
“III PARTE

Cuidou dele”



Cuidar da 

vida em 

todas as 

suas 

formas e 

expressões 



Três pecados contra a missão

1. "Quando, num lamento sem fim, continuamos a 
dizer que está tudo mal, no mundo e na Igreja”.

2. "Quando caímos escravos dos medos que 
imobilizam e nos deixamos paralisar pelo ‘sempre 
se fez assim’".

3. “Quando vivemos a vida como um peso e não 
como um dom; quando, no centro, estamos nós 
com as nossas fadigas, não os irmãos e irmãs que 
esperam ser amados”.



"Nós somos 
como um lápis 
com que Deus 

escreve os textos 
que Ele quer 

ditos nos 
corações dos 

homens." 
(Santa Dulce dos 
Pobres) 



“Fazei coisas belas, 

mas, sobretudo tornai 

vossas vidas lugares de 

beleza.” (Bento XVI) 



A vida como beleza: 

Convivência com o outro

Cenário: globalização da 

indiferença em uma sociedade 

de Caim – iniciar processos de 

construção de uma autêntica 

fraternidade. A indiferença fere 

a sacralidade da vida, pois, 

impede de reconhecer o 

próximo em sua singularidade. 

O meu próximo é aquele de 

quem eu me aproximo. 

Queremos nos aproximar? De 

quem? De que modo? Com qual 

finalidade?





Neste mundo tão acelerado, é preciso ter a coragem 

da fé, que é capaz de parar, de interromper a rotina, 

para cuidar.

A vida é essencialmente samaritana.



“Não basta aproximar de qualquer modo. 

É preciso descer da montaria 

e oferecê-la a quem está caído

a beira do caminho e precisa 

ser conduzido à hospedaria”

(TB N 164) 



Um novo aprendizado ... (TB 165)

Agir como o bom samaritano supõe um novo

aprendizado: empregar nossos melhores

recursos, humanos, materiais e espirituais, para

que aqueles que estão desfigurados pela dor

possam reencontrar, com o auxílio da

fraternidade, a dignidade da vida: “Cuida dele,

e o que gastares a mais, eu o pagarei quando

eu voltar.” (Lc 10,35).



Ó 

Morte! 

Onde 

está tua 

vitória? 



Não necessitamos de novos 

Pilatos, que buscam 

iludidamente justificar a 

indiferença e a omissão 

diante da dor do próximo. 

Necessitamos de corações 

semelhantes ao coração 

de Jesus, que se curvou 

sensivelmente à dor de 

toda a humanidade e dela 

cuidou. “Pondo-Se de 

joelhos diante dos outros 

para os lavar; mas, logo a 

seguir, diz aos discípulos: 

‘Sereis felizes se o puserdes 



TB nº 170 

Redescobrindo as águas do nosso
Batismo, as águas da bacia do lava-pés
e, com elas, os gestos que tocam a vida
da Igreja, precisamos colocar em
atitudes a beleza de uma Igreja em
saída. Para isso, é preciso ousadia e
criatividade; dedicação e compromisso,
a fim de que a vida seja valorizada em
todas as suas formas e expressões.



24 de 

Novembro de 

2013
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Sobre o anúncio do Evangelho 

no mundo atual

Um convite aos fiéis cristãos: 

Anunciar o Evangelho no mundo atual. 

Para isso é preciso: Iniciar uma nova etapa evangelizadora.

Marcas desta nova etapa: A alegria do Evangelho que 

enche o coração e a vida inteira de quem se encontra com 

Jesus.

Para tanto, indica caminhos para o 

percurso da Igreja nos próximos anos.
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O caminho não escolhe 

os pés.

Mas os pés escolhem o 

caminho.



Sobre o anúncio do Evangelho 
no mundo atual

Fonte da ação Evangelizadora: 

- Deixar que Deus nos conduza para 

além de nós mesmos. 

- Acolher o amor que lhe devolve o

sentido da vida.

