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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." (Eclo 38,8). Ela pretende fazer com que se olhe a rea-  

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

e os aspectos socioculturais de nossa sociedade.  

Este subsídio foi preparado, para ser utilizado no Ensino Mé-  

dio, como uma proposta de estudo, reflexão e ação sobre a temáti-  

ca da Campanha da Fraternidade, utilizando a metodologia do Ver,  

Julgar e Agir.  

a material como uma ferramenta de aprendizagem precisa  

ser enriquecido com o talento dos educadores que possam utilizá-  

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

suas famílias.  

Esperamos que os símbolos, as reflexões, as vivências, os ques-  

tionamentos, a Palavra de Deus, os cantos, a oração, as propostas de  

ação que compõem este subsídio, colaborem na formação de pes-  

soas que se sintam responsáveis pela disseminação do verdadeiro  

conceito de bem viver, assim como para sensibilizar para a prática  

de hábitos de vida saudável, em detrimento dos que comprometem  

a boa saúde.  

As autoras  
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I  

aprofundar a temática proposta, pesquisando na Palavra de  

Deus, em documentos da Igreja, em outros livros e revistas,  

em sites que tratem sobre o assunto;  

organizar o ambiente de forma a torná-Io 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 missão pela vida;  

motivar para que todos - alunos, educadores, pais, 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 motivar os jovens para çontemplarem  

a vida como um dom de Deus e para se conscientizarem que o  

cuidado com a saúde depende, dentre outros elementos, de uma  

alimentação saudável.  

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 convidado também a estimular e fortalecer a mobilização  

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

a comunidade sobre seus direitos e deveres relativos ao sistema de  

saúde, bem como sobre a participação nos espaços de controle, fis-  

calização e deliberação das políticas públicas de saúde.  

Não esqueça, educador, que você é formador de opinião e  

agente de transformação em nossa sociedade.  

•
  

•
  

•
  

•
  

•
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Símbolo: cartaz da Campanha da Frater-  

nidade: Fraternidade e a Saúde Pública  

 

1. Acolhida  
 

Vamos juntos refletir sobre a saúde pú-  

blica em nosso país. Antes porém, pensemos  

um pouco em nós, em nossas dores, nossas  

tristezas, nossos projetos, nossa esperança.  

Abrindo nosso coração para essa jornada de  

fraternidade, peçamos a Deus a cura de to-  

dos os nossos males, cantando: Cura Senhor!  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
Vendo a vida  

 
Nas últimas décadas, o setor da saúde no Brasil passou por im-  

pressionantes transformações, devido a aspectos tanto demográficos,  

quanto epidemiológicos, nutricionais e tecnológicos. Nunca se teve  

uma expectativa de vida tão alta no país. Segundo o IBGE, em 2008,  

a esperança de vida do brasileiro, ao nascer, chegou em 72 anos, dez  

meses e dez dias, sendo 69,11anos para os homens e 76,71 anos para  

as mulheres. De 1980 a 2000, a população de idosos cresceu 107%, en-  

quanto a de jovens até 14 anos cresceu apenas 14%. (Ministério da Saú-  

de, 2011). Estima-se que, em 2050, haverá, no Brasil, 100 milhões de  

indivíduos com mais de 50 anos. Se não houver uma política agressiva  

de prevenção de doenças e promoção de saúde, se formará uma popu-  

lação de idosos doentes, o que dificultará ainda mais o funcionamento  

do sistema de saúde e tornará dificil seu financiamento.  
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Existem, no momento, cinco grandes preocupações quanto à  

saúde pública no Brasil:  

 as doenças crônicas não transmissíveis (cardiovasculares,  

renais hipertensão, diabetes, câncer, entre outras);  

 as doenças transmissíveis: (AlDS, tuberculose, hanseníase,  

gripe, dengue e outras mais);  

 os fatores comportamentais de riscos modificáveis (por  

exemplo, tabagismo, obesidade, sedentarismo);  

 a dependência química: (uso crescente de álcool e drogas);  

outras causas externas (acidentes e violências, por exemplo)  

Vamos formar cinco equipes para analisar as preocupações  

quanto à saúde pública no Brasil. Cada equipe refletirá, à luz da sua  

realidade, sobre uma das preocupações apresentadas. O trabalho  

pode ser enriquecido com notícias e artigos relativos a cada tema.  

