OBJETIVOS DA CF 2012
O Objetivo Geral da Campanha da Fraternidade de 2012 é:
“Refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma vida saudável,
suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas na atenção dos enfermos
e mobilizar por melhoria no sistema público de saúde” (p. 12 do Texto-Base).
Além do objetivo geral a Campanha da Fraternidade para 2012 apresenta seis
objetivos específicos. São estes:
“a) Disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos
de vida saudável;
b) Sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o suprimento de suas
necessidades e a integração na comunidade;
c) Alertar para a importância da organização da pastoral da Saúde nas
comunidades: criar onde não existe, fortalecer onde está incipiente e dinamizá-la
onde ela já existe;
d) Difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus desafios, como sua
estreita relação com os aspectos sócio-culturais de nossa sociedade;
e) despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública,
visando à defesa do SUS e a reivindicação do seu justo financiamento; e
f) Qualificar a comunidade para acompanhar as ações da gestão pública e exigir
a aplicação dos recursos públicos com transparência, especialmente na saúde” (cf.
p. 12 do Texto-Base da CF).
PASTORAL DA SAÚDE
De acordo com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) Pastoral da
Saúde é a ação evangelizadora de todo povo de Deus, comprometido a defender,
promover, preservar, cuidar e celebrar a vida nas dimensões:
- Solidária: solidariedade com aos doentes e sofredores nos hospitais, domicílios
e comunidades, atendendo a pessoa na sua dimensão física, psicológica, social e
espiritual.
- Comunitária: capacitação de agentes multiplicadores de saúde e criação de
grupos comunitários para a prevenção, promoção, educação e humanização das
instituições de saúde.
- Político institucional: atuação junto aos órgãos e instituições públicas e privadas
que prestam serviços e formam profissionais na área da saúde.
Fonte: www.cnbb.org.br

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2012
Oração inicial para todos os dias
Senhor Deus de amor, Pai de bondade,
nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida, pelo amor com
que cuidais de toda a criação.
Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia,
assumiu a cruz dos enfermos
e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança
de vida em plenitude.
Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja,
para que ela, pela conversão
se faça sempre mais, solidária
às dores e enfermidades do povo,
e que a saúde se difunda sobre a terra
Amém!
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ORIENTAÇÕES GERAIS
- Os Círculos Bíblicos, embora coordenados por uma Equipe na Comunidade, não
são exclusivo dessa equipe.
- Toda a Comunidade é chamada a se envolver na realização e missão do Círculo
Bíblico, especialmente neste tempo quaresmal e principalmente por causa do
tema da CF 2012.
- Conversar com as outras Equipes da Comunidade para verificar como atender o
maior número de pessoas possível.
- É bom estar atentos para a necessidade de visitar algumas famílias específicas:
Como conciliar? Como trabalhar juntos?
- A Campanha da Fraternidade começa no Tempo da Quaresma, mas não pode
terminar na Semana Santa. Ela precisa continuar acontecendo durante o ano
todo.
- O conteúdo do livro de Círculos Bíblicos precisa ser recheado com outros materiais
da Campanha da Fraternidade 2012.
- Buscar mais informações junto à Paróquia e no site da CNBB (www.cnbb.org.br).
- Informações sobre o Sistema Único de Saúde – SUS podem ser encontrados em
sites do governo federal, mas também em outros sites sérios que refletem sobre
“o SUS que temos e o SUS que queremos”.
- Combinar com os outros grupos de Círculos Bíblicos e a Comunidade onde cada
grupo irá visitar;
- Cada Equipe de Círculos Bíblicos deve preparar bem cada um dos encontros;
- Convidar sempre famílias e pessoas que não participam ou não são visitadas
normalmente;
- Garantir sempre o clima de acolhida fraterna, de oração, de partilha, onde
ninguém é dono da verdade e cada uma das pessoas é convidada a partilhar as
suas experiências;
- Os Gestos Concretos da CF/2012 sugeridos e outros decididos pelo grupo precisam
ser realizados durante os diversos momentos da vida da comunidade.
- Os/as animadores/as dos Círculos Bíblicos deverão ler com antecedência o Texto
de Apoio para terem uma visão geral de cada encontro.
- Cantos e refrãos poderão ser substituídos, se o grupo não conhece os sugeridos,
mas devem ser escolhidos outros de acordo com o que se pede;
Bom trabalho a todos e todas e a cada um em particular.
Equipe de Redação e Elaboração dos Círculos Bíblicos
CEBI-ES - Leitura Popular da Bíblia
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APRESENTAÇÃO
Vitória, 22 de fevereiro de 2012
“Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai
voltemos juntos andemos. Eis o tempo de conversão!”
Estamos iniciando nossa Caminhada Quaresmal rumo a
Páscoa de Jesus Cristo e nossa Páscoa! Neste tempo de graça
que o Pai nos oferece, as práticas da oração, do jejum e da
solidariedade ganham um significado todo especial quando
vividos em sintonia com a Campanha da Fraternidade de cada
ano, especialmente em 2012.
Com o lema “que a saúde se difunda sobre a terra”. (Eclo
38,8), a Igreja Católica no Brasil propõe a todos nós um olhar
misericordioso sobre a realidade que a maioria do povo
brasileiro enfrenta na hora que busca meios de cuidar da sua
saúde.
Como Igreja de batizados em Jesus Cristo, queremos iniciar a
nossa reflexão nos Círculos Bíblicos em sintonia com o objetivo
geral da Campanha da Fraternidade 2012: “Refletir sobre a
realidade da saúde no Brasil em vista de uma vida saudável,
suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas na
atenção dos enfermos e mobilizar por melhoria no sistema
público de saúde” (p. 12 do Texto-Base).
Abramo-nos à graça de Deus. Deixemo-nos converter neste
tempo, especialmente em relação aos nossos irmãos e irmãs
doentes e suas diversas necessidades.
Bom trabalho a todos e todas!
Pe. Manoel David Neto
Equipe de Redação e Elaboração
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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1º ENCONTRO

Tema: “Que a saúde se difunda sobre a terra”
(cf. Eclo. 38,8)
01 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia no centro e junto uma vela acesa, o cartaz
da Campanha da Fraternidade 2012 (ou um cartaz com o
tema da CF 2012: “Fraternidade e Saúde Pública”), uma
vasilha com água, um pratinho de sal e raminhos verdes.
Canto: Eis o tempo de conversão ou Hino da CF 2012
02 - ACOLHIDA:
Fazer uma breve apresentação das pessoas presentes. Acolher
de forma carinhosa a todos/as, especialmente quem esteja
vindo pela primeira vez. Cantar um refrão de boas vindas ou
“Oi que prazer que alegria o nosso encontro de irmãos”.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL:
Animador/a: Estamos iniciando um Novo Tempo Litúrgico, de
penitência e de conversão. No Tempo da Quaresma somos
convidados/as a uma mudança de vida, com o desejo de deixarnos transformar pelo Senhor. Vamos traçar sobre nós o sinal da
cruz, o sinal do cristão. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
04 - INTRODUÇÃO:
Leitor/a 1: Desde 1964 a Igreja Católica no Brasil lança durante
os quarenta dias da quaresma um tema atual para a reflexão dos
cristãos e cristãs e da sociedade em geral. Vamos lembrar juntos
os assuntos das últimas Campanhas da Fraternidade que mais
nos chamaram a atenção.
(Motivar as pessoas e dar tempo para lembrar e falar).
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Leitor 2: Neste ano somos convidados a refletir e a entender um
pouco melhor o funcionamento da Saúde Pública em nosso país.
A questão da saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é
também cuidado com: a alimentação, a higiene, o saneamento,
a prevenção, os cuidados com a natureza e o meio ambiente,
nossa casa comum e outros.
05 - PARTILHANDO A VIDA:
Animador/a: Vimos anteriormente que o conceito de saúde é
mais amplo que apenas ausência de doença.
Para conversar:
Como está a coleta de lixo e o saneamento no nosso bairro,
na nossa cidade? Será que a água que tomamos e os alimentos
que comemos são saudáveis? Que outros cuidados devemos
tomar para termos sempre boa saúde?
Canto: Água santa ó água pura, vem purifica...
06 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO:
Leitor/a 1: O texto que vamos refletir hoje foi escrito na época
da monarquia, em Judá, entre os anos 640 – 609 AEC (Antes da
Era Comum). Nesse tempo reinava em Judá o rei Josias. Embora
o texto seja de Judá, nele os autores fazem memória do reino
do norte, Israel.
Leitor/a 2: No século nove AEC (antes da era comum), o reino
do norte sofreu com muita fome e seca. Os reis desse período
governavam para si mesmos, fazendo alianças com impérios
estrangeiros. É nesse contexto que se dará a atuação do profeta Eliseu.
Ele assume as causas do povo e aponta algumas alternativas.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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Canto: A Palavra de Deus vai chegando vai...
08 - TEXTO BÍBLICO: 2Rs 2,19-22
(Ler o texto pausadamente para que todas as pessoas
entendam)
09 - PARTILHANDO A PALAVRA:
a.. No texto bíblico, qual era a preocupação do povo?
b. Que alternativa o profeta Eliseu apresentou diante da
preocupação do povo?
c. Entre nós hoje, quais as alternativas simples e eficientes
podemos encontrar para o cuidado com nossa saúde?
10 - GESTO CONCRETO:
Se saúde é mais ampla que a ausência de doença o grupo
ou comunidade vai observar qual é a situação que tem
provocado menos vida na realidade do grupo. O que falta
para o povo ter mais saúde entre vocês? É bom observar o
Anexo sobre “Alternativas de Vida Saudável” e especialmente
o que o grupo falou no “Partilhando a Vida” e escolher um
Gesto Concreto a ser feito a curto, médio ou mesmo a longo
prazo.
Canto: Cantai ao Senhor um cântico novo
11 - CELEBRANDO A VIDA:
Animador/a: Irmãos e irmãs com humildade e confiança vamos
dirigir as nossas súplicas a Jesus, o Cristo, crucificado por nossos
pecados, a fim de que Ele nos ajude a viver na justiça e em suas
chagas sejamos purificados.
Leitor 2: Ó Jesus Cristo, médico do corpo e da alma, curai
as feridas do nosso coração, para que possamos receber
constantemente vossa força santificadora, cantemos....
Página 8 |

