
 



Oração CF 2012  

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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"Converte-te e crê no Evangelho"!  

Ao recebermos a imposição das cinzas, no início da Quaresma,  

somos convidados a viver o Evangelho, viver a Boa Nova.  

A Boa Nova que recebemos é Jesus Cristo. Ele abriu um novo  

horizonte para todas as pessoas que nele creem.  

Crer no Evangelho é crer em Jesus Cristo que, na doação amo-  

rosa da cruz, deu-nos vida nova e concedeu-nos a graça de sermos fi-  

lhos do Pai. Com sua morte, transformou todas as realidades, criando  

um novo céu e uma nova terra.  

A Quaresma é o caminho que nos leva ao encontro do Crucifica-  

do-ressuscitado. Caminho, porque processo existencial, mudança de  

vida.transformação da pessoa que recebeu a graça de ser discípulo--  

-missionário. A oração, o jejum e a esmola indicam o processo de  

abertura necessário para sermos tocados pela grandeza da vida nova  

que nasce da cruz e da ressurreição.  

Assim, atingidos por Ele e transformados n'Ele, percebemos que  

todas as realidades devem ser transformadas, para que todas as pes-  

soas possam ter a vida plena do Reino.  

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove  

a Campanha da Fraternidade, desde o ano de 1964, como itinerário  

evangelizador para viver intensamente o tempo da Quaresma.  

A Igreja propõe como tema da Campanha deste ano: A fraterni-  

dade e a Saúde Pública, com o lema: Que a saúde se difunda sobre a  

terra (cf. Eclo 38,8). Deseja assim, sensibilizar a todos sobre a dura  

realidade de irmãos e irmãs que não têm acesso à assistência de saú-  

de pública condizente com suas necessidades e dignidade. É uma  

realidade que clama por ações transformadoras. A conversão pede  

que as estruturas de morte sejam transformadas.  
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A Igreja, nessa Quaresma, à luz da Palavra de Deus, deseja ilu-  

minar a dura realidade da saúde pública e levar os discípulos missio-  

nários a serem consolo na doença, na dor, no sofrimento, na morte.  

Levá-Ios, ao mesmo tempo, a exigir que os pobres tenham um aten-  

dimento digno em relação à saúde. Que ela se difunda sobre a terra,  

pois a salvação já nos foi alcançada pelo Crucificado.  

Às nossas comunidades, grupos e famílias, uma abençoada ca-  

minhada quaresmal. Celebremos Jesus Cristo que fez novas todas as  

coisas.  

Dom Leonardo Ulrich Steiner  

Bispo Prelado de São Felix - MT  

Secretário Geral da CNBB  

Pe. Luiz Carlos Dias  

Secretário Executivo da  

Campanha da Fraternidade  
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A Campanha da Fraternidade, em 2012, tem como tema Fra-  

ternidade e a Saúde Pública e como lema "Que a saúde se difunda  

sobre a Terra" (cf. Eclo 38,8). Ela pretende fazer com que se olhe a  

realidade da saúde pública em nosso país e se veja a relação entre  

saúde e os aspectos socioculturais, educativos e econômicos de nos-  

sa sociedade.  

Este subsídio foi preparado para ser utilizado junto aos jovens  

do Ensino Fundamental 2 ( 5º ao 9º ano), como uma proposta de es-  

tudo, reflexão e ação sobre a temática da Campanha da Fraternidade,  

utilizando a metodologia do Ver, Julgar e Agir.  

O material, como toda ferramenta de aprendizagem, precisa  

ser enriquecido com o talento dos educadores que devem utilizá-Io  

de forma criativa, participativa e fraterna junto a seus alunos e suas  

famílias.  

Esperamos que os símbolos, as histórias, os questionamentos,  

a Palavra de Deus, os cantos, a oração da CF, as propostas de ação  

que compõem este subsídio colaborem para despertar nas crianças  

o valor e o cuidado da saúde como um bem de todos contribuindo  

para que se sintam responsáveis pela disseminação do verdadeiro  

conceito de bem viver, assim como para sensibilizá-Ias para a prática  

de hábitos de vida saudável.  

As Autoras  
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P
r
e
z

ado(a) Educador(a),  

Apesar dos avanços, nosso país ainda apresenta muitas realida-  

des adversas que comprometem a saúde e a vida de seus habitantes.  

