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Santo do mês

Editorial

20 de fevereiro

São Francisco e Santa Jacinta

"

A vida é caminhar, sou peregrino
do amor”… trecho de uma música infantil que expressa muito bem que a
vida é movimento, ação e peregrinação. De fato, somos um povo caminheiro destinado á pátria celeste. Não
temos cidadania permanente, nossa
morada definitiva é o céu.
A quaresma é um tempo favorável que nos possibilita perceber
que somos seres humanos, fracos e
sujeitos ao sofrimento. “Somos pó, ao
pó voltaremos”. Esse tempo litúrgico
nos introduz numa caminhada de esperança e confiança rumo a Páscoa,
não só a de Jesus Cristo, de um modo
especial a nossa. Caminhamos para a
libertação. 		
O caminho que percorremos
passa pela porta estreita na esperança de chegar a páscoa definitiva,
o ponto de chegada de cada cristão,
que na caminhada terrena caminhou
na certeza de encontrar a resposta de
todo viver humano que culmina em
Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado certeza de esperança e vida plena.
A caminhada terá como imaginário o deserto, que a cada domingo irá sofrendo algumas alterações,
de tal modo que na Páscoa tenhamos, não um deserto, mas um espaço cheio de vida. Com esta imagem
do deserto pretende-se mostrar que
na Quaresma nos devemos centrar
apenas no essencial, para iniciarmos
uma caminhada rumo à vida nova da
Páscoa.
Conversão para a fraterni-
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N
dade: Como passo fundamental na
caminhada pascal, a dimensão comunitária da quaresma é assumida
por nós a Campanha da Fraternidade com o tema “Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso” e o lema “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10,33-34), que sempre nos pede conversão e solidariedade em situações
bem concretas de nossa realidade,
assim, somos convidados a refletir
sobre o significado mais profundo
da vida em suas diversas dimensões:
pessoal, comunitária, social e ecológica.
A Igreja no Brasil nos propõe,
para a nossa ponderação, o objetivo
geral desta Campanha: “Despertar
para o sentido da vida como dom
e compromisso, recriando relações
fecundas na família, na comunidade
e na sociedade, à luz da palavra de
Deus.”. Feliz reflexão e boa caminhada.
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Gonzales

o ano de 1908, nasceu Francisco Marto. Em
1910, Jacinta Marto. Filhos
de Olímpia de Jesus e Manuel Marto. Eles pertenciam
a uma grande família; e eram
os mais novos de nove irmãos. A partir da primavera
de 1916, a vida dos jovens
santos portugueses sofreria
uma grande transformação:
as diversas aparições do Anjo
de Portugal (o Anjo da Paz)
na “Loca do Cabeço” e, depois, na “Cova da Iria”.
A partir de 13 de
maio de 1917, Nossa Senhora apareceria por 6 vezes a
eles.
O mistério da Santíssima Trindade, a Adoração ao Santíssimo Sacramento, a intercessão, o coração de Jesus e de Maria, a conversão,
a penitência… Tudo isso e muito mais
foi revelado a eles pelo Anjo e também por Nossa Senhora, a Virgem do
Rosário. Na segunda aparição, no mês
de junho, Lúcia (prima de Jacinta e
Francisco) fez um pedido a Virgem do
Rosário: que ela levasse os três para o
Céu. Nossa Senhora respondeu-lhe:
“Sim, mas Jacinta e Francisco levarei
em breve”.
Os bem-aventurados viven-

ciaram e comunicaram a mensagem
de Fátima. Esse fato não demorou
muito. Em 4 de abril de 1919, Francisco, atingido pela grave gripe espanhola, foi uma das primeiras vítimas em
Aljustrel. Suas últimas palavras foram:
“Sofro para consolar Nosso Senhor.
Daqui, vou para o céu”.
Jacinta Marto, modelo de
amor que acolhe, acolheu a dor na
grave enfermidade, tendo até mesmo
que fazer uma cirurgia sem anestesia.
Tudo aceitou e ofereceu, como Nossa
Senhora havia lhe ensinado, por amor
a Jesus, pela conversão dos pecadores
e em reparação aos ultrajes cometidos
contra o coração imaculado da Virgem
Maria. Por conta da mesma enfermidade que atingira Francisco, em 20
de fevereiro de 1920, ela partiu para
a Glória. No dia 13 de maio do ano
2000, o Papa João Paulo II esteve em
Fátima, e do ‘Altar do Mundo’ beatificou Francisco e Jacinta, os mais jovens
beatos cristãos não-mártires.
Papa Francisco canonizou os
dois pastorinhos no dia 13 de Maio,
durante a sua visita a Portugal por
ocasião das comemorações do Jubileu
de 100 anos das aparições de Nossa
Senhora em Fátima.