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

TODOS: PERDOAI-NOS Ó PAI, AS NOSSAS OFENSAS, COMO
NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS OFENDEU. (cantar)
Leitor/a 1: Ó Jesus Cristo, concedei que possamos nos despojar
do “velho homem” com nossos atos e atitudes que ferem a
dignidade da saúde e da vida e nos revestir de Vós que sois o
Homem Novo, cantemos...
TODOS: PERDOAI-NOS Ó PAI...
Leitor/a 2: Ó Jesus Cristo, Redentor nosso, concedei-nos
participar melhor da vossa paixão pela penitência, pessoal e
comunitária, a fim de alcançarmos mais plenamente a glória da
Ressurreição, cantemos....
TODOS: PERDOAI-NOS Ó PAI...
Leitor/a 1: Ó Jesus Cristo, que tomastes aos ombros a ovelha
perdida, acolhei-nos com a vossa compaixão e misericórdia e
curai nossas feridas, cantemos....
TODOS: PERDOAI-NOS Ó PAI...
Leitora/ 2: Ó Jesus Cristo, perdoai nossos pecados e omissões
diante da vida de nossos irmãos e irmãs, quando usamos muito
agrotóxico, gastamos água desnecessária, ou mesmo quando
jogamos lixo em qualquer lugar, cantemos...
TODOS: PERDOAI-NOS Ó PAI....
Animador/a: Ó Deus, rico em misericórdia, venha em nosso
socorro nesse tempo da vossa graça, tenha compaixão de nós e
nos ressuscite para a vida eterna. AMÉM!
12 - PAI NOSSO
Animador/a: De mãos dadas elevemos ao Deus da saúde e da
vida a oração que Jesus mesmo nos ensinou.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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13 - AVISOS
14 – BÊNÇÃO DA ÁGUA E FINAL
Uma pessoa da casa que acolhe o grupo segura a vasilha com
água e o raminho verde e todos invocam a benção de Deus:
“Esta água será abençoada, porque o Senhor vai derramar o
seu amor...”
Ó Deus, Criador de todas as coisas, / que, pela água e pelo
Espírito, / destes forma ao Homem e ao universo.
TODOS: ABENÇOAI E PURIFICAI-NOS!
Ó Cristo, que fizestes brotar / os sacramentos da salvação / do
vosso lado aberto na cruz. /
TODOS: ABENÇOAI E PURIFICAI-NOS!
Ó Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja, /nas águas da
regeneração, / fizestes de nós novas criaturas. /
TODOS: ABENÇOAI E PURIFICAI-NOS!
Que esta água lembre o nosso Batismo e o Cristo que nos salvou
por sua morte e ressurreição. AMÉM!
Em seguida as pessoas são aspergidas com a água benta,
enquanto se canta. Pode também ser colocada uma música
de fundo: ex. “Planeta Água”.
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TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O Profeta Eliseu foi discípulo e continuador das atividades
proféticas de Elias, que atuou no século nove Antes da Era Comum
(AEC). As atividades desses profetas foram desenvolvidas no reino
de Israel. Os textos que relatam as atividades de Eliseu estão em
2Rs 2; 3,4-27; 4,1- 8,15; 9,1-10; 13,14-21.
Elias e Eliseu são porta-vozes de uma profecia vivida nas
situações de sofrimento, fome e morte principalmente de
mulheres e crianças, submetidas aos projetos dos reis. Os textos
que falam de Eliseu são memórias populares, provenientes
do cotidiano das comunidades. Essas memórias revelam uma
profecia que se expressa claramente como defesa e promoção
da vida ameaçada. De acordo com essa profecia, é o próprio
Deus que age na história, interfere nos seus rumos, para tornar
possível a sobrevivência de seu povo.
O texto de 2Rs 2,19-22 apresenta as primeiras ações de Eliseu.
É um texto que merece ser analisado com cuidado, para uma
correta identificação da ação profética contada.
Eliseu está numa cidade, em contato com seu povo. Ele ouve
as pessoas que vivem na cidade, passando a conhecer sua
realidade (2Rs 2,19a). Essa é uma característica da profecia: olhar
profundamente a realidade para agir a partir dela.
Um dos problemas apresentados para Eliseu pelo povo da
cidade foi a questão da água. Eles disseram que “são ruins e
tornam o país estéril.” (2Rs 2,19b). Eliseu e o povo agiram para
que a água ficasse sadia ou, como dizemos hoje, se tornasse
potável. Um milagre? Sim, um milagre que a natureza permite a
cada pessoa realizar, quando assume cuidar da vida.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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O cuidado com a vida é fundamental quando se trata de discutir
sobre saúde. O conceito de saúde que queremos resgatar parte
de uma compreensão de uma vida plena, é viver bem, em todas
as dimensões. Portanto, nesse conceito, saúde não é ausência
de doenças.
Essa maneira de pensar a saúde como fruto de uma vida bem
vivida, tem crescido e se fortalecido. Os apelos em defesa e
promoção da vida são observados nas ações pela recuperação
do conhecimento de práticas de medicina popular de domínio
comum que, a cada dia, vão se ampliando em nossos grupos e
comunidades.
Além disso, é necessário ampliar a discussão sobre a relação
que existe entre saúde e contexto social. As políticas públicas
para a saúde, por exemplo, não podem ser pensadas de forma
estanque, sem levar em consideração as ações de combate à
fome, o compromisso com o saneamento básico e a preservação
ambiental.
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2º Encontro
Tema: O jejum que agrada a Deus... (cf. Is 58,5)
01. PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em lugar de destaque. Colocar também
junto uma vela acesa e um cartaz com as palavras “Sistema
Único de Saúde” (SUS).
02. ACOLHIDA
A acolhida pode ser feita por uma pessoa da casa que acolhe
o grupo de Círculo Bíblico.
03. SAUDAÇÃO INICIAL
CANTO: Hino da CF 2012.
Animador/a: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome
do Espírito Santo. Amém! (pode ser cantado)
04. INTRODUÇÃO
Animador/a: Celebramos hoje o segundo encontro de Círculo
Bíblico da CF/2012, cujo tema é “Fraternidade e Saúde
Pública”. Sabemos que Deus quer que todos tenham vida e,
vida plenamente. Para se ter saúde é necessário viver bem: com
Deus, com o próximo e consigo mesmo/a.
TODOS: “QUE A SAÚDE SE DIFUNDA SOBRE A TERRA”.
(Eclo 38,8).
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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Recordar rapidamente o conteúdo do encontro passado,
especialmente para quem está vindo hoje pela primeira
vez.
TODOS: TU, QUE VIESTE PARA QUE TODOS TENHAM VIDA.
/ CURA TEU POVO...(CF 2012)
Leitor/a 2: O SUS (Sistema Único de Saúde), inspirado em belos
princípios como o da universalidade, cuja proposta é atender a
todas as pessoas sem discriminar ninguém, deveria ser modelo
para todo mundo. No entanto, ele ainda não conseguiu ser
implantado em toda a sua totalidade e não atende de forma
satisfatória os mais necessitados destes serviços.
Leitor/a 1: Uma das conseqüências disso é que as pessoas que
podem (e até mesmo pessoas que não podem), buscam os
planos de saúde como forma de se prevenir em caso de doença.
Mesmo assim, diversas pessoas que já possuem plano de saúde,
tem enfrentado muitos problemas, pois não são bem atendidas.
Enfim, a saúde está sendo privatizada ou virando comércio, assim
como tem acontecido também com a educação e a segurança.
TODOS: TU, QUE VIESTE PARA QUE TODOS TENHAM VIDA.
/ CURA TEU POVO...(CF 2012)
05. PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Todos nós já tivemos alguma experiência de ser
atendido pelo SUS - Sistema Único de Saúde, no Brasil. O SUS
abrange o atendimento médico, o cuidado com a água nossa de
cada dia, o saneamento básico, a vigilância sanitária, o controle
de agrotóxicos, etc.
Vamos conversar:
Como tem sido o atendimento nos diversos ramos do SUS?
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Quais são os diversos motivos que provocam esse tipo de
atendimento?
06. SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto bíblico que vamos ler hoje é do Terceiro
Isaías. Essa profecia se encontra nos capítulos 56 a 66 do Livro
de Isaías. É uma profecia escrita em Judá, na época do Pós-Exílio,
ou seja, na época em que o Império Persa dominava Judá.
Leitor/a 2: Os governantes persas davam liberdade religiosa
e cultural para os povos dominados, porém, fiscalizavam o
funcionamento do Templo de Jerusalém, onde entrava o dízimo
e controlavam todo o dinheiro que ali entrava. Nessa época a
maioria da população vivia explorada pela elite de Judá e pelos
Persas.
Canto: Pela palavra de Deus...
07. TEXTO BÍBLICO: Is 58, 5-9
08. PARTILHANDO A PALAVRA
Animador: Nesse texto que acabamos de ouvir, estão contidas
várias orientações que muito nos ajudam em nossa missão e
na nossa vivência familiar e comunitária. Vamos partilhar o que
entendemos do texto.
a. O que chamou mais sua atenção nesse texto? Por quê?
b. Destaque os principais pontos do verdadeiro jejum que esse
texto da Palavra de Deus propõe.
c. A partir da realidade da saúde pública atual, qual é o
verdadeiro jejum que Deus espera de nós?
09. GESTO CONCRETO
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

