Paróquia de N. Sra. da Glória
Pastoral do Povo de Rua

Prezado(a) colaborador(a),
Sentimentos, fé, desejos e projetos, deram significado às nossas ações junto a população de rua, no decorrer
deste ano que passou. Ações limitadas diante da situação de exclusão e sofrimento, na qual vivem inúmeras pessoas
na cidade de Valença.
A certeza de que o Senhor caminha junto do seu povo e tudo provê, é o que nos tem provocado a continuar a
caminhada, fazendo-nos acreditar que é possível acontecer um mundo novo.
Neste caminhar temos procurado construir novas relações, proporcionadas por novos encontros: encontro com a
vida - com Deus “Pai e Mãe” que cheio de ternura cuida, nutre e mantém a assistência de seus filhos prediletos.
Encontro com Jesus Crucificado que se faz andarilho, doente mental, povo de rua.
O Livro dos Números nos lembra: “Eles são o meu povo, e Eu deles”.
Juntar-se a esse povo de Deus nos conclama a não desviar o olhar dos problemas de nossa cidade, mas enfrentálos com amor e responsabilidade social, buscando mais vida para todos.
O coração de todos os voluntários e funcionários da Casa de Acolhida, o coração das pessoas atingidas pelo
sistema que mata e destrói e o coração do próprio Deus, agradecem e reconhecem os gestos solidários que se
multiplicam, ensinando-nos a recriar novos valores e reciclar nossas próprias vidas.
No ensejo do envio deste relatório anual, procuramos anexar seu carnezinho, fruto de um coração solidário que
sustenta todo este trabalho pastoral. Pedimos-lhe também que preencha a ficha em anexo, devolvendo-a para a
renovação de nosso cadastro.
Após a Assembléia Anual, enviaremos a nossa prestação de contas.

O QUE FOI REALIZADO
Além do atendimento realizado semanalmente em favor da população de rua e catadores de recicláveis que
inclui refeições, higiene corporal (banho, corte de cabelo, barba e unha), curativos, tratamento médico-dentário,
momentos de oração, escuta, orientação, celebrações e confraternizações, destacamos:

Atividades extras realizadas junto aos
moradores de rua e catadores de
recicláveis:














Moradia para um casal na Cidade de Deus
Vacinação (Influenza, DT, Pneumonia e outras)
Visitas familiares visando a reintegração e
conscientização do grande valor da família
Acompanhamento ao Esq. Tenente Amaro para
inscrição no “Projeto Soldado Cidadão”
Participação em grupos de A.A. no
acompanhamento de assistidos
Acompanhamento ao SEAD para tratamento em
clinica de dependência química
Busca de trabalho e cadastramento no Banco da
Cidadania, Supermercados Venturão e Bramil
Encaminhamento para emissão de documentos
Oferta de trabalhos informais
Incursões semanais pela cidade à noite para a
distribuição de sopa e cobertores
Auxílio para retorno à cidade de origem
Assistência hospitalar
Assistência funerária






Atividades extras realizadas junto ao
voluntariado e funcionários:




Participação da Pastoral em sessão do Rotary
Clube de Valença
Pequenos retiros em Esteves
Questões previdenciárias

Ações em prol da Pastoral do Povo de Rua:





Atividades realizadas em prol
dos reintegrados:









Tratamento médico-odontológico
Aquisição de medicamentos
Exames laboratoriais

Doação de vale-transporte para tratamento em
Barão de Juparanã
Doação de utensílios para casa
Doação de cestas básicas pela Secretaria de
Promoção Social
Buscas alternativas de trabalho

A dedicação e o carinho com que Pe. Medoro vem
conduzindo este trabalho Pastoral
O custeio pela Paróquia de N. Srª da Glória de
toda energia elétrica
A disponibilidade de todo o voluntariado e
funcionários neste serviço
Colaboração da Comunidade com nossos
carnezinhos e em doações diversas
A assistência jurídica de Dr. Luiz A. Lemos, Sr.
Valter Moraes, do Sr. Djayr Carlos Gomes, Mauri
César G. de Souza , na reformulação do nosso
Estatuto
Renovação do Convênio de ajuda mútua entre a
Prefeitura Municipal de Valença, Irmandade da













Santa Casa da Misericórdia e Pastoral do Povo de
Rua
O espírito de serviço do Sr. Walter Menezes, que
faz o elo entre P.M.V. e Pastoral do Povo de Rua
no repasse da verba de R$1.000,00 e na
conferência de nossa prestação de contas
Doação de produtos de higiene e limpeza,
remédios pela Prefeitura Municipal de Valença
Cessão de funcionários pela PMV
Campanhas para doação de enxoval de bebê,
roupas e calçados, realizadas por voluntários,
membros da comunidade, Associação Balbina
Fonseca e pela Srª Luciana Fonseca G. Welle
Auxílio na manutenção do Espaço de Acolhimento
pela Associação B. Fonseca (Pagamento da
energia elétrica do mês de março, de despesas
com cartório, conserto e limpeza do aquecedor a
gás, doação de utensílios, alimentos, etc.)
Doação de legumes, verduras, frutas, pelo
supermercado Venturão, pelo Sr. Geraldo Jannuzzi
através dos feirantes
Doação de massas










Doação de utensílios e eletrodomésticos por
membros de nossa comunidade para os
reintegrados
Doação semanal de um sopão por José Otávio
Conceição, que é servido a noite
Oferta semanal de transporte para incursões
noturnas, visitas familiares e transporte do
voluntariado para os retiros por Dodô
Doação de cobertores por membros da
comunidade e por Irmã Elide, através da
“Campanha da Lã” (Rio de Janeiro)
Assistência médica particular quando necessária

Projetos:




A construção do Centro de Acolhimento
As oficinas de trabalho para o regate da dignidade
e cidadania
A formação da Cooperativa de Catadores de
Recicláveis

Por tudo isso, damos graças a Deus! Temos procurado nos deixar guiar por Ele e viver, em nossa limitação, a
missão para qual fomos chamados:

“Defender a vida, desde a sua concepção, contra tudo o que a ameaça,
como a fome e a guerra; é preciso curá-la daquilo que a debilita e a
desonra, como as doenças e os excessos do álcool e das drogas; é preciso
protegê-la daquilo que a degrada, como a violência, as desumanas
condições de vida, as indignas condições de trabalho e todos os males
deste gênero. Contra os malfeitores de nossa época que vêm só para
‘matar e destruir’, nós somos chamados a reagir com as armas da
verdade, da justiça e do amor.” (CIC - JOÃO PAULO II)
Esperamos continuar contando com seu apoio e sua colaboração. Almejamos fortalecer nosso vínculo e o
crescimento desta grande família, respondendo com fidelidade ao projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ficaremos muito felizes em receber sugestões e sua visita ao Espaço de Acolhimento “Mãe Teta”. Para entrar
em contato conosco procure um de nossos voluntários ou ligue para 2452-1331 (Eneida), 2452-0972 (Rita), 24533292 (Dilnéa), ou 2453-4206 (Irmã Inês).

Fraternalmente,

Dilnéa Figueira Gonzaga
Coordenadora

Rita Cássia Reis da Cruz
Coordenadora

Eneida Fernandes de Oliveira
Coordenadora

