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INTRODUÇÃO

Pensávamos que éramos saudáveis num 
mundo doente, disse o Papa numa deser-
ta Praça de São Pedro no meio do confi-
namento de março de 2020. O mundo 
sempre teve sua doença: suas fomes e 
injustiças, suas guerras, seus refugiados, 
seus imigrantes, suas dores... Mas muitos 
de nós pensávamos que estávamos bem, 
que éramos saudáveis. 

A pandemia nos fez pensar em um vírus e 
nos fez entender que a maioria da popula-
ção mundial, a maioria de nossos irmãos 
e irmãs já sofriam de muitas pandemias, e 
viviam nessa incerteza e insegurança com 
as quais todos nós agora temos que con-
viver em parte. 

A solução para isso tem um nome. Cha-
ma-se Fraternidade. Essa é a vacina e não 
há outra. Unidos contra todas as pande-
mias, unidos como uma só família, todos 
os irmãos e irmãs, superaremos todo sofri-
mento e construiremos a mesa comparti-
lhada para toda a humanidade. 

PERDÃO

Por desinteressar-nos com a vida dos ou-
tros, por não trabalhar para construir um 
mundo melhor e uma vida mais bela. SE-
NHOR TENHA PIEDADE. 

Por acreditar que a vida é tudo festa e cor-
-de-rosa; por fugir do sacrifício e do esfor-
ço; por buscar uma vida fácil e burguesa. 
CRISTO TENHA PIEDADE. 

Por termos sido tantas vezes indiferentes 
às tristezas de tantos que sofrem as duras 
consequências da crise e tomam as ruas 

para pedir justiça, por termos nos fecha-
do em nós mesmos, em nossos próprios 
pequenos problemas e por não estarmos 
interessados nos problemas dos outros, de 
nossos povos, do mundo em que vivemos. 
SENHOR TENHA PIEDADE.

ORAÇÃO PARA COLETA

Senhor e Pai da humanidade, 
que criaste a todos os seres humanos com 
a mesma dignidade, 
infunde em nossos corações um espírito 
fraternal. 
Inspira-nos com um sonho de reencontro, 
de diálogo, justiça e paz. 
Encoraja-nos a criar sociedades mais 
saudáveis 
e um mundo mais digno, 
sem fome, sem pobreza, sem violência e 
sem guerras.

Que o nosso coração se abra 
para todos os povos e nações da terra, 
para reconhecer o bem e a beleza 
que semeaste em cada um, 
para estreitar os laços de unidade, de 
projetos em comum, 
de esperanças compartilhadas. Amém.

(Fratelli Tutti, Papa Francisco)

BOA NOTÍCIA DE JESUS, TOMADA DO 
EVAGELHO DE LUCAS. 

Lc 10:25-37

Um homem descia de Jerusalém a Jericó, 
e caiu nas mãos de ladrões, que o despoja-
ram; e depois de o terem maltratado com 
muitos ferimentos, retiraram-se, deixan-



do-o meio morto. Não sabemos quem ele 
é, apenas que ele é um “homem”. Podia 
ser qualquer um de nós. Qualquer pessoa 
abatida pela violência, a doença, a des-
graça ou falta de esperança. Quando você 
foi essa pessoa gravemente ferida?

Também somos fora-da-lei às vezes, 
quando prejudicamos tantas pessoas com 
nosso consumo desenfreado, com nossa 
destruição do planeta, com nossas atitu-
des xenófobas, com nosso ritmo de vida, 
deixamos tantas pessoas fora do sistema. 
Você também poderia se reconhecer no 
bandido? Quando?

“Por acaso”, um sacerdote aparece ao lon-
go do caminho. O texto indica que é por 
acaso, como se um homem dedicado ao 
culto não tivesse nada a ver com isso. Seu 
objetivo não é descer até os feridos na sar-
jeta. Seu lugar é o templo. Sua ocupação, 
as celebrações sagradas. Quando ele atin-
ge a altura do homem ferido, “ele o vê, dá 
a volta e passa”. Quando você já fez um 
desvio para evitar olhar para quem sofre 
e passou de largo?

Chega um samaritano no caminho. Ele 
não vem do templo. Não pertence nem 
mesmo ao povo escolhido de Israel. Ele se 
dedica a algo tão pouco sagrado quanto 
seu pequeno negócio como comerciante. 
Mas, quando vê ao ferido, não se pergun-
ta se é próximo  ou não. Ele se comove e 
faz tudo o que pode por ele. A este é quem 
devemos imitar. Quando você foi um Sa-
maritano?