| Página 15

Buscar outras informações sobre o SUS, como um direito de
todos, para partilhar com o grupo nos próximos encontros.
Procure essas informações na Secretaria Paroquial, no
DVD e no texto-base da CF 2012, produzido pela CNBB
– Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (www.cnbb.
org.br). Ver também na internet sites e blogs sobre “o SUS
que temos e o SUS que queremos”, além de livros sobre o
assunto.
10. CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Neste Tempo Quaresmal celebramos o Mistério
Pascal de Jesus Cristo. Queremos nos unir a todas as pessoas
que padecem no corpo as marcas do sofrimento do Crucificado
e dirigir a Deus as nossas preces.
Leitor/a 1: Pai Nosso, nos unimos a Teu Filho Crucificado por
causa da maldade humana. Ajude-nos a dar nossa vida pelos
nossos semelhantes, cantemos...
TODOS: “EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA E
TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE” (cantar)
Leitor/a 2: Pai Nosso, lembramos todas as pessoas curadas pelo
Teu Filho e vos pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que
padecem nos hospitais, cantemos...
Leitor/a 1: Pai Nosso, Teu Filho foi perseguido e pagou com
a própria vida pelo seu amor, dai-nos a ousadia de defender
a vida de nossos irmãos e irmãs que estão sendo ameaçados,
cantemos...
Leitor/a 2: Pai Nosso, Teu Filho foi solidário conosco em nossa
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humanidade, fortalecei a vocação de todos os profissionais da
saúde que doam suas vidas pelos doentes, cantemos.....
Leitor/a 1: Pai Nosso, Teu Filho contou com os cuidados e o
carinho de sua Mãe, de João e de tantas “Marias”, fortalecei os
familiares e acompanhantes de todos os doentes em suas dores
e sofrimentos, cantemos....
Leitor/a 2: Pai Nosso, Teu Filho viveu a experiência humana
do abandono e da solidão, confortai e fortalecei as pessoas
abandonadas em seu sofrimento e solidão, em casas,
apartamentos, asilos, barracos e até hospitais, cantemos....
TODOS: “EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA E
TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE” (cantar)
12 - PAI NOSSO
13 – AVE MARIA
14 – AVISOS
(Observar o Anexo sobre “Alternativas de Vida Saudável”
15 - BÊNÇÃO FINAL:
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde! AMÉM!
Animador/a: Ele nos mostre sua face e tenha misericórdia de
nós! AMÉM!
Animador/a: Volva seu rosto para nós e nos dê a paz! AMÉM!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus rico em misericórdia, que é
Pai, Filho e Espírito Santo. AMÉM!
Canto Final: Me chamaste para caminhar na vida contigo...
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
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TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O Livro do Profeta Isaías é divido em três partes: o 1º Isaías
(1-39), o 2º Isaias (40-55) e o 3º Isaias (56-66). Cada bloco de
textos é de uma época da História do Povo de Israel. O Terceiro
Isaías é da época pós-exílica, entre os anos 520 e 400 AEC. É
uma profecia que retrata bem o confronto entre o projeto dos
repatriados, que são os que voltaram do exílio na Babilônia e os
remanescentes, que são os pobres que não foram para o exílio.
Como o projeto dos repatriados estava se impondo cada vez
mais sobre os remanescentes, surge o grupo profético do 3º
Isaias.
A profecia de Isaias 56-66 entra em choque e cria polêmica
com o chamado “projeto de Deus” que o templo de Jerusalém
apresentava. O templo de Jerusalém estava dominado pelos
repatriados, isto é, os que voltaram do exílio. Entre essas
polêmicas estão a luta contra os sacrifícios, a pureza do
sacerdócio e a pureza étnica. O templo, assim como todos os
seus funcionários, procurava se manter com muito luxo e riqueza
que era tirada dos menos favorecidos, empobrecendo cada
vez mais os camponeses. Nessa época, os grupos mais pobres,
especialmente as mulheres, eram massacrados pela opressão da
elite religiosa judaica e pelo império Persa. 		
O templo de Jerusalém estava a serviço do império persa.
Porém, nem todos aceitavam esse tipo de aliança. Havia muita
resistência e esperança de mudanças por parte dos mais pobres.
O 3º Isaías tem propostas alternativas diante do que estava
acontecendo. Sua profecia era animada pelo espírito de Javé.
Sua missão era anunciar uma Boa-Nova de libertação para os
pobres. A comunidade do Terceiro Isaías denunciava a corrupção
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dos dirigentes e afirmava que outro Mundo era possível.
O texto de Is 58, 5-9 representa uma provocação para
todos nós, pois aponta para a necessidade de compromisso
na construção de uma vida digna para todas as pessoas. Na
perspectiva da comunidade profética do pós exílio, a saúde seria
fruto da solidariedade, do cuidado, da partilha e, sempre tendo
como critério, que todas as pessoas têm os mesmos direitos.
Pensando em nossa realidade de saúde pública, o desafio que
se apresenta é de muito empenho e organização da sociedade
civil. É preciso que haja uma cobrança para que tudo que está
previsto na legislação e todos os projetos relacionados ao serviço
de saúde sejam colocados em prática, para atender todas as
pessoas.
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3º ENCONTRO
Tema: Ela gastou tudo que possuía... (cf. Mc 5,26)
01 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia em lugar de destaque. Colocar também uma
vela acesa, um cartaz da CF 2012, cartaz com o tema do
Encontro, foto ou recortes de jornal e de revista da realidade
da saúde pública do seu município ou estado.
CANTO: Hino da CF 2012
02 - ACOLHIDA:
Seja feita por alguém da família que acolhe o encontro ou
por alguém que está no encontro e que trabalha na área de
saúde pública.
03 - SAUDAÇÃO INCIAL:
Animador/a: Sabemos por experiência pessoal e comunitária
que Deus é sempre misericordioso. Ele nos convida sempre a ter
esse mesmo sentimento entre nós. Contagiados por esse Deusamor que nos convida a perdoar e a amar sempre, invoquemos
a Trindade Santa cantando:
Todos/as: Em nome do Pai, .........
04 - INTRODUÇÃO:
Animador/a: Estamos iniciando o 3º Encontro do Círculo Bíblico
da CF 2012. Nossa reflexão está sendo produtiva e participativa,
pois o assunto, todos nós conhecemos e vivemos cada dia.
TODOS/AS: QUE A SAÚDE DE DIFUNDA SOBRE A TERRA.
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Animador/a: Neste momento queremos fazer uma retomada
dos encontros anteriores.
(pedir as pessoas presentes para fazer rapidamente uma memória
dos dois encontros e seus temas).
Animador/a: Estamos reunidos para conversamos sobre saúde
para todas as pessoas. Nossa reflexão é sobre a realidade da
saúde pública do nosso município e do nosso estado como
forma de praticar a cidadania.
Leitor/a 1: Já ouvimos dizer que Saúde Pública não é só médico,
posto de saúde, hospitais, ambulância. Fazem parte da Saúde
Pública: a fiscalização de alimentos no comércio, o saneamento
básico (esgoto, coleta de lixo), o combate a doenças como
(paralisia infantil, sarampo, meningite), combate ao mosquito da
dengue, a venda e doação de remédios, o controle de agrotóxico
nos alimentos, combate às drogas, alcoolismo, vacinação, etc.
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Nossa preocupação deve ser também com os
