
 

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 a crianças  

do Ensino Fundamental 1 (1 º ao 4º 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.  

a 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
rezado(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 atendi-  

mento 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  

antecedência 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 e revistas,  

ou 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 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;  

 pesquisar outros cantos sobre saúde para cantar nos  

encontros.  

Esta Campanha precisa mobilizar as crianças para contempla-  

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

cuidado com a saúde depende de uma alimentação saudável, da prá-  

tica 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 de que você é formador de opiniões e  

agente de transformação em nossa sociedade.  
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Símbolo: organizar um painel com imagens que representem  

a saúde e a doença. Exemplo: imagens com pessoas bebendo água,  

praticando esportes, patinando, comendo frutas ou verduras, fazen-  

do piquenique, andando de bicicleta e outras que representem vá-  

rios tipos de doenças ou situações que podem provocar doenças.  

 

1. Acolhida  
 

Colocar as crianças em círculo e conversar sobre a importância  

da saúde em nossa vida. Em seguida, mostrar o painel e solicitar que  

cada uma escolha, entre as figuras, uma que represente para ela a  

saúde e explique o porquê da escolha.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
 Vendo a vida  l:f  

A onça estava com dor de dente. Seu Ô  

 grito de dor se ouvia em toda a floresta. Não  ..  

sabendo a quem recorrer, foi até às margens do 0 • 
q .. : -'.'  
  r" 
 .  
 rio buscar uma folha que pudesse mastigar  + J  \ +  

para aliviar sua dor. Qual não foi sua surpresa, 

..' ••  

quando percebeu um grande movimento dos  

animais reunidos em assembleia.  

Ela então tomou conhecimento que havia  

uma epidemia de dengue, em toda a região, em virtude da grande  

proliferação de mosquitos e por conta da poluição e das águas acu-  

muladas em recipientes plásticos. Muitos discursos inflamados exi-  

giam providências. Soube também que o macaco Chico, seu amigo,  

estava hospitalizado, em decorrência da doença.  
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Imediatamente a onça procurou o hospital para ser solidária a  

seu amigo enfermo e buscar ajuda para sua dor de dente.  

A onça ficou espantada com o que viu: seu amigo macaco to-  

mando soro no chão sujo e cheio de baratas. Soube também que  

para o atendimento odontológico era necessário entrar numa lista de  

espera que já continha 2.000 nomes. A onça revoltada ligou para a TV  

vir registrar o que estava acontecendo! O repórter Bentevi chamou o  

Dr. Gato, responsável pelo hospital, para prestar esclarecimentos. Ele  

falou que a situação era crítica e que todos precisavam lutar por uma  

saúde pública de qualidade, fazendo uma mobilização para que ela  

fosse levada a sério e tratada com mais atenção e prioridade.  

Pergunta-se:  

 Será que essa história, que aconteceu com os animais da  

floresta, acontece também com as pessoas?  

 Que relação podemos estabelecer entre limpeza, higiene e 

saúde?  

 De que forma a doença do macaco Chico poderia ter sido  

evitada?  

 Que investimentos o hospital deveria fazer para enfrentar  

uma situação de epidemia?  

3. Para ficar sabendo  

- Saúde é um estado de completo bem estar físico, mental, so-  

cial, e espiritual e não apenas a ausência de doenças (Organização  

Mundial da Saúde (1948 - 2003)).  

- Saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar  

a vida e desenvolver a saúde das populações, através de esforços or-  

ganizados pelos órgãos de governo, para o saneamento do meio am-  

biente, o controle de infecções, a organização de serviços médicos e  

paramédicos, tendo em vista o diagnóstico precoce e o tratamento  

preventivo de doenças, assegurando um padrão de vida adequado à  

manutenção da saúde (adaptado de Roquayrol, 1994).  

- Problemas não resolvidos nos serviços de saúde devem ser co-  

municados à Ouvidoria do SUS, através do Disque Saúde, telefone 136.  
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4. Palavra de Deus: saúde e vida - Jo 13.,34-35  

"Como eu vos amei, amai-vos também uns  

outros. Nisso conhecerão a todos que sois meus  
~\r-- __  

discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros".  