3. Para ficar sabendo  

o que compete ao Sistema Único de Saúde  

Segundo o Art. 200 da Carta Magna de 1988, ao Sistema Único  

de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da Lei, competem:  

1. controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substân-  

cias de interesse para a saúde e participar da produção de  

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemode-  

rivados e outros insumos;  

2. executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,  

bem como as de saúde do trabalhador;  

3. ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;  

4. participar da formulação da política e da execução das  

ações de saneamento básico;  

5. incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento  

científico e tecnológico;  

6. fiscalizar e inspecionar alimentos compreendido o contro-  

le de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para  

consumo humano;  
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7. participar do controle e fiscalização da produção, trans-  

porte, guarda e utilização de substâncias e produtos psi-  

coativos, tóxicos e radioativos;  

8. colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreen-  

dido o do trabalho.  

4. Palavra de Deus  

4.1. Saúde e vida - Me 2.1-12  

Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum, e  

espalhou-se a noticia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta  

gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus diri-  

gia-Ihes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por qua-  

tro homens. Como não conseguiam apresentá-Io a ele, por causa da  

multidão, abriram-lhe o teto, bem em cima do lugar onde ele estava  

e, pelo buraco, desceram a maca em que o paralítico estava deitado.  

Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus  

pecados são perdoados". Estavam ali sentados alguns escribas, que  

no seu coração pensavam:" Como pode ele falar deste modo? Está  

blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados". Pelo seu espírito, Je-  

sus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes:" Por que  

pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao  

paralítico: 'Os teus pecados são perdoados', ou: 'Levanta-te, pega a  

tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na  

terra poder para perdoar pecados - disse ao paralítico - "Eu te digo:  

levanta-te, pega a tua maca e vai para casa!" O paralítico se levantou  

e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados  

e louvavam a Deus dizendo: "Nunca vimos coisa igual"! (momento de  

silêncio para interiorização da Palavra)  

4.2. A Palavra de Deus em nossa vida  

 Partilhar, no grupo, o que sensibilizou na leitura do texto  

de Marcos.  

 No relato de Marcos, o paralítico busca Jesus para curar o  

corpo, mas Jesus cura também sua alma.  

8  



•
  

•
  

 

Você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo?  

O que espera que Jesus cure em você, no corpo e na alma?  

 

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

Aloysio é, tanto para os íntimos, como para pacientes, colegas  

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, familiares de doentes e políti-  

cos, simplesmente "doutor Campos da Paz". Independente de como  

o chamam, o certo é que o nome Aloysio Campos da Paz Júnior está  

inscrito, na história da medicina do Brasil, como criador da Rede Sa-  

rah, formada por hospitais especializados no aparelho locomotor.  

Aos 76 anos, diante da insistência de amigos e colaboradores,  

decidiu escrever a própria história, lançando o livro "Percorrendo Me-  

mórias". Maria Vitória. Correio Braziliense - Brasília, domingo, 17  

de julho de 2011  

 Pesquisar o objetivo geral e os objetivos específicos da Cam-  

panha da Fraternidade deste ano.  

 Identificar alguma pessoa que esteja precisando ir até um hos-  

pital e não tenha condições de providenciar o deslocamento.  

 Apresentar uma proposta de solução para cada preocupação  

analisada no item 2.1 (vendo a vida)  

6. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade  

7. Cantemos o Hino da CF  
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Símbolo: construir um painel com figuras ou  

fotos de pessoas ajudando outras.  