gestores públicos. Muitos se candidatam falando de saúde,
prometendo ligações de trompa, mas não criam condições
decentes de saúde para o povo.
Leitor/a 1: Vários gestores públicos lotam ônibus, vans,
ambulância, de doentes e mandam buscar tratamento nas
capitais ou grandes cidades. Não se preocupam com políticas
públicas para a vida e com os conselhos municipais que não
funcionam.
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Para conversar:
Como está a Saúde Pública em sua cidade, (bairro, vila
ou campo) e o que podemos fazer nesse ano de eleições
municipais?
CANTO: Povo Unido, não será vencido.
06 - ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto que vamos ouvir é do livro da Comunidade
de Marcos, escrito entre os anos 67 a 70 EC (Era comum). Nesse
tempo a situação era muito difícil, pois, o império romano exercia
grande exploração sobre o povo da Palestina.
Leitor/a 2: Além da permanente dominação romana, o momento
vivido pela comunidade de Marcos era ainda pior. A comunidade
escreveu o Evangelho em meio a uma guerra entre judeus e
romanos. O sofrimento atingia principalmente os doentes, as
mulheres e as crianças.
CANTO: Ouçamos todos, boa notícia.
08 - TEXTO BÍBLICO: Mc 5,21.25-34
Este texto vai nos ajudar muito em nossa reflexão de hoje. É
importante que o texto seja lido bem devagar, especialmente
os versículos 25, 26, 34, e repetidos mais de uma vez. É
melhor também que uma mulher possa ler o texto.
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09 - PARTILHANDO A PALAVRA:
a) Destacar no texto bíblico os principais pontos relatados
para nós.
b) Qual é o comportamento da mulher em relação a Jesus? E
da parte de Jesus, como é o seu comportamento em relação à
mulher?
c) Como este texto pode nos ajudar na reflexão que estamos
fazendo hoje sobre a realidade da saúde pública em nossos
municípios?
CANTO: Animados pela Fé
10 - GESTO CONCRETO
Animador/a: O gesto concreto de hoje é um gesto de cristãos
comprometidos com a vida saudável no seu município e está
bem ao nosso alcance.
1º - Combate à dengue: São atitudes simples de cada um de
nós; ex. evitar a água parada.
2º - O lixo urbano: Se não for bem cuidado colocado em lugar
adequado torna-se fonte de proliferação de doenças infecciosas,
além de trazer prejuízos para o meio ambiente.
3º - Uso de Agrotóxicos: Procure não usar! Em caso de uso
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necessário, observar cuidados especiais com embalagens de
agrotóxicos e com aplicação dos venenos, pois você pode estar
se envenenando, envenenando o seu próximo e também o
meio ambiente. Deposite as embalagens em lugares adequados
e devolva para a loja que o vendeu. Use máscara ao fazer a
aplicação do agrotóxico.
CANTO: Deus chama a gente para um momento novo.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Esse tempo litúrgico que estamos vivendo e o
assunto da CF 2012 nos convidam também a render graças a
Deus.
Leitor/a 1: Vamos apresentar a Deus tudo aquilo que já está
sendo feito de bom nas comunidades, pastorais, conselhos de
saúde, movimentos sociais, sindicatos e na administração pública
para termos uma saúde pública para todos em busca de uma
vida saudável.
TODOS: LUTAR E CRER, / VENCER A DOR, / LOUVAR AO
CRIADOR. / JUSTIÇA E PAZ HÃO DE REINAR / E VIVA O
AMOR!
Leitor/a 2: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades e pastorais que salvam a vida de Crianças
antes de nascer, e também daquelas que foram abandonadas
como lixo, cantemos....
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TODOS: LUTAR E CRER, / VENCER A DOR ...
Leitor/a 1: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades e pastorais que zelam com carinho pela
vida de adolescentes e jovens vítimas das drogas, cantemos....
TODOS: LUTAR E CRER, / VENCER A DOR...
Leitor/a 2: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades e pastorais que assumem a causa e a vida
dos/as diversos/as trabalhadores/as neste mundo tão injusto,
cantemos....
Leitor/a 1: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades e pastorais que livram as mulheres do
espancamento, do abuso sexual, e de toda forma de violência
que leva à morte, cantemos...
Leitor/a 2: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo nos
grupos, entidades e pastorais que se colocam sem discriminação
ou preconceito ao lado dos/as doentes portadores/as do vírus
HIV e lutam com eles por uma vida digna, cantemos...
Leitor/a 1: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades e pastorais que trabalham com familiares
e presidiários/as na busca pela dignidade e a reabilitação,
cantemos....
Leitor/a 2: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nos grupos, entidades de cuidadores/as e profissionais da saúde,
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que vivem a sua vocação trabalhando com todas as formas de
doença, por amor e não por dinheiro, cantemos...
Leitor/a 1: Nós Te louvamos ó Pai, pela ação do Espírito Santo
nas pessoas que atuam nos diversos conselhos municipais a
serviço da vida e da esperança, cantemos....
CANTO: Nossa alegria é saber que um dia...
12 - PAI NOSSO E AVE MARIA
13 – AVISOS
(Observar o Anexo sobre “Alternativas de Vida Saudável”
14 - ORAÇÃO FINAL
Animador/a: Ó Pai Amado, / em vossa sabedoria e graça, / nos
destes a oportunidade / de cuidar e de sermos cuidados uns
pelos outros / em todas as dimensões. / Em comunhão com o
Cristo Ressuscitado, / atendei nossa oração hoje e salvai-nos.
P.N.S.J.C. AMÉM!
15 - BENÇÃO FINAL
CANTO: Tu, que vieste pra que todos tenham vida, (Jo 10,10)
/ Cura teu povo dessa dor em que se encerra; / Que a fé nos
salve e nos dê força nessa lida, (Mc 5,34) / E que a saúde se
difunda sobre a terra! (cf. Eclo 18,8)
Todos (as): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
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TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
Podemos situar o Evangelho da Comunidade de Marcos entre
os anos 66 a 70 da era comum, ou seja, depois de Cristo. Esse
período foi marcado por uma grande guerra, conhecida como
guerra judaico-romana.
Essa guerra entre judeus e romanos aconteceu na Palestina
e significou anos de grande sofrimento para todo o povo. O
império romano mobilizou um grande exército para derrotar os
grupos de judeus que se organizaram para defender sua terra das
imposições e da exploração de Roma. Durante a guerra muitos
judeus deixaram a Palestina, dentre eles muitos judeus-cristãos,
ou seja, judeus seguidores de Jesus. Esses grupos se espalharam
por todo o império, se juntando a outros que já viviam fora da
Palestina.
É nesse contexto de guerra que começa a ser gestado o
Evangelho segundo Marcos. Os grupos que saíram de sua terra,
vivendo um tempo de guerra e incertezas, sentem a necessidade
de anunciar o projeto de vida que escolheram. Passam, então,
a recolher memórias de Jesus e organizá-las por escrito,
tendo como base a própria vida daquele grupo: suas dúvidas,
questionamentos e proposta de seguimento.
A comunidade de Marcos foi a primeira a escrever um gênero
literário como o que foi chamado de Evangelho, que é uma
narrativa da prática e da mensagem de Jesus. Na primeira parte
do Evangelho (Mc 1,1 – 8,33) podemos acompanhar o ministério
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

