
 

Doação de sangue: fazer pelo próximo é fazer por Jesus 

“Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a 

mim que o fizestes!'” (Mt 25,40) 

 

O evangelho da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 

Universo, que encerra o Ano Litúrgico, mostra Jesus colocando os justos à sua 

direita e relata as obras que fizeram em favor do próximo, e que os levou a 

herdar o Reino de Deus: “‘Vinde, benditos de meu Pai! Recebei como herança 

o Reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo! Pois eu estava 

com fome e me destes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; 

eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e me vestistes; eu 

estava doente e cuidastes de mim; eu estava na prisão e fostes me visitar'” (Mt 

25,34-36). 

Nos tempos atuais, uma obra importante que poderíamos acrescentar a 

essas é a doação de sangue. Recentemente, a imprensa noticiou a queda dos 

estoques devido à pandemia de Covid-19. Por causa do medo de 

contaminação pelo novo coronavírus, houve redução do número de doadores. 

É mais uma consequência preocupante da pandemia. 

Por isso, é necessário um esforço extra para manter os estoques de 

sangue em quantidade segura para atender a quem necessita desse serviço, já 

que, na maioria das vezes, quem precisa de transfusão não pode esperar. 

Em 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. 

É uma oportunidade para lembrarmos a necessidade dessa iniciativa. Mas, que 

ela não fique restrita a uma data. 



Em Mogi das Cruzes, o Banco de Sangue adotou medidas de segurança 

para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. No link abaixo, há 

orientações sobre o procedimento para doação.  

https://santacasamc.com.br/servicos/banco-de-sangue/. Quem preferir, 

também pode ligar para pelos telefones 4799-2892 e 4728-4700 (ramal 4245). 

Não deixemos de fazer o que está ao nosso alcance para ajudarmos a 

promover a “vida em abundância” (Jo 10,10).  

 

https://santacasamc.com.br/servicos/banco-de-sangue/