São Francisco e Santa Jacinta,
rogai por nós!
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Fantasia versus Realidade
Pe. Paulo Roberto Gonzales
				‘

M

uitas vezes realiza-se no sonho, aquele desejo, aquela meta que,
na vida real é difícil, se não impossível, de obter.
Quantos de nós gostariam
de ser cantores famosos, mesmo não
tendo capacidade? Pois os nossos sonhos têm muitas vezes, a função de
satisfazer um desejo irrealizável. Por
isso, quando se acorda depois de um
sonho deste tipo, o indivíduo sente-se muito mais disposto a enfrentar a
realidade do dia-a-dia.
Por outro lado, a vida é o
que nossa imaginação vê. Devemos,
porém, ficar atentos para não compensar patologicamente os nossos
sentimentos de inferioridade com os
"Sonhos de olhos abertos".
Muitos têm medo de encarar
a realidade, são incapazes de superar os obstáculos, criando, assim, um
mundo fantástico, um mundo só deles, que os impede de viver realmente
a vida.
Outras vezes julgam que não

são suficientemente valorizados pelos outros, veem o mundo que os
cerca hostil a eles, sentem-se incompreendidos.
E tudo isto acontece porque
não encaram mais seriamente a si
mesmos, porque rejeitam a autoanálise do próprio comportamento, das
próprias atitudes e não procuram as
causas, as razões em si mesmos.
Urge, ao contrário, enfrentar a realidade. E, para consegui-lo, é
preciso mudar a atitude negativa em
relação ao trabalho, aos afetos e ao
próprio eu. Não é possível não viver
a realidade de pretender que os sonhos se verifiquem. O único caminho
para realizar os próprios sonhos está
em enfrentar a realidade, e não a idealizar.
Para alimentar fantasias e
não concretizar os projetos traçados
é necessária uma tal energia que, depois, não resta muito para viver serenamente e ter confiança em si mesmo.

Você sabe a diferença entre
Pastoral, Movimento e
Ministério?

A

s pastorais em nossa paróquia
são: Acolhida, Batismo, Catequese,
Comunicação, Dízimo, Liturgia, Ministros, Noivos, Saúde, Social, Surdos, essas estão em comunhão com a Igreja
e comunicam o Evangelho de uma forma dinâmica, própria.
Para participar de uma pastoral, o católico precisa participar de alguma comunidade pastoral. Sem vinculo com a comunidade não é possível
um agir pastoral, pois a pastoral nasce
e tem por fim a ação comunitária.
Já os movimentos são externos à igreja local, mas atuam dentro da
paróquia. Os movimentos tem carisma
próprio. São normalmente fundados
por uma pessoa que dá o caminho espiritual, que dá a direção espiritual e
também as norma de vida para a ação
daquele movimento, aqui em nossa

paróquia são: Apostolado da Oração,
Grupo de jovens Dispa, Encontro de
Casais com Cristo, Festeiros, Pequeninos do Senhor, Projeto Peregrinos do
Cuidar, Schoenstatt, Terço do Homens
e Vida Melhor em Comunidade.
Esses movimentos têm a
característica de trazer vida à Igreja, vigor, renovação, força, alegria e
ajuda a Igreja a se configurar dentro da realidade de um tempo.
Já os ministérios se referem
aos dons, são expressões, dons de
Deus para o serviço da comunidade,
são serviços confiados pela Igreja aos
fiéis que assumem com responsabilidade a missão de evangelizar.
É, portanto, uma tarefa destinada a realizar no seio da comunidade
a diakonia, pelo serviço a Cristo e aos
irmãos.
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Jubileu de Esmeralda

Um pouco sobre a história...