São preocupantes as referências sobre a qualidade do aten-  

dimento nos setores públicos de saúde notadamente nos serviços  

médicos e hospitalares. É urgente convidar crianças, famílias e co-  

munidades, para a discussão sobre a realidade da saúde pública no  

Brasil, despertando para o acompanhamento das ações do Estado e o  

assumir cidadão do trato da coisa pública.  

Este subsídio, voltado para o tema Fraternidade e a Saúde Pú-  

blica, guarda sintonia com o texto base, elaborado para a Campanha.  

Ele apresenta cinco encontros que discutem temas relacionados à  

saúde, na perspectiva de sensibilizar as pessoas para os cuidados bá-  

sicos para com a vida e o serviço aos enfermos, no suprimento de  

suas necessidades e integração na comunidade bem como de orga-  

nizar esse serviço nas comunidades que ainda não despertaram para  

essa exigência evangélica.  

Durante a Quaresma, que é o tempo forte da Campanha da Fra-  

ternidade, o qual vai da Quarta Feira de Cinzas ao Domingo da Res-  

surreição, a cada semana, será realizado um encontro, em preparação  

à Páscoa do Senhor.  

Os encontros utilizam a metodologia do Ver, Julgar e Agir, obje-  

tivando o conhecimento da realidade, um juízo de valor à luz da Pa-  

lavra de Deus e propostas concretas de ação, na vida de cada pessoa,  

na escola, na Igreja, na família e na comunidade.  

Algumas recomendações são importantes:  

 ler, com atenção, cada Encontro, providenciando com ante-  

cedência os materiais necessários à sua realização;  
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 aprofundar, a temática proposta pesquisando em documen-  

tos da Igreja, na Palavra de Deus, em outros livros ou revis-  

tas, ou em sites que tratem sobre o assunto;  

 organizar o ambiente de forma a torná-I o agradável, promo-  

vendo a participação de todos;  

 distribuir as tarefas, favorecendo o envolvimento e o com-  

promisso do grupo;  

 avaliar cada encontro, a partir das indicações do agir na pro-  

moção da saúde e na missão pela vida;  

 motivar para que todos - alunos, educadores, pais e familia-  

res - participem do gesto concreto da Campanha da Frater-  

nidade no Domingo de Ramos, fazendo sua doação para os  

projetos que serão apoiados pela Igreja em todo o Brasil.  

Esta Campanha precisa mobilizar as crianças para contempla-  

rem a vida como um dom de Deus e para a compreensão que o cuida-  

do com a saúde depende de uma alimentação saudável, da prática de  

esportes, das ações de prevenção, do cuidado com o corpo, a mente  

e o espírito.  

Você, educador, é convidado por Jesus Mestre a assumir essa  

tarefa de evangelização em favor da vida e da saúde pública em nos-  

so país. É também convidado a estimular e fortalecer a mobilização  

popular em defesa do SUS e de seu justo financiamento, orientando  

a comunidade sobre seus direitos e deveres em relação ao sistema de  

saúde, como a participação nos espaços de controle, fiscalização e  

deliberação das políticas públicas de saúde.  

Não esqueça educador que você é formador de opiniões e agen-  

te de transformação em nossa sociedade.  
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Símbolo: cartaz da Campanha da Fraternidade.  

 

1. Acolhida  
 

Estamos reunidos para conversar sobre saúde. Não a saúde de  

um, mas a saúde de todos. Vamos nos unir na reflexão sobre a reali-  

dade da saúde pública do Brasil como prática da cidadania. Vamos  

conversar sobre o que é saúde e o que é saúde pública.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

Vendo a vida  
 

Renê é entregado r de remédios, numa cidade  

grande. Em um sábado à noite, ao ir entregar um  

medicamento, pedido com urgência, distraiu-se no  

trânsito e foi atropelado por um carro em velocida-  

de. Quebrou a perna e o atendimento de urgência  

demorou nada menos do que uma hora e meia.  

Ao chegar a um hospital de emergência,  

ficou dois dias em uma maca no corre-  

dor, aguardando vaga para fazer uma cirurgia.  

Após quatro meses com a perna imobilizada, Renê   
precisou fazer fisioterapia para recuperar os movimentos. Buscou  

ajuda no Posto de Saúde e recebeu a ficha de número 888. Revol-  

tado, buscou auxílio do patrão, que queria que ele voltasse logo ao  

trabalho. O patrão sugeriu que ele buscasse ajuda, expondo seu caso  

num programa de televisão. Só assim, graças à solidariedade de um  

médico que tinha uma clínica de fisioterapia, conseguiu ficar curado.  

