
 
 

Com doações de paroquianos, Pastoral da Caridade entrega cestas natalinas 

 

Kits com alimentos, panetone e frango serão distribuídos para famílias até a semana do 

Natal 

 

Géssica Brandino 

 

Doações de paroquianos devem alegrar o Natal de cerca de cem famílias acompanhadas 

pelas equipes da Pastoral da Caridade, que receberão até o dia 23 de dezembro cestas 

especiais, com alimentos, frango e panetone.  

 

A pastoral atua na Matriz Imaculado Coração de Maria, no Jardim Universo; no Santuário 

Cristo Amor Misericordioso, no Jardim Santa Tereza; e nas comunidades Nossa Senhora 

Aparecida, no Planalto; Nossa Senhora da Esperança; no Jardim Esperança; e São 

Francisco de Assis, no Jardim Lair.  

 

Apenas no Lair o trabalho foi interrompido durante a pandemia, pois os agentes que atuam 

na comunidade são idosos. Agora, as ações na comunidade foram retomadas.  

 

A coordenadora paroquial da Caridade, Maria Lúcia Moreira, conta que a expectativa é 

retomar as visitas às famílias no próximo ano, assim que a pandemia estiver controlada.  

 

Durante esse período, as comunidades relatam que houve um aumento de famílias 

buscando assistência diante do desemprego e do fim do recebimento do auxílio 

emergencial, pago pelo governo. Também houve casos de famílias que precisaram do 

apoio na compra de gás de cozinha e remédios.  

 

“Temos que ter fé que as coisas vão melhorar e o que estiver ao nosso alcance, vamos 

ajudar”, diz Maria Lúcia. 

 

No Jardim Universo, graças às doações, além da cesta natalina a pastoral também pode 

distribuir no último final de semana 130 marmitas, com macarrão e frango, substituindo o 

tradicional almoço de Natal de confraternização com as famílias.  

 



No domingo (19), 28 famílias receberão os kits na comunidade Matriz. No sábado, haverá 

entregas para cerca de 30 famílias no Santuário e outras 9 no Jardim Esperança. No 

Planalto, 20 cestas serão entregues no dia 21. Já no Jardim Lair a distribuição será no dia 

23, para 15 famílias. 

 

Quem puder contribuir, pode levar alimentos não perecíveis até as comunidades ou entrar 

em contato com as equipes da pastoral.  

 