A Palavra de Deus em nossa vida  

Você já viu uma pessoa cuidando de alguém,   
com amor? Quais as recomendações, que as pes- .•••••• 1  
soas que lhe querem bem fazem para que você  

tenha saúde?  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  

 

Pessoas que cuidam dos outros  

Há pessoas que têm o dom de cuidar dos outros.  

São Camilo de Lélis, um grande santo da Igreja, foi  

uma pessoa assim. Aos 25 anos, quando se tornou  ~  

administrador do Hospital São Tiago, percebeu que  ) -, ~  

os enfermeiros tratavam maIos doentes e que estes  \ \  

precisavam não só de remédios, mas também de atenção  \  

e de palavras de fé. Começou então a cuidar dos doentes e  

convidou outras pessoas para fazerem o mesmo.  
 

Criou assim uma congregação religiosa para tratar dos doen-  

tes por amor a Deus. Durante a "peste" em Roma, embora doente  

e sofrendo dores horríveis no pé, ia de casa em casa, socorrendo e  

consolando os doentes. A muitos ajudou através da Palavra e pela  

oração, conseguindo várias curas e conversões.  
 

 Conte a história de São Camilo para seus pais ou para outra  

pessoa da família e pergunte se conhecem a vida de alguém  

que agiu de modo parecido com São Camilo.  
 

 Partilhe com seus colegas e escreva junto com eles uma his-  

tória cujo título seja: 'O amor pode curar'.   

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

Cantemos: Cura, Senhor (Pe. Antonio Maria) (p. 24)  
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Símbolo: uma mesa com frutas, verduras e alimentos próprios  

da região.  

 

1. Acolhida  
 

Aceitar o outro é fazer o que Jesus fazia: não tinha distinção  

entre as pessoas. Vamos nos abraçar uns aos outros, desejando saúde  

e paz.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
Vendo a vida  

 
Levi e Eliaquim eram amigos e vizinhos  

e gostavam muito de jogar bola. Estudavam  

numa pequena escola do bairro. Quando che-  

garam ao 4º ano, foram transferidos para  

uma escola maior,. Essa mudança trouxe-Ihes  

algumas dificuldades. Os colegas  

da nova escola passaram  

a maltratá-Ios, chamando  

os dois por apelidos. Levi era  

chamado de "Graveto" e Eliaquim de  

"Baloufo", Além disso, os colegas não deixavam que eles participas-  

sem do jogo, na hora do recreio, porque diziam que eram pernas de  

pau. Com o passar -dos dias, a mãe de Levi ficou muito preocupada,  

porque ele não comia quase nada. A preocupação da mãe de Eliaquim  

era porque ele se alimentava sem parar, ficando cada dia mais gordo.  
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Tudo parecia sem solução, quando chegou à escola um novo  

professor de Educação. Física. Ele reuniu os meninos na quadra e co-  

meçou a contar para eles a história da sua vida. "Nasceu doente, era  

muito magro, mas, depois de tanto comer batata frita e sanduíche,  

terminou ficando muito gordo e sem forças para nada. Um dia desco-  

briu, com o seu professor de Educação Física, como praticar esportes  

e ter uma alimentação saudável, tendo se tornado depois um grande  

campeão." Levi e Eliaquim ficaram impressionados com a história do  

professor Bosco e, após a aula, se aproximaram dele para aprende-  

rem como fazer esportes e se alimentarem melhor.  
 

Hoje Levi e Eliaquim participam da seleção da escola e são  

aplaudidos pela galera do colégio.  

 
Pergunta-se:   
Como você se alimenta? Pratica algum esporte? Tem horário  

para comer? Sabe o que é uma boa alimentação? O que você acha  

de colegas que colocam apelidos por causa de características físicas?  

 

3. Para ficar sabendo  
 

- Vitaminas: as vitaminas são nutrientes  

importantes para nosso organismo. São de  

extrema importância para o bom funcio-  

namento de nosso corpo, principalmen-  

te, porque ajudam a evitar muitas do-  

enças. As vitaminas são encontradas  

principalmente nas frutas e verduras.  
 

