FRENTE DE TRABALHO: SAÚDE
REDE DE ESCUTA SOLIDÁRIA

Frente de trabalho: Saúde

Introdução geral

Objetivo geral

Para a Igreja, a caridade não é uma
espécie de atividade de assistência social que se
poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à
sua natureza; é expressão irrenunciável da sua
própria essência. (Papa Bento XVI. Encíclica Deus
Caritas Est). Considerando que este é um dever da
Igreja, as pastorais sociais, organismos,
comissões, paróquias e áreas pastorais da
Arquidiocese de Santarém, estão propondo um
Plano emergencial denominado Puxirum pela
Vida em tempos de pandemia, que compreende
quatro frentes de trabalho:

Executar ações de promoção e cuidado à
saúde física e mental, no contexto das necessidades
urgentes, impostas pela Pandemia da Covid-19 nos
municípios da Arquidiocese de Santarém.

Combate à Fome - Para articular ações de
apoio e assistência emergencial para
famílias em vulnerabilidade alimentar e
contribuir com ações sociais de
sensibilização e proteção contra a
propagação da Covid-19. Distribuição de
cestas básicas, hortas urbanas, e a procura
da segurança alimentar.
Saúde - Para cuidar da Saúde física, da
recuperação, e praticar a escuta das
pessoas com diﬁculdades de saúde
emocional e mental. Rede de Escuta
Solidária.
Comunicação - Para entrar na disputa de
narrativas sobre a Covid-19 mediante
informação e comunicação verdadeira e
objetiva;
Incidência política - Para desvelar as
causas e usos sociopolíticos, econômicos,
ambientais e espirituais da pandemia.
Consultar o folder 1: Puxirum da Vida em
tempos de pandemia

Focos de ação
4. Rede da Escuta Solidária
Referência:
Ir. Sônia Matos, Pe. Arilson da Silva e Ir. Mara
Objetivo
Atendimento de escuta a pessoas afetadas
pela pandemia; escuta do grito e do sofrimento
de tantos irmãos e irmãs, que chegam aos
ouvidos de Deus e expôs a vulnerabilidade da
vida e as mudanças nas relações produzidas
pela experiência da morte de entes queridos.
Introdução
Nestes tempos de pandemia muitas pessoas
estão passando por momentos de ansiedade, de
tensões interiores, de incertezas, medos,
solidão... E não tem quem as escute, com quem
desafogar. E se vão consumindo sozinhas ... Se
precisa de alguém que as ouça gratuita e
desinteressadamente. Essa carência de ser
ouvido leva muitas pessoas ao desespero e ao
sentimento arrasador de solidão no meio da
multidão, que pode ser catastróﬁco, levando até
ao suicídio.
Religiosas e Religiosos interpelados por esta
realidade desejam ir ao encontro desses
irmãos/ãs, com a atitude de escutar o mais
profundo das suas vidas é ver como o Espírito de
Deus reconstrói, a través do serviço de escuta a
tessitura da vida frágil e “severina”. Assim se
aprende a viver a misericórdia de Jesus e com
Ele aprender a corresponsabilidade de

reconstruímos juntos a vida. “Aprendam de
mim que sou manso e humilde de coração”
(Mt 11, 29).
Numa cultura dominante do descaso dos
pobres, da exclusão, da indiferença e da
intolerância, ser testemunhas de uma
“compaixão criativa”, de solidariedade para
com os mais frágeis, na partilha dos bens e
dos sonhos, assentando assim as bases para
um enfrentamento coletivo”, que leve a
reconstrução do ser humano fazendo do
“bem comum” a essência da vida de todos.
Em soma, querer ser como a casa de
Betânia para Jesus, alimentar a busca
pessoal de caminhos que conduzam à
amizade, ao cuidado e à vida plena.
A forma de prestar este serviço será
assim:
Os agendamentos serão feitos por
ligações telefônicas ao número do plantão
atendido pela Ir. Sônia Matos e Alessandra e Ir.
Mara (SMIC)
Ao fazerem contato, as pessoas serão
orientadas a aguardarem a ligação da(o)s
voluntária(o)s, de acordo com a
disponibilidade determinada pela(o)s
mesma(o)s.
A escuta será feita em espaço virtual, com
eventual indicação para o serviço de escuta
psicológica deste mesmo plano “Puxirum pela
Vida em tempos de pandemia”.
Havendo voluntária(o)s de paróquias e
áreas pastorais que desejam prestar o serviço
na Rede de Escuta Solidária devem entrar em
contato as pessoas que são referência para
este foco de atuação do Puxirum pela Vida.

Outros focos de atuação da frente de
trabalho Saúde
1. Saúde Mental – Referências: Psicólogas
Ingrid Costa e Ariane Macêdo

3. Atualização de Informações
Referência:
Eliana Maciel e Sandro Cavalcante

PLANO EMERGENCIAL DA
ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM

Consultar o folder 3: Saúde.
Objetivo - Atendimento psicológico
voluntário às pessoas afetadas pela
P a n d e m i a , c o m p r i o ri d a d e p a ra a s
populações tradicionais (Indígenas e
Quilombolas), em vista do alto nível de
sofrimento emocional causado pela Covid19.
Os agendamentos serão feitos por
ligações telefônicas a estes números:
Ingrid Costa - (93) 99184-5576
Ariane Macêdo - (93) 99175-9833

Denúncias referentes à Covid-19.
Envio das informações para a Frente
Comunicação.

VACINA

PARA

TODOS

Consultar o folder 3: Saúde.

“VINDE A MIM VÓS
TODOS QUE ESTAIS
CANSADOS E EU
VOS ALIVIAREI”

2. Reabilitação Pós-Covid –
Referência:
Fisioterapeuta: Isabely Rocha
Objetivo - Para identiﬁcação de possíveis
sequelas em pessoas que foram
acometidas pela Covid-19, e que
necessitem de apoio da equipe de
reabilitação (orientações,
encaminhamentos, atendimento on-line),
está sendo disponibilizado um questionário,
com perguntas especíﬁcas, para
preenchimento e envio para a equipe de
proﬁssionais que coordena a ação.
O questionário é on-line e está disponível
n o s i t e d a A r q u i d i o c e s e
(www.arquidiocesedesantarem.org.br), e
divulgado nas paróquias e áreas pastorais,
a ﬁm de chegar ao público-alvo.

(Mt 11,28)
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CONTRIBUA!

Obras Sociais da Arquidiocese de Santarém
CNPJ 05.712.401/0004-30

Caixa Econômica

Ag: 026
Op: 003
C/C: 1383-4

SAÚDE

SAÚDE MENTAL
REDE DE ESCUTA SOLIDÁRIA
REABILITAÇÃO PÓS-COVID
ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Consultar o folder 3: Saúde.
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