O EVANGELHO DE DENTRO

Tive azar. Poderia haver passado a qual-
quer pessoa. Mas, aconteceu comigo. 

Alguns bandidos me bateram, me dei-
xaram quase nu e meio morto à beira do 
caminho. E naquela dor pela ferida havia 
muitas outras feridas, a fome de tantos, a 
solidão de algumas vezes, a violência que 
dói e destrói... Eu vi pessoas passarem por 
mim. Gente boa, gente carregando sua 
cruz. Gente que critica aos demais porque 
os outros sempre são maus. E eles tweeta-
vam: “Pena do mundo”. Mas ninguém pa-
rava para ajudar-me. Iam com pressa. Ao 
templo. À aula. Aos grupos. À igreja. Assis-
tir as notícias... Mas ninguém tinha tem-
po para mim. Então senti uma mão, que 
acariciava minhas feridas. E alguém, sem 
rótulos ou pulseiras, sem medalhas ou tí-
tulos, que não era bom em nada, me aju-
dou a levantar. Ele me perguntou sobre 
minha dor. Me escutou e me ajudou a en-
contrar refúgio. Ele se preocupou comigo. 
Não pediu nada em troca. E quando ele 
não pôde me acompanhar, ainda assim 
se assegurou de que eu estivesse seguro. 
E disse que voltaria. Não sei como, nem o 
por quê, mas senti que aquele desconhe-
cido era para mim mais próximo do que 
tantas outras pessoas que me rodeiam. 
Ele me amou e ao me amar, me salvou.

PALAVRAS DE FRANCISCO

Fratelli tutti nº115. Nestes momentos em 
que tudo parece estar desvanecendo-se e 
perdendo consistência, é bom apelar para 
a força que vem de saber que somos res-
ponsáveis pela fragilidade dos outros em 
busca de um destino comum. A solida-
riedade é expressada concretamente no 
serviço, que pode assumir muitas formas 
diferentes de cuidar dos outros. O serviço 
é “em grande parte cuidar da fragilida-



de. Servir significa cuidar dos frágeis de 
nossas famílias, de nossa sociedade, de 
nosso povo”. Nesta tarefa, cada um é ca-
paz de “deixar de lado suas buscas, seus 
afãs, seus desejos de onipotência, diante 
do olhar concreto dos mais frágeis. [...] 
O serviço sempre olha o rosto do irmão, 
toca sua carne, sente sua proximidade e 
mesmo em alguns casos “sofre” e busca a 
promoção do irmão. É por isso que o servi-
ço nunca é ideológico, porque não serve a 
ideias, mas serve às pessoas.”

CANÇÃO PARA INTERNALIZAR.

https://youtu.be/n-RDTsWfMqI
Não adianta ficarmos parados
olhando para o alto sem estender a mão
sem molhar a vida como o samaritano
sem crer que cada um faz parte do milagre
 
“Para todos” é possível e desejável
“todos juntos” é mais fácil e alcançável
“de todos” os cantos
“com todas” as diferenças
“todos” irmanados no mesmo Pai

 

É PRECISO APRENDER A LEVANTAR O 
OLHAR

NÃO SIGNIFICA ESPERAR TUDO DO CÉU
É PRECISO OLHAR NOS OLHOS
LEVANTAR-SE E CAMINHAR
FALTA MUITO
E É PRECISO FAZER CRESCER O REINO

O céu é aqui e agora, fazendo o Reino
e Jesus está aqui e agora no mesmo em-
penho

é preciso olhar nos olhos, pois a luz vem 
de dentro
e já se escuta o grito urgente do mundo
 
“Para todos” é possível e desejável
“todos juntos” é mais fácil e alcançável
“de todos” os cantos
“com todas” as diferenças
“todos” irmanados no mesmo Pai
 
É PRECISO APRENDER...

 Salomé Arricibita

CREDO SOLIDÁRIO

Cremos em Deus, o Criador de um mundo 
inacabado, que juntos devemos torná-lo 
justo e solidário,

Cremos em Deus Pai, que nos fez todos 
iguais e não quer que haja pobres nem di-
ferenças entre um povo e outro.

Cremos em Jesus, nosso irmão maior,

o projeto de Deus feito carne, plenitude do 
homem, que nos mostrou o amor de seu 
Pai, Deus, e nos ensinou a nos amar como 
irmãos, a compartilhar e ajudar um ao ou-
tro.