Dando continuidade aos nossos especiais, nessa edição vamos contar sobre como foi o início da instalação de nossa paróquia

C

onta-se que quando Dom 1978, foi encontrado o seguinte regisAguirre ainda era Bispo da Diocese de tro: “É com grande alegria que vemos
Sorocaba, Monsenhor Sola era o ad- o resultado dos nossos esforços serem
ministrador de bens e este solicitou coroados de êxito, pois, nos altos do
ao bispo que nos dois terrenos locali- Trujillo, aquela semente por nós planzados na Vila Trujillo fosse construída tada, regada com orações e trabalho,
uma igreja, cujo padroeiro seria São hoje ergue seus braços de concreto
Paulo Apóstolo.
para o firmamento, demonstrando
Assim, no dia 29 de abril de que para fé e o amor não existem bar1977, na residência do Sr. Izidro Telo reiras”. A ata fora escrita pelo então
(atual Ministro da Eucaristia), formou- secretário José Lamberti, que faleceu
-se a comissão para coordenar os tra- antes da paróquia ser instalada.
balhos da construção da nova igreja,
Finalmente, no dia 25 de maio
juntamente com o Monsenhor Sola e de 1980, a nossa Igreja passou a ser
Pe. Lívio Calliari. Na época, era visível a oficialmente Paróquia, que até então
necessidade de uma igreja católica no estava unida a Paróquia São Luiz Gonbairro. Na mesma reunião, traçaram zaga, Vila Barão. Neste dia, estiveram
os objetivos e formaram duas subco- presentes: D. José Lambert, Monsemissões: de obras e de arrecadações, nhor Sola, Pe. Lívio, Monsenhor Sérvualém de comissão formada
lo Madureira, Pe. Inácio e
pelas mulheres, no qual “Aquela semente por nós Pe. Tadeu. Foi uma grande
se encontravam semanal- plantada, regada com oraçõesfesta com a presença da
e trabalho, hoje ergue seus
mente.
corporação musical do 7º
braços de concreto para o firUma das primeiras mamento, demonstrando que Batalhão da Polícia Militar
providências foi a elabo- para fé e o amor não existem do Estado, além da queima
ração de uma carta endede fogos. Após a missa, foi
barreiras”.
reçada aos moradores do
oferecido um coquetel.
bairro para comunicar soA partir de então, as
bre a construção, pedindo a colabora- pastorais e movimentos foram se forção e participação os mesmos. A partir mando, e a comunidade foi crescendo.
de junho de 1977, as missas começaNesses anos da nossa históram a ser celebradas no Hospital Santa ria, agradecemos todos os padres que
Edwirges.
por aqui passaram e nos deixaram um
Em junho de 1977, com a pre- pouco de si através da dedicação e casença dos Bispos D. Amaury Castanho rinho.
e D. José Melhado, Monsenhor Sola e
Agradecemos especialmente
Pe. Lívio, foi lançada a pedra funda- ao nosso pároco atual, Pe. Paulo Gonmental da nova Igreja. Eram realizadas zales, que através do seu zelo, dedifestas para arrecadações, mas tam- cação e espírito empreendedor, nos
bém muitas doações foram recebidas. presentou com uma Igreja “nova” e
Em uma ata de janeiro de confortável.

Monsenhor Sola realizando o Sacramento do Batismo - detalhe para a falta do acabamento do forro. Foto arquivo pessoal: Macedo e Regina

Padre Livio Emilio Cagliari
Monsenhor Antonio Simon Sola
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O que a CF 2020 tem a ver com o “olhar”?

