
Ação Social em Ação
Ajudar vicia. Vicie-se nesta ideia
Seja solidário, a paróquia precisa de vocês

Prezados paroquianos , 
Quando estamos nos caminhos do Senhor e verda-

deiramente a palavra de Deus está introduzida em nossos 
corações, já não conseguimos viver para nós mesmo e sim 
para Deus e para todos aqueles que vivem junto de nós.

E, existem muitas coisas que vemos em nosso dia a 
dia, como também no mundo, e, uma destas coisas é ver 
as pessoas que passam necessidades de alimento, ou me-
lhor, pessoas que estão dentro da igreja e pessoas que es-
tão fora da igreja e passam fome. Vemos famílias inteiras 
sem ter o que comer, incluindo crianças.

Tentando minimizar o sofrimento dessas famílias a 
Pastoral da Ação Social realiza durante o ano os seguintes 
trabalhos:
• Atendimento mensal de cerca de 200 famílias, com visitas regulares as 
moradias dessas famílias através dos nossos agentes pastorais;
• Distribuição de 200 (duzentas) cestas básicas mensalmente, no total 
de aproximadamente 03 (três) toneladas mensais de alimentos com 15 
itens (açúcar, arroz, café, farinha, feijão, fubá, macarrão, maisena, sal, 
leite em pó, óleo, creme dental, sabão em barra, papel higiênco e ovos) 
e artigos extras: biscoitos, enlatados, material de limpeza, achocolata-
dos etc, quando disponíveis. 
• Atendimento, quando possível, com bolsas extras de alimentos as fa-
mílias necessitadas e não cadastrados no nosso programa;
• Distribuição de Medicamentos - interagindo com a Pastoral da Saúde. 
• Realização de eventos para arrecadar recursos para o FREMA - Fundo 
de Recuperação das Moradias dos Assistidos;
• Recebimento e distribuição de roupas e sapatos usados em geral;
• Eventos sociais (Almoços, Bailes e Festivas da Pastoral) objetivando 
arrecadar fundos e estreitar o convívio social da comunidade
• Gerenciamento da CANTINA PAROQUIAL, cuja receita destina-se in-
tegralmente a manutenção das cestas básicas e medicamentos para os 
assistidos. 
• Realização de campanhas durante o ano - Quilo, Cobertores e agasa-
lhos e Natal Solidário.

Você quer fazer parte desta brigada?
A PASTORAL DA AÇÃO SOCIAL está aberta a toda 

comunidade para receber novos membros, venha fazer 
parte desse trabalho, estamos precisando de novos agen-
tes pastorais para atender as famílias assistidas.

Traga seu coração, suas idéias e compartilhe.
Nossas reuniões no mês de novembro serão realizadas 

nos dias 04 e 18  e a entrega de cesta básica será no dia 24, 
venha participar conosco. 