• Como é a saúde pública em sua cidade?  
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 Você conhece histórias parecidas com a de Renê?  

 Há muitos acidentes de trânsito em sua cidade?  
 

 Que problemas de saúde geralmente decorrem dos  

acidentes?  

 

3. Para ficar sabendo  
 

o objetivo geral da Campanha da Fraterni-  

dade é abordar a realidade da saúde no Brasil,  

em vista de uma vida saudável, mobilizando o  

espírito fraterno e comunitário das pessoas, na  

atenção aos enfermos e na busca por melhoria  

no sistema público de saúde.  

Os objetivos específicos são:  
 

a. difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus  

desafios, bem como sua estreita relação com os aspectos  

socioculturais de nossa sociedade;  
 

b. disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a prá-  

tica de hábitos de vida saudável, em detrimento dos que  

comprometem a boa saúde;  
 

b. sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o supri-  

mento de suas necessidades e integração na comunidade.  

Organizar este serviço nas comunidades que ainda não des-  

pertaram para esta exigência evangélica;  
 

b. despertar, nas comunidades, a discussão sobre a realidade  

da saúde pública, levá-Ias ao acompanhamento da prática da  

cidadania no trato da coisa pública e à exigência de qualifi-  

cação dos gestores da área de saúde;  
 

b. estimular e fortalecer a mobilização popular em defesa do  

SUS e de seu justo financiamento, orientando a comunida-  

de sobre seus direitos e deveres em relação ao sistema de  

saúde como a participação nos espaços de controle, fiscali-  

zação e deliberação das políticas públicas de saúde.  
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4. Palavra de Deus: saúde e vida - Eclo 38,4-8  

"O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sen-  

sato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce  

a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus?  

O Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudessem hon-  

rá-Io por suas maravilhas. Com os remédios o médico acalma a dor  

e, com eles, o farmacêutico prepara os unguentos: assim, suas obras  

não ficam inacabadas e a saúde se difunde sobre a terra".  

A Palavra de Deus em nossa vida  

O lema da Campanha da Fraternidade deste ano "A saúde se di-  

funde sobre a terra" foi inspirado neste texto que é o trecho central  

de uma coleção de ditos sobre saúde e sobre o papel dos médicos e  

de outros profissionais desta área.  

 O que Deus concedeu para que as pessoas tenham saúde?  

 Você percebe que fé e ciência podem caminhar juntas?  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

Dr. Luís Ricardo é um grande mé-  

dico, um homem de fé e um pesquisa-  

dor. Ele resolveu testar a hipótese da  

influência da oração na cura das do-  

enças. Selecionou um grupo de 12  

pacientes, todos com a mesma enfer-  

midade, e, sem que eles soubessem,  

recomendou a um grupo de religiosas  

encIausuradas que rezassem por seis  

deles. Constatou, no acompanhamento 

aos pacientes, que aqueles  

recomendados às orações das religiosas ficaram completamente  

curados em menor tempo. Os outros morreram quase todos.  

Você acredita no poder da oração?  

• Adquira o hábito de rezar pelos doentes.  

10  



 

 

 

 

 

•  Organize cartazes com os objetivos da CF e os coloque em  

exposição em lugares estratégicos da Escola.  

 Planeje, em equipe, algumas atividades para serem desen-  

volvidas ao longo do ano, visando colocar em prática os ob-  

jetivos da Campanha da Fraternidade.  

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa).  

Cantemos o Hino da CF 2012 (ver 3ª capa).  
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Símbolo: um copo com água mineral, um copo com água filtra-  

da, um copo com água poluída (mostrar a diferença entre uma água  

e outra e ressaltar a importância de se beber água boa).  

1. Acolhida  

Escrever 10 mensagens sobre saúde e expor na parede. Em uma  

cestinha, colocar tiras de papel com o nome das pessoas presentes.  

Solicitar que cada um retire um nome, que não seja o seu, e escolha  

uma mensagem para partilhar com a pessoa indicada, explicando a  

razão de sua escolha.  

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

Vendo a vida  

Fátima mora numa 

comunidade rural, onde a água 

fica muito  

distante. Depois de economi-  

zar vários meses, conseguiu  

construir uma cisterna para  

captar água da chuva para be~  

ber e cozinhar.  

Foi uma grande conquis-  

ta que deixou todos os vizi-  

nhos encantados e desejosos  

de fazer o mesmo.  