| Página 27

de Jesus na Galiléia e nas regiões vizinhas de Tiro, Sidônia,
Decápole e Cesaréia de Filipe. Nos textos que compõe essa
parte há um destaque para a “casa”. É na casa, e não no templo,
que acontecem as relações comunitárias, a promoção da vida
(Mc 1,29; 5,19; 6,10). Na segunda parte, iniciada em Mc 8,34, a
comunidade de Marcos usa a palavra “caminho” como principal
característica para compreender a ação de Jesus até o desfecho
na cruz. Em sua caminhada, Jesus vai demonstrando aos seus
seguidores e seguidoras as exigências do Reino: o maior deve
ser o servidor de todos; poder e riqueza são obstáculos para
participação no Reino.
De acordo com a Comunidade de Marcos o critério para seguir
Jesus e participar da plenitude do Reino é assumir a causa dos
empobrecidos, aqueles que estão na “Galiléia”. Encontrando o
Crucificado/Ressuscitado no meio do povo empobrecido, os
discípulos e discípulas saberão que caminho trilhar.
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4º Encontro
Tema: “O que vocês querem que eu faça por vocês?
(Mt 20,32)
01 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque. Vela acesa; cartaz da C.F.; onde
houver possibilidade usar o Texto Base da Campanha; ervas
medicinais, aquelas que temos em casa e sempre fazemos
um chá: cidreira, alecrim, hortelã, manjericão, parte em uma
jarra e uma outra em uma bacia com água.
02 - ACOLHIDA
Animador/a: Saúde e paz. Sejam todas e todos bem vindos.
Iniciemos tocando a mão nesta água perfumada. Em seguida
cada pessoa diz o seu nome.
03 – SAUDAÇÃO INICIAL:
Animador/a: Na presença da Trindade Santa, cantemos com
amor e confiança:
“Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do
Espírito Santo que nos une por amor. Amém, Amém, Amém
(3x), para todo sempre, Amém!”
04 - INTRODUÇÃO
Animador: Chegamos ao nosso quarto encontro. Até aqui temos
refletido bastante sobre a realidade da saúde entre nós. Hoje
vamos refletir sobre como nós nos colocamos diante da saúde
dos irmãos e irmãs.
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Leitor 1: O tema da Campanha da Fraternidade deste ano
é: “Fraternidade e saúde pública” e o lema: “Que a saúde se
difunda sobre a terra!” (Eclo 38,8). Esta não é a primeira vez que
a C.F. fala sobre realidade tão importante como é o caso da
saúde. Várias campanhas tiveram temas relacionados à vida.
TODOS: TU, QUE VIESTE PARA QUE TODOS TENHAM VIDA.
/ CURA TEU POVO...(CF 2012)
Leitor/a 2: Somos chamados a nos converter perante a situação
dos nossos/as irmãos/as idosos e doentes. Muitos deles vivem
sem condição de tratamento e cuidado. Outros/as, no entanto,
vivem sozinhos/as, presos/as, abandonados/as em apartamentos,
casas ou barracos, mas sem a atenção das famílias, dos amigos,
e até das diversas igrejas. Eles ficam jogados à própria sorte.
TODOS: TU, QUE VIESTE PARA QUE TODOS TENHAM VIDA.
/ CURA TEU POVO...(CF 2012)
Canto: Povo que luta
05 – PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. (Art. 196, Saúde, Constituição Federal
de 1988).
Vamos conversar:
Quando acontece na vila, condomínio, bairro, comunidade
situações de abandono de doentes, seja por falta de recursos
financeiros, seja por falta de compromisso de familiares com seus
entes queridos, qual deve ser a atitude das pessoas que conhecem
essa realidade? Como acionar e envolver os órgãos públicos?
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Canto: É por causa do meu povo machucado
06 - ORAÇÃO INICIAL – para todos os dias
07 - SITUANDO O TEXTO:
Leitor/a 1: Vamos ouvir um texto do Evangelho da Comunidade
de Mateus. Esse Evangelho pertence aos escritos da segunda
geração dos seguidores e seguidoras de Jesus, entre os anos
70 e 90 da Era Comum (EC). Nesse tempo, as comunidades
sentiam a necessidade de registrar as memórias da atividade de
Jesus, bem como de sua própria trajetória no seguimento do seu
projeto.
Leitor 1: O texto de hoje está inserido na terceira parte do
Evangelho. Nessa parte a Comunidade faz memória de Jesus no
caminho para Jerusalém, enfrentando grandes desafios.
Canto: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar....
08 - TEXTO BÍBLICO: Mt. 20, 29-34
A Leitura pode ser feita por mais pessoas, ex.: o narrador,
os cegos e Jesus. É muito importante preparar com
antecedência.
09 - PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a: Na leitura bíblica que ouvimos soubemos da
situação e ação de duas pessoas que estavam à margem do
caminho, e dos que estavam passando pelo caminho.
a) Destacar a atitude de cada grupo: os dois cegos e a multidão.
Como agiram?
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b) Quais foram as atitudes de Jesus para com os dois cegos?
c) Diante do texto bíblico que acabamos de ouvir, qual deve
ser nossa atitude para com as pessoas doentes, suas famílias e,
especialmente os sem-família?
Canto: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar....
10 - GESTO CONCRETO:
Observar o que foi conversado no “Partilhando a Vida”.
Verificar se existe próximo ao grupo de Círculo Bíblico,
alguma pessoa doente, e em situação difícil, que esteja
precisando de ajuda, seja por causa da falta de recursos
financeiros, ou por falta de informação dos seus direitos, ou
mesmo abandonada pela própria família. O grupo verifique
o que é possível fazer para ajudar.
11 - CELEBRANDO A VIDA:
Animador/a: Senhor Jesus Cristo, neste tempo favorável que
vos consagramos, elevamos nossas preces, certos de que
nos escutais e olhais para nós com amor e convidando-nos à
conversão.
TODOS: OUVE-NOS AMADO, SENHOR JESUS! (pode ser
cantado)
Leitor/a 1: Senhor Jesus, vós nos convidais a gastar nossa vida
convosco. Ajudai-nos a amar nossos semelhantes como somos
amados por vós, rezemos...
TODOS: OUVE-NOS AMADO,...
Leitor/a 2: Senhor Jesus, que nos ensinais a fazermos próximos de todos
os que sofrem, dai-nos coragem e ousadia para ajudarmos a construir
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uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, onde todas as pessoas
possam ter direito à uma vida saudável e de qualidade, rezemos....
Leitor/a 1: Senhor Jesus, que morrestes por nós, injustamente
pregado na cruz, olhai com misericórdia para as famílias que
tem seus filhos padecendo na droga e na violência, rezemos....
Leitor/a 2: Senhor Jesus, que ressuscitastes para nos retirar de
nossos pecados, ajudai-nos a sermos mais semelhantes a vós,
rezemos...
(outras preces)
12 - PAI NOSSO
13 – AVE MARIA
14 – AVISOS
(Observar o Anexo sobre “Alternativas de Vida Saudável”
15 - BENÇÃO FINAL
Animador: Senhor nosso Deus, / que nos criastes por amor e nos
redimistes / em vosso Filho Jesus Cristo / para que tivéssemos
vida e vida em abundância, / concedei-nos a graça / de fazer
as escolhas certas, / para que nossos projetos de vida / possam
ser vividos por amor de vós / e de nossos irmãos e irmãs, /
especialmente os que mais sofrem. / Por Cristo...
Animador/a: O Deus de toda a consolação nos abençoe, nos
livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, o Pai, o filho e
Espírito Santo. Amém!
Canto: É por causa do meu povo machucado

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

| Página 33

TEXTO DE APOIO PARA
ANIMADORES E ANIMADORAS
O Evangelho da Comunidade de Mateus foi lido e estudado
durante o Ano Litúrgico de 2011. Dessa forma, indicamos a
retomada dos textos de apoio que foram publicados nos três
roteiros de Círculos Bíblicos sobre o Evangelho de Mateus.
O texto de Mt 20,29-34 trata de um encontro especial de
Jesus com dois cegos, marginalizados, à beira do caminho. É
importante que analisemos as diferentes atitudes narradas no
texto.
Os cegos se puseram a gritar, pedindo ajuda, demonstrando sua
fé e esperança. Quando questionados sobre o que desejavam,
não tiveram dúvidas: “que os nossos olhos se abram.” Os cegos
de Jericó, não ficaram esperando, se lamentando. Eles gritaram,
desafiaram e se fizeram ouvir.
A multidão que seguia Jesus tentou impedir esse encontro e
pediu que os cegos se calassem.
Jesus parou, chamou os cegos, ouviu o seu clamor, a sua
necessidade, se compadeceu e tocou em seus olhos.
É um texto que quer nos dizer muito mais do que contar um
milagre; ele quer nos falar sobre ações de nosso cotidiano que
podem curar, salvar e promover a vida. “Que quereis que vos
faça?”. Essa pergunta de Jesus fez toda a diferença. Mesmo
estando com uma multidão que caminhava com Ele, sua atenção
foi dedicada aos que estavam à beira do caminho.
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5º ENCONTRO
Tema: “Quem é o meu próximo?” (Lc 10,29b)
1. PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar um ambiente acolhedor com bíblia, vela, plantas e
outras práticas de alternativas de saúde, como: barro, água,
acumpuntura, ervas medicinais, multimistura, bioenergético,
massagens corporal, escaldapés, purgativos e depurativos, e
outros.
2. ACOLHIDA
A acolhida pode ser feita, espontaneamente, por alguém da
casa ou pelo/a animador/a. Em seguida pode-se cantar o
refrão: “Que bom que você veio”.
CANTO: Se meu irmão me estende a mão
3. SAUDAÇÃO INICIAL
Invocar a luz do Espírito Santo
Animador/a – Com alegria acolhamos em nosso meio a Trindade
Santa: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
(pode ser cantado)
4. INTRODUÇÃO
Animador/a – Celebramos hoje o nosso 5º Encontro de Círculo
Bíblico desta Campanha da Fraternidade 2012. Com esse tema
“Fraternidade e Saúde Pública” a nossa reflexão não pode parar
por aqui.
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Leitor/a 1: Essa reflexão deverá continuar nos próximos meses,
pois é um assunto que interessa a todas as pessoas, ricas e
pobres. Afinal, precisamos ter um SUS forte, que atenda a todas
as pessoas sem discriminação, especialmente os mais pobres.
Leitor/a 2: Durante os últimos quatro encontros refletimos
sobre a situação da saúde pública em nosso país. Hoje vamos
conversar sobre algumas alternativas e cuidados que devemos
ter com a nossa vida e com a vida dos irmãos e irmãs.
CANTO: HINO DA CF 2012
5. PARTILHANDO A VIDA
Animador/a – Existem em nossas paróquias diversos grupos
que trabalham na promoção da saúde e da vida. Eles buscam
alternativas e soluções para aliviar a dor de muitos irmãos e
irmãs. São elas: Pastoral da saúde, Visita aos doentes, Farmácias
alternativas, Bioenergética, entidades filantrópicas de assistência
à saúde e outras.
Para conversar:
Quem já foi atendido/a por um desses grupos? Como foi?
Alguém aqui já usou remédio fitoterápico (plantas e ervas
medicinais)?
Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham
vida plenamente.
6. ORAÇÃO INICIAL (PARA TODOS OS DIAS)
7. SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a 1: O texto que vamos refletir hoje é do Evangelho da
Comunidade de Lucas. Esse Evangelho foi escrito no final dos
anos 80 da Era Comum, pelas Comunidades cristãs da Ásia
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Menor e Grécia. Eram comunidades urbanas, que enfrentavam
grandes desafios para por em prática o Projeto de Jesus.
Leitor/a 2: No texto de hoje, a comunidade faz memória de
Jesus contando uma parábola que provocou o povo de seu
tempo. Quais são as exigências que esta parábola apresenta
para nós, hoje? Ouçamos com atenção.
CANTO: Porque és Senhor...
8. TEXTO BÍBLICO: Lc 10,25-37
9. PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a – Vamos fazer um momento de silêncio para
interiorizarmos a palavra que acabamos de ouvir.
1. Quais os personagens que aparecem no texto e qual a
atitude de cada um? Destacar.
2. A partir do texto bíblico, como identificar “Quem é o meu
próximo”?
3. O que a parábola do samaritano ensina para nós hoje?
10. GESTO CONCRETO
Sem desprezar a chamada “Medicina Tradicional”, procurar
conhecer mais e valorizar os diversos trabalhos alternativos
de saúde que zelam e cuidam da vida. Atenção especial
precisa ser dispensada aos doentes da comunidade. Motivar
e organizar os diversos grupos de visitadores/as para
realizarem a sua missão.
11. CELEBRANDO A VIDA
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Animador/a – A prática da misericórdia foi uma característica
essencial na vida de Jesus. Vamos pedir a Ele a graça de nos
abrirmos aos irmãos necessitados e que a nossa prática expresse
a verdadeira misericórdia. Rezemos uma oração da Pastoral da
Saúde (Pe. Arnaldo Pangrazzi (MI))
Leitor/a 1: Acalma meu passo, apressado, ó Deus, torna-me um
instrumento mais eficaz da tua misericórdia.
Leitor/a 2: Abençoa a minha mente para que eu não seja
indiferente ou insensível, mas esteja atento às necessidades do
irmão que sofre.
TODOS: ABENÇOAI E FORTALECEI-NOS!
Leitor/a 1: Abençoa meus olhos para que estejam abertos
para reconhecer o teu rosto no rosto de cada doente, leva-me a
descobrir a luz e os tesouros interiores de cada um.
Leitor/a 2: Abençoa meus ouvidos para que acolham as vozes dos
que pedem para serem escutados e respondam as mensagens
dos que não sabem expressar-se.
TODOS: ABENÇOAI E FORTALECEI-NOS!
Leitor/a 1: Abençoa minhas mãos para que não permaneçam
fechadas e indiferentes, mas transmitam calor e proximidade a
quem precisa de uma presença amiga.
Leitor/a 2: Abençoa os meus lábios para que não pronunciem
frases feitas de palavras vazias, mas transmitam compreensão
e carinho de um coração que ama.
TODOS: ABENÇOAI E FORTALECEI-NOS!
Leitor/a 1: Abençoa meus pés, ó Senhor, para que possam
deixar rastros de minha passagem por este mundo. Dá-me o
dom de promover o diálogo silencioso do doente contigo.
Página 38 |