A

Campanha da Fraternidade crianças e adolescentes foram vítimas
2020 “Viu, sentiu compaixão e cuidou de homicídio em 2017 e 3 milhões
dele” (LC 10, 33-34) nos revela algo de domicílios estão em favelas e aqui
curioso sobre o “olhar” e que olhar é mostra-se só alguns exemplos.
Essa invisibilidade e excluesse que a campanha quer mostrar?
Podemos destacar cinco as- são também parece não ter sofrido
pectos sobre a atenção aos outros: alterações desde 2007. Além disso, o
Olhar que abandona as pessoas; o desemprego atingiu no primeiro triolhar que destrói a natureza; o olhar mestre de 2019, 12,7% da população,
sem falar nos acidentes de
da indiferença exclui a vida;
o olhar da solidariedade “Os vínculos que definem o trânsito e nas rodovias, as
social e qual será o nosso ser humano como um ser que sucessivas agressões aos
sempre está em relação com o
povos indígenas, os conolhar?
próximo estão cada vez mais
flitos por terra e água, a
Hoje vamos falar
frágeis”
violência e o feminicídio
do olhar que abandona a
crescente.
vida das pessoas. De acorA banalização da vida tamdo com o texto-base da campanha, a
realidade mostra que será necessário bém alcançou o mundo virtual por
empreender muitos esforços para que meio das Fake News, dos perfis falrealmente a vida esteja em primeiro sos e da disseminação de conteúdos
lugar. No Brasil, 22,6% das crianças e de calúnia. Esse cenário é crescente e
adolescentes de 0 a 14 anos vivem em vem ceifando vidas. Segundo o texto
extrema pobreza, além disso, 2,5 mi- da CF, é preciso ficar atento para não
lhões de crianças e adolescentes até corrermos o risco de nos perder na di17 anos trabalham, mais de 11,7 mil nâmica perversa que atinge as redes

Vida & Saúde

D

Dengue: sintomas, causas,
tratamento e prevenção

engue é uma doença febril
grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por
picadas de insetos, especialmente os
mosquitos. Existem quatro tipos de
vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4).
Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos
da doença, mas a infecção por um
sorotipo gera imunidade permanente
para ele.
O transmissor da dengue é o
mosquito Aedes aegypti, que precisa
de água parada para se proliferar.
Os principais sintomas da
dengue são:
• Febre alta > 38.5ºC.
• Dores musculares intensas.
• Dor ao movimentar os olhos.
• Mal estar.
• Falta de apetite.
• Dor de cabeça.
• Manchas vermelhas no corpo.
O diagnóstico da dengue é
clínico e feito por um médico. Não
existe tratamento específico para a
dengue. Em caso de suspeita é fun-

sociais.

Os vínculos
que definem o ser
humano como um
ser que sempre está
em relação com o
próximo estão cada
vez mais frágeis em
uma
organização
social que incentiva
o individualismo e
chega até mesmo
ao egoísmo.
A pobreza
se alastra e se manifesta de inúmeras formas. Da fecundação à morte, a
vida é atingida em muitos sentidos e
de diversas formas, pois então pode-se entender que é a crise do sentido
que gera a desesperança. É nessa falta
de capacidade de enxergar o próximo
que o abandono se instala.
O cartaz da Campanha da
Fraternidade de 2020, remete à figura

Fonte: https://www.saude.gov.br

Fonte: A12.com

Oficina de Oração e Vida tem
início em nossa paróquia

A
damental procurar um profissional
de saúde para o correto diagnóstico.
A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação
do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem
se tornar possíveis criadouros, como
em vasos de plantas, lagões de água,
pneus, garrafas pláticas, piscinas
sem uso e sem manutenção, e até
mesmo em recipientes pequenos,
como tampas de garrafas.

de Irmã Dulce, também apresenta, ao
fundo, o Pelourinho, lugar icônico da
capital baiana, a mensagem é de “vida
doada é vida santificada. A vida é um
intercâmbio de cuidado”.

s Oficinas de Oração e Vida (Talleres de Oración y Vida - TOV) constituem o ápice e o coroamento de toda
a atividade apostólica de frei Ignacio
Larrañaga. Traduzem sua mensagem
evangelizadora e sua espiritualidade.
A Oficina de Oração e Vida é,
antes de tudo, um método para aprender a orar. Os participantes, como em
uma oficina, onde trabalhando se
aprende a trabalhar, aprendem a orar
orando, de maneira ordenada, variada
e progressiva, desde os primeiros passos até às profundidades da contemplação.
A oração, levada à vida desta
maneira, alcança sua dimensão huma-