Fátima ficou comovida quando dona Nonata, uma senhora idosa  

que andava um quilômetro e meio para apanhar água potável, lhe  

disse: "Como teria mais saúde se pudesse fazer uma cisterna como  

essa, em minha casa".  
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Fátima então soube da existência de um programa governamen-  

tal de construção de cisternas de placa pelo interior. Ao saber que  

a responsável por este programa estava na região, contratou um  

mototáxi e foi até à cidade vizinha. Superando a barreira dos que ten-  

tavam impedir sua aproximação, falou em nome de sua comunidade.  

Ela foi então desafiada a apresentar, em 24 horas, os documentos ne-  

cessários para a aprovação de um projeto de construção de cisternas.  

Qual não foi o espanto da representante do governo, quando,  

no dia seguinte, cedo, Fátima apresentou todos os dados solicitados,  

assim obtendo os recursos que garantiram que todas as famílias re-  

alizassem o sonho de ter água potável em casa. Todos ficaram felizes  

e constataram a diminuição, na região, de casos de diarreia e de do-  

enças de pele. Eles viram que é possível conseguir aquilo em que se  

acredita.  

 Que problemas afetam a saúde das pessoas do lugar onde  

você mora?  

 Que programas governamentais poderiam ajudar a resolver  

esses problemas?  

 Você conhece alguma história semelhante a essa?  

 Comente a atitude de Fátima em lutar por sua comunidade.  

3. Para ficar sabendo  

"Com a industrialização, a partir do século XVIII, o meio am-  

biente passou a sofrer alterações marcantes, resultado de uma cor-  

rida desenvolvimentista desenfreada. Isso proporcionou um efeito  

negativo na natureza expondo a vida e o meio ambiente a elementos  

prejudiciais e agressores como: a poluição dos mananciais de água  

potável; a disseminação de campos eletromagnéticos; a poluição at-  

mosférica; a contaminação por agrotóxicos; a contaminação de solos  

por resíduos e a ocorrência de desastres ambientais" (Filho, 2010).  

1
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4. Palavra de Deus: saúde e vida - Mt 4,23-25  
 

Jesus percorria toda a Galileia, ensinan-  

do nas sinagogas, anunciando a Boa Nova  

do Reino e curando toda espécie de doença  

e enfermidade do povo. Sua fama também  

se espalhou pela Síria. Levaram-lhe muitos  

doentes, que sofriam de diversas enfermida-  

des e tormentos: possessos, epiléticos, pa-  

ralíticos etc. Jesus os curava. Grandes mul-  

tidões o acompanhavam, vindas da Galileia,  

da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da  

região do outro lado do jordão,  

A Palavra de Deus em nossa vida  

 Jesus se preocupava em cuidar de todos e curar a todos.  

Essa deve ser também nossa atitude como cristãos.  
 

 Jesus era o Mestre que anunciava a Boa Nova do Reino. Qual  

é essa Boa ova? A que Reino Ele se referia?  

 

5. Promoção da saúde e missão pela vida  
 
Pessoas que cuidam dos outros   
Um garoto estadunidense, de apenas 10 anos, ficou impressio-  

nado quando a professora, em sala de aula, falou sobre os problemas  

da falta de água, enfrentados por algumas populações de países afri-  

canos. Perguntou o que poderia ser feito. Obteve como resposta que  

a construção de poços profundos poderia sanar essa di- ficulda-  

de. Ao chegar em casa, o menino convenceu ..•••• _ •••• UJJ  

sua mãe a procurar uma empresa especializa-  

da em perfurar poços e indagar quanto custa-  

ria um poço perfurado na África. Sabendo o  

valor, o garoto mobilizou os colegas da es-  

cola e suas famílias, os vizinhos e amigos,  

organizando rifas, bingos, festas, shows  

até obter a quantia necessária. Através  
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da internet, a professora conseguiu localizar uma escola na África e  

colocou seus alunos em contato com as crianças de lá. Quando eles  

souberam da iniciativa do menino e que o poço seria construído, o  

convidaram para ir até à África.  

Ele convenceu a mãe a conseguir o dinheiro da passagem e au-  

torização para que ele viajasse. Lá chegando, foi recebido e acolhido  

por duas fileiras de crianças que chamavam seu nome. Emocionado,  

o menino perguntou como todos sabiam seu nome. Disseram-lhe en-  

tão que, numa área, em torno de dois quilômetros, ao redor do poço,  

todos rezavam e agradeciam por sua iniciativa. Hoje o menino tem 18  

anos e já conseguiu recursos para a perfuração de mais de duzentos  

poços na África.  