- Comunicá-lo aos outros.
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a) A reforma da Igreja em

Saída Missionária.

b) As tentações dos agentes pastorais.

c) A Igreja vista como a totalidade do Povo de Deus que
evangeliza.

d) A homilia e a sua preparação.

e) A inclusão social dos pobres.

f) A paz e o diálogo social.

g) As motivações espirituais para o compromisso missionário.”



Evangelii Gaudium – N 24 

A Igreja “em saída” é a comunidade de 
discípulos missionários 

que “primeireiam”, 

que se envolvem, 

que acompanham, 

que frutificam e

festejam.



“Uma Igreja em saída missionária é uma 

Igreja que não perde tempo a lamentar-

se pelas coisas que não funcionam, pelos 

fiéis que diminuem, pelos valores de 

outrora que já não existem. Uma Igreja 

que não procura oásis protegidos para 

estar tranquila; deseja apenas ser sal da 

terra e fermento para o mundo. Sabe que 

esta é a sua força, a mesma de Jesus: 

não a relevância social ou institucional, 
mas o amor humilde e gratuito”, (Papa 

Francisco) 



Gaudete et exultatae – N 136.

É verdade que precisamos abrir a porta a Jesus

Cristo, porque Ele bate e chama (Ap 3,20). Mas,

pensando no ar irrespirável da nossa

autorreferencialidade, pergunto-me se, às vezes,

Jesus não estará já dentro de nós, batendo para

que o deixemos sair. No Evangelho, vemos como

Jesus “percorria cidades e povoados

proclamando e anunciando a Boa-Nova do Reino

de Deus” (Lc 8,1). Mesmo depois da ressurreição,

quando os discípulos partiram para toda a parte,

“o Senhor os ajudava” (Mc 16,20). Esta é a

dinâmica que brota do verdadeiro encontro.



Na audiência dos participantes do VI

Fórum Internacional sobre Migração

e Paz com o Papa Francisco, no dia

21 de fevereiro de 2017, o Pontífice

em seu discurso apresentou quatro

verbos que podem ser considerados

como uma espécie de programa

para a Pastoral dos

Migrantes: acolher, proteger,

promover e integrar.



O sentido da vida está no amor

Amor que se traduz na 

capacidade de COMPADECER

e CUIDAR

Discípulos e missionários daquele que é 

Vida: Resgatar o sentido do viver no 

horizonte da fé cristã proclamando a 

beleza da vida. 



A vida é um 

intercâmbio de 

cuidados. Encontro 

que transforma, 

presença que fortalece 

os vínculos fraternos.



VIDA

Jesus Cristo 

na Igreja



Há uma íntima 

conexão entre 

evangelização e 

promoção 

humana que se 

deve exprimir e 

desenvolver em 

toda a ação 

evangelizadora. 

Tudo a partir do 

coração do 

Evangelho



A campanha da fraternidade ...

É o Amor Organizado que 
promove a vida e a dignidade da 

pessoa a partir do Evangelho. 

(Jo 10,10) 



Um Compromisso Pessoal

Renovarmos pessoalmente nosso compromisso de 

cuidado e valorização da vida

a)Iniciar processos de ternura e fraternidade. 

(Epitáfio) 

b)Cultivar boas amizades.

c)Redescobrir o valor da vizinhança. 

d)Cuidar da própria saúde. 

e)Cuidar do Lazer e do descanso.

f) Cuidar da solidariedade. 





Uma Renovação Familiar 

Em Comunidades Eclesiais 
Missionárias

Jornada Mundial dos Pobres 

Uma Colaboração Social 

Texto Base: 212 - 222



Conclusão: 225 - 234  



“Para partilhar a vida com o povo e 
dar-nos generosamente, precisamos 

reconhecer também que cada pessoa 
é digna da nossa dedicação. E não 

pelo seu aspecto físico, suas 
capacidades, sua linguagem, sua 

mentalidade ou pelas satisfações que 
nos pode dar, mas porque é obra de 

Deus, criatura sua. (...) ganhamos 
plenitude quando derrubamos os muros 

e o coração se enche de rostos e de 
nomes.”

(EG No 274) 



NÃO CUSTA NADA...


