Paróquia Santo Antônio do Partenon | Ação Solidária evangeliza e pede apoio da comunidade
Qui, 15 de Agosto de 2013 21:13

Palestra realizada no auditório da Paróquia

Mais de trezentas pessoas participaram nesta quinta-feira, do programa de evangelização
da Ação Social Santo Antônio. O trabalho realizado pela voluntária Zulmar Oliveira é realizado
no dia de entrega das cestas básicas para as famílias beneficiadas pelo programa da Paróquia
Santo Antônio do Partenon. A ação antecede a entrega do auxílio às famílias carentes do
bairro.

Segundo Zulmar, esta atividade foi incida no mês e fevereiro do ano passado, com a
realização de uma palestra motivacional para as famílias. “A cada mês escolhemos um tema
que toque em suas vidas”. Neste mês a palestra bordou a importância da família na educação
dos adolescentes e dos jovens. “No começo as pessoas ficavam retraídas. Agora, elas chegam
vibrando e aguardando esse momento de diálogo”. A palestrante salienta que é vital para os
jovens a presença e o acompanhamento da família neste período de suas vidas, pela
segurança e orientação que eles esperam.
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O Coordenador da Ação Solidária Santo Antônio, Elimar Janz, afirmou que nos últimos
meses aumentou a demanda pelo auxilio alimentar. No entanto, para receber essa ajuda, as
pessoas precisam participar de oficinas de formação e qualificação profissional, oferecidas pela
Ação Solidária, exceto às pessoas idosas, doentes e mulheres grávidas. Atualmente, são
beneficiadas 150 famílias, mais 35 idosos e dezoito gestantes. Janz explica que em razão do
aumento da demanda, a Ação Solidária tem dificuldade em atender adequadamente a todas as
pessoas carentes que buscam o auxílio. “Não podemos deixar as pessoas idosas e gestantes
desassistidas, por isso, estamos solicitando o apoio da comunidade com a doação de
alimentos não perecíveis, para podermos atender bem os carentes”. Qualquer quantia e tipo
de alimento não perecível pode ser entregue na secretaria da Paróquia ou na Ação Solidária.

Fila para entrega da cesta básica
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