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Frei Adilson Miranda, OAR

Começamos o tempo 
da Quaresma e nela 

tradicionalmente, se 
desenvolve a Campanha 
da Fraternidade. Este ano, 
com o convite a olhar com 
mais atenção para a vida, 
que no fundo, nos interroga 
sobre o significado maior da 
existência. As interrogações 

urgentes se referem àquilo que está acontecendo 
conosco diante do aumento dos sofrimentos, 
da violência, da agressividade e destruição. 
Será que perdemos o valor da fraternidade?

A Campanha da Fraternidade de 2020 vem 
proclamar que a vida é dom e compromisso. 
Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e 
cuidar. A partir da parábola do bom samaritano 
(Lc 10, 25-37) todos somos convidados a ver 
a vida, como essencialmente samaritana, que 
na figura do bom samaritano, interrompeu 
sua rotina para cuidar de quem estava à beira 
do caminho, isto é: “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele”.

Assumir o espírito quaresmal é recuperar 
o valor do compromisso, testemunhar e 
estimular a solidariedade, cuidar um do outro e 
juntos cuidar da Casa Comum. Seu objetivo é 
apresentar o sentido da vida proposto por Jesus 
nos Evangelhos; propor a compaixão, a ternura 
e o cuidado nas relações sociais; fortalecer a 
cultura do encontro, da fraternidade, superando 
a indiferença, para promover a vida gerando o 
amor que, por sua vez, gera vida nova. Preparar 
os cristãos e as comunidades para anunciar 
com o testemunho, a vida plena do Reino; 
despertar os jovens para o dom e beleza da 
vida com o engajamento em ações de cuidado 
mútuo; cuidar do planeta, nossa Casa Comum, 

comprometendo-nos com uma ecologia integral; 
todos objetivos específicos da campanha deste ano.

Quero concluir com palavras do texto-base que 
nos incentiva a viver este espírito quaresmal: “Onde 
quer que você esteja, construa! Se você está caído 
na terra, levante-se! Não permaneça nunca caído, 
levante-se, deixe-se ajudar para ficar de pé. Se 
está sentado, coloque-se em caminho! Se o tédio 
o paralisa, realize obras de bem! Se se sente vazio 
ou desmoralizado, peça que o Espírito Santo possa 
novamente encher o seu nada!”

MENSAGEM DO PÁROCO
FRATERNIDADE E VIDA: DOM E COMPROMISSO

“Fraternidade e vida:
dom e compromisso”

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
Campanha da Fraternidade 2020

(Lc 10,33-34)

5 DE ABRIL
Coleta Nacional da Solidariedade

Domingo de Ramos
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PÉTALAS SOLTAS
AS RIQUEZAS DA QUARESMA

Entre as riquezas espirituais 
que este tempo da Quaresma 

nos oferece, destaco: 
A riqueza do SILÊNCIO. 

É muito saudável para a alma 
encontrar um tempo para sentir 
o silêncio. Poder escutar-nos e 
escutar a Deus que me fala no 
silêncio interior. Muito ruído 
externo nos molesta. O silêncio 

do espírito nos agrada e nos 
faz bem. “Quaresma, entrar no 
deserto”, disse o Papa Francisco 
na Quarta-feira de Cinzas, na 
Praça São Pedro, convidando-nos 
a imaginarmos estar num deserto. 
“A primeira sensação seria de 
estar envolvidos num grande 
silêncio: sem barulho, a não ser 
do vento e da nossa respiração”, 
disse ele. Experimentemos.

A riqueza da ORAÇÃO. 
Somos como plantas no jardim da 
vida. Necessitamos da água que 
nos refresca e revigora. A oração 
é esta água que nos reanima e 
satisfaz a sede de Deus. Oremos 
mais neste tempo de Quaresma 
e nos sentiremos mais fortes e 
animados para enfrentar o dia a 
dia. 

A riqueza da PENITÊNCIA. 
Dominar nossos instintos e 

inclinações ao mal. Saber dizer 
não às tentações e apelos do 
mundo que intentam entrar em 
nós: o poder, o prazer e o possuir. 
A penitência é fazer frente ao 
supérfluo e desejar o necessário. 

A riqueza da CARIDADE. 
Amar mais meus irmãos. Perdoar 
a quem nos fez algum mal. 
Caridade: verdadeiro sentido da 
vida. Servir a quem necessita 
de nós é o apelo da Campanha 
da Fraternidade deste ano, cujo 
lema é “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele”. Assim como Irmã 
Dulce, devemos proteger a vida, 
procurando estar sempre perto 
dos necessitados. 

Recebam todos o meu fraterno 
abraço. 