- Saúde x doença: é necessário que todos tenham plena cons-  

ciência de que saúde não é simplesmente a ausência de doenças,  

mas o resultado de condições adequadas de saneamento, habitação,  

educação, geração de renda, alimentação, segurança, cultura, lazer,  

dentre outros aspectos.  
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4. Palavra de Deus: saúde e vida - Mt 14,14-20  
 

Ao sair de barco, Jesus viu  

uma grande multidão. Encheu-se ,,- 

c:  

 
de compaixão por eles e curou os que "'-  

estavam doentes. Ao entardecer, os discí-   
pulos aproximaram-se dele e disseram: ~ ~ ~ ~  

este lugar é deserto e a hora já está ~ ~  

adiantada. Despede as multidões, para   
que possam ir aos povoados comprar comida! Jesus porém lhes disse:  

eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer! Os discí-  

pulos responderam: só temos aqui cinco pães e dois peixes. Ele disse:  

trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. En-  

tão, tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu  

e pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os  

discípulos os distribuíram às multidões.  
 

Todos comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram,  

recolheram ainda doze cestos cheios.  

 
A Palavra de Deus em nossa vida  
Em sua casa há desperdício de comida? Você sabe que enquanto  

uns desperdiçam alimentos, outros não têm o que comer? Em sua  

casa já houve a experiência de ajudar alguém que tem fome?  

 

5. Promoção da saúde e missão  

pela vida  

 
Pessoas que cuidam dos outros   
Maria era chamada "mãe creche ira" ,  

porque trabalhava numa creche que recebia  

crianças desnutridas. Numa manhã, chegou   
à creche um bebê com mais de um ano, mas  

que parecia, por seu tamanho e magreza, ter  
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alguns poucos meses e nenhuma chance de vida. Maria acolheu a  

criança com um cuidadoso abraço e, acariciando sua cabeça, disse  

para a coordenadora, que olhava com espanto o estado da criança:  

"você vai ver, quando ele for alimentado e cuidado, dentro de um  

ano ele será forte porque estará bem nutrido". Realmente, após seis  

meses de alimentação balanceada e amoroso cuidado, a criança já era  

outra, sadia e feliz.  

 Procure se informar sobre quais instituições, em sua cidade,  

cuidam de crianças desnutridas e como fazer para ajudá-Ias.  

 Pesquise sobre o valor dos alimentos, suas vitaminas e como  

agem no organismo. Organize um mural com as informa-  

ções obtidas e planeje uma forma de transmiti-Ias para as  

pessoas que você conhece.  

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

Cantemos o Hino da CF 2012 (ver 3ª capa).  
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Símbolo: cartaz da Campanha da Fraternidade de 2012.  

 

1. Acolhida  
 

A Campanha da Fraternidade de 2012 trata do tema: Fraterni-  

dade e a Saúde Pública. Ela propõe, como objetivo geral, abordar a  

realidade da saúde no Brasil, em vista de uma vida saudável, mobili-  

zando o espírito fraterno e comunitário das pessoas na atenção aos  

enfermos e na busca por melhorias no sistema público de saúde.  

Como irmãos, neste momento, rezemos pelos doentes de nossa fa-  

mília, de nossa cidade e do mundo inteiro.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
Vendo a vida  

 
Renata chegou à escola e logo en-  

controu sua grande amiga  

Thaís. Chateada, ela disse  

que seu fim de semana  

tinha sido péssimo, por-  

que sua avó tinha adoe-  

cido, ido para o hospital e  

ela tinha ficado em casa, 

sem passear, como de costume.  
 

Thaís escutou a amiga e contou que tinha uma avó, bastante  

idosa, doente há muito tempo, que era cuidada com muito carinho  

por todos da família. Cada dia, antes de sair para o colégio, ela ia pe-  

dir a bênção da sua avó que carinhosamente dizia: "Deus lhe abençoe  

e lhe acompanhe!" Assim, ela se sentia muito protegida.  
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Renata replicou: Ah! Mas minha avó é chata. Ela não tem  

paciência comigo.  

Thaís olhou para a amiga, sorriu e perguntou: "E você tem  

paciência com ela?" Toda vovó precisa de atenção, carinho e de cui-  

dado e nós, netinhas, temos de agir assim.  

