


Eu fico com a pureza da resposta das crianças:             
É a vida, é bonita e é bonita...
:Viver... E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e 
cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah meu Deus! Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem 
melhor e será. Mas isso não impede que eu repita:    
É bonita, é bonita e é bonita: (bis).
E a vida... E a vida o que é? Diga lá, meu irmão!
Ela é a batida de um coração! Ela é uma doce ilusão...
Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é? O que é?
Meu irmão...

Gonzaguinha

O que é, o que é

Vamos cantar?



Há quem fale que a vida da gente é um nada no 
mundo.                                                                                     
É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo.
Há quem fale que é um divino Mistério profundo.
É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor.        
Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. 
Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o 
verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça 
eu ponho a força da fé.
Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou 
quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. 
Ninguém quer a morte; só saúde e sorte.                        
E a pergunta roda. E a cabeça agita.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças:               
É a vida, é bonita e é bonita...                                       

(Reler a letra e partilhar...)



ü O que torna a vida mais bonita?
ü O que dá sentido à vida?
ü Onde está presente a vida? Onde se manifesta?
ü O que significa cuidar da vida?
ü É possível ser feliz sozinho? Dá pra ser 

realmente feliz sem se importar com os outros e 
com a vida que está fora de nós?

Para refletir...



“Se já não somos capazes 
de perceber a desumana 
dor ao nosso lado, 
também nós nos tornamos 
desumanizados”.

Não se pode viver a vida 
passando ao largo das dores 

dos irmãos e irmãs.
Somos chamados a cuidar, dos 

outros e da nossa Casa Comum.

(Ouvindo o Papa Francisco)



TEXTO-BASE DA 

CF 2020



5 PERSONAGENS E SEU PERFIL:
1. Um homem: vítimas da sociedade que são 
exploradas, assaltadas, sofridas, deixadas à 
margem; os incontáveis rostos sofridos (Puebla).
2. Assaltantes: o que é do outro pode ser meu...
3. Sacerdote (do culto): o que é meu é meu, o que 
é do outro é dele. Cada um na sua, se vira...
4. Levita (da Lei): Idem...
5. Samaritano: O que é meu pertence também a 
quem precisa. Aproxima-se. Cuida. Faz parcerias...



Retomando a parábola:

- Quem é meu próximo?
- Não existe um próximo. Você é que se 

aproxima. Torna-se próximo.
Ou seja, próximo não é apenas alguém com quem 
temos algum vínculo.
O que conta não é a lei, mas a compaixão.
“Ser capazes de sentir compaixão: essa é a chave. 
Se, diante de uma pessoa necessitada, você não 
sente compaixão, seu coração não se comove, 
alguma coisa está errada” (Papa Francisco).



Como entender o sacerdote e o levita?!
Não dá pra justificar; mas é possível entender. De 
acordo com a lei de Moisés, quem tocasse numa 
pessoa doente ou ensanguentada ficaria impuro. 
Os dois tiveram essa preocupação. Para entrar no 
templo deveriam estar puros.
O foco deles foi a Lei. Jesus deixa claro que, entre 
a lei e a pessoa ou a vida, a lei deve ficar em 
segundo plano. A pessoa e o centro.
Os dois pensam: “se eu tocar nele, o que será de 
mim?” O samaritano é mais livre; e se pergunta: 
“se eu não fizer nada, o que será dele?...



Ver...
Sentir compaixão...
Aproximar-se...
Cuidar...

O segredo está no olhar, na forma de olhar.
O nosso VER não é o do político, do 
economista, do sociólogo, do repórter, do 
funcionário do IBGE, mas um olhar de 
discípulos(as) missionários(as)                        
e de PASTORES...



Diante da vida, em todas as suas manifestações, 
nosso primeiro olhar deve ser de contemplação, 
admiração, gratidão... É preciso recuperar a             
-capacidade de contemplar (ver sinais de Deus);
- capacidade de perceber a beleza da Criação. 
Beleza significa “lugar onde Deus brilha”...
- Capacidade de agradecer pelo DOM...



Esse olhar contemplativo e agradecido nos leva, 
quase que automaticamente, a assumir um 
compromisso com a vida. Compromisso traduzido 
“em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, 
na família, na comunidade, na sociedade e no 
planeta, nossa Casa Comum” (Objetivo geral da CF 
2020).
Para isso, precisamos fortalecer a cultura do 
encontro, da fraternidade, do                        cuidado, 
da compaixão e da                          ternura... 
(Objetivos específicos).