Frei Benjamín Remiro Díaz

Criada pelo Padre e 
Psicoterapeuta alemão Bert 

Hellinger, a Constelação Familiar 
é um método de cura que estuda 
os padrões de comportamento 
que vem de nossos irmãos, pais, 
avós, bisavós etc...  Mesmo que 
não tenhamos conhecido esses 
parentes, nós repetimos esses 
comportamentos hoje e criamos 
desequilíbrios familiares, como 
problemas afetivos, problemas 
de ordem financeira, depressão, 
fobias, doenças e até mesmo 
tendências suicidas.

Depois de passar por uma 
constelação, o indivíduo 
experimenta uma vida repleta de 
harmonia, leveza, alegria e bem-
estar, porque se liberta destes 
padrões, que repetia em sua 

vida e que vinha dos seus pais, 
familiares e antepassados e ele 
não tinha consciência disso.

Todos nós possuímos 
características e cargas emocionais, 
que nem sempre sabemos ou 
compreendemos de onde vêm 
ou o motivo que faz a gente se 
sentir mal ou desconfortável e 
até mesmo doente. Acontece que, 
muitas vezes sem saber, 
essa nossa dificuldade 
vem de nossos sistemas 
familiares e é isso que 
a Constelação Familiar 
estuda.

O Ministério da 
Saúde incluiu no 
SUS, Sistema único 
de saúde, a pratica das 
Constelações em seus 

atendimentos desde março de 
2018. 

A Constelação também é 
usada na Justiça, desde 2010, 
e é utilizada por pelo menos 
16 Estados e em Brasília, para 
facilitar acordos. Busca resolver 
casos de separação, guarda, 
pensão de filhos, partilha de bens, 
etc....

CONSTELAÇÃO FAMILIAR
Thadeu Antunes
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
QUARESMA E ARREPENDIMENTO

Para o 
t e m p o 

especial da 
quaresma o 
C a t e c i s m o 
da Igreja 
Católica nos 
r e c o m e n d a 
a prática da 

confissão sacramental. Este apelo 
é parte essencial do anúncio do 
Reino: Cumpriu-se o tempo e 
o Reino de Deus está próximo. 
Arrependei-vos e crede no 
evangelho. Com estas palavras de 
Mc 1,15 recebíamos a cinza no 
inicio da quaresma.

Com efeito, a confissão regular 
de nossos pecados  nos ajuda 
a formar a consciência, a lutar 
contra nossas más tendências, 
a deixar-nos curar por Cristo, a 
progredir na vida do Espírito. 

Recebendo mais frequentemente, 
por meio deste sacramento, o dom 
da misericórdia do Pai, somos 
levados a ser misericordiosos 
como ele.

A declaração dos pecados 
ao sacerdote constitui uma 
parte essencial do sacramento 
da penitência. Pela acusação, o 
homem encara de frente os pecados 
dos quais se tornou culpado: 
assume a responsabilidade deles 
e, assim, abre-se de novo a Deus 
e à comunhão da Igreja, a fim de 
tomar possível um futuro novo.

Aqueles que se aproximam do 
sacramento da Penitência obtêm 
da misericórdia divina o perdão 
da ofensa feita a Deus e ao mesmo 
tempo são reconciliados com a 
Igreja que feriram pecando, e a 
qual colabora para sua conversão 
com caridade exemplo e orações. 

(LG 11)
Assim se expressa Santo 

Agostinho: Quem confessa os 
próprios pecados já está agindo 
em harmonia com Deus. Deus 
acusa teus pecados; se tu também 
os acusas, tu te associas a Deus. O 
homem e o pecador são, por assim 
dizer, duas realidades: quando 
ouves falar do homem, foi Deus 
quem o fez; quando ouves falar do 
pecador, é o próprio homem quem 
o fez. Destrói o que fizeste para 
que Deus salve o que Ele fez... 
Quando começas a detestar o 
que fizeste, é então que tuas boas 
obras começam, porque acusas 
tuas más obras. A confissão das 
más obras é o começo das boas 
obras. Contribui para a verdade 
e consegues chegar à luz. ( In ev.. 
Jo. 12,13)

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

1   Samuel Aparecido Oliveira
1   Sumiko Futata Fujii
2   Sandra Regina Abude Abrão
2   Marlene Valloni Baião
4   Daniel da Silva Costa Júnior
5   Sérgio Luiz F. Mariano
5   Maria Rita Palnisano
6   José Francisco da Silva
8   Joaquim Memento
8   Denilda Sousa Braga
9   Francisca Oliveira Silva
9   Victor Vellano Nelo
10   Raul Batista Monti Filho
12   Maria Teresa Montibeller