nizante, conduzindo o participante “do
encanto de Deus ao encanto da vida”.
Esta frase de frei Ignacio Larrañaga
sintetiza, de forma clara e evidente, o
caminho que o oficinista percorre no
transcorrer das Sessões da Oficina de
Oração e Vida.
Paulatinamente, e quase sem
se dar conta, começa a se libertar de
tristezas e angústias, a curar-se das
feridas da vida, a superar complexos
de culpa, sentimentos de insegurança,
de inferioridade, a recuperar, enfim, a
estabilidade emocional e a alegria de
viver.
Passo a passo, é levado a um
processo de transformação pessoal cristificante, deixando de ser “ele
mesmo”, nos seus traços negativos, e
assumindo os traços positivos de Jesus – paciência, humildade, mansidão,
amor, fortaleza –, perguntando-se, a
cada nova circunstância de vida, “O
que faria Jesus em meu lugar?”
Venha conhecer! Em nossa paróquia
teremos início no dia 04 de março
(quarta-feira), das 15h as 17h. Mais
informações com Cristina.
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Libras e o Dispa

Doações do mês de janeiro

C

omo todos sabem, a missa de domingo à noite celebrada às
19h00 é traduzida simultaneamente
em libras pelo DISPA, nossa comunidade jovem. Esse lindo trabalho começou de forma tímida e hoje a pastoral conta com quase 10 integrantes,
que se revezam durante a Celebração.
São poucas as paróquias que
contam com uma pastoral que se
preocupa com a inclusão dos nossos
irmãos surdos, possibilitando que os
mesmos participem de forma completa da Santa Missa.
Nosso paroquiano Moisés
não falta a uma missa sequer, pois

Q

encontrou em nossa comunidade a
oportunidade de participar da Santa
Missa e de interagir com outros paroquianos, sempre com o auxílio dos
jovens do Dispa que atentos o auxiliam na criação desse vínculo.
Dessa forma, a comunidade
jovem está preparada para receber
jovens surdos que queiram participar
da pastoral.
Contamos com os paroquianos para que divulguem esse lindo
trabalho, a fim de que outros irmãos
surdos tenham a mesma oportunidade que o Moisés.
Dispa

Qual o sentido da Quarta-Feira
de Cinzas?

uarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja;
dia que marca o início da Quaresma,
tempo de penitência e oração mais
intensa. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava
arrependimento dos pecados e volta
para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos
fazem lembrar que vamos morrer,
que somos pó e ao pó da terra voltaremos (cf. Gn 3, 19), para que nosso
corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer.
A intenção desse sacramental é levar-nos ao arrependimento
dos pecados, marcando o início da
Quaresma, é fazer-nos lembrar de
que não podemos nos apegar a esta
vida, achando que a felicidade plena

possa ser construída aqui. É uma ilusão perigosa. A morada definitiva é o
céu.
Devemos lutar para deixar a vida na
Terra cada vez melhor, mas sem a ilusão de que ficaremos sempre aqui.
Aqueles que não creem na eternidade jamais se confor
marão com a
precariedade desta vida terrena, pois
sempre so
nharão com a construção
do Céu nesta Terra Para os que creem a efemeridade tem sentido: a vida
“não será tirada, mas transformada”;
o “corpo corruptível se revestirá da
incorruptibilidade” (cf 1Cor 15,54) em
Jesus Cristo. A esperança do Céu e da
Sua glória fazia o apóstolo dizer:
“Os olhos não viram nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou (Is 64,4), o que Deus tem preparado para aqueles que o amam” (1 Cor
2,9).
Essa esperança lhe dava as
forças necessárias para vencer as tribulações: “Tenho
para mim que os sofrimentos da vida presente não
têm proporção alguma com
a glória futura que nos deve
ser manifestada” (Rom 8,18).
Esse é o sentido das cinzas.
Fonte Cancao Nova

A

Pastoral Social atendeu as
entidades Aliança da Misericórdia,
ANG, ARCA, NAEP: (Casa do adolescente, CAT – Casa de acolhimento
transitório, CAPS - AD e Casa de Passagem), Residência Terapêutica 1 e
Residência Terapêutica Mista .
Não podemos nos esquecer
de que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso.
Abaixo, a lista dos alimentos e
produtos doados no mês de janeiro –
2020.
Alimentos
Achocolatado -03un./ Açúcar – 43 kg/
Arroz - 88 kg/ Bolachas - 28 pct /Café
- 07pcts/ Ervilha -01 lt/Farinha de trigo – 08 kg./ Farinha de milho -01Kg/
Feijão -30 kg/ Fubá - 06pcts/ Goiabada - 06 un./ Leite – 22 l./ Leite em pó 03 pct/Macarrão -28 pct/Maionese 01
sachê/Milho -01 lt/Molho de tomate
- 16 un./ Óleo - 21 l./Sal - 03kg/ Sardinha - 02 un./ Tempero – 02 un.