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

TODOS: ABENÇOAI E FORTALECEI-NOS!
TODOS: AMÉM!
12. PAI NOSSO
13. AVE MARIA
CANTO: A escolher
14. AVISOS
(Observar o Anexo sobre “Alternativas de Vida Saudável”
15. BÊNÇÃO
Animador/a – O Deus da vida que em Jesus manifestou a
solidariedade e a caridade os faça testemunhas do seu amor no
mundo.
TODOS: AMÉM
Animador/a – Abençoe-nos, Deus da vida! Tu que és Pai, Filho
e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM!
Animador/a: Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.
TODOS: GRAÇAS A DEUS!
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TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORESE ANIMADORAS
O Evangelho da Comunidade de Lucas, juntamente com o Livro
de Atos, foi redigido no final dos anos 80 da era comum. É possível
que o local de redação seja Éfeso ou Grécia. Os destinatários
são as comunidades paulinas da segunda geração, espalhadas
especialmente pela Grécia, Macedônia e Ásia Menor.
O texto de Lc 10,25-37 pertence ao gênero parábola. A
Comunidade de Lucas conta que durante a viagem de Jesus
para Jerusalém surge um escriba, um especialista da lei de Deus,
e para incomodar Jesus pergunta sobre o grande mandamento.
Jesus devolve a pergunta questionando sobre como ele lê a lei.
O escriba responde mencionando o maior mandamento, mas
pergunta a Jesus: “Quem é meu próximo?” E Jesus conta-lhe
uma parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano.
Esta parábola faz parte da atividade que coloca Jesus em
conflito com alguns grupos de judeus. É a grande resposta de
Jesus ao preconceito racial, político e religioso que todo bom
judeu mantinha em relação ao povo samaritano. É a resposta do
amor universal, fundamental, do cristão. Jesus provoca alguns
grupos de judeus, colocando os samaritanos como exemplo de
fé e misericórdia. Na parábola do bom samaritano a compaixão
é o único critério para definir quem é o próximo.
Esse texto nos provoca para identificar quem se faz próximo hoje.
Podemos destacar, por exemplo, o trabalho dos diversos grupos
que atuam na defesa da saúde e da vida, e que tem exercitado a
prática da compaixão para com o próximo. A Pastoral da Saúde
desenvolve uma ação que merece ser conhecida e apoiada.
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CANTOS
01 – HINO DA CF 2012
1. Ah! Quanta espera, desde as frias madrugadas,
Pelo remédio para aliviar a dor!
Este é teu povo, em longas filas nas calçadas,
A mendigar pela saúde, meu Senhor!
Tu, que vieste pra que todos tenham vida, (Jo 10,10)
Cura teu povo dessa dor em que se encerra;
Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida, (Mc 5, 34)
E que a saúde se difunda sobre a terra! (Cf Eclo 18,8)
2. Ah! Quanta gente que, ao chegar aos hospitais,
Fica a sofrer sem leito e sem medicamento!
Olha, Senhor, a gente não suporta mais,
Filho de Deus com esse indigno tratamento!
3. Ah! Não é justo, meu Senhor, ver o teu povo
Em sofrimento e privação quando há riqueza!
Com tua força, nós veremos mundo novo, (Cf Ap 21,1-7)
Com mais justiça, mais saúde, mais beleza!
4. Ah! Na saúde já é quase escuridão,
Fica conosco nessa noite, meu Senhor, (Cf Lc 24,29)
Tu que enxergaste, do teu povo, a aflição
E que desceste pra curar a sua dor. (Cf Ex. 3,7-8)
5. Ah! Que alegria ver quem cuida dessa gente
Com a compaixão daquele bom samaritano. ( Lc. 10,25-37)
Que se converta esse trabalho na semente
De um tratamento para todos mais humano!
6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão é a tua cruz!
Sê nossa força, nossa luz e salvação! (Cf. Sl. 27,1)
Queremos ser aquele toque, meu Jesus, (Cf. Mc. 5,20-34)
Que traz saúde pro doente, nosso irmão!
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02 – EIS O TEMPO DE CONVERSÃO
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação: Ao Pai
voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão!
1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi
os passos meus: em Vós espero, o’ Senhor! Ele guia ao bom
caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele
busca e vem salvar.
2. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio,
mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos
olhos seus meu sofrer e meu morrer: libertai o vosso servo e
fazei-o reviver!
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminho: ela é
Vida, é alegria, vou guardá-la com carinho.
Sua lei, seu
mandamento, é viver a caridade. Caminhemos todos juntos,
construindo a unidade!

03 – ÁGUA SANTA
Água santa ! ó agua pura ,Vem ! purifica este povo ! Dá-nos
da neve a brancura , E um coração sincero, forte, grande,
novo .
1. Lembrança do meu batismo grande graça do senhor ! Que
afogou o meu egoísmo e regou em mim o amor !
2. Não é do templo, por certo que jorram águas assim:
É do coração aberto de quem quis morrer por mim !
3. Nós somos raça escolhida, Deus não te quer bem em vão...
Muitos erros tens na vida, Deus tem muito mais perdão .
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04 – A PALAVRA DE DEUS, VAI CHEGANDO VAI
A Palavra de Deus vai chegando, vai! (bis)
1. É Jesus que hoje vem nos falar! (bis)
2. É Palavra de Deus aos pequenos! (bis)
3. É Palavra de libertação! (bis)
4. Como o sol a brilhar no horizonte! (bis)
5. É semente fecunda na terra! (bis)
6. É a experiência do povo! (bis)

05 – CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO
1. Cantai ao Senhor um cântico novo. (3x) Cantai ao Senhor. (2x)
2. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. (3x) Cantai ao Senhor. (2x)
3. É Ele quem dá o Espírito Santo. (3x) Cantai ao Senhor. (2x)
4. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. (3x) Cantai ao Senhor. (2x)
5. Louvai ao Senhor, amém, aleluia. (3x) Louvai ao Senhor. (2x)

06 – ESSA ÁGUA SERÁ ABENÇOADA
Essa água será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu
amor. (bis)
Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre a água
seu amor!
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

| Página 43

07 – DIA E NOITE VAI TEU ESPÍRITO
Dia e noite vai teu Espírito, Senhor, comigo. / Dia e noite, sei
que estás junto a mim.
1. Se anoitece em meu caminho, / vai teu Espírito, Senhor,
comigo. / No sofrer confio em ti, / sei que estás junto a mim.
2. Quando o sol vai se apagando, / vai teu Espírito, Senhor,
comigo. / Se estou só, confio em ti, / sei que estás junto a mim.
3. Caminhando com meus irmãos, / vai teu espírito, Senhor,
comigo. / Ao teu lado hei de vencer, / sei que estás junto a
mim.
4. E, ao chegar a minha hora, / vai teu Espírito, Senhor, comigo.
Vai levar-me perto de ti, / sei que estás junto a mim.

