“Viu, sentiu compaixão

e cuidou dele”
Lc 10,33-34

1. Apresentação: A parábola do Samaritano –
Anuncio da Compaixão e do cuidado com
a vida;
2. I Parte:
, sentiu compaixão....
3. II Parte: Viu,
4. III Parte: Viu, sentiu compaixão e
5. Conclusão

“Se

fosse preciso,
começaria tudo
outra vez do mesmo
jeito, andando pelo
mesmo caminho de
dificuldades, pois a
fé, que nunca me
abandona, me daria
forças pra ir sempre
em frente”
Santa Dulce dos Pobres

Aproximou-se do homem,
parou diante dele,
gastou seu tempo,
modificou sua rota,
aliviou sua dor,
partilhou seus recursos e..
retornou.
“A compaixão expressa o zelo aos moldes de Deus:
aproximar-se e se fazer útil ao outro. Servi-lo!
Ver, sentir compaixão e cuidar apresenta-se como um autêntico
programa quaresmal.”(15)
Da indiferença.....ao cuidado!!

Objetivo Geral da Campanha 2020

Conscientizar
À luz da palavra de
Deus

Para o sentido da
vida como dom e
compromisso

Que se traduz em relações de
mútuo cuidado entre as pessoas

Na Família | Na Comunidade | Na Sociedade
E no Planeta Nossa Casa comum

Objetivos Específicos
1. Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus.
2. Propor a compaixão, a ternura e o cuidado.
3. Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e da revolução do
cuidado.
4. Promover e defender a vida da fecundação ao seu fim natural.
5.Despertar as famílias para a beleza do amor.
6.Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o Reino de Deus.
7.Criar espaços nas comunidades, através do B-E-C, para todos perceberem a
vida como dom e compromisso.
8.Despertar os jovens para o dom e beleza da vida e para cuidar de outros
jovens.
9.Valorizar, divulgar e fortalecer iniciativas em favor da vida.
10.Conscientizar para a vivência da ecologia integral.

O Olhar que destrói a natureza... (59, 60...)
Brumadinho

“(...)Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma
única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem
uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos
excluídos e simultaneamente cuidar da natureza.” (LS, 139)

Olhar de indiferença ....gera ameaças à vida
44. Feminicídio

36. Desemprego

43.Povos Indígenas

38,39,40...automutilação, suicídio

Outras situações: acidentes de trânsito, conflitos pela
posse da terra, banalização da vida nos meios de
comunicação e nas redes sociais, individualismo e
consumismo, mudança demográfica, ...entre outras.

A lista dos rostos de pobres continua crescer,
mantendo a invisibilidade, a exclusão e o
descarte destas pessoas:
Migrantes, violentadas, violentados, refugiados, traficadas,
sequestrados, pessoas desaparecidas, pessoas vivendo com
HIV/aids, enfermos endêmicos, toxicodependentes, idosos,
prostituídos, “trabalhadores” infantis,mulheres plurivitimadas, desempregados, minorias sexuais, analfabetos
tecnológicos, população em situação de rua, indígenas,
afroamericanos, agricultores sem terra, mineiros...
Contudo, é preciso indagar: o que dizer às vítimas de hoje?
(55)

HÁ UMA CHAVE DE LEITURA ATUAL PARA COMPREENDER
EM UNIDADE ESSAS REALIDADES?

Junto com a indiferença vemo-nos diante de um
outro inimigo: o ódio (68)

Olhar de
indiferença
exclui a vida...

“O OLHAR DA FÉ, AO MESMO TEMPO EM QUE
IDENTIFICA SOMBRAS,
DEVE, INDISPENSAVELMENTE,
IDENTIFICAR LUZES” (72)
Milhares de agentes das 26 Pastorais Sociais da Igreja no Brasil,
dentre elas da Pastoral da Saúde, na Pastoral Carcerária, da Pastoral
do Povo de Rua, da Pastoral do Menor, da Pastoral da Sobriedade,
da Pastoral da Pessoa Idosa, dos Grupos Pró vida, da Pastoral das
Juventude, da Pastoral da AIDS, da Pastoral
da Mulher
Marginalizada, da Pastoral Familiar, da Comissão Pastoral da Terra,
do Conselho Indigenista Missionário. E também Movimentos,
Entidades e Novas Comunidades ,além dos milhares de catequistas
leigos e leigas, que educam a fé em Jesus Cristo.
Conselhos de Direitos, Organizações Não Governamentais
Movimentos Sociais e Populares, Sindicatos,
Associações de Bairros
Instituições filantrópica na área da educação, saúde e assistência
social

II Parte - “Viu, SENTIU
COMPAIXÃO....
82. Se, por um lado o olhar de
indiferença gera tanto mal, o olhar da
Compaixão pode fecundar o bem no
coração humano e conferir
verdadeiro sentido à vida.

Pe. Julio Lancelliti

Dra. Zilda Arns

Camilo de Lellis

Francisco de Assis

Parte III – Viu, sentiu compaixão e

Cuidou dele
 Diante da globalização da indiferença, do consumismo e da falta de cuidado
com a nossa casa comum, como cuidar das pessoas e do planeta?
 O que podemos fazer na educação, na escola?
 Qual será nosso olhar?
É urgente educar as jovens gerações para que participem
ativamente na luta contra os ódios e as discriminações [...]
e para que nunca se cansem de ir ao encontro do outro.
Com efeito, para preparar um futuro verdadeiramente
humano não é suficiente rejeitar o mal,
mas é preciso construir juntos o bem.
(Para Francisco, discurso contra o antissemitismo, 29/01/18).

Não sei....
Não sei se a vida é curta ou longa para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe,
braço que envolve, palavra que conforta,
silencio que respeita, alegria que contagia,
lágrima que corre, olhar que acaricia,
desejo que sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta,
nem longa demais, mas que seja intensa,
verdadeira, pura enquanto durar.
Feliz aquele que transfere o que sabe
e aprende o que ensina”.

DEUS, NOSSO PAI, FONTE DA VIDA
E PRINCÍPIO DO BEM VIVER,
CRIASTES O SER HUMANO
E LHE CONFIASTES O MUNDO
COMO UM JARDIM A SER CULTIVADO COM
AMOR.
DAI-NOS UM CORAÇÃO ACOLHEDOR PARA
ASSUMIR
A VIDA COMO DOM E COMPROMISSO.
ABRI NOSSOS OLHOS PARA VER
AS NECESSIDADES DOS NOSSOS IRMÃOS E
IRMÃS,
SOBRETUDO DOS MAIS POBRES E
MARGINALIZADOS.
ENSINAI-NOS A SENTIR A VERDADEIRA
COMPAIXÃO
EXPRESSA NO CUIDADO FRATERNO,
PRÓPRIO DE QUEM RECONHECE NO PRÓXIMO
O ROSTO DO VOSSO FILHO.

Cora Coralina

INSPIRAI-NOS PALAVRAS E AÇÕES PARA
SERMOS
CONSTRUTORES DE UMA NOVA SOCIEDADE,
RECONCILIADA NO AMOR.
DAI-NOS A GRAÇA DE VIVERMOS
EM COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS
QUE, COMPADECIDAS,
VEJAM, SE APROXIMEM E CUIDEM
DAQUELES QUE SOFREM,
A EXEMPLO DE MARIA,
A SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA,
E DE SANTA DULCE DOS POBRES, ANJO BOM
DO BRASIL.
POR JESUS, O FILHO AMADO,
NO ESPÍRITO, SENHOR QUE DÁ A VIDA.
AMÉM!
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