Limpeza
Desinfetante – 01 lt/Detergente - 01
un./Pano de chão – 2 um.
Higiene
Condicionador – 01 um/Fralda geriátrica -02pcts/Papel higiênico - 13 rolos. /Pasta de dente -6 un./Shampoo
– 01 un.
Diversos
Baba eletrônica – 01un./Biju -10 un/
Bolsa – 18 un./Borrachas -05 un/Brinquedos –127 un./Caderno – 59 un/
Calculadora -01 un/Caneta – 08 un/
Cinto 02-un/Cola – 02un/Cobertor –
02un./Estojo 09 un./Lápis 32 un/ Lápis
de cor – 6 cx/Lancheira -2 un/Lençol –
3un./Mochila – 02 un/Processador de
alimentos -01 un/Régua – 02un/Pasta
escolar -3un/Roupas– 727 peças/Sapatos – 89 pares/ Sulfite 4 pct./ Travesseiros – 02un./Toalha 09 un/Utensílios - 24un.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

A paróquia agradece a todos que colaboraram na Campanha do Material
Escolar. Nossa gratidão!
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Peregrinos do Cuidar

O

Projeto Peregrinos do Cuidar assistência multidisciplinar (médicos,
tem por objetivo cuidar de pacientes enfermeiros, psicólogos, nutricionisportadores de câncer em fase termi- tas, fisioterapeutas, assistentes sociais,
nal que se encontrem em situação de terapeutas ocupacionais, musicoteravulnerabilidade social. Esses cuidados peutas, assistente espiritual, voluntaserão prestados numa casa de apoio riado treinado) a pacientes portadores
devidamente estruturada, por profis- de neoplasia maligna em fase avançasionais e voluntários que tenham afi- da (terminalidade) e seus familiares,
nidade aos princípios dos cuidados com o objetivo de promover melhora
paliativos.
da qualidade de vida através de meO câncer é a segunda doença didas assistenciais que englobem os
que mais mata, e geralmente sua evo- aspectos físicos, sociais, psicológicos e
lução está associada a muito sofrimen- espirituais, minimizando o sofrimento
to. Muitos dos seus sintomas físicos, e promovendo conforto no período ficomo dor, falta de ar, falta de apetite, nal da vida, respeitando sempre a indifadiga, provocam uma piora consi- vidualidade e a dignidade das pessoas
derável da qualidade de vida de seus envolvidas.
portadores. Com o avançar da doença
Os atendimentos se darão em
muitos pacientes falecem nos hospi- uma casa devidamente estruturada
tais ou são encaminhados para suas para acolher até 16 pacientes e um
casas para morrer. Seja no hospital ou familiar por paciente, que o acompaem sua residência, o que se percebe é nhará durante o período de hospeque muitos pacientes não recebem os dagem, participando diretamente dos
cuidados suficientes para o alívio de planos de cuidados e recebendo todo
seus sofrimentos nas dimenauxílio e respaldo da
sões físicas, psicológicas, soequipe multidisciplinar.
"O processo do cuidar é
ciais, familiares e espirituais, bastante complexo e deve Nessa casa serão ofereo que resulta em uma carga abordar também o cuidado cidas também todas as
de sofrimento muito grande para com os que cuidam" refeições aos pacientes
para os envolvidos pela falta
e acompanhantes, ativida abordagem adequada das
dades de entretenimendimensões acima citadas.
to, sociabilização e intervenções para
Sabemos que muitas famílias diagnóstico e melhorias das condições
se apresentam em grande vulnerabi- sociais dos envolvidos.
lidade social, vivendo em situações de
O processo do cuidar é basmuita carência material, estrutural, não tante complexo e deve abordar tamhavendo as devidas condições para o bém o cuidado para com os que
cuidado adequado ao paciente mo- cuidam, e nesse sentido, o Projeto
ribundo. Consideramos também que Peregrinos do Cuidar também promoos familiares não têm preparo algum verá a todos os cuidadores (familiapara lidar com pacientes que deman- res, profissionais, voluntários) suporte
dam de cuidados bastante complexos, da equipe multidisciplinar, através de
o que expõe ainda mais o paciente e atendimentos individuais e em grupo,
a própria família a um sofrimento que rodas de conversa, discussões de caso,
extrapola a esfera física.
palestras, entre outras atividades, haO Projeto Peregrinos do Cui- vendo constantemente o estímulo
dar será desenvolvido na cidade de para o autocuidado, com a intenção
Sorocaba, e está embasado em prestar de fazer com que aquele que se presta a cuidar de alguém tenha a consciência da necessidade básica do olhar
para si.
É também de interesse deste
projeto interagir com a rede de atendimento oncológico já existente na
cidade de Sorocaba, criando fluxo de
encaminhamento e disseminando a
filosofia dos cuidados paliativos a todos os envolvidos, através de palestras
e cursos.

