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As Pastorais - Escuta, Saúde e Terceira Idade - da Igreja

Nossa Senhora da Luz, disponibilizam momentos de escuta

para cuidar da Saúde Emocional. Diante da importância do

isolamento, muitos idosos (maiores de 60 anos) estão

preocupados, ansiosos, tristes, solitários, e assim

adoecendo muito mais no emocional. Queremos ajudar!

Temos profissionais voluntárias que poderão fazer contato

diário para uma Escuta amorosa, positiva, acolhedora e

que leve alegria ao coração. Inscreva-se ou inscreva algum

idoso amado pelo telefone ou whatsapp do Centro

Comunitário Padre Casimiro Quiroga - (71) 3353-1196.

Agende o horário! Transforme sua Saúde Mental! Muita

PAZ!

FIQUE EM CASA...

VAMOS ATÉ VOCE!

<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-
gratis/telefone">Telefone foto criado por freepik -
br.freepik.com</a>



Dizem que, em tempos de crise, a criatividade sempre

aflora. Pura verdade!

Enveredando por essa premissa, o voluntariado da

Paróquia segue em frente com suas atividades,

recorrendo a ferramentas digitais, sempre que possível.

Querem exemplos? Vamos lá !

Cada um na sua casa, observando as recomendações

de quem é ponderado, os alunos dos cursos de

preparação para cuidador de idosos e de capacitação

para exames do curso fundamental, além dos pacientes

atendidos pela equipe de psicólogos continuam com

atividades , utilizando recursos de mídias sociais par

aulas e consultas.

O grupo do Terço dos Homens, não deixa por menos:

se responsabiliza pela logística da arrecadação de

fundos, aquisição de alimentos, definição de instituições

a serem beneficiadas com a distribuição das cestas

básicas, comprovação e registro de recebimentos dos

benefícios e por aí vai...

AÇÕES SOCIAIS DA PARÓQUIA

NÃO PARAM!
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E não para por aqui, pois tanto a Diretoria do Centro Comunitário como o voluntariado

responsável pelo ação dos “Amigos do Centro” estão a postos, mantendo contatos

telefônicos com colaboradores, todos mobilizadíssimos para que se possa arcar

pontualmente com os salários de 15 funcionários, tarefa esta que precisamos reconhecer :

não é nada fácil !

Quer ajudar também? Quer se tornar voluntário da quarentena? Procure contato com a

PASCOM e ofereça seus dons.

Fecho desta conversa: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele..” Nada mais atual que o

tema bíblico da Campanha da Fraternidade de 2020, não acham?
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ONLINE  DAS ATIVIDADES DA 
PARÓQUIA E GRUPOS EM WWW.PNSLUZ.ORG.BR

Chegou um pedido de ajuda...! João colaborou. Maria também fez um depósito bancário.

Pedro fez as contas e viu que era possível fazer a sua parte também. Um daqui, outro dali e a

comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Luz conseguiu destinar 250 cestas básicas a

muitos necessitados, que as receberam com sorriso no rosto e coração agradecido.

Então, agora é a hora de se dar graças a Deus pelos gestos generosos a vocês que

partilharam seus recursos em favor dos mais carentes: a população de rua da Pituba e da praça

Nossa Senhora da Luz, os assistidos pelo Dispensário de Santana, pelo grupo Fonte de

Misericórdia, pela Fazenda de Reabilitação Santa Teresinha, pelo Abrigo de idosos São Gabriel,

pelo Lar Projeto de Deus, pela ação social da Irmã Violeta, além das 80 famílias de alunos do

Centro de Atividades São Pedro Nolasco, conhecido como Creche do Areal, as famílias do

projeto social Meu Lugar não é na Rua e muita gente mais.

O “pão de cada dia” chegou a essas mesas, porque muitos viveram concretamente o

Evangelho e repartiram o que possuem e , com isso, asseguraram que a fome tenha sido

abrandada. Mas maio está chegando e, mais uma vez, esta ação humanitária precisa ser

concretizada.
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ENTRE ELES NINGUÉM PASSAVA

NECESSIDADE...” (At 4, 34...)
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Você pode e quer ajudar? Não é nada difícil e qualquer contribuição será bem-vinda.

Basta realizar um depósito nas contas bancárias a seguir e sua doação se transformará em

fonte de subsistência para muita gente.

237 Banco Bradesco

agência 3553

conta corrente 75978-3

001 Banco do Brasil

agência 2976-9

conta corrente : 19154-X

341 Banco Itau

Agência 0334

conta corrente : 69825-5

Favorecido : Centro Comunitário da Pituba/ CNPJ : 14 997 886/0001-02

Os comprovantes de depósitos podem ser informados por email

financeiro@centrocomunitariodapituba.org.br.

Comunidade da Nossa Senhora da Luz, nós agradecemos por eles !

Centro Comunitário da Pituba Padre Casimiro Quiroga


