
Em Nazaré: Cuidar da Vida, da Saúde... 
Buscando o Bem – Viver 

 
“Para que todos tenham vida  

e vida em abundância”. 
(João 10,10) 

 
“Que a saúde se difunda sobre a terra”. 

(Eclesiástico 38,8) 
 
 Como Igreja Jovem, peregrina, nessas terras de nossa Pátria Grande, em 

busca da fidelidade ao projeto de Jesus e no compromisso com a vida dos/as 

jovens, estamos a caminho. Marchamos apressadamente e com convicção para 

Jerusalém! Mas, neste ano queremos nos entranhar a vida cotidiana e na cultura 

dos/as jovens encarnado-nos na vida cotidiana e cultural do Jovem de Nazaré, 

Jesus Cristo. Queremos viver e assumir Nazaré no compromisso com os/as jovens. 

 Neste mês em que a Igreja Mundial inicia a Quaresma, tempo de conversão 

na direção do Reino e em que a Igreja do Brasil, como compromisso dessa 

conversão que devemos viver todos os dias, vive a Campanha da Fraternidade, 

que neste ano debaterá sobre “Fraternidade e Saúde Pública” no desejo “Que a 

saúde se difunda sobre a terra” (Eclesiástico 38,8) queremos refletir e conversar com 

vocês sobre Saúde, sobre cuidado, sobre bem-viver... 

 Nazaré é onde Jesus viveu aproximadamente trinta anos. Nazaré é o tempo 

do crescimento, do amadurecimento, do discernimento, do fazer escolhas, do 

conviver e crescer como amizade e família, do viver em comunidade, do escutar, 

meditar e viver a Palavra de Deus... É nessa terra que Jesus cresce, vive, sonha... É 

nessa terra que Jesus vai discernindo o Projeto do Pai que assume como projeto de 

vida para si... É nessa terra que Jesus vai sendo cuidado por seu Pai e sua Mãe... É 

nessa terra que Jesus vai sendo cuidado e vai cuidando... É nessa terra que Jesus 

vai se comprometendo a viver o cuidado em toda a sua vida...  

 Saúde passa necessariamente pelo cuidado consigo mesmo, com os/as 

outros/as, com o meio ambiente, com o mundo... Saúde passa pelo cuidado com o 

que se põe à mesa como nos ajudará a refletir a Semana da Cidadania 2012... 

Saúde passa pelo cuidado do corpo e da mente... Saúde passa pelo cotidiano... 

Saúde passa pela espiritualidade, pelas relações, pelo meio ambiente... Não há 

saúde se não há BEM-VIVER... 

 O “Bem-Viver” é um antigo paradigma indígena dos povos ancestrais. É um 

projeto alternativo, uma lógica diferente, que aponta para novas relações de 

harmonia entre todos. Todos somos relação, somos sociabilidade, somos comunhão, 

somos amor. Logo, uma vida que aponta para o Bem-Viver deve ser comunitária. 

Assim, esse paradigma se contrapõe ao capitalismo, ao consumismo...  

 Nazaré é marcado por ser o local da vida oculta, da vida cotidiana, da 

cultura... Viver e assumir Nazaré será também assumir os saberes do povo simples e 

pobre... Jesus intui e vive isso... Saúde digna, que é direito de todos/as, passa 

também pelos saberes do povo simples e pobre...   

 Não é engano dizer que Maria cuidou do Menino Jesus, do adolescente 

Jesus, do Jovem Jesus e também do adulto Jesus se valendo dos saberes de seu 

povo, dos saberes que apontam cuidado, dos saberes que aponta outro tipo de 

relação com o meio ambiente, consigo mesmo, com os/as outros, com Deus...  



 Não é engano dizer que Jesus era alguém sadio por que sabia cuidar de si, 

das relações, dos/as outros/as, do que comia, de como agia, da relação com o 

Pai, da relação com seu corpo... Não é engano dizer que Jesus, com o povo pobre 

e simples de Nazaré, foi aprendendo, vivendo e cultivando em sua vida os saberes 

do povo apontando sempre mais o cuidado e a vida...  

 No serviço a juventude e na fidelidade com o seguimento devemos 

recuperar essa dimensão dos saberes, do cuidado, do cuidar da saúde, do cuidar 

da vida... 

 Em Nazaré Jesus vai aprendendo e assumindo o cuidado com a vida a ponto 

de se dispor a dar sua vida livremente para que todos tenham vida e vida 

abundante e feliz... Jesus dá sua vida para que o BEM-VIVER se faça... Que nesse 

caminho, vivendo em Nazaré, estejamos, também nós, dispostos a gastar e dar 

nossas vidas pelo e no cuidado com a vida da juventude no compromisso do Bem-

Viver aos/às jovens e a todos/as.... 

 

 

   Seguimos firmes no compromisso com o Bem-Viver com as 

sandálias nos pés encarnados da vida do povo... 
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