E que por pregar essa mensagem para nós, 
padeceu a morte de cruz.

Cremos em Jesus que permanece vivo, no 
seio de Deus e entre nós.

Cremos no Espírito de Deus que temos den-
tro de nós e que nos impulsiona a fazer o 
bem e a lutar contra a pobreza, a falta de 
cultura e as injustiças.



Cremos na humanidade, fruto do amor de 
Deus,

e cremos que outro mundo é possível.

Cremos na comunidade dos que seguem e 
imitam a Cristo.

Cremos que depois desta vida, Deus nos 
acolherá para viver Nele por toda a eter-
nidade, amém.

Rafael Calvo Beca

PETIÇÕES

Que nós, que estamos somente desconfor-
táveis, lembremos daqueles cujas vidas 
estão em jogo

Que os que não temos fatores de risco, 
lembremos sempre dos mais vulneráveis.

Que os que temos o luxo de trabalhar da 
nossa casa, lembremos daqueles que de-
vem escolher entre preservar sua saúde 
ou sair para trabalhar.

Que os que temos a possibilidade de cui-
dar de nossos filhos, quando suas escolas 
estão fechadas, lembremos daqueles que 
não têm outras opções para os seus filhos.

Que os que temos que cancelar nossa via-
gens, lembremos daqueles que não têm 
aonde ir.

Que os que estamos perdendo ganhos fi-
nanceiros no tumulto do mercado econô-
mico, lembremos daqueles que estão fora 
das margens do mercado.

Que os que estamos nos queixando de 
uma quarentena em casa, lembremos 
dos que não têm um lar.

Que durante este tempo, quando pode-
mos nos abraçar fisicamente, encontre-
mos formas de ser o abraço amoroso de 
Deus em nossos vizinhos. Amém.

Por: Christopher Holownia, S.J.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA 
CRIANÇAS

Jesus ajuda-me a viver 
como o samaritano da parábola, 
que foi capaz de ver ao outro e se como-
ver, 
deixar seu caminho, atender ao despo-
jado, 
cuidá-lo para que seja restaurado, 
ajudá-lo a ter vida plena. 
Mostra-me o caminho e dá-me forças 
para segui-lo. Que minha fé passe pelas 
obras concretas. 
Que não fique só em palavras.

Jesus, tu que viveste solidariamente 
e praticando justiça 
ajuda-me a seguir os teus passos e a ser 
teu discípulo 
pelo caminho ativo de solidariedade 
e o compromisso com a vida dos demais.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA MAIORES

Deus e Pai de bondade, Tu que escutas o 
grito de teus filhos e, em particular, da-
queles que são pobres e carecem do ne-



cessário para viver, escutas a oração que 
te dirigimos do fundo de nosso coração. 

Sabemos que tu não esqueces e não ig-
noras o pranto dos teus filhos que sofrem, 
porque conheces a cada um pelo seu 
nome.

Hoje, não somente escutas mina invoca-
ção, como também recebes a de todos 
aqueles que às vezes se esquecem de se 
dirigir a ti. Escuta o profundo sofrimento 
e dá a eles tua paz e consolo.

Rezamos especialmente por aqueles que 
devem deixar sua pátria, pelos refugiados, 
pelos jovens sem esperança, pelas pes-
soas sem um lar, pelas vítimas da violên-
cia, por aqueles que não têm nada e que 
sofrem de solidão e por todas as outras 
formas de pobreza que só tu conheces.

Senhor Jesus, tu que não tens medo de te 
identificar com todos os pobres, ajuda-nos 
a acolhê-los como só tu podes, para que 
graças aos nossos pequenos gestos eles 
possam sentir-se ao teu lado e encontrar a 
ajuda que esperam. Faça de nós testemu-
nhas da esperança cristã, envolvendo-nos 
alegremente em gestos de solidariedade e 
proximidade que são as sementes do Teu 
Reino.

ORAÇÃO FINAL

Se hoje posso fazer alguma coisa,
se posso realizar algum serviço,
se posso dizer boas palavras,
diga-me como fazê-lo, Senhor.
 

Se posso consertar uma falha humana,
se posso dar forças ao meu próximo,
se posso alegrá-lo com o meu canto,
diga-me como fazê-lo, Senhor.
 
Se posso ajudar a um desgraçado,
se posso aliviar alguma carga,
se posso transmitir mais alegria,
diga-me como fazê-lo, Senhor         

 Grevnille Kleiser