 Que problemas ambientais de sua cidade, você poderia aju-  

dar a resolver, ao protagonizar ações semelhantes a essa do  

jovem americano?  

 Como sua família e as de seus colegas poderiam contribuir  

para resgatar a valorização de uma medicina natural e casei-  

ra, no uso de plantas medicinais?  

 Fazer. uma pesquisa junto aos avós e pessoas idosas da  

comunidade sobre receitas da medicina caseira.  

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa).  

Cantemos: Cura, Senhor (Pe. Antonio Maria) (p. 24).  

IS  



 

 
Símbolo: um espelho e uma bandeja com alimentos saudáveis  

ou, se não for possível, gravuras com esses alimentos.  

 

1. Acolhida  
 

convidar todos para ficarem em círculo. Iniciar uma roda de con-  

versa sobre o que faz uma pessoa ser bonita, ressaltando a importân-  

cia da aceitação de si mesmo e da valorização das virtudes. Em segui-  

da, passar uma caixa bem preparada com um espelho dentro. Criar um  

clima de suspense. Pedir para cada um olhar para dentro da caixa sem  

anunciar para os colegas o que está vendo. Ao final, comentar a expe-  

riência de se ver como a pessoa mais importante do espelho.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  
 
Vendo a vida  
Juliana tinha uma linda voz e o sonho de ser  

cantora em uma importante banda de forró. Um  

dia ela foi chamada para uma banda muito conhecida,  

o que a deixou feliz, mas também bastante ansiosa. A  

cada viagem, os horários de alimentação se alterna-  

vam e ela só comia fora de hora. Percebeu que estava  
",'--.u._  
ficando fora de forma e começou a se preocupar.  

Um dia, ao chegar numa cidade, ouviu um ra-  

paz dizer que a cantora tinha uma voz bonita, mas era   
gorda como uma baleia. juliana passou a não querer comer mais nada  

e, quando comia, corria para o banheiro e colocava tudo para fora.  

Foi ficando muito magra, quando escutou um Ta dizer: "essa cantora  

tem a voz bonita, mas é magra como um esqueleto". Juliana decidiu  

então procurar um médico e uma nutricionista que lhe orientaram a  
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ter uma alimentação saudável e a fazer regularmente exercícios numa  

academia. Hoje,juliana está de bem com seu corpo, sua voz e seus fãs.  
 

 Você conhece alguém que passou por uma situação pareci-  

da com essa?  
 

 É fácil ter uma alimentação saudável, fazer as refeições em  

horário regular, praticar exercícios regularmente?  

 Hoje, o que você mudaria em sua alimentação?  

 

3. Para ficar sabendo   
 O excesso de peso ou sobrepeso e a obesidade (índice de  

massa corpórea entre 25 e 30 e acima de 30, respectivamen-  

te) explodiram. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia  

e Estatística (IBGE), em 2009, o sobrepeso atingiu mais de  

30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade; cerca de 20% da  

população entre 10 e 19 anos; 48% das mulheres e 51 % dos  

homens acima de 20 anos.  
 

 Desde 2003, a pesquisa de orçamento familiar (POF) indi-  

ca que as famílias brasileiras estão substituindo a alimen-  

tação tradicional de feijão, arroz e hortaliças por bebidas  

e alimentos industrializados, como refrigerantes, biscoitos,  

carnes processadas e comida pronta. Tudo mais calórico,  

menos nutritivo e rico em sal, um grande problema para o  

controle da pressão arterial.  

 

4. Palavra de Deus: saúde e vida - Jo 6,51-57  
 
"Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come des-  

te pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha  

carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam  

entre si: Como ele pode dar sua carne a comer? Jesus dis-  

se: em verdade, em verdade, vos digo: se não comerdes  

a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,  

não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha  

carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressus-  

citarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e  
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meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne  

e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que  

vive, me enviou, e eu vivo por meio do meu Pai, assim aquele que de  

mim se alimenta, viverá por meio de mim."  
 
A Palavra de Deus em nossa vida  

 
Existe o alimento do corpo, que é muito importante para a vida,  

mas existe também o alimento da alma do qual jesus falava com tan-  

ta propriedade. Jesus veio como pão do céu.  

 Você participa sempre do banquete eucarístico?  

 Você sabe que a fé se alimenta da Eucaristia?  

 Sua família ajuda nessa caminhada de fé?  