15   Francisco Machado Sobrinho
18   Mariana Galli Mortati Leite
19   Aparecida de Lourdes M. Leite
19   Ronaldo José Parailla
20   Sarah W. Perrone Mende
23   Lucia Etuko Hira
24   Edine Cadena Del Porto
24   Claudinéia Martins dos Santos
25   Margarida Hiromi Wada Nambu
26   Moana de Lima e Silva Lobo
27   Reginaldo Cristóforo Mazzafera
28   Maria Margarida
30   Zulmira Geromel
31   Maria Etsuko M. Oshiro

A todos os colegas dizimistas, amigos e membros da Comunidade, que são nossos irmãos e contribuem 
para que continuemos o trabalho evangelizador de N.S. da Saúde, que aniversariam agora em março, os 

nossos parabéns e sinceras felicidades. Felicitações e a certeza de estarmos juntos por mais um ano. 
mais um período!

SEJA UM DIZIMISTA VOCÊ TAMBÉM! PROCURE A SECRETARIA PAROQUIAL!

DIZIMISTAS DE MARÇO
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Fernando   Moya  
MINHA PRIMEIRA COMUNHÃO

Como  Ministro  Extraordinário   
da  Santa  Comunhão,  fico  

impressionado  com  a  quantidade  
de  crianças  pequeninas  que  
acompanham  os  pais  na  
procissão  da   Comunhão.

Elas  ficam  olhando   
avidamente  para  a  Hóstia  
Consagrada,  com  a  carinha  
de   “também  quero!” Algumas   
até  pedem,  outras  choram,  e  a  
solução  que  encontramos  é  dar  
uma  partícula  não  consagrada   
na   Sacristia,   após  a  Missa.   
Alguns  domingos,   as  crianças   
fazem  fila,  de  tantas  que  são!

Algumas  se  decepcionam  
após  colocar  na  boca,   afinal  é  
farinha  com  água,  sem  sal  nem   
açucar,  nem  fermento.

Mas   assim   já  vão  se   
acostumando  e  se  preparando  
para  quando  chegar  a  Primeira   
Comunhão,   aquela  que  a  gente  
nunca   esquece!

A   minha  Primeira   Comunhão  
foi  em  novembro  de  1958,  após  
um  ano  de   catecismo  na  igreja  
Dom  Bosco,  na   Moóca. Eu  fui  
de  terninho,  embora  com  calça  
curta,   fita   no   braço  e  vela  nas  
mãos.   Guardo  a  foto  até  hoje!    

A   Confissão  foi  no   sábado  e  a  
Missa   festiva  foi  no   domingo,  
às  9 horas.   Só  muito  mais  tarde  
fui  entender  melhor  o  que  é  a  
Santa   Eucaristia,  mas  me  senti  
muito   feliz  em,  a  partir  daí,    ir   
comungar  quando  ia  à  Missa,  
pois  meus  pais  me  levavam  à  
Missa  todos  os  domingos!

Por  isso , a  minha  alegria  de  
ver  as   criancinhas  com  seus  
pais    também  na  procissão  
da  Comunhão!  Que  DEUS  as  
abençoe  sempre!

CANTINHO DA CATEQUESE
VIVENDO JUNTO A QUARESMA

Olá crianças! Antes de tudo queremos dar as 
boas-vindas a todas vocês, desejando um ano 

bastante animado e proveitoso aqui na catequese. 
Que tal começarmos brincando de CAÇA– 
PALAVRAS? Vamos ler um pequeno texto com 
algumas palavras em NEGRITO que deverão ser 
encontradas (horizontal e vertical) no quadro logo 
abaixo. Prestem atenção:

Durante o ano a Igreja relembra em suas 
celebrações os principais acontecimentos da vida 
de Jesus Cristo, compondo assim o Ano Litúrgico. 
As etapas do Ano Litúrgico são seguidas em todo 
o mundo e são estas: Advento, Natal, Quaresma, 
Tríduo Pascal, Páscoa e Tempo Comum. O Ano 
Litúrgico começa no Tempo do Advento e se encerra 
com a festa de Cristo Rei. 

Estamos agora no Tempo Quaresmal, que 
começou no dia 26 de fevereiro, Quarta-Feira de 
Cinzas. Durante a QUARESMA, refletimos sobre 
Jesus, que se retirou no DESERTO por quarentas 
dias e quarenta noites para rezar e jejuar, preparando-
se para sua missão. 

Este é o tempo de darmos mais atenção à 
ESCUTA da Palavra de Deus, à ORAÇÃO, ao 
arrependimento e ao perdão. A cor ROXA, as 
CINZAS e a CRUZ nos lembram o caráter da 
PENITÊNCIA e CONVERSÃO. 

