
 Segundo este espírito, as pastorais 
sociais, organismos, comissões, paróquias e 
áreas pastorais estão, através de uma ação 
caritativa denominada Puxirum pela Vida, 
mobilizando um plano Arquidiocesano com quatro 
frentes de trabalho:

Combate à Fome - Para articular ações de 
apoio e assistência emergencial às 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.

Comunicação - Para entrar na disputa de 
narrativas sobre a Covid-19 mediante 
informação e comunicação verdadeira e 
objetiva;

Saúde - Para cuidar da Saúde física, 
emocional e mental, da recuperação, e 
prat icar a escuta das pessoas com 
dificuldades específicas. 

FRENTE DE TRABALHO: CAMPANHA 
COMBATE À FOME NOS TEMPOS DE 

PANDEMIA

Introdução 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, a Arquidiocese de Santarém, 
atenta aos apelos nesta segunda onda da 
pandemia, sente-se provocada a dar uma 
resposta concreta de enfrentamento a Covid-19, 
que neste contexto, apresenta um quadro de maior 
necessidade, visto que as famílias estão sem o 
auxílio emergencial e enfrentam um índice alto de 
desemprego.  

Motivar as paróquias e áreas pastorais numa 
ampla articulação do projeto, bem como no 
cadastramento das famílias que serão 
atendidas;

Objetivos específicos e estratégia de ação no 
Centro de Pastoral:

Mobilizar amplamente a campanha, com 
auxílios dos meios de comunicação e mídias 
sociais da arquidiocese para arrecadação de 
al imentos para as famíl ias em maior 
vulnerabilidade alimentar;

 Frente de trabalho: Campanha de 
Combate à Fome.

 Articular ações de apoio e assistência 
emergencial para famílias em vulnerabilidade 
alimentar e contribuir com ações sociais de 
sensibilização   e proteção contra a propagação do 
vírus Covid-19.

 Objetivo geral da Campanha de Combate 
à Fome

 Combate à Fome, envolvendo as paróquias 
na arrecadação de alimentos e distribuição de cestas 
básicas às famílias em extrema necessidade. Esta 
campanha visa motivar a todos os agentes pastoral, 
padres, leigos e leigas, religiosos e religiosas. Todos 
são convidados a fortalecer o diálogo fraterno com os 
mais pobres e marginalizados.

Preparar um folder educativo de orientações 
cuidados da saúde, alimentação saudável e 

Incidência política. Para desvelar as causas e 
usos sociopolíticos, econômicos, ambientais e 
espirituais da pandemia.  

Articular uma equipe de trabalho composta por 
quinze pessoas para recebimento e montagem 
de cestas básicas, seguindo protocolos e 
esca las  de segurança para  ev i ta r  a 
contaminação do vírus entre os membros da 
equipe de trabalho e suas famílias;

Abrir uma conta bancaria especifica para os 
recebimentos de doações financeiras, a fim 
de prover necessidades como a aquisição 
dos produtos agroecológicos, logísticas, 
kits etc;

 

OBS. No Centro de Pastoral, terá uma equipe 
disponível para facilitar o diálogo com as 
paróquias e áreas pastorais, bem como receber e 
distribuir cestas básicas.

b e m  e s t a r  p s i c o l ó g i c o  o  f o l d e r 
acompanhará as cestas;

Dar orientações sobre al imentação 
saudável, elaboração da multimistura e 
práticas agroecológicas. 

Realizar a distribuição de cestas básicas 
das doações que cheguem ao Centro 
Pastoral às paroquiais e áreas pastorais 
envolvidas no projeto, atendendo as 
comunidades urbanas e rurais onde estão 
inseridas as famílias em vulnerabilidade 
social ( independente de crença ou 
religião.);

 Para articular as várias frentes de trabalho 
da Campanha Puxirum pela vida em tempos de 
pandemia, cada paróquia ou área pastoral define 
uma equipe que, em comunhão com as pastorais 
sociais e os núcleos socioambientais, articulará a 
arrecadação e distribuição das cestas básicas, na 
sua própria paróquia ou área pastoral, conforme 
pré cadastro das famílias em maior necessidade 
alimentar, e velará pela realização das outras três 
frentes de trabalho.

 O r i e n t a ç õ e s  g e r a i s  p a r a  a ç ã o 
paroquial e/ou área pastoral



 As atribuições da equipe paroquial ou 
de área pastoral são:

Em relação à Campanha Combate à Fome: 

 
Mobil izar e arrecadar al imentos nas 
comunidades da paróquia ou área pastoral 
(Em colaboração com a PASCOM fazer os 
materiais de divulgação). Em comunhão com 
as pastorais sociais, núcleos da dimensão 
social e apoio do pároco e vigário, para o 
enfrentamento coletivo de combate à fome;

Dinamizar a Campanha Combate à Fome;

Registrar os ítens arrecadados na doação, 
para se ter claro quanto foi arrecadação e o 
número de famílias atendidas na campanha;

Cadastrar as famílias em estado de maior 
vulnerabilidade e distribuir as cestas, a partir 
de critérios pré-estabelecidos (independente 
de crença ou religião); 

Encaminhar o restante dos alimentos para o 
Centro Arquidiocesano de Pastoral, a fim de 
serem trocados por outros i tens ou 
destinados às comunidades mais carentes 
com dificuldade de arrecadação.

Após formar as cestas que atenderão a 
paróquia ou área pastoral. (Todas as famílias 
devem assinar o recebimento)

Encaminhar ou indicar as pessoas a serem 
atendidos pelos diversos plantões.

Informar aos comunitários a maneira de 
aceder aos serviços prestados por esta 
frente de trabalho: atendimento psicológico, 
or ientação de d iversas formas de 
fisioterapia, a pastoral da escuta. Divulgar 
estes serviços na paróquia ou área pastoral.

Em relação aos serviços da frente de trabalho 
Saúde: 

A Coordenação da frente de trabalho, “Combate à 
Fome” é compartilhada, por:

 

 Em relação aos serviços das outras 
frentes de trabalho: Comunicação e 
Incidência Política. 

Procurar a forma de realizar na paroquia ou 
área pastoral a conscientização sobre as fake 
News, o negacionismo, as narrat ivas 
fantasiosas, o uso da fé religiosa pelo projeto 
fascista do governo federal. 

Centro de Pastoral - (93) 99170 4305

Francely Brandão – (93) 99121 8868

Ir. Fátima Paiva – (93) 99130 6810
Ir. Raimunda Barbosa – (93) 99102 1289
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Caixa Econômica

CONTRIBUA!
Obras Sociais da Arquidiocese de Santarém

CNPJ 05.712.401/0004-30


