
Dezembro 2013     O Mensageiro     11

Ação Social em ação Mensagem de fim de 
ano da Pastoral

Queríamos poder citar nome 
por nome e poder agradecer pesso-
almente a cada um dos Paroquianos 
que nos ajudaram durante o ano a 
amenizar o sofrimento das famílias 
acolhidas por nossa Pastoral.

Com essas contribuições foi pos-
sível amparar e tornar a vida dessas 
famílias menos dolorosa, sabemos 
que não foi possível resolver todos os 
problemas e muito ainda temos para 
fazer no próximo ano.

O ano novo se aproxima e novos 
desafios se apresentam para nossa 
Pastoral, porém a certeza da presen-
ça de Jesus no nosso trabalho e a aju-
da da nossa comunidade, que está 
sempre ao nosso lado, nos dá a força 
necessária para seguirmos em frente.

No ano novo...
l Deixemos as portas e as janelas 

abertas para Jesus entrar.
l Não deixemos que as barreiras 

do limite obstruam o nosso modo de 
pensar e agir.
l Acreditemos na misericórdia e 

no amor infinito de Jesus para que 
possamos evoluir sempre.
l Cultivemos a perseverança, a 

compreensão dos fatos e busquemos 
a direção certa para cumprirmos 
nosso objetivo.
l Lamentações, restrições e recla-

mações são improdutivas e não nos 
leva a nada.
l Solucionamos nossos proble-

mas quando não fugimos deles e os 
resultados aparecem quando nós 
acreditamos que Jesus está ao nosso 
lado. Ele faz a possibilidade do im-
possível acontecer.
l Busquemos sorrir para todos e 

para as situações inevitáveis e, procu-
remos sempre celebrar as pequenas 
vitórias que conquistamos.

E acima de tudo, saibamos que 
JESUS sempre estará ao nosso lado...

Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo!
São os votos da Pastoral da Ação Social 
da Paróquia de Nossa Senhora de Loreto

Para o ano que se inicia o desafio 
da nossa Pastoral será colocar em 
prática as sábias palavras do nosso 
Papa Francisco:

“A caridade que deixa os pobres 
assim como são, não é suficiente”
“Peçamos ao Senhor para ter a ter-
nura que nos permite olhar aos po-
bres com compreensão e amor, sem 
cálculos e medos”.

“A Igreja não tem outro sentido 
e finalidade a não ser a de testemu-
nhar Jesus”.

“Somente a acolhida não basta. 
Não basta dar um sanduíche, se não 
for acompanhado da possibilidade de 
aprender a caminhar com as próprias 
pernas. A caridade que deixa os pobres 
assim como são, não é suficiente. A 

Distribuição de alimentos de janeiro a outubro/2013

Descrição Quant. Peso Total

Bolsa “A” 1.916  27.002 kg

Bolsa Extra 150  890 kg

Leite em pó 400 gr 1.403  561 kg

Amido de milho 500 gr. 735  368 kg

Total  28.821 kg

Mantimentos doados 23.477 kg 82%

Comprados p/ Ação Social  5.344 kg 18%

Total  28.821 kg

misericórdia verdadeira, aquela doada 
e ensinada por Deus, pede a justiça, 
pede que o pobre encontre o caminho 
para deixar de ser como é”.

“Os pobres também são mestres 
privilegiados de nosso conhecimento 
de Deus; A fragilidade e simplicidade 
deles desmascaram o nosso egoís-
mo, nossas falsas seguranças, nossas 
pretensões de auto-suficiência e nos 
guiam à experiência da proximidade 
e ternura de Deus, de receber em nos-
sa vida seu amor, sua misericórdia de 
Pai que, com discrição e paciente con-
fiança, cuida de nós, de todos nós”.

No dia 15 de dezembro iremos 
fazer a nossa festa de fim de ano, 
onde teremos a distribuição dos 
presentes das crianças apadrinhadas 
pela nossa Paróquia, será serviço al-
moço para nossos acolhidos, com 
início previsto para as 8hs e término 
previsto para as 14hs.

Todos estão convidados a partici-
par e nos ajudar.