 Você percebe a importância da Eucaristia em sua vida?  

 

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  
 

Cozinhar bem é uma arte. Maria Eduarda é  

uma artista. Sabe contar histórias, desenhar e co-  

zinhar. Faz tudo isso muito bem e com muito  

gosto. Ela gosta de ensinar o que sabe fazer. Por  

viajar frequentemente, ela conhece a cozinha bra-  

sileira como ninguém. Sabe utilizar nossas frutas em saladas deliciosas.  

Um dia desses, foi visitar seu pai, que mora numa chácara. Enquanto ca-  

minhavamjuntos, iam conversando sobre a banana que é boa para evitar  

câimbras, sobre a maçã que limpa a garganta e sobre como é gostoso o  

suco de abacaxi com hortelã que traz alegria e energia. Assim conversan-  

do, eles lembraram receitas extraordinárias para a saúde.  
 

 Dividir a turma em dois grupos: um pesquisará sobre as fru-  

tas e suas propriedades e outro, sobre as verduras e os legu-  

mes e sua importância no organismo.  
 

 Pesquisar e partilhar com o grupo receitas de saladas e  

sucos saudáveis.  

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa).  

Cantemos o Hino da CF 2012 (ver 3ª capa).  
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Símbolo: construir um painel com fotos de várias modalidades  

esportivas.  

 

1. Acolhida  
 
Fazer um círculo e jogar uma bola para um dos participantes.  

Ao recebê-Ia, ele deve dizer uma fonte de vida saudável. Em seguida,  

ele joga a bola para outra pessoa que faz o mesmo. Assim a bola vai  

sendo passada por todas as pessoas do grupo.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  
 
Vendo a vida  

 
Rafael é um 

menino  

que mora na zona rural,  

próximo a uma linda serra. Aos catorze  

anos, levava uma vida rotineira, sem muito entusiasmo pelos estudos.  

Demonstrava muita curiosidade e mantinha longos bate-papos com os  

colegas, o que já deixava sua mãe um tanto apreensiva. Um dia, olhan-  

do pela janela, Rafael se surpreendeu ao ver tanta gente voando de asa  

delta, mas não sabia o que era. Chamou sua turma e subiram a serra.  

Ficaram maravilhados com aquele esporte. Os desportistas, então con-  

vidaram para que eles ajudassem a subir a serra com os equipamentos  

para o voo. Eles pagariam o esforço. Os garotos ficaram empolgados e,  

no fim de semana seguinte, lá estavam para subir com os equipamen-  

tos. Depois de algum tempo, os desportistas começaram a chamá-Ios  

para voar junto e aprenderem como se voa de asa delta.  

Eles então fizeram um trato: vamos ensinar tudo a vocês, desde  

que tirem boas notas na escola, tenham interesse pelo esporte e uma  

vida saudável, longe das drogas e das noitadas.  
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Hoje, Rafael e seus amigos já participam de campeonatos. A  

quem lhes pergunta o que sentem quando estão voando, eles res-  

pondem: "É preciso voar para ficar sabendo".  

3. Para ficar sabendo  

 O uso de cigarro é a principal causa evitável de morte no  

mundo. No Brasil, embora o percentual de fumantes tenha  

diminuído nas últimas décadas, o cigarro ainda mata mais  

de 200.000 mil pessoas por ano.  

 A prática regular de exercícios fisicos está longe de fazer  

parte da rotina dos brasileiros. Em 2008, somente 10,2% da  

população, com catorze anos ou mais, praticava alguma ati-  

vidade fisica regular.  

 A dependência do álcool é também um grave problema da  

saúde pública brasileira. Além de trazer sérios e irreversíveis  

prejuízos a vários órgãos do corpo, o uso do álcool está re-  

lacionado a cerca de 60% dos acidentes de trânsito e a 70%  

das mortes violentas.  

4. Palavra de Deus: saúde e vida - Lc 7,21-22  

"Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças,  

moléstias e espíritos malignos e proporcionado a vista aos cegos.  

Respondeu, pois: "lde contar a João o que vistes e ouvistes: cegos  

recuperam a vista, paralíticos andam leprosos são purificados e sur-  

dos ouvem, mortos ressuscitam e a pobres se anuncia a Boa Nova".  