 Você já ficou doente e precisou ir ao hospital? Como você se sen-  

tiu ao ser atendido no hospital? O que você pensa do compor-  

tamento de Renata? E de Thaís? Com quem você se identifica?  

 Como são cuidados os doentes que você conhece? Você co-  

nhece pessoas que cuidam de doentes? Que virtudes você  

acha que elas precisam ter para serem boas cuidadoras?  

3. Para ficar sabendo  

A Igreja e a Saúde: a ação da Igreja no mundo da saúde é uma  

ação de atenção e promoção de saúde e de vida digna, sobretudo dos  

mais necessitados.  

Saúde e Família: é dever do estado promover a saúde, mas tam-  

bém é responsabilidade de cada cidadão assumir um estilo de vida  

que evite as doenças ou diminua seu impacto. Ao mesmo tempo em  

que cabe ao Estado providenciar os serviços de saúde, cabe à família  

o acompanhamento das pessoas doentes.  

4. Palavra de Deus: saúde e vida - Mc 5,22-24  

Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado jairo. Vendo Je-  

sus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: "Minha filhinha  

está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada  

e viva!". Jesus foi com ele, entrou no lugar onde estava a menina e  

disse-lhe: "Menina, eu te digo, levanta-te." A menina logo se levantou  

e começou a andar. Ficaram extasiados de tanta admiração.  

A Palavra de Deus em nossa vida  

 O pai de Talita procurou Jesus para que sua filha fosse cura-  

da porque era um homem de fé e sabia do poder que Ele  
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tinha. Seus pais costumam rezar e demonstrar que precisa-  

mos ter fé em Deus?  

 
 Jesus diz à menina que se levante. O que Jesus precisa dizer  

para você hoje?  

 

1  5. Promoção da saúde e missão pela vida  
 
Pessoas que cuidam dos outros  

Desde criança, Antonio queria  ser 

médico. Pertencendo a uma famí-  

lia pobre do interior, ele se dedicava aos  

estudos com muito gosto e disciplina.  

Quando conseguiu passar no vestibular,  

agradeceu a Deus, de joelhos, e prometeu  a 

Santo Antonio, santo de sua devoção,  que 

se ele conseguisse se formar em me-  

dicina, como tanto desejava, toda 

terça-  

-feira, em seu consultório, atenderia  

somente os pobres.  
 

Uma vez formado, o Dr. Antonio ainda hoje cumpre sua pro-  

messa. Como é bonito ver sua dedicação àqueles que mais 

precisam!  
 

Procure analisar o cartaz da CE Em grupo, apresente suges-  

tões de novos cartazes que expressem a ideia e os objetivos  

da Campanha.  
 

Entrevistar um profissional da saúde para saber sua opinião  

sobre a saúde pública no Brasil. Preparem as perguntas em  

conjunto, convidem, com antecedência, o profissional ou os  

profissionais, combinando o dia e o local da entrevista.  

Rezemos a oração da CF 2012 (ver 2ª capa).  
 
Cantemos Cura, Senhor (Pe. Antonio Maria) (p. 24).  
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Símbolo: uma árvore sobre a qual serão pendurados corações,  

símbolo da vida.  

 

1. Acolhida  

 
A vida é um grande bem e pulsa em nossos corações. Nesta  

Campanha da Fraternidade, somos todos convidados a cuidar da  

vida, do nosso coração e das pessoas que amamos.  
 
(entregar às crianças um coração de cartolina vermelha; pedir que  

escrevam mensagens para as pessoas a quem mais querem bem e o  

pendurem na árvore)  

 
2. Falando de saúde, precioso bem de todos  

 
Vendo a vida  

 
Marina e André acordaram cedo  

para fazer sua caminhada mati-  

nal. Na volta, comeram uma fruta,  

uma fatia de queijo light com pão  

integral, café e leite. Durante o  

dia, não se esqueceram de beber  

bastante água, comer uma fruta  

nos lanches e almoçar verduras da  

estação, feijão, arroz e frango ou peixe.  
 