 

1. Acolhida:  

 
Vamos exercitar a confiança uns nos outros! 
condu-  

zindo ou nos deixando conduzir. Em duplas, vamos  

caminhar pela sala da seguinte forma: o que fará  

o papel de quem não enxerga, segura no cotovelo  

de seu guia, permanecendo com os olhos fechados  

durante todo o trajeto. O guia vai à frente, indican-  

do, com seus passos, O caminho. Em seguida cada dupla se reveza no  

exercício. Ao final faremos, em grande grupo a partilha, relatando as  

sensações, impressões e aprendizagens da atividade realizada.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de  

todos convive com uma situação na qual,  

vários municípios.  

 
Vendo a vida  

 
O Brasil possui mais de 192 milhões de habitantes (IBGE, 2010)  

e 5565 municípios. Vários deles, principalmente das regiões norte,  

nordeste e centro oeste, não dispõem de profissionais de saúde para  

os cuidados básicos, em centenas deles não há profissional médico  

para atendimento diário à população. Cerca de 150 milhões de brasi-  

leiros dependem do SUS para ter acesso aos serviços de saúde (cerca  

de 78% da população).  
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Apesar do avanço que significou a criação do SUS, o Brasil está  

longe de dedicar à saúde pública atenção semelhante à de outros paí-  

ses que detém um sistema público e universal, como Reino Unido, Su-  

écia, Espanha, Itália, Alemanha, França, Canadá e Austrália (MARQUES  

E MENDES, 2010). Para reforçar esta afirmação, basta lembrar que, em  

2008, enquanto o SUS gastou 3,24% do PIB, o gasto público em saúde,  

nos países mencionados, foi, em média, 6,7% (OMS, 2008).  

 Pesquisar sobre o sistema de saúde pública dos países men-  

cionados e fazer um comparativo com o serviço prestado  

pelo SUS em nosso país.  

 Organizar equipes para visitar: um hospital Infantil, uma  

maternidade e um posto de saúde da cidade. Elaborar um  

relatório e expô-Ia, na escola, em um mural visível.  

3. Para ficar sabendo  
 

 

 

 

•
  

•
  

 

As pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica  

Aplicada (IPEA) e que instituem o sistema de indicadores de per-  

cepção social (SIPS), em 2010, mostraram certo grau de satisfa-  

ção das pessoas que usam o SUS. Ao se referir à percepção dos  

entrevistados a pesquisa indicou que o atendimento pela equipe  

de saúde da família (80,7% das respostas) e a distribuição gratuita  

de medicamentos (69,6%) são os serviços mais bem avaliados. O  

principal ponto positivo do SUS, de acordo com a percepção dos  

entrevistados, é o acesso gratuito aos serviços de saúde pres-  

tados pelo sistema (52,7%), seguido pelo atendimento universal  

(48,0%) e pela distribuição gratuita de medicamentos (32,8%).  

"O espírito do bom samaritano deve impulsionar o trabalho da  

Igreja no campo da saúde. Como mãe amorosa ela deve aproxi-  

mar-se dos doentes, dos fracos, dos feridos, de todos os que se  

encontram jogados no caminho a fim de acolhê-Ias, cuidar deles,  

infundir-Ihes força e esperança. No restabelecimento da saúde fi-  

sica está em jogo mais que a vitória imediata sobre a enfermida-  

de. Quando nos aproximamos dos enfermos, aproximamo-nos  

de todo ser humano, de suas relações porque a enfermidade o  

afeta integralmente" (Guia da Pastoral da Saúde. N.56)  
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4. Palavra de Deus  

4.1. Saúde e vida - Le 10,25-37  

Um doutor da Lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, per-  

guntou: "Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?".Jesus lhe dis-  

se: "Que está escrito na Lei? Como lês?". Ele respondeu: 'Amarás o Senhor,  

teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua  

força e com todo o teu entendimento; e teu próximo como a ti mesmo".  

Jesus lhe disse:" Respondeste corretamente. Faze isso e viverás".  

Ele porém, querendo justificar-se disse a Jesus:" E quem é o meu  

próximo?" Jesus retomou:" Certo homem descia de Jerusalém para Je-  

ricó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espan-  

caram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um  

sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem,  

seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita:  

chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas  

um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se  

de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando  

nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou  

a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários  

e entregou-os ao dono da pensão, recomendando:" Toma conta dele!  

Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais." Na tua opinião-  

perguntou Jesus, - qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas  

mãos dos assaltantes? Ele respondeu: "Aquele que usou de misericór-  

dia para com ele)". Então Jesus lhe disse:" Vai e faze tu a mesma coisa".  

(momento de silêncio para interiorização da Palavra)  

4.2. A Palavra de Deus em nossa vida  

A parábola do Bom Samaritano nos lembra a condição de fragi-  

lidade própria do ser humano. Ela também nos indica que os que se-  

guem os ensinamentos de Cristo precisam valorizar a importância do  

cuidado, pois só quem ama cuida. A parábola apresenta sete verbos  

que revelam um modo de ser diante do outro e iluminam o engaja-  

mento da Igreja e dos cristãos no campo da saúde pública:  

 ver  
 compadecer-se  
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aproximar-se  

curar  

colocar no próprio animal  

levar à hospedaria  

cuidar  

•
  •
  •
  •
  
Identifique, na parábola do Samaritano, os momentos que se  

referem a cada um dos verbos citados.  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

A beata Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes é mais conhe-  

cida como Ir. Dulce ou a Bem Aventurada Dulce dos pobres. Ela foi  

uma religiosa católica brasileira, que se notabilizou por suas obras de  

caridade e de assistência aos pobres e aos necessitados. Desde os 13  

anos de idade, Ir. Dulce começou a ajudar mendigos, enfermos e des-  

validos. Entrou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada  

Conceição, recebendo o hábito de religiosa em 1934. Realizou seu  

trabalho na Bahia, sua terra natal, tendo fundado diversas Institui-  

ções, todas voltadas ao atendimento de pobres e doentes.  

Em 20 de outubro de 1991, já enferma, recebeu a visita do Papa  

João Paulo 11, como reconhecimento de sua ação pastoral. Ir. Dulce fa-  

leceu no dia 13 de março de 1992. Foi beatificada, em 2010, após o re-  

conhecimento de um milagre: sua intercessão na recuperação de uma  

mulher sergipana que, após sofrer uma hemorragia durante o parto,  

havia sido desenganada pelos médicos.  

Em equipe ou individualmente, visite um abrigo de idosos, orfanato,  

hospital ou um doente para exercer o cuidado, contando uma história,  

fazendo uma leitura da Palavra de Deus, o animando na fé e na esperança.  

6. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade  

7. Cantemos o Hino da CF  

Solicitar que cada aluno traga para o próximo encontro uma  

fruta, uma verdura ou um legume cujos nutrientes sejam essenciais  

para o organismo.  
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Símbolo: uma cesta com frutas, verduras e legumes  

indispensáveis à boa saúde e fotos de atletas de diver- /-;~~~  

sas modalidades esportivas.  

1. Acolhida:  

Ao final do encontro anterior, foi solicitado que cada aluno  

trouxesse uma fruta, uma verdura ou um legume. Convidar  

~ para que cada um coloque na cesta o que trouxe e diga qual  

fi "'\ a importância deste alimento para a saúde.  

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

Vendo a vida  

Adolescentes apresentam consumo insuficiente  

de nutrientes  
 

A ingestão de nutrientes por jovens entre 14 e 18 anos,  

moradores da cidade de São Paulo, é insuficiente, revela um  

estudo da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP. De acor-  

do com a pesquisa, os 512 adolescentes avaliados apresentaram con-  

sumo inadequado das vitaminas A, C e E - nutrientes que têm função  

antioxidante no organismo - e dos minerais fósforo, magnésio e cál-  

cio - responsáveis pela manutenção da saúde óssea.  
 

"Se essa ingestão inadequada de nutrientes continuar, a longo  

prazo poderá levar a um risco aumentado para o desenvolvimento de  

câncer, doença cardíaca e osteoporose. Entretanto, essa constatação  

não é motivo para a suplementação vitamínica e sim para a adoção  

14  



 

 

 

 

 

de uma dieta equilibrada com a presença de frutas e vegetais", diz o  

nutricionista Eliseu Verly Junior.  

A vitamina A é encontrada no brócolis, em vegetais amarelos,  

como a cenoura, em frutas, como mamão e manga, no ovo. A vitamina  

C é encontrada em frutas cítricas; o fósforo, em carnes e leite; a vita-  

mina E, em óleos vegetais; o magnésio, em vegetais verde escuro; a  

vitamina B6, no arroz integral, na banana, em ovos e carnes. (publicado  

em 14 de julho de 2011 por Valéria Dias - Agência USP de Notícias).  

A notícia publicada pela USP destaca o valor dos alimentos para  

a saúde. Há, no entanto, outros elementos fundamentais para a saú-  

de do corpo e da mente, como o sono, a prática de esportes, o en-  

cantamento pela vida, o pensamento positivo.  

 Selecione um dos fatores citados e amplie seus conhecimentos,  

por meio de uma pesquisa na internet. Apresente o resultado,  

junto com outros colegas, através de uma peça de teatro.  

3. Para ficar sabendo  

Saúde e salvação têm profunda relação. Os termos derivam de  

um mesmo conceito e partilharam, por muito tempo, o mesmo signi-  

ficado geral, ou seja, saúde e salvação significam plenitude, integri-  

dade física e espiritual, paz, prosperidade.  

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

lacionadas com os determinantes sociais da saúde. Eles compõem  

as condições mais gerais socioeconôrnicas, culturais eambientais de  

uma sociedade, relacionadas às condições de vida e trabalho das pes-  

soas, como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços  

de saúde e educação, ligações com redes sociais e comunitárias. Es-  

ses determinantes, alguns gerais e outros individuais, influenciam os  

estilos de vida das pessoas e geram diferenças.  

 A hanseníase ou (lepra) é uma das mais antigas doenças  

que acomete o homem. As referências mais remotas datam  

do ano 600 a.c. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de  

47.000 casos novos são detectados, no Brasil, a cada ano,  

sendo 8% deles em menores de 15 anos.  
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4. Palavra de Deus  

4.1. Saúde e vida - Me 1, 40-42  

"Um leproso aproximou-se de)esus e, de joelhos, suplicava-lhe:  

'Se queres, tens o poder de purificar-me!' Jesus encheu-se de compai-  

xão, e estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: 'Eu quero, fica  

purificado'. Imediatamente a lepra desapareceu, e ele ficou purifica-  

do." (momento de silêncio para interiorização da Palavra)  

4.2. A Palavra de Deus em nossa vida  

Jesus veio curar o homem inteiro: alma e corpo. Cristo foi soli-  

dário com a dura realidade do sofrimento humano. Jesus não só cura  

o leproso de sua doença, mas também purifica sua alma, na medida  

em que ele acredita no poder de Deus.  

 A lepra ainda hoje é um desafio à medicina e à capacidade  

humana de conhecer e prevenir doenças.  

 Escreva uma oração, na qual você conversa com Jesus e pede  

a cura de todos os males, principalmente os males da mente.  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

Osvaldo Cruz, médico sanitarista brasileiro, nasceu em São Pau-  

lo, em 1872. Foi o fundador da medicina experimental em nosso país.  

Obteve reconhecimento mundial, como sanitarista, pelo fato de ter  

conseguido erradicar, durante o governo de Rodrigues Alves, a varí-  

ola e as febres amarela e bubônica no Rio de Janeiro, então capital  

federal. Na época, ele foi atacado e até ridicularizado por políticos  

e jornalistas por seu programa de vacinação obrigatória, isolamento  

dos doentes e campanhas para eliminar os focos de mosquitos. O  

notável sanitarista não cedeu em nenhum momento e graças às me-  

didas que tomou conseguiu debelar as epidemias.  