Nosso olhar de discípulos missionários nos leva a 
perceber à nossa volta uma realidade marcada por 
muito sofrimento e, ao mesmo tempo, por muita 
beleza. “Alegrias esperanças, angústias e dores”.
Os rumos da atual conjuntura política apontam 
para o crescimento da pobreza, da desigualdade, 
da intolerância, da violência... Por outro lado, há 
muitas pessoas, instituições e iniciativas que nos 
trazem alento e esperança. 
Nosso olhar deve superar a indiferença e 
despertar a compaixão.



ALGUNS DADOS DO BRASIL:
- 22,6% das crianças e adolescentes vivem em 
situação de extrema pobreza.
- 2,5 milhões de crianças e adolescentes trabalham.
- 11,7 mil crianças e adolescentes foram vítimas de 
homicídio em 2017.
- Mais de 3 milhões de domicílios estão em favelas.
- 16,4% das adolescentes são mães antes dos 19 
anos.
- Em 2018, os 50% mais pobres da população 
sofreram uma retração de 3,5% nos rendimentos, os 
10% mais ricos, crescimento de quase 6%.



SITUAÇÕES QUE NOS INQUIETAM:
No 1º trimestre de 2019, segundo o IBGE, os 
desempregados eram + 12,7%, a população 
desocupada cresceu 10% (mais de 1,2 milhões), 
cresceu muito o número de pessoas desalentas, 
sem um teto (4,8 milhões).
Além disso, crianças órfãs, abortos, estresse (Brasil 
é o maior na América Latina. Nos últimos 10 anos 
o nº de pessoas com depressão cresceu 18,4%), 
automutilação e baixa autoestima, suicídios 
(média de 31 casos por dia), acidentes de trânsito, 
agressões a índios e negros, feminicídio, 
alcoolismo, preconceito, discriminação...



Os conflitos no campo ceifam muitas vidas e 
geram muita violência. E crescem a cada dia. 
Como também os conflitos por causa da água, da 
mineração, do garimpo, da madeira...
A deturpação da política, a proliferação de fake 
news, difamações e calúnias que geram violência, 
o uso da religião (Deus, bíblia, fé do povo) para 
fins escusos, o individualismo, a fragilização do 
Estado (sobretudo em sua função social) e das 
instituições, a banalização do mal, os grupos de 
extermínio, tudo isso merece um olhar cuidadoso 
de todos(as) e um maior compromisso com a vida.



AGRESSÕES À NATUREZA
Articulada com o desrespeito ao ser humano está 
também a agressão à natureza. 
“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, n. 139).
A questão da mineração, sobretudo com os dois 
crimes, de Bento Rodrigues (Mariana) e 
Brumadinho expressam bem essa realidade.



Nas últimas enchentes em Minas um dos 
agravantes foi a quantidade de resíduos 

tóxicos lançados nas águas...



Mas também o agronegócio e as monoculturas, de 
maneira geral, demonstram total falta de 
compromisso com a sustentabilidade. E aqui vem 
muito forte o problema dos agrotóxicos. “O Brasil 
é campeão mundial no uso de pesticidas na 
agricultura. O feijão tem um nível permitido de 
resíduo de malationa (inseticida) que é 400 vezes 
maior do que o permitido pela União Europeia”. 
“Na soja, encontramos até 200 vezes mais resíduos 
de glisofato (herbicida)” – (TB, nº 65).
São muitos os casos de mortes e                         
suicídios associados ao contato                                
ou ingestão dessas substâncias.





Ante as agressões ao ser humano e à natureza, a 
pior reação é da indiferença. A opção de colocar o 
lucro acima de tudo e o consumismo irresponsável 
geram o surgimento da indiferença, um dos piores 
vírus do nosso tempo.                                                   
É preciso lembrar que ninguém é uma ilha e que 
tudo está interligado. O que acontece a uma 
pessoa ou a um povo respinga em muita gente.
“Tudo está interligado como se fôssemos um.   
Tudo está interligado nessa Casa Comum...”



Mas nosso olhar não para nas sombras. Consegue 
também identificar muitas luzes. Não podemos ter 
um olhar amargo, desiludido, negativo. 
Temos um olhar de alegria e de esperança, que se 
fundamenta na fé que nos sustenta e na 
solidariedade de tanta gente que constrói e luta. 
Não pode passar despercebido o testemunho de 
milhões de pessoas, de entidades, organizações, 
conselhos, movimentos socais e populares, 
sindicatos, associações, pastorais que se dedicam, 
muitas vezes gratuitamente, à promoção e defesa 
da vida, em todas as suas manifestações.