08 – PELA PALAVRA DE DEUS
Pela Palavra de Deus, / saberemos por onde andar, / Ela é luz
e verdade, / precisamos acreditar.
1. Cristo me chama, Ele é Pastor, / sabe meu nome: fala,
Senhor.
2. Sei que a resposta vem de meu ser: “Quero seguir-te para
viver”?
3. Mãos estendida podem meu pão, / devo parti-lo com meu
irmão.
09 – QUERO OUVIR TEU APELO, SENHOR
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao teu chamado de amor
responder. / Na alegria te quero servir / e anunciar o teu reino
de amor.
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E pelo mundo eu vou / cantando o teu amor, / pois disponível
eu estou / para servir-te, Senhor. (bis)
10 – ME CHAMASTE PARA CAMINHAR
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo, / decidi para
sempre seguir-te, não voltar atrás./ Me puseste uma brasa no
peito e uma flecha na alma, / é difícil agora viver sem lembrarme de ti.
Te amarei, Senhor, / te amarei, Senhor, / eu só encontro a paz
e a alegria / bem perto de ti. (bis)
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas; /
em pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti; / mas tua força
venceu e, ao final, eu fiquei seduzido. / É difícil agora viver sem
saudade de ti!
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, / pois
conheces a minha fraqueza e o meu coração. / Vem. Ensina-me
a viver a vida na tua presença, / no amor aos irmãos, na alegria,
na paz, na união.

11 – POVO UNIDO NÃO SERÁ VENCIDO
Povo unido não será vencido (bis)
1. Uma só varinha é tão fácil de quebrar Mas ajunte um feixe...
você pode até suar. É um exemplo da força da união.
2. Uma só formiga não dá conta da roseira. Mas desfolha a mata
se ajuntar a formigueira. Mas um exemplo da força da união.
3. Uma gota d’água o mormaço vai secar. Ajuntando muitas,
formam rio, enchem mar. Mais um exemplo da força da união.
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4. Melhorar o mundo, ninguém vai se for sozinho. Há de
transformar se a união for o caminho. Eis nossa força que está
na união.
12 – OUÇAMOS TODOS, BOA NOTÍCIA
Ouçamos todos, boa notícia! Que vem da vida,/ que vem do
amor! / Ouçamos todos, boa notícia!/ É o evangelho de Deus
Salvador!
1. É palavra que abre as prisões/ e os corações atribulados./
Nossos lábios se abrem em canções/ e os oprimidos são
libertados.
2. É palavra de Cristo Jesus,/ o Deus da cruz, Libertador./ Nossos
olhos se enchem de luz / e o pão dos pobres tem mais sabor!

13 – ANIMADOS PELA FÉ
Animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso
pé e fazer a nossa história. E fazer a nossa história, animados
pela fé.
1. O teu povo, Senhor, esta sofrendo, caminhando de um lado
para o outro. Uma vida mais justa está querendo, pois senão vai
migrar até ser morto.
2. A estrutura da nossa sociedade, força o povo para a migração.
Os da roça vão para a cidade, sempre em busca da melhor
situação.
3. Desse jeito que a coisa está andando, o sistema escraviza e
nos domina. Ele é mal que está nos desviando da verdade, que
Cristo hoje ensina.
4. É verdade que nós, neste mundo, somos sempre um povo
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a caminho. E Deus nunca se afasta um segundo, acompanha e
ajuda com carinho.
14 – DEUS CHAMA A GENTE
1.
Deus chama a gente pra um momento novo/ de caminhar
junto com seu povo./ É hora de transformar o que não dá mais/
Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem, entra na roda/ com a gente também/ Você é muito
importante, (bis) vem.
2. Não é possível crer que tudo é fácil / há muita força que
produz a morte/ Gerando dor, tristeza e desolação/ É necessário
unir o cordão.
15 – NOSSA ALEGRIA É SABER QUE UM DIA
Nossa alegria é saber que um dia, todo esse povo se libertará.
Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança
realizará.
1. Jesus manda libertar os pobres E ser cristão é ser libertador.
Nascemos livres pra crescer na vida, Não pra ser pobre, nem
viver na dor.
2. Vejo no mundo tanta coisa errada, A gente pensa em
desanimar. Mas quem tem fé sempre está com Cristo, Tem
esperança e força pra lutar.
3. Não diga nunca que Deus é culpado Quando na vida o
sofrimento vem. Vamos lutar que o sofrimento passa, Pois Jesus
Cristo já sofreu também.
4. Libertação se encontra no trabalho, Mas há dois modos de
trabalhar: Há quem trabalha escravo do dinheiro, Há quem
procura o mundo melhorar.
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5. E pouco a pouco o tempo vai passando, A gente espera a
libertação. Se a gente luta ela vai chegando, Se a gente espera
ela não chega, não.
16 – POVO QUE LUTA
1. Povo que luta, cansado de mentira, Cansado de sofrer,
cansado de esperar. Povo que luta, cansado de esperar, procura
redenção.
Porque Ele é luz, verdade, Justiça, bem, perdão, Paz, esperança,
amor e redenção (bis).
2. Povo que luta por terra onde há fartura. Por paz sem fingimento,
por vida partilhada; povo que luta por vida partilhada, procura
redenção.
3. Povo que espera colheitas mais serenas, verdades mais
profundas, caminhos mais fraternos; povo que espera caminhos
mais fraternos, proclama redenção.
17 – É POR CAUSA DO MEU POVO MACHUCADO
É por causa do meu povo machucado, que acredito em religião
libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado, que acredito em
religião libertadora.
1. É por causa dos profetas que anunciam, que batizam, que
organizam, denunciam. É por causa de quem sofre a dor do
povo, é por causa de quem morre sem matar.
2. É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos
seus ais, dos seus gemidos, é por causa do meu povo injustiçado,
das ovelhas sem rebanho e sem pastor.
3. É por causa do profeta que se cala, mas até com seu silêncio
grita e fala. É por causa de um Jesus que anunciava, mas
também gritava aos grandes: “ai de vós”
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4. É p o r c a u s a do que fez João Batista, que arriscou, mas
preparou a tua vinda. É por causa de milhões de testemunhas,
que apostaram suas vidas no amor.
18 - SE MEU IRMÃO ME ESTENDE A MÃO
Se meu irmão me estende a mão e pede um pouco de meu pão,
eu não respondo ou digo “não”, errei de rumo e direção. Nesta
mesa de perdão, o pão e o vinho elevarei e, pensando em meu
irmão, o meu Senhor receberei.
Quero ver no meu irmão a imagem dele, meu irmão que até
nem tem o necessário pra ter paz; quero ser pro meu irmão
a resposta dele, eu que vivo mais feliz e, às vezes, tenho até
demais.

19 – POR QUE ÉS, SENHOR
1. Porque és, Senhor, o Caminho, que devemos nós seguir.
Nós te damos hoje e sempre, toda glória e louvor (bis)
2. Porque és, Senhor, a Verdade, que devemos aceitar.
3. Porque és, Senhor, plena Vida, que devemos nós viver.

20 – OI QUE PRAZER, QUE ALEGRIA
Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos! (bis)
1. É óleo que nos consagra que ungiu teu servo Aarão. É como
um banho perfumado, gostosa é nossa união!
2. Orvalho de alta montanha que desce sobre Sião. Sereno da
madrugada, gostosa é nossa união!
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3. Senhor, tu nos abençoas e a vida vem de porção. É vida que
dura sempre, gostosa é nossa união!
4. Ao Deus de todas as crenças a glória e a louvação. No amor
da Santa Trindade, gostosa é nossa união!

21 - É COMO A CHUVA
É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. Tua
palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal, (bis)
1. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei.
Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir
que não sei. (2x)
2. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar.
Tenho medo de estar distraído/a, magoado/a e ferido/a, e então
me fechar. (2x).
3. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho
medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo não.
(2x)
22 – QUEM ME TOCOU?
		
Quem me tocou?
Quem me tocou?
Alguém me tocou
Senti que uma força saía de mim
Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que sofria
Nada não me valia
Doze anos a fio
Arrastei meu penar!
Fui eu, pela dor consumida
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A mulher excluída
Da alegria da vida
Pela lei, pela fé!
Fui eu, que gastei o que tinha
E melhora não vinha
Tua fama eu ouvindo
A esperança voltou!
Fui eu, a mulher que corria
Empurrando quem vinha
Conseguir haveria
Eu tocar-te Senhor!
Fui eu, a mulher que procuras
Do meu mal tive cura
O final da amargura
No meu corpo provei.
Fui eu, que fui me aproximando
Por detrás me curvando
Coração me apertando
Tua veste toquei.
Ó filha minha! Ó filha minha!
Você me tocou
Senti que uma força saía de mim
Sua fé a salvou!