Neste tempo, no Brasil, a CAMPANHA da 
FRATERNIDADE nos convida para que todos 
nós nos unamos em torno de um tema de apelo 

SOCIAL que este ano é: Fraternidade e Vida: dom 
e compromisso. 

A Quaresma, que termina na Quinta-Feira Santa 
pela manhã, é um tempo de graça e renovação. Vamos 
então, crianças, dar início às nossas atividades na 
catequese e nos preparando, juntos, para a celebração 
da Páscoa, ressuscitando com Jesus para o AMOR e 
para o SERVIÇO ao próximo.

Sejam bem-vindas entre nós, crianças!
Beijos das suas catequistas e do Frei Benjamín.
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No mês de Janeiro, 
comemoramos o Batismo 

de Jesus por João Batista, nas 
margens do rio Jordão. Ele não 
precisava ser batizado, mas 
mesmo assim entrou na fila dos 
pecadores e pediu o Batismo, 
como um peregrino. O que muitos 
não sabem é que ele entrou 
nas águas do rio Jordão, para 
santificá-las, e que todas as águas 
da terra, passem a ser matéria 

do Sacramento do Batismo. E a 
partir do batismo, o pecador pode 
conseguir o perdão dos pecados, e 
entrar no Reino dos Céus. Todos 
nós sabemos que o ser humano 
nasce com o pecado original, e é 
libertado através do Batismo, que 
o purifica, e o torna uma Criatura 
nova.     Segundo São Tomás 
de Aquino, “ O menor bem da 
graça, vale mais do que o bem 
material de todo o Universo”. E 

o dia do nosso batismo, é o mais 
importante da nossa vida, pois 
nele recebemos a Fé e a Graça, e 
a condição de Filhos de Deus. Por 
isso a Igreja pede aos pais, que 
batizem os filhos o quanto antes, 
para que recebam essa Graça . 
É muito gratificante para nós da 
Igreja Católica esta busca por este 
Sacramento, principalmente os 
pais que começam a ver o Batismo 
como o início de uma vida nova.

Equpe do Batismo

As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas, e das 14 às 16h30. Não fazemos 
inscrições por telefone, nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de nascimento da 

criança; b) cópia do documento de identidade dos padrinhos; e c) cópia do comprovante de residência dos pais. 
A documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de identidade de quem for 

participar. Em março: preparação dia 28, batismo dia 29.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 26 de janeiro de 2020.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE JANEIRO
• Augusto Barros Ligieri
• Cecília Costa Carneiro
• Enrico de Oliveira Lopes
• Filippo Hrabowec Di Siervi
• Laís Villioti SIciliano
• Letícia Gaspar Fernandes
• Luísa Ayumi Takassugui Albieri
• Maria Eduarda Lima Ribeiro Da Silva
• Melissa Harumi Campos Miyazaki
• Miguel da Silva Santos
• Murilo Marchiori Galassi Da Silva
• Rafael Nitz Calvi
• Thomas Magalhães Reinicke
• Yuna Tomomitsu

O BATISMO DE JESUS

• Davi Sankari Papaléo
• Gabriel Gianetta Papaléo
• Kauan Krajevski de Assis
• Laura Vitória Araújo Lino
• Liah Fruet Passos
• Lucas Sankari Papaléo
• Pedro Gianetta Papaléo
• Sophia Sartori Magni
• Victor Fernandes Altiere V. Madureira

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 17 de fevereiro de 2020.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE FEVEREIRO
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SANTO AGOSTINHO FALA AO 
POVO

Neste mês de março, a 
Igreja celebra, no dia 25, 

a Solenidade da Anunciação do 
Senhor.

Trago aqui uma reflexão 
do Papa Francisco, contida na 
Exortação Apostólica ‘Christus 
vivit’, assinada em Loreto (Itália), 
no ano de 2019, que nos chama a 
atenção para a nossa vocação.

Diz o Papa: “ No evento da 
Anunciação aparece a dinâmica 
da vocação, expressa em três 
momentos.

O primeiro momento, o da 
escuta, manifesta-se nas palavras 
do Anjo: ‘Não temas Maria, 
conceberás um filho, lhe darás à 
luz e o chamarás Jesus’. É sempre 
Deus quem toma a iniciativa de 
chamar a segui-LO. Precisamos 
estar prontos e dispostos a 
acolher a voz de Deus, que não 

se reconhece no barulho e na 
agitação. 