 Dividir a turma em equipes e, conforme um roteiro pré-es-  

tabelecido, fazer visitas domiciliares no entorno da escola,  
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pesquisando sobre os hábitos alimentares, identificando os  

casos de obesidade e de anorexia,  

 Entrevistar um médico sanitarista ou dermatologista para  

obter mais informações sobre enfermidades como a lepra, a  

febre amarela, a malária, a dengue.  

6. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade  

7. Cantemos Cura Senhor (Pe. Antonio Maria)  
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mbolo: painel com os diversos tipos de vaCi-~=  

nas que ajudam a preservar a saúde e evitar doenças ( __ /  

 ou cartazes, camisetas, gravuras que divulguem   / /  

 campanhas de prevenção ao fumo, ao câncer de  ,- ~,/  

 mama e de próstata, à dengue, às doenças sexu-  ~  

almente transmissíveis, à hepatite.  

 

1. Acolhida:  

 
Preparar uma caixa (tipo de primeiros socorros), contendo tar-  

jetas com as palavras: prevenção e doença. A caixa circula de mão  

em mão, enquanto é ouvida uma música, que, de vez em quando,  

é parada. Quando isso acontece, a pessoa que estiver com a caixa,  

retira uma das palavras e fala sobre um caso concreto de prevenção  

ou de doença.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
Vendo a vida  

 
Mais importante que curar é evitar que as pessoas adoeçam e  

promover condições para que tenham vida em abundância.   
As ações da Igreja também se pautam pela disseminação da prá-  

tica de hábitos e estilos de vida saudáveis. Elas procuram fazer eco  

aos alertas sobre os cuidados necessários em relação a doenças em  

expansão, como a pressão alta e a diabetes. Nos últimos anos, atra-  

vés de seus meios de comunicação e de sua capilaridade, a Igreja  

tem marcado importante presença em campanhas de esclarecimento  

sobre o câncer, o combate à dengue, o consumo de álcool.  
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Segundo um estudo sobre saúde no Brasil, em 2007, houve,  

47.707 homicídios e 38.419 óbitos relacionados ao trânsito.  

 Que hábito você tem, que ajuda a preservar a sua saúde?  

Que atitudes você precisa acrescentar à sua vida para evitar  

doenças ou males futuros?  

3. Para ficar sabendo  

 A Igreja desenvolveu nos últimos anos, ações de prevenção  

de doenças sexualmente transmissíveis - DST, especialmen-  

te a Aids e a sífilis, além de trabalhar a prevenção a outras  

doenças endêmicas, como hanseníase, dengue, influenza,  

tuberculose, promovendo ações de solidariedade para com  

pessoas e grupos de portadores 'destas moléstias.  

 Falar em saúde remete, automaticamente, à sua ausência. Este  

é um dos problemas mais graves da vida humana, no qual se  

experimentam a impotência, o limite e a finitude (cf. CIC 1500).  

 O esporte e os fatores de risco: as doenças cardiovasculares  

são responsáveis por um terço das mortes no mundo. Mais  

de 5% da população mundial tem diabetes e a previsão é que,  

até 2020, esta cifra atinja 10%.Seis em cada dez mortes, no  

mundo, são causadas por doenças crônicas, evitáveis se con-  

trolados os fatores de risco. O estilo de vida é fundamental  

para tal controle. Mesmo quando há histórico familiar para  

alguns fatores de risco, como osteoporose, hipertensão ou  

diabetes, o estilo de vida pode amenizar ou até mesmo re-  

verter essa carga genética. 29 de abril de 2011 - Redação  

Época - artigos Márcio Atalla.  

4. Palavra de Deus  

4.1. Saúde e vida - Mt 25,1-13  

"O Reino dos Céus pode ser comparado a dez moças que, levando  

suas lamparinas, saíram para formarem o séquito do noivo. Cinco delas  
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eram descuidadas e as outras cinco eram previdentes. As descuidadas  

pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes,  

porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo  

demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite,  

ouviu-se um alvoroço: 'O noivo está chegando. Ide acolhê-lol' Então to-  

das se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram  

às previdentes: 'Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas es-  

tão se apagando'. As previdentes responderam: 'De modo algum, pois o  

óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar  

dos vendedores'. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e  

as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento.  