Eles têm um filho de um ano que está com a vacinação em dia,  

pois Marina é rigorosa nos cuidados com o filho.  
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Nesta semana, André providenciou a limpeza da caixa d'água e  

sua vedação, para se prevenir contra o mosquito da dengue.  
 

Marina, André e o pequeno Lucas são uma família que sabe que  

é melhor prevenir do que remediar.  

 

3. Para ficar sabendo  

 
- Prevenção Primordial da Saúde   

A prevenção tem por objetivo evitar  

a emergência e o estabelecimento de estilos  

de vida que aumentem o risco de doença.  

Ao evitar padrões de vida social, econômica  

ou cultural ligados a um elevado risco de  

doença, promove-se a saúde' e o bem-estar  e  

se diminui a probabilidade de ocorrência de doença no futuro.  
 

Para tal, procura-se elaborar e aplicar políticas e programas de  

promoção de "determinantes positivos de saúde", na população em  

geral e em grupos selecionados.  
 

 Combate à dengue: combater a doença é dever do Estado,  

mas todos precisam participar. Para tanto se recomenda:  

 não deixar água acumulada;  
 

 manter os sacos de lixo bem fechados e fora do alcance dos  

animais;  
 

 conservar a caixa d'água completamente fechada;  

 manter bem tampados tonéis e barris d'água;  
 

 encher de areia até à borda os pratinhos dos vasos de  

plantas;  
 

 .•  remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água  

de correr pelas calhas;  
 

 jogar no lixo todo objeto que possa acumular água, como  

embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias;  
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 não jogar lixo em terrenos baldios;  

 praticar a coleta seletiva do lixo.  

 

4. Palavra de Deus: saúde e vida  
 

Jesus disse então: "Em ver-  

dade, em verdade, vos digo: eu  

sou a porta das ovelhas. Todos  

aqueles que vieram antes de  

mim são ladrões e assaltantes,  

mas as ovelhas não os escuta-  

ram. Eu sou a porta. Quem  

entrar por mim será salvo;  

poderá entrar e sair, e 

encontrará pastagem. O ladrão vem só para  

roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham  

em abundância".  

 
A Palavra de Deus em nossa vida  

 
 Jesus é o grande defensor da vida. Queria ver as pessoas  

saudáveis e curadas, tanto do corpo como da alma. Você  

precisa ser sempre amigo de Jesus.  
 

 Ladrão que vem só para roubar, matar e destruir pode repre-  

sentar tudo o que atinge a saúde e traz a doença.  
 

 Faça um desenho sobre este trecho do Evangelho e relacio-  

ne tudo o que pode trazer doenças e atingir a saúde.  

   

 
Pessoas que cuidam dos outros  

Sandra é uma cuidadora. To-  

dos os dias ela vem cuidar de uma  

simpática senhora de 97 anos.  
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5. Promoção da saúde e missão pela vida  



 
 

 

Fica atenta ao horário das medicações, cuida da higiene pessoal, do  

ambiente e da alimentação. Quando a velhinha se desloca pela casa  

ou toma banho, Sandra tem todo o cuidado para que ela não caia,  

tropece ou escorregue.  

A cuidadora conversa com senhora e procura distraí-Ia, con-  

tando histórias alegres ou incentivando que ela leia revistas de sua  

preferência. Acompanha o trabalho da fisioterapeuta e providencia  

que a água do banho esteja sempre na temperatura certa. Sandra faz  

tudo para que dona Luísa tenha uma ótima qualidade de vida. Sandra  

é muito boa no que faz, mas as filhas, os netos e os bisnetos sãó a  

verdadeira alegria da dona Luísa.  

 A família é chamada a ser uma comunidade de saúde que  

promova o bem estar de seus membros.  

 Seja você, em sua família, aquele que estimula a todos para  

as ações básicas de prevenção e promoção da saúde, como:  

manter atualizado o cartão de vacinas das crianças e dos  

idosos; incentivar a atividade fisica regular; promover a edu-  

cação alimentar; abolir hábitos inadequados de vida.  

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

Cantemos o Hino da CF 2012 (ver 3ª capa).  
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Símbolo: mapa do Brasil e sobre ele um crucifixo e a palavra SAÚDE.  

