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As equipes da Pastoral da Caridade da Paróquia estão arrecadando alimentos para a 

cesta de Natal de famílias assistidas ao longo do ano. Com o aumento do desemprego 

diante da pandemia, essa contribuição fará ainda mais diferença na vida daqueles que 

precisam.  

Cerca de 60 famílias são beneficiadas mensalmente a partir das doações de alimentos 

entregues pelos paroquianos. A coordenadora Maria Lúcia Moreira conta que na 

Matriz a pastoral tem conseguido doações de panetone, frango, refrigerante e 

chocolate junto a pessoas amigas dispostas a ajudar.  

Em outras comunidades, essa mobilização também é feita, uma vez que a demanda 

por ajuda cresce nessa época do ano. No Santuário Cristo Amor Misericordioso, 

equipes da acolhida e pastoral da Criança percorreram o Jardim Santa Tereza para 

receber doações dos membros da comunidade durante a festa de Cristo Rei, em 

novembro.  

Para quem tem possibilidade de doar, Maria estima que seja possível fazer a 

contribuição até o dia 18 de dezembro, uma vez que as comunidades devem distribuir 

os alimentos no final de semana que antecede o Natal, mas sem promover 

celebrações, por conta das restrições da pandemia.  

Com a alta do preço nos alimentos, a necessidade maior é por doações de óleo de soja, 

pó de café, feijão e arroz, mas todas as doações são bem-vindas e farão diferença na 

vida de dezenas de família. 

Na comunidade São Francisco de Assis, as doações podem ser feitas às quartas-feiras, 

entre 9h e 11h, quando há um integrante da pastoral de plantão na comunidade, que 

antes da pandemia atendia cerca de vinte famílias, mas que teve que paralisar os 

trabalhos por ter membros idosos e com problemas de saúde.  

As doações também podem ser feitas na Secretaria Paroquial e na Secretaria do 

Santuário. Todas as Comunidades têm horário de plantão para recebimentos de 

doações durante a semana como também para o agendamento das Missas. Os 

horários e dias dos plantões das Comunidades está descrito no cartaz em anexo. 