Para citar alguns exemplos:
São inúmeras as casas de recuperação e os 
serviços de escuta para acompanhar e ajudar na 
superação do alcoolismo, das drogas, do jogo, no 
apoio a famílias em estado de maior 
vulnerabilidade, de pessoas em situação de rua e 
outros.
No Brasil temos 74 mil voluntários na Pastoral da 
Criança. São incontáveis os agentes da Pastoral 
Carcerária, da Saúde, do Menor, da Sobriedade, da 
Pessoa Idosa... Ao todo, são 26 pastorais sociais. É 
uma riqueza que não pode passar despercebida...



Há ainda muitos outros movimentos ligados à 
Juventude, à Mulher Marginalizada, às vítimas da 
AIDS... A Comissão Pastoral da Terra (CPT), o 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI)...            
Em muitas paróquias se coloca em prática a 
dimensão social do dízimo.



Na liturgia, sobretudo na Vigília Pascal, o texto 
usado para falar da criação é da narrativa 
Sacerdotal (Gn 1,28ss). Aqui se fala de “dominar a 
terra”. Mas a outra narrativa (2,5ss), de origem 
Javista, traz outra perspectiva: “O Senhor Deus 
tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, 
para o CULTIVAR e GUARDAR”                                 
(Gn 2,15).
E é esse espírito que deve                                   
marcar a nossa relação                                             
com a criação.



De fato, a Escritura Sagrada, o jeito de Jesus, o 
ensinamento da Igreja, tudo isso ilumina a nossa 
realidade e nos aponta ações concretas e atitudes 
de vida que podem transformar para melhor a 
realidade.
Nosso principal texto de referência é justamente o 
que inspira o lema da CF 2020: a parábola do Bom 
Samaritano. Aqui Jesus nos ensina a ter o olhar de 
quem se compromete com o outro. Olhar de quem 
se importa com outro, seja ele conhecido ou não, 
simpático ou não, merecedor ou não. O olhar da 
compaixão gera um “permanecer com”, uma 
presença que cuida e transforma.



É fundamental olhar sem pressa. Olhar além das 
aparências. Compaixão: tocar no mais íntimo...
Nossa fé se funda na encarnação e na ressurreição. 
Jesus se encarna em nossa realidade. Faz-se fraco 
com os fracos. Faz-se pecado para nos redimir 
(2Cor 5,21). É pastor que se mistura às ovelhas. 
Mistura-se com os pecadores e até come com eles 
(cf. Lc 15,2).
Nossa conversão passa pela encarnação (empatia) 
e pela configuração ao Cristo: “ter em nós os 
mesmos sentimentos de Cristo” (Fl 2,5).
“Colocai mais coração nessas mãos” (São Camilo).



“Quando a gente ama é claro que a gente cuida” 
(Peninha).
Se a única exigência de Jesus, seu verdadeiro 
mandamento é amar, não há como ser cristão sem 
amar o próximo. Não existe um caminho de 
santidade que não passe pelo cuidado, pela luta 
por justiça. Não dá pra aceitar uma sociedade 
“onde alguns festejam, gastam folgadamente e 
reduzem sua vida às novidades do consumo, ao 
mesmo tempo que outros se limitam a olhar de 
fora enquanto sua vida passa e termina 
miseravelmente” (GeE, n. 101; cf. Lc 16,19ss).



Uma das formas mais perfeitas de amor/caridade 
é a justiça. Porque caridade não significa 
assistencialismo ou esmola.                                  
Bem-aventurados os que são perseguidos por 
causa da justiça. Deles É o Reino... 
“Eu brigo para que a justiça social se implante 
antes da caridade.” (Paulo Freire).
Jesus deixa claro que justiça não consiste em dar a 
cada um o que merece, mas o que precisa. E a 
justiça deve estar sempre acompanhada da 
compaixão, da misericórdia (Cf. Mt 20,1-16; Mt 
5,45; Rm 5,7-8).
           Vale a pena conhecer um pouco mais da 
justiça restaurativa...



A Igreja é chamada a ser sinal e expressão da 
caridade de Cristo, sendo samaritana, acolhedora, 
pronta para escutar, respeitar e promover. “Uma 
Igreja das pessoas e não dos papéis e dos poderes”; 
que substitua a justiça retributiva pela justiça 
restaurativa e misericordiosa. “Na sua encarnação, 
o Filho de Deus convidou-nos à revolução da 
ternura” (EG, n. 88).
“Não existe democracia com fome, desenvolvi-
mento com pobreza nem justiça com iniquidade”. 
“A injustiça gera violência” (Papa Francisco). 
“Justiça e paz se abraçam” (Sl 85). 