E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram:  

'Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!' Ele porém respondeu: 'Em verdade  

vos digo: não vos conheço!' Portanto vigiai, pois não sabeis o dia, nem a  

hora. (momento de silêncio para interiorização da Palavra)  

4.2. A Palavra de Deus em nossa vida  

Você tem planos para o futuro? Você vive com prudência, evitan-  

do excessos, discernindo entre o certo e o errado, cuidando da alma  

e do corpo, pensando que o futuro se constrói no hoje?  

Para você, quem são as virgens prudentes? Quem são as virgens  

descuidadas? Quem é o esposo que chega? O que é o óleo?  

Formem duplas e conversem sobre esse texto de Mateus, ex-  

pressando suas ideias e sentimentos.  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

Pessoas que cuidam dos outros  

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, nascido em Minas Gerais,  

em 1878, formou-se em medicina e integrou a equipe de Osvaldo  

Cruz, três anos após ter concluído a faculdade, no Rio de Janeiro. Em  

1909, ao atender a pequena Berenice, uma criança de apenas nove  

meses, descobriu a existência da doença de Chagas, proveniente da  

picada do "barbeiro". O médico dedicou toda sua vida, trabalhando  



-,..  

 
 

 

14 horas por dia, em busca da cura para esse mal. Graças ao trata-  

mento feito com Osvaldo Cruz, Berenice viveu até os 82 anos. A 'do-  

ença de chagas' ainda hoje afeta em torno de 18 milhões de pessoas  

nas Américas Central e do Sul. Seu nome é uma homenagem ao gran-  

de pesquisador, que foi indicado ao prêmio Nobel em 1921.  

 Entre as doenças de hoje, selecione uma, para pesquisar  

quais os estudiosos que buscam sua prevenção e cura.  

 Fazer uma coreografia com a música É preciso saber Viver,  

de Roberto Carlos e apresentar em algum evento da escola.  

6. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade  

7. Cantemos o Hino da CF  
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Símbolo: um cartaz onde esteja  

mão de cada participante do grupo  

 

1. Acolhida:  

 
Formar um círculo. Solicitar que 

cada um  

cite uma força da juventude e faça um gesto a  

ela relacionado, o qual será repetido por todos.  
 

2. Falando de saúde, precioso 

bem de todos  

 
Vendo a vida  
Um grupo de jovens da paróquia do Pe. Tomé resolveu conquistar  

pela música os jovens das comunidades. Foi organizado um grupo pi-  

loto que ia de comunidade em comunidade, formando novos grupos,  

descobrindo e valorizando os talentos, ensaiando cantos para as festas  

litúrgicas. O resultado foi um sucesso, pois agora quase todas as cape-  

las e comunidades contam com seu grupo de animação Iitúrgica.   
Os jovens da paróquia do Pe. Tomé fizeram opção pela música. E  

você e seu grupo vão fazer opção por qual tipo de ação protagonista?  

 

3. Para ficar sabendo  

 
Nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Bra-  

sil, 2011-2015, há recomendações importantes para aqueles que se  

dedicam ao serviço à vida:  
 

a. defender e promover a dignidade da vida humana em todas as  

etapas da existência, desde a fecundação até a morte natural;  
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b. tratar o ser humano como fim e não como meio, respeitan-  

do tudo o que lhe é próprio: corpo, espírito e liberdade;  

c. tratar todo ser humano sem preconceito nem discriminação,  

acolhendo, perdoando, recuperando a vida e a liberdade de  

cada pessoa, tendo presentes as condições materiais e o  

contexto histórico, social, cultural em que cada pessoa vive.  

4. Palavra de Deus  

4.1 Saúde e Vida: Le 7,22  

"(de contar a João o que vistes e ouvistes: cegos recuperam a  

vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem,  

mortos ressuscitam e a pobres se anuncia a Boa Nova."  