A Palavra de Deus em nossa vida  

No tempo de Jesus, a cura para a maioria das doenças eram  

desconhecidas. Hoje, com a evolução da ciência se dispõe de muitos  

recursos, porém muita doença é consequência de atitudes impensa-  

das das pessoas. Por exemplo, o cigarro contém mais de 4.000 subs-  

tâncias tóxicas e provoca para mais de 40 tipos de doenças.  

 Como fazer com que os adolescentes e jovens se aproximem de  

Jesus, o verdadeiro médico que cura toda e qualquer doença?  
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5. Promoção da saúde e missão pela vida  

 
Pessoas que cuidam dos outros  

Vavá era um jogador de muito talento.  

Disputado por vários times tinha uma carrei-  ra 

promissora pela frente. Com a separação  dos 

pais, o que ele não aceitou, Vavá se en-  volveu 

com um grupo de comportamento  

suspeito. Em pouco tempo estava usuário  de 

drogas e começou a faltar ~..,.J~'1IIt-\ ....• 

~~ •• "",,....,...,., 

•..••.. f*'I"' ••••.• _  

. os treinos e perdeu o bom de-  

sempenho que tinha. Estava no   
fundo do poço quando, um dia passando em frente a igreja do bairro,  

decidiu entrar e conversar com o padre, para ver se sua vida ainda  

tinha jeito. O padre, após ouvir sua história, pediu para ele voltar  

acompanhado dos seus pais, enquanto ele ia procurar uma Institui-  

ção que pudesse ajudá-Io.  
 

Hoje Vavá recuperou sua saúde, sua dignidade e, já formado em  

Educação Física, criou na Paróquia um grupo de jovens, com espor-  

tes, caminhadas, passeios cicIísticos, shows, teatro sempre louvando  

o Cristo, que como Vavá sempre afirma: Foi Ele que me curou.  

 Você pratica qual modalidade esportiva?  

 Você pensa em ensinar esse esporte a outras pessoas?  
 

 Divulgar entre as forças vivas da sociedade que a prevenção  

ao uso de drogas, é responsabilidades de todos.  
 

 Pesquisar se existem Instituições públicas que façam atendi-  

mento a pessoas dependentes químicos.   

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa)  

Cantemos: Cura, Senhor (Pe. Antonio Maria) (p. 24)  
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Símbolo: uma maquete apresentando uma rua com infraestrutu-  

ra de água, esgoto, energia e arborização e outra rua sem apresentar  

nenhum desses beneficios.  

 

1. Acolhida  
 

Conversar, em grupo, sobre as escolhas inteligentes que precisa-  

mos fazer para ter uma vida saudável e feliz.  

 

2. Falando de saúde, precioso hem de todos  

Vendo a vida  

 
Escolha Inteligentes  

Escolher, decidir  

Dizer sim, dizer não  

Encontrar o caminho que é certo  

Demonstrar que é esperto  

E ficar com o suco ao invés do refrigerante,  

Esquecer a batata frita prá comer mais feijão,  

E cantar com alegria, ao invés de chorar,  

E ser mais solidário, ao invés de brigar.  

Comer mais fruta e menos massa,  

Ficar atento à vida que passa,  

Fazer escolhas inteligentes,  

Viver com fé, o tempo presente.  

 Continuar com o poema, sugerindo outros tipos de escolhas.  
 

 Pesquisar a importância da música, da dança, de emoções  

como o amor, o querer bem, a alegria para uma vida saudável.  
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3. Para ficar sabendo  
 

A preservação da saúde ou a produção de doenças estão relacio-  

nadas com o que é conhecido como deterrninantes sociais da saúde.  

São as condições mais gerais socioeconômicas, culturais e ambientais  

de uma sociedade, que têm relação com as condições de vida das pes-  

soas, como: trabalho, habitação, saneamento básico, serviços de saúde,  

educação de qualidade e as ligações das redes sociais e comunitárias.  

 

4. Palavra de Deus: saúde e vida - Jr 18,1-6  
 

"Palavra do Senhor aJeremias: Vem, desce até a casa do  

oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra: Desci até a casa  

do oleiro e lá estava ele executando um trabalho na roda.  

O vaso que o oleiro fabricava de barro se estra-  

gou em sua mão. Ele fez outro objeto conforme  

lhe pareceu conveniente. Foi então que veio a  

mim a Palavra do Senhor: 'Será que não posso  

agir convosco, casa de Israel, da forma corno fez esse oleiro?"  
 
A Palavra de Deus em nossa vida  

 
Somos humanos, somos falhos e, às vezes, fazemos escolhas  

erradas. No entanto, sempre é possível refazer nossas vidas, como o  

oleiro fez e refez o objeto de barro. Para isso precisamos do perdão  

e também temos que ser responsáveis por nossos atos.  