O segundo momento, típico de 
cada vocação, é o discernimento, 
expresso nas palavras de Maria: 
‘Como acontecerá isso   ?’ Maria 
não duvida, mas quer descobrir 
todas as surpresas de Deus. E 
esta é a atitude do discípulo: 
colaborar com a iniciativa gratuita 
do Senhor para aprofundar as 

próprias capacidades. 
A decisão é o terceiro momento, 

que caracteriza cada vocação 
cristã, explicitada na resposta de 
Maria ao Anjo: ‘Faça-se em mim 
segundo a tua palavra’.

Maria é o modelo de toda 
vocação. É aquela que nos ajuda a 
discernir o projeto de Deus sobre 
nós mesmos e nos concede a força 
para aderir a ele.“

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR E A NOSSA VOCAÇÃO
José Renato C. Carneiro

Não creias que, por suportar os 
outros, é melhor que eles. Por acaso 
o cavalo é melhor que o cavaleiro?

In ps. 90, 2,8

* * *

Aplicai-vos com perserverança 
a oração nas horas e tempos 

determinados... e, quando rezais, 
pensai no coração o que dizeis com 

os lábios.
Regra.

* * *

Quando alguém lê bons livros, 
progride mais ou menos rapidamente 
em propoção direta ao interesse com 

que põe em prática o que lê.
De. op. monach.
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Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.

ATIVIDADES DA PARÓQUIA

MARÇO
VIA-SACRA (durante a Quaresma, às quartas e sextas-feiras, às 16 horas)

1 dom Catequese – Início das Atividades
2 seg Alfabetização de Adultos – Início das atividades. Aula inaugural às 19h30.
6 sex Apostolado da Oração – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

7 e 8 Dias de oferta de alimentos nas missas
11 qua Distribuição de cestas básicas às famílias cadastradas 14 às 17h
11 qua Missa do Envio 20h
12 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA AGOSTINIANA 20h
13 sex Missa – N. Sra. de Fátima e S. Antônio 20h
15 dom Missa dominical – Bênção dos enfermos 18h

17 e 18 Bazar Social e da Juventude 9 às 17h
17 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
19 qui Solenidade de S. José – Missas 7h e 20h
21 sab Pastoral do Dízimo / Região Ipiranga – Reunião 9 às 11h30
21 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de abril 17h

22 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h

24 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
25 e 26 Feira da Pechincha

26 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h
27 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
27 sex CPP (Conselho Pastoral Paroquial) – Reunião 20h
27 sex Movimento de S. Mônica – Missa 20h
27 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
28 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
28 sab Missa dominical pelas Vocações 15h30
29 dom Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial) 8h30
29 dom Batismo – Celebração 16h
30 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20

ABRIL
2 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA AGOSTINIANA 20h
3 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
4 sab Espiritualidade da Quaresma (Encontro no Salão Paroquial) 9 às 11h
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU  AGOSTINIANO –  Temos em nosso Céu Agostiniano, neste mês de março: - Dia 7 – Beato Vicente 
Ferrer e Companheiros Mártires de Motril, Espanha, sendo sete Agostinianos Recoletos e um Sacerdote 
Diocesano, martirizados pela Revolução Comunista espanhola, em 1936. Foram beatificados pelo Papa 
João Paulo II, em 21-01-1997; Dia 19: - São José, o Esposo de Nossa Senhora e Pai Adotivo de Jesus Cristo, 
a quem rendemos homenagem filial, em nossas celebrações. São José é Protetor de nossa Ordem.

ANIVERSÁRIOS – Nosso Vigário Paroquial, Frei Benjamín Remiro 
Días, neste mês de março, está duas vezes de parabéns, pela data de seu 
Aniversário Natalício, no dia 19, e  de sua Ordenação Sacerdotal, dia 31 
deste mês. Elevemos a Deus e à Virgem Maria nossas orações, por sua 
saúde e para que o seu desempenho sacerdotal seja uma fonte de água viva, 
para o aproveitamento espiritual dele e nosso e, assim, juntamente, também 
usufruamos, através dele, sempre das bênçãos de Deus. Parabéns!

SÍNODO - O 3° ano do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo foi aberto na Catedral 
da Sé, às 15 horas do dia 29 de fevereiro, sob a presidência de D. Odilo Pedro 
Scherer, e com a presença de toda a comunidade, conforme imagem ao lado. Mais 
informações sobre o Sínodo estão disponíveis na página http://arquisp.org.br/
sinodo-arquidiocesano.

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro e Tiago Massud Gobbo
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EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - sábado, 
das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - sábado, às 7 e às 15h30 - domingos, 
às 7h30, 10, 11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos 
doentes, às 15h30

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 verdadeira compaixão expressa 

no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do 

vosso Filho.

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!

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE


