Situação de pandemia
O mundo vive um momento
emergencial sem precedentes da
crise sanitária, social, econômica,
ecológica e espiritual, provocada pela
pandemia do novo coronavírus. No Brasil, os
programas de renda básica e auxílio emergencial
não estão mais sendo destinados aos
necessitados, e é crescente o número de famílias
entrando na faixa da pobreza extrema, que não
conseguem mais adquirir alimentos e estão
passando fome.
Antes da pandemia a fome já tinha voltado
ao Brasil. Com a aparição da pandemia a situação
da fome se agravou ainda mais. Atualmente as
ameaças principais à vida são: o contágio pelo
coronavírus e a fome. O Estado continua
sucateando o Sistema Único de Saúde e tem
acabado com o auxílio emergencial para 63
milhões de pessoas.
Escutando este clamor
Diante desta situação, a pastorais
sociais perguntaram-se o que fazer
como Igreja nesta situação que se
agrava cada vez mais?
Este Plano Emergencial Arquidiocesano,
denominado Puxirum pela Vida em tempos de
pandemia, está animado e coordenado pelas
pastorais sociais, os organismos, os núcleos
socioambientais e a PASCOM, envolvendo todas
as paróquias, áreas pastorais e comunidades.
Por ser um Plano Arquidiocesano é preciso
que todas as paroquias áreas pastorais e
comunidades estejam envolvidas na sua
realização, dada a capilaridade da atuação da
Igreja. Assim pode-se realizar esta campanha de
forma orgânica, como pastoral de conjunto, onde
todos interagem, atuam e se ajudam mutuamente.

Frentes de Trabalho

A motivação
É uma obrigação moral e
ética tanto dar a assistência em
saúde quanto dar assistência em
alimento. Nas comunidades
existem pessoas que estão
adoecidas pelo coronavírus, pela fome e pela
angústia existencial de não ter o que comer. Por
isso se precisa lutar por transformações
estruturais para que a caridade possa acontecer
plenamente.
“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. Carta
encíclica Deus Caritas Est, n. 22)
“... A caridade, não raro conﬁnada ao âmbito das
relações de proximidade, ou limitada aos
aspectos somente subjetivos do agir para o outro,
deve ser reconsiderada no seu autêntico valor de
critério supremo e universal de toda a ética
social”. (Compendio da Doutrina Social da Igreja,
n. 204)
“O querigma, o anuncio do Evangelho possui um
conteúdo inevitavelmente social: no próprio
coração do Evangelho, aparece a vida
comunitária e o compromisso com os outros. O
conteúdo do primeiro anúncio tem uma
repercussão moral imediata, cujo centro é a
caridade” (Papa Francisco. A Alegria do
Evangelho, n. 177).

“A Igreja deve ser um hospital de
Campanha”, Papa Francisco.

Para enfrentar os desaﬁos
urgentes da pandemia da Covid19, o plano Puxirum pela Vida em
tempos de pandemia conta com quatro
frentes de trabalho:
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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.
Comunicação - Promover uma
comunicação verdadeira e objetiva no
contexto da pandemia a partir de fontes
conﬁáveis. Combater o discurso
negacionista e anticientíﬁco,
ressaltando a seriedade e a gravidade
da pandemia.
Incidência política - Para desvelar as
causas e usos sociopolíticos,
econômicos, ambientais e espirituais da
pandemia.

IMPORTANTE
Este Plano emergencial “Puxirum pela
Vida, em tempos de pandemia” é para que
aconteça em todas as paróquias, áreas
pastorais e comunidades da Arquidiocese de
Santarém, tanto nas cidades como no interior.

FAÇA ACONTECER O PUXIRUM PELA
VIDA NA SUA COMUNIDADE!

FRENTES DE TRABALHO

Neste tempo de pandemia muitas
paróquias, áreas pastorais e comunidades já
estão fazendo esforços para mitigar um pouco a
fome, escutar as dores das pessoas e dar conforto
e esperança.
O atual convite especial para abrasar o
Puxirum pela Vida em tempos de Pandemia é
porque a situação se está agravando cada dia
mais para todos, mas podemos dar do pouco que
temos para aliviar aquelas pessoas que não tem
nada. É o apelo de Cristo que tem fome e nos pede
algo para comer, que tem sede e nos pede algo
para beber, está agoniado e sem forças e nos
pede escuta e compreensão para aliviar o peso do
fardo que carrega. (Mateus 25, ).
A entidade que vai
realizar a atividade assistencial
em prol das pessoas passando
fome e com diﬁculdades
emocionais são as “Obras Sociais
da Arquidiocese de Santarém”–
CNPJ: 05.712.401/0004-30.
Entidade ﬁlantrópica de Assistência Social sem
ﬁns lucrativos que atua na defesa e garantia de
direitos, de forma continuada, permanente e
planejada, segundo a Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS). Telefone do Centro Social (93)
3522 2705 / 99170 4305
A promoção da solidariedade é urgente e
necessária e qualquer instituição com
possibilidades de auxilio é convidada a esta
mobilização da sociedade. O serviço voluntário
dos proﬁssionais se realizará segundo o código de
ética e demais regulamentações dos Conselhos
Federais de Psicologia, de Fisioterapia e de outras
proﬁssões.
Finalmente, é necessário frisar que estes
serviços se farão com os protocolos especiais a
ser elaborados com a experiência de meses de
assistência social às pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Campanha de arrecadação e
doação de alimentos no Centro de
Pastoral e nas Paróquias e Áreas;
Compra de alimentos do pequeno
produtor;
Orientações sobre alimentação
saudável.
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Cuidados com a saúde mental;
Reabilitação Pós-Covid;
Pastoral da Escuta;
Atualização de informações sobre
a pandemia.

ÇÃO
COMUNICA

Combater notícias falsas e o
negacionismos cientíﬁco;
Desenvolver a estratégia de
comunicação do Puxirum;
Produzir materiais digitais e
impressos para divulgação em
diferentes meios.
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Disputa de narrativas;
Denunciar a falta de medidas de
controle da pandemia;
Defesa da vacina para todos já!
Retorno de um programa de renda
mínima.
CONTRIBUA!

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

Caixa Econômica

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

Montagem: GT de Comunicação
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Conheça o Plano
PARTICIPE!!