 Você é bem humorado, persistente, de bem com a vida?  

 É capaz de pedir perdão, quando reconhece que errou?  
 

 Reconhece a importância da família e dos pais nas escolhas  

que precisa fazer ao longo da vida?  

 

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

Rosângela é uma líder comunitária. Morando numa região ca-  

rente de estrutura básica, ela está sempre atenta a todos os proble-  

mas que surgem como: lixo colocado nas esquinas, água correndo  

na rua, esgoto a céu aberto, a falta de saneamento, ruas escuras,  

crianças mal alimentadas.  
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Ela procurou o posto de saúde e a escola  

para organizarem um movimento para melho-  

rar a aparência do bairro. Foi feito um encontro  

com a presença de representantes da prefeitu-  

ra, do SUS, da escola para elaborarem, em 

~"H __  

conjunto um projeto para o bairro.  

Houve então um mutirão para a retirada do  

lixo, foi iniciado o saneamento das ruas e providenciada a iluminação.  

Todos se sentiram comprometidos com a transformação da comunida-  

de. Rosãngela ficou feliz, porque percebe que a cada dia as pessoas es-  

tão conscientes de que, para uma vida saudável, é preciso mais união  

e atitudes coerentes.  
 

 Convide representantes do SUS para falar na escola sobre  

questões de saúde pública.  
 

 Desenvolver uma campanha na escola para que todas as fa-  

mílias façam a coleta seletiva e doem os materiais reciclá-  

veis para a associação de moradores do bairro.  

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa).  

Cantemos o Hino da CF 2012 (ver 3ª capa).  

 
Cura, Senhor (pe. Antonio Maria)  

 
Vamos Jesus passear, na minha vida  

Quero voltar aos lugares em que fiquei só  

Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo  

Quero sentir teu amor, a me embalar  

Cura Senhor, onde dói  
 
Quando a lembrança me faz adormecer  

Sabes que a espada da dor entra em meu ser  

Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço  

Sinto minha alma chorar, junto de Ti  

Tantas lembranças eu quero, esquecer  

Deixa um vazio em minha alma e em meu viver  

Toma Senhor meu espaço, te entrego todo o cansaço  

Quero acordar com tua paz a me aquecer  
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Cura Senhor, onde dói  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu  

não posso ir  

 
Cura Senhor, onde dói  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu  

não posso ir  
 
Cura Senhor, onde dói  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu  

não posso ir  



Hino 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, [lo 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. SI 27,1)  

Queremos ser aquele toque, meu Jesus, (cf. Me 5,20-34)  

Que traz saúde pro doente, nosso irmão!  



 

 

o cartaz Ha CF 2012  
  

 

 

 

o cartaz atualiza o encontro do Bom Samaritano com o doente  

que necessita de cuidado (Lc 10,29-37). A mão do profissional  

da saúde, segurando as mãos da pessoa doente, afasta a cultura  

da morte e visibiliza a acolhida entre irmãos (o próximo). A  

Igreja como mãe, em sua samaritanidade, aproxima-se e cuida  

dos doentes, dos fracos, dos feridos, de todos que se encontram  

à margem do caminho.  
 
O profissional de pé, o enfermo sentado, olhos nos olhos,  

lembram o compromisso e a dedicação do profissional da  

saúde, no processo de cura do paciente, e a confiança do doente  

naquele que o acolhe e cuida. A acolhida e o cuidado aliviam a  

dor, estabelecem uma relação de confiança decisiva para a cura  

e supera  as sociais.  
 
A cruz, que slllstenta e ilumina o sentido do cartaz, recorda a  

salvação que Jesus Cristo nos conquistou. Ela ilumina a vida  

humana, a morte, as dores, o sofrimento das pessoas sem  

assistência de saúde, No entanto, é ela também que ilumina o  

encontro entre o profissional da saúde e o doente, pois aponta  

para a esperança da transformação completa: um novo céu e  

uma nova terra.  
 
A alegria do encontro retratado no cartaz recorda aos  

profissionais- da saúde que foram escolhidos para atualizarem a  

atitude do-Bom.Samaritano em relação aos enfermos. Mobiliza  

os gestores" ~ .sisfema de saúde a se empenharem para  

possibilitar atendimento digno e saúde para todos. Que a saúde  

se difunda sobre a terra .:  

 