 ”A ternura revela-nos, ao lado do rosto paterno, o 
materno, o rosto materno de Deus, de um Deus 
apaixonado pelo homem, que nos ama com um 
amor infinitamente maior do que o de uma mãe 
pelo próprio filho (cf. Is 49,15). 
Independentemente do que acontece, do que 
fazemos, temos a certeza que Deus está próximo, 
compassivo, pronto para se comover por nós. 
Ternura é uma palavra benéfica, é o antídoto ao 
medo em relação a Deus, porque “no amor não há 
temor” (1 Jo 4,18), porque a confiança vence o 
medo. Portanto, sentir-nos amados significa 
aprender a confiar em Deus, a dizer-lhe, como Ele 
quer: “Jesus, confio em ti” (Papa Francisco).



Ao mesmo tempo que o amor nos leva ao cuidado 
e à ternura, muitas vezes deve provocar também 
em nós a dor e a indignação. As injustiças, a 
instrumentalização da religião, a exploração devem 
provocar em nós uma ira santa (Mc 3,5; Jo 2,13ss).
“De quem é essa ira santa?” (Milton – Teotônio).
“É preciso endurecer, mas sem perder a ternura 
jamais” (Che Guevara).



MENESTREL DAS ALAGOAS (Milton Nascimento)
Quem é esse viajante/ Quem é esse menestrel

Que espalha a esperança/ E transforma sal em mel?
Quem é esse saltimbanco/ Falando em rebelião

Como quem fala de amores/ Para a moça no portão?
Quem é esse que conhece/ Alagoas e Gerais

E fala a língua do povo/ Como ninguém fala mais?
De quem essa ira santa/ Essa saúde civil

Que tocando na ferida
Redescobre o Brasil?

Quem é esse peregrino
Que caminha sem parar?
Quem é esse meu poeta

Que ninguém pode calar?



Uma das marcas da história do povo de Deus é a 
presença dos profetas. Anunciam o projeto de 
Deus e denunciam tudo o que o impede e o nega. 
Falam com coragem e dão testemunho da sua fé. 
Corrigem e animam o povo na caminhada.
Hoje também precisamos de profetas. Pessoas 
corajosas e coerentes. Não só pra falar (hoje todo 
mundo fala), mas sobretudo para testemunhar.
Na encarnação Jesus assume nossa história; na 
ressurreição garante a vitória da vida;                       
na ascensão nos entrega sua missão.                  
Agora somos seu CORPO.



Olha o teu povo com fome, Senhor!
Olha o teu povo com medo, Senhor!
Olha o teu povo ferido, Senhor!
Olha o teu povo sem paz!
Manda profetas que enfrentem a dor
Manda profetas que lutem, Senhor
Manda profetas que falem de amor
Manda profetas que chorem conosco!

Pe. Z
ezin

ho

Manda profetas



É importante reconhecer que a Igreja católica, 
apesar de todos os seus limites e pecados, 
sempre teve uma presença marcante no que se 
refere ao cuidado com a vida.
No Brasil, ao longo da história, foi pioneira na 
criação de escolas, hospitais, abrigos para órfãos 
e idosos desamparados. Muito ajudou na 
formação para a vida e para a consciência crítica. 
Com suas pastorais e movimentos deu qualidade 
de vida a milhões de pessoas. 
E a Campanha da Fraternidade sempre foi um 
instrumento privilegiado nessa missão.



O olhar da compaixão e do cuidado nos leva a 
tomar atitudes e assumir gestos concretos em 
favor dos irmãos e em favor da vida.                  
Como discípulos missionários daquele que é Vida, 
somos chamados a “resgatar o sentido do viver no 
horizonte da fé cristã proclamando a beleza da vida” 
(TB, n. 161).
Como um hospital de campanha, a Igreja (pessoas 
e comunidades) precisa descer da montaria, 
aproximar-se dos feridos e excluídos, oferecer uma 
primeira ajuda e depois encaminhar a quem de 
direito. Não substituindo o Estado, mas fazendo a 
nossa parte.



O texto-base da CF 2020 nos traz um 
questionamento simbólico, apresentado por 
Samuel Batista. Ante a realidade que vivemos, 
deparamos diante de nós duas bacias com água: 
de um lado, a bacia de Pilatos, símbolo da 
indiferença e da omissão; do outro lado, a bacia 
utilizada por Jesus no lava-pés, sinal do terno 
cuidado, do compromisso, do serviço humilde e 
gratuito. Qual das duas bacias temos utilizado? 