• Promover o alívio da dor e outros
sintomas desagradáveis;
• Afirmar a vida e considerar a morte
como um processo natural;
• Não acelerar nem adiar a morte;
• Integrar os aspectos psicológicos e
espirituais no cuidado ao paciente e
familiares;
• Oferecer um sistema de suporte
que possibilite o paciente viver tão

ativamente quanto possível, até o
momento da sua morte;
• Oferecer sistema de suporte para
auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto;
• Abordagem multiprofissional para
focar as necessidades dos pacientes
e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto;
• Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da
doença;
• Estimular o autocuidado por parte
dos cuidadores.

Os benefícios esperados com o
Projeto Peregrinos do Cuidar englobam, de maneira geral:
1. Melhora da qualidade de vida através do controle dos sintomas da doença e da abordagem dos aspectos
psicossociais e espirituais envolvidos;
2. Manutenção da dignidade e autonomia dos pacientes, respeitando os
limites impostos pela doença;
3. Melhor enfrentamento do processo de morrer por parte de todos
os envolvidos (pacientes, familiares,
profissionais e voluntários);
4. Minimização dos problemas de
ordem social / familiar que surgem
com o processo do adoecer;
5. Ampliação das atividades da rede
de atendimento oncológico;
6. Criação de vínculo entre a sociedade e a instituição através de pales-

tras, atividades sociais e a prática da
caridade;
7. Melhora das condições de trabalho dos assistentes através das atividades envolvendo o autocuidado;
8. Facilitação do processo de Luto;
9. Suporte psicossocial aos familiares, levando a uma redução da vulnerabilidade causada pela doença
nos familiares;
10. Promover reflexões sobre a finitude e o processo do morrer com o
intuito de aceitar a morte como um
processo natural, gerando maior valorização da vida;
11. Prestação da assistência num ambiente físico diferente do costumeiro ambiente hospitalar, que lembre
o ambiente domiciliar do paciente,
associando os recursos necessários
para um espaço acolhedor.

Para melhor entendimento, apresento os princípios dos cuidados
paliativos:

Estamos em oração pedindo a Deus, por intercessão de
São Peregrino Laziosi, patrono
do Projeto, que os caminhos se
abram para esta grande obra de
caridade, onde muitos certamente se beneficiarão. No momento
estamos nos reunindo na Paróquia São Paulo Apóstolo para a
reza do Terço na 2ª terça-feira
do mês, às 20:00 horas, juntamente com o Terço dos Homens
e da Família, e na 3ª quarta-feira
do mês, às 19:30 horas, antes da
Santa Missa de cura e libertação.
Junte-se a nós nesse
projeto desafiador, seja um voluntário e sinta a presença e a força de nosso
Deus através da prática da caridade aos nossos irmãos portadores de câncer.
Dedicar-se ao próximo é a melhor maneira de seguir os princípios Cristãos, pois foi o próprio Jesus quem nos ensinou a amar ao próximo como a nós
mesmos.
Aos interessados em “combater o bom combate”, favor entrar em contato
com Paulo Bispo, pelo WhatsApp (15) 98123-9966.