 

1. Acolhida  

 
Cristo ensinou as pessoas a fazerem o bem a quem sofre. No Brasil,  

é grande o número de pessoas com problemas de saúde. Muitos mem-  

bros da Igreja estão preocupados com essa realidade. São inúmeras as  

pastorais a serviço da saúde: Pastoral da Criança, da Saúde, do Idoso,  

da AIDS, entre outras. Você já ouviu falar do trabalho dessas pastorais?  

Converse sobre isso com seus colegas da direita e da esquerda.  

 

2. Falando de saúde, precioso bem de todos  
 
Vendo a vida   
Vamos contar para vocês a história de Dra. Zilda  

Arns Neumann, uma médica pediatra do Paraná, que  

nasceu numa família de 16 filhos.  
 

Ela era irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal  

arcebispo de São Paulo. Ele recebeu das Nações Unidas  

a tarefa de reduzir a mortalidade infantil no Brasil, por  

meio da atuação da Igreja Católica, e inspirou D. Zilda a  

criar a Pastoral da Criança.  

Hoje, esta Pastoral estima que cerca de 2 milhões de  

crianças e mais de 80 mil gestantes sejam acompanhadas pela enti-  

dade, todos os meses, em ações básicas de saúde, nutrição, educação  

e cidadania.  

D. Zilda conseguiu, com sua liderança e entusiasmo, coor-  

denar a ação de cerca de 155 mil voluntários, nos locais mais  
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pobres das cidades brasileiras. O trabalho de Zilda Arns serviu de  

modelo para vários países na América do Sul e do Norte e na Áfri-  

ca. Ela foi indicada três vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil.  

Fundou também, em 2004, a Pastoral da Pessoa Idosa.  

Em 2010, estava em missão no Haiti, quando faleceu, aos 75  

anos, vítima de um terremoto.  

 Você conhece pessoas que se dedicam, em sua profissão, a  

ajudar os outros?  

 O que você acha que pode fazer para ajudar pessoas doen-  

tes e necessitadas?  

3. Para ficar sabendo  
Trecho do discurso de Zildá Arns no Haiti  

" Como os pássaros, que cuidam de seusfilhos ao fazer um ninho no  

alto das árvores e nas montanhas, longe de predadores, ameaças e perigos,  

e mais perto de Deus, devemos cuidar de nossos filhos como um bem sagra-  

do, promover o respeito a seus direitos e protegê-Ias".  

4. Palavra de Deus: saúde e vida: Mt 8,5-8  
Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-  

-se dele, suplicando:" Senhor, o meu criado está de cama, paralisado  

e sofrendo demais". Ele respondeu: "Vou curá-lo". O centurião disse:  

"Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só  

palavra e o meu criado ficará curado".  

A Palavra de Deus em nossa vida  

 Que virtudes você percebe no centurião que o levam a acre-  

ditar que Jesus vai curar seu servo?  

 O que você diria para convidar Jesus para entrar na sua casa?  

5. Promoção da saúde e missão pela vida  
Pessoas que cuidam dos outros  

Maria do Carmo é agente voluntária da Pastoral da Criança. Hoje ela  

está visitando as famílias da comunidade da Baixa Grande. Na casa de dona  

Raimunda, ela pesa as crianças e anota na ficha de acompanhamento.  

2
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Maria do Carmo também orienta nos cuidados da ali-  

mentação, entrega a multimistura, ensina a fazer comida  

alternativa e sucos, utilizando casca de frutas e verduras,  

aproveitando assim todo o potencial das frutas.  
 

Maria do Carmo fica feliz em ver as crianças  

ganharem peso e se livrarem da desnutrição.  
 

 Pesquisar sobre receitas de comidas e su-  

cos alternativos e experimentar na hora do  

lanche.  
 

 Visitar ações da Pastoral da Criança ou da  

Saúde e descobrir uma forma de ajudar.   

Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade (ver 2ª capa)  

Cantemos Cura, Senhor (Pe. Antonio Maria)  

 
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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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 da 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 profissidnal 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 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. 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 do sistema de saúde a se empenharem para  

possibilitar atendimento digne e saúde para todos. Que a saúde  

se difunda sobre a terra.  



 
 