Para o nosso AGIR, uma primeira palavra a nos 
inspirar é do papa Francisco, quando diz que 
devemos primeirear (EG, n. 24). Ou seja, tomar a 
iniciativa. Não esperar que venham pedir. Ter a 
atitude do pastor que vai em busca da ovelha que 
não consegue vir. Temos tomado iniciativa? Como?
Numa sociedade que exclui e ignora os pequenos e 
sofredores, é urgente tomar iniciativas de 
solidariedade e de inclusão. Temos feito isso?
Temos a tentação de sempre esperar dos outros, 
cobrar dos outros, delegar a outros. Mas e nós? 
“Vai e faze o mesmo”, diz Jesus. Como agimos?



“Às vezes o que fazemos parece uma gota d’água”, 
mas cada pequeno gesto faz a diferença.
O início pode ser na própria família, espaço onde a 
vida é gerada, acolhida e protegida. A atuação da 
Pastoral Familiar é fundamental (pré, pós, casos 
especiais...). 
Acompanhamento a famílias vítimas de violência, 
nos momentos de dor, em crise, em situação de 
abandono...
Fazer da família e da comunidade eclesial um 
espaço de acolhida onde ninguém se sinta sozinho 
ou desamparado...



Numa cultura de morte, de ódio, de violência é 
preciso fazer de nossas comunidades eclesiais 
lugares de reconciliação, perdão, acolhimento.
Podem nos ajudar muito as propostas saídas dos 
últimos sínodos: da família, da juventude e para a 
Amazônia. É preciso conhecer e trazer essa riqueza 
para os nossos planos de pastoral.
A Jornada Mundial dos Pobres, que pode ter início 
já na Quaresma, é um bom caminho para 
despertar em todos o compromisso com eles. Cada 
comunidade pode fazer um levantamento das 
pessoas e famílias mais carentes e ver como ajudar, 
incluir e promover.



Nosso contato com os pobres não deve ser 
somente na perspectiva de levar, de ajudar, mas 
também de descobrir a riqueza que ali está, de nos 
convertermos através deles, vê-los como 
protagonistas. Nosso testemunho de pobreza, de 
sobriedade e simplicidade dará credibilidade ao 
nosso trabalho junto a eles. E que nunca olhemos 
para alguém de cima, como superiores.



Na medida do possível, é bom oferecer aos mais 
carentes atendimento, escuta, aconselhamento e 
assessoria (jurídica, psicológica e social).
Fazer parcerias com outros grupos que não sejam 
ligados à Igreja, mas que lutam em defesa da vida.
Incentivar os(as) leigos(as) a se engajarem nos 
Conselhos de direitos, associações, sindicatos, na 
política, comissões de direitos humanos etc.
Valorizar datas importantes da sociedade, como 
dia internacional da mulher, do migrante, da 
ecologia, do meio ambiente, do(a) trabalhador(a), 
da consciência negra, para reflexão e ações.



Ser mais presença nas escolas, fazendo parceria 
com educadores na promoção dos valores 
humanos.
Fortalecer laços entre vizinhos e organizar ou 
participar de associações de moradores.
Fazer parceria com outros organismos em 
iniciativas voltadas para a Ecologia Integral, para a 
agricultura familiar, medicina alternativa etc.
Celebrar sempre a vida em comunidade, com 
momentos de confraternização, mutirão, festas...
Organizar espaços de apoio, casas terapêuticas, 
sobretudo para jovens (depressão, automutilação, 
tendência suicida) e dependentes químicos.



Maior presença em hospitais, presídios, asilos...
Promover ou participar de campanhas de cuidado 
com a natureza, preservação de nascentes, 
reutilização de resíduos, combate a agrotóxicos e 
a todo tipo de poluição, tudo o que de alguma 
forma venha a contribuir para uma ecologia 
integral, no respeito ao ser humano e a todo tipo 
de vida.



Peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom 
samaritano ensinou: ao passar por uma vida ameaçada,        

ele viu, compadeceu-se e cuidou! (Hino CF 2020)



1) Situações da diocese/paróquia que exigem 
uma presença mais eficaz e profética da Igreja.

2) Atitudes  e gestos concretos  que podemos ou 
devemos assumir para colocar em prática o 
que a CF 2020 nos propõe.

3) Como fazer isso? (quem assume, onde, como, 
quando, com que recursos...)

Obs.: Em plenário, priorizar algumas ações, para 
evitar assumir muita coisa, desanimar ou não dar 
conta...



MÚSICAS:
1) O que é, o que é: Gonzaguinha
2) Tudo está interligado – Verbo Filmes
3) Eu só peço a Deus: Mercedes Sosa e Beth 

Carvalho
4) Menestrel das Alagoas: Milton Nascimento
5) Manda Profetas: Pe. Zezinho
6) Hino da CF 2020.

zeantonioliveira@hotmail.com
(31) 99692-6595