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

| Página 51

ANEXO SOBRE

“ALTERNATIVAS DE VIDA SAUDÁVEL”
I - DICAS DA TERAPIA NATURAL ALTERNATIVA
1 - Somos aquilo que cheiramos, tocamos, vemos, ouvimos e
comemos. Somos aquilo que nos emociona. Somos aquilo que
pensamos. Somos aquilo em que acreditamos. Nosso alimento
é o ar, a água, o sol, os produtos da terra e tudo aquilo que nos
rodeia.
2 - Quanto maior o nosso contato com a natureza e quanto mais
comermos alimentos ricos em substancias vivas, mais nosso
corpo se torna belo, forte e flexível, mais nossa mente se liberta
de suas limitações, mais nossa vida espiritual desabrocha.
3 - Dizer coisas como “bom dia”, “obrigado” e “por favor”, não
constitui meras normas de boas maneiras, mas um reflexo de
quem tem bons princípios e sabe respeitar os outros. Não se
perde nada por tentar alegrar, incentivar e apoiar as pessoas
através de boas palavras.
4 - Realizar exercícios físicos possivelmente no sol na parte da
manhã, em área aberta, sobretudo caminhar ao ar puro, faz
muito bem à saúde, afinal: A Saúde aprende-se e conquista-se!
5 - Receitas que nossos pais nos ensinaram:
Picadas de insetos: Misture uma colherzinha de mel, duas
colherzinhas de água morna e uma colherzinha de canela em pó.
Faça uma pasta com os ingredientes e esfregue a suavemente
sobre a picada. A dor ou a coceira irá desaparecer em um ou
dois minutos.
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Você sabia que - Fazendo cataplasma de argila e aplicar:
- Na nuca alivia tensões nervosas?
- Na fronte combate rinite, sinusite e congestionamento nasal?
- No abdomem usa-se contra congestões intestinais, gases?
- No pescoço usa-se argila com chá de cipó “mil homens” contra
dores no corpo?
Obs.: A argila usada não deve ser reaproveitada.
O tratamento com argila é barato não tem contra-indicações
(desde que seja de boa procedência)
Fontes:
- Caderno De Terapias Naturais – Instruções práticas e
procedimentos tradicionais
- Projeto de Extensão – “Partilha de conhecimentos sobre plantas
medicinais e Terapêuticas tradicionais.
II - APOSTILA DE RECEITAS POPULARES.

Xarope Gripe e Tosse
Cascas de 4 bananas prata
3 pedaços de canela
5 cravos da India
Modo de preparo: Ferver tudo em 4 copos de água por 20
minutos. Coar e adoçar com açúcar mascavo ou mel. Deixar
esfriar e colocar em uma garrafa e manter na geladeira. Tomar
3 colheres ao dia.
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Chá para Refluxo
1 xícara de malva
3 xícaras de água
2 xícaras de mel
Modo de preparo: Ferver a malva na água por 20 minutos.
Coar e colocar num recipiente e manter na geladeira. Tomar 3
colheres ao dia.
Xarope Ulcera e Gastrite
1 batata inglesa média
1 colher de mel
Modo de preparo: Ralar a batata crua e com casca. Misturar o
mel. Tomar em jejum durante 30 dias.
Remédio contra Verme
1 punhado de hortelã grande
1 punhado de hortelã miuda
1 punhado de arruda
1 galho de erva santa Maria
1/2 copo de leite
Modo de preparo: Bater os ingredientes no liquidificador e
coar. Tomar durante 5 dias, descansar por 1 semana e repetir a
receita. (3 vezes).
Fonte: Elizabeth R. Silva - Centro Pastoral São Camilo de Lelis,
Paróquia S. Coração de Jesus - Tel 3396.7918
III - COMBATE À DENGUE:
Combater a doença é dever do Estado, mas todos precisam
participar. Para tanto se recomenda:
1) Não deixar água acumulada;
2) Manter os sacos de lixo bem fechados e fora do alcance
dos animais;
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3) Conservar a caixa d’água completamente fechada;
4) Manter bem tampadas tonéis e barris d’água;
5) Encher de areia até à borda os pratinhos dos vasos de
plantas;
6) Remover folha, galhos e tudo o que possa impedir a água
de correr pelas calhas;
7) Jogar lixo todo objeto que possa acumular água, como
embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias;
8) Não jogar lixo em terrenos baldios;
9) Praticar a coleta seletiva do lixo.
IV - OUTRAS DICAS DE REMÉDIOS CASEIROS:
1. CIRCULAÇÃO E CORAÇÃO: 300 gramas de alho e 400
mililitros de álcool etílico de cereais. Modo de fazer: Bater o
alho e o álcool no liquidificador e deixar 15 dias na geladeira.
Depois, tomar 25 gotas por dia em jejum, durante 15 dias.
2. COLESTEROL: Duas colheres de mel, com três colherinhas
de canela, misturado com 16 colheres de água. Tomar três
vezes ao dia.
3. RESFRIADO: Misturar uma colher de mel morno com ¼ de
uma colher de canela em pó e tomar com frequência. Serve
para sinusite, tosse crônica e resfriado comum.
4. ARTRITE. Misturar uma xícara de água quente com duas
colheres de mel e uma colher de canela em pó. Tomar:
Uma xícara pela manhã e outra pela noite. Obs.: Tomar
regularmente para artrite crônica.
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V – “Farmácia Alternativa”
O uso de plantas e ervas medicinais, como remédios
caseiros e alimentos, é uma prática que vem se mantendo em
evidência pelos valiosos ensinamentos propagados por gerações
passadas. A fitoterapia se mistura com a história da própria
humanidade, sendo que a primeira referência escrita data de
2.800 a.C.
O termo fitoterapia tem origem grega, fito (phyto) significa
“vegetal” e terapia (therapeia) quer dizer “tratamento”. A
fitoterapia é a utilização das plantas e ervas medicinais para
tratamento de doenças e recuperação da saúde.
“Apesar dos preconceitos de muitos pesquisadores, o uso de
plantas medicinais passou a ser reconhecido pela Organização
Mundial da Saúde – (OMS), ao constatar que cerca de 80% da
população mundial usa fitoterápicos no tratamento básico de
suas doenças. Uma das características da Pastoral da Saúde é
a utilização de fitoterápicos como alternativa no tratamento às
doenças, além do trabalho de prevenção.
O emprego das plantas medicinais retrata a importância que a
instituição dá à experiência da população, já que um dos objetivos
da Pastoral da Saúde é recuperar e revalorizar a sabedoria popular,
sua fé e sua religiosidade (Baldessini, 2000). Neste âmbito, o
farmacêutico possui um papel relevante dentro do processo, pois
a qualidade do serviço prestado pela Pastoral da Saúde, no que diz
respeito ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos, depende de
conhecimentos inerentes à formação farmacêutica”. (extraído do
site www.naturezaonline.com.br)
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AVALIAÇÃO DOS CÍRCULOS BÍBLICOS – CF 2012
Comunidade: _______________________________________________
Paróquia:___________________________________________________
Cidade: ___________________________________________________
1 – Como foi a realização do Círculo Bíblico CF 2012 na Comunidade
(Paróquia)? (partilhe a experiência de vocês).
2 – Destaque os pontos principais do trabalho que vocês fizeram?
3 – De que maneira o Livro do Círculo Bíblico CF 2012 ajudou o
grupo a realizar o trabalho que foi feito?
4 – Os Gestos Concretos CF 2012 sugeridos foram realizados? Terão
continuidade? Realizaram outros gestos?
5 – Quais os principais desafios encontrados pelo grupo na realização
do Círculo Bíblico da CF 2012?
6 – Fale sobre o Livro do Círculo Bíblico da CF 2012? (conteúdo,
material, etc).
7 – Quem participou dessa Avaliação?
8 – Vocês têm alguma sugestão? ______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
CEBI-ES - Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo
Rua Duque de Caxias, 121 Ed. Juel, Sala 206 - Centro - Vitória – ES - Cep: 29010-120
Tel.: (27)3223-0823/9945-2068 - E-mail: cebies@yahoo.com.br
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
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EQUIPE DE REDAÇÃO E ELABORAÇÃO (CF 2012)
Bernadete Stein; Bráz Adelque Luchü; Eliete Maria Rosa;
Ir. Luíza Dalvi; Ir. Ivonete Maria da Silva; Maria de Fátima
Castelan; Maria Suely Simonasse; Pe. Manoel David Neto
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Arquidiocese de Vitória
Departamento Pastoral
Rua Soldado Abílio dos Santos, 47 - Cidade Alta - Caixa Postal 107
CEP 29015-620 - Vitória - ES
Telefone: (27) 3223-6711
e-mail: mitra.secretariapastoral@aves.org.br

CEBI - Centro de Estudos Bíblicos
Rua Duque de Caxias, 121, Ed. Juel, Sala 206 – Centro
Vitória – 29010-120 - Telefone – (27) 3223-0823/ 9945-2068
Atendimento: 2ª a 6ª feiras de 9h às 12hs e 13h às 19hs
Blog: http://portrasdapalavra.blogspot.com
Email:cebies@yahoo.com.br
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