4.2 Palavra de Deus em nossa vida  

Jesus envia seus discípulos a anunciarem o que está acontecen-  

do de bom. Você tem procurado dar testemunho dos dons que Deus  

lhe deu, dos fatos positivos de seu dia a dia?  

Jesus anuncia, por suas ações, que é o Filho de Deus. Ele recupe-  

ra a saúde dos doentes, possibilitando ao ser humano uma vida digna,  

saudável e reintegrada à sociedade. De que forma você está contri-  

buindo para a saúde em sua família, na comunidade e na sociedade?  

I  5. Promoção da saúde e missão pela vida  
."  

Pessoas que cuidam dos outros:  

O beato João Paulo 11, em sua juventude, participou da realida-  

de de seu tempo: praticou esportes, fez teatro, envolveu-se em atos  

políticos para defender a vida, lutar pela paz. Como papa, falou mui-  

tas vezes aos jovens, criou a jornada mundial da juventude, porque  

acreditava que o jovem que tem fé e conhece a palavra de Deus pode  

tornar o mundo melhor.  
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 Depois de tantos momentos de reflexão sobre a Campanha  

da Fraternidade de 2012, você e seu grupo sentem-se desper-  

tados para que tipo de ações em favor da vida e da saúde?  

 Existem muitas ações a serem realizadas, como defesa do  

meio ambiente; questões de higiene pessoal e coletiva;  

reciclagem e coleta seletiva; prevenção ao uso de drogas;  

esclarecimentos junto às comunidades quanto à vacinação,  

reeducação alimentar, atividade física regular, cuidado com  

crianças e idosos, acessibilidade, inclusão. Na leitura de sua  

realidade, selecione ações que possam ser desenvolvidas.  

6. Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade  

7. Cantemos o Hino da CF  



 
 

 
 

 

Cantos  

É Preciso Saber Viver  

Roberto Carlos  
Composição: Erasmo Carlos I Roberto Carlos  
Quem espera que a vida  

Seja feita de ilusão  

Pode até ficar maluco  

Ou viver na solidão  

É preciso ter cuidado  

Prá mais tarde não sofrer  

É preciso saber viver ...  

Toda pedra no caminho  

Você pode retirar  

Numa flor que tem espinhos  

Você pode se arranhar  

Se o bem e o mal existem  

Você pode escolher  

É preciso saber viver ...  

É preciso saber viver!  

É preciso saber viver!  

É preciso saber viver!  

Saber viver!. ..  

Toda pedra do caminho  

Você pode retirar  

Numa flor que tem espinhos  

Você pode se arranhar  

Se o bem e o mau existem  

Você pode escolher  

É preciso saber viver ...  

É preciso saber viver!  

É preciso saber viver!  

É preciso saber viver!  

Saber viver! Saber viver!...(2x)  

 

2S  



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  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu não posso ir  

Quando a lembrança me faz, adormecer  

Sabes que a espada da dor entra eu meu ser  

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

Sinto minha alma chorar, junto de Ti  

Cura Senhor, onde dói  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu não posso ir  

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  

Cura Senhor, onde dói  

Cura Senhor, bem aqui  

Cura Senhor, onde eu não posso ir  
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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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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, 00 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 atualiza o ~ncontto do Bom Samaritano com o doente  

que necessita de cuidado (le 

10,29-37). A mão do 

profissional  

da saúde, segurando as,mãos dapes.soa 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, dós tracos. dos feridós, de todos que se encontram  

à margem do caminho.  
 
O profissional t1e pé, '0 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 superação das barreiras sociais.  
 
A cruz, que sustenta 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. ~o entanto, ê ela também que ilumina o  

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

,p,ara a esp,erança ~a transform çã,e completa: um novo céu e  

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

profisSionáis (lã"saúde que foram escolhidos para atualizarem a  

atitude do Bom Samaritano em relação aos enfermos. Mobiliza  

.os gestores do sjstema de saúde a se empenharem para  

possibilitar atendimento digno e saúde para todos. Que a saúde  

se difunda sobre a terra.  

 


