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PRÊMIO SURPRESA
Atenção crianças; O Mensageiro Paroquial, de julho / agosto 
continua com o brinde surpresa. Para participar basta preencher 
corretamente as cruzadas ao lado, Colocar seu nome e telefone, 
inserir na urna que estará disponível na secretaria da Paróquia 
e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 20 de 
Setembro, domingo após a Missa das 09 horas. Participem...

NOME : 

TELEFONE:

O vencedor do prêmio surpresa 
do último jornal foi o jovem Pedro 
Donizete da Silva Lamberti  da 
nossa comunidade. A ele e todos 
que participaram fi ca os nossos 
agradecimento e continuem 
participando...

Quando salientamos a riqueza 
da essência humana, podemos 
identifi car potencialidades que 
muitos desconhecem, apesar 
das fragilidades, todos detêm 
de peculiaridades relevantes 
que podem ser fortalecidos no 
processo de enfrentamento 
de cenários conflituosos em 
suas mais variadas dimensões. 
Diante da contemporaneidade 
socioeconômico cul tural , 
consideramos que o Serviço 
Social enquanto participante 
da problemática apresentada 
pe las  pessoas em seus 
diversos núcleos familiares, 
p roporc iona  a t ravés  do 
conhecimento da realidade 
humana e social, atender as 
famílias de forma global, já que 
este setor caracteriza-se como 
política relevante e proporciona 
condicionalidades positivas 
junto à demanda e à sociedade 
de  modo  ge ra l .   Nes tas 
perspectivas, a Paróquia Matriz 
Santa Bárbara têm realizado 
ações que visam contribuir para 
o processo de empoderamento 
e autonomia das pessoas/
famílias que são atendidas bem 

Um Relicário da Pastoral Social
como atendimento/orientação 
à demanda espontânea por 
meio de articulação com a 
rede socioassistencial e outras 
Políticas do município com 
objetivo de descaracterizar 
o assistencialismo, uma vez 
que a Política de Assistência é 
uma área específi ca que utiliza 
as Políticas Públicas como 
instrumentos para intervir de 
forma efetiva nas múltiplas 
expressões da questão social. 
A cada detalhe das intervenções 
me recordo sobre a relevância 
em poder respeitar e dignifi car 
a essência humana. Sim, é por 
meio das pessoas, das crianças 
e adolescentes, das famílias que 
ressignifi co o sentido pelo qual 
o Serviço Social constrói junto 
à sua demanda um movimento 
dialético de autoconhecimento, 
e m p o d e r a m e n t o  e 
consc ien t i zação de  seus 
direitos. Uma das ações que 
têm movimentado positivamente 
a comunidade e o município 
de forma geral é a realização 
do I Curso para Cuidador de 
Idosos da Paróquia. A iniciativa 
se deu mediante diagnóstico 

técnico que identificou um 
relevante número de idosos no 
território e constante procura 
por pessoas capacitadas para 
exercer função de cuidador 
(a) do público idoso. A fim 
de proporcionar capacitação 
básica aos in teressados, 
contamos com uma competente 
equipe multiprofissional que 
se propôs a contribuir com 
conteúdo técnico, sendo eles: 
Assistente Social, Psicólogos, 
Te r a p e u t a  O c u p a c i o n a l 
especialista em Gerontologia, 
Enfermeira, Médico Clínico 
Geral, Nutricionista, Dentistas, 
Fisioterapeuta e Fonoaudióloga. 
As vagas disponibilizadas foram 
preenchidas em três semanas 
e já temos uma lista de espera 

para uma segunda versão do 
curso, que teve seu inicio em 
16 de julho e terá encerramento 
com entrega de certifi cados em 
17 de setembro. Enfi m, estamos 
trabalhando assiduamente 

para que haja protagonismo 
de tantas histórias de vida, 
histórias estas que exigem 
um olhar demorado, escuta 
quali f icada e intervenção 
efetiva e não imediatista.

“O mais leve movimento de uma alma animada de puro amor é mais 
proveitoso à Igreja do que todas as demais obras reunidas” 

(São João da Cruz)

Gleice Cristiane de Santana
Assistente Social 

Paróquia Santa Bárbara

A dica de l ivro de hoje é bem 
interessante, um livro de Professor 
Felipe Aquino da Canção Nova que 
com certeza vai ajudar a todos. É um 
guia prático para aprender a fé católica 
autêntica e poder tirar as dúvidas 
sobre as verdades da fé, de maneira 
fácil e rápida. De forma resumida e em 
ordem alfabética são apresentados os 
principais assuntos que o Catecismo 
da Igreja Católica aborda. 

Dica de Livro 


