COMUNICADO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA

Cáritas Junto Dos Mais Desprotegidos
Neste tempo de pandemia, a primeira urgência é a de mantermos em funcionamento as instituições
que entre nós têm assegurado que não haja fome na área geográfica do nosso Patriarcado.
Assim, para a aquisição de bens alimentares, a Cáritas Diocesana de Lisboa entrega de
imediato:
•

À Comunidade Vida e Paz, instituição da Igreja, ao serviço das 450 pessoas em situação de
sem-abrigo de Lisboa, um reforço de 40 mil euros, para cobrir as necessidades de um mês de
serviço, numa parceria com o grupo Jerónimo Martins;

•

Ao Banco Alimentar contra a Fome, que recebe alimentos doados para os distribuir em
Lisboa por 380 instituições, acudindo a cerca de 80 mil pessoas, um reforço de 40 mil euros;

•

Ao ReFood, movimento que elimina desperdícios alimentares, distribuindo os excedentes em
46 mil refeições por mês, em todo o país, um reforço de 25 mil euros, para que possa continuar
a assegurar apoio alimentar enquanto os restaurantes estão fechados;

•

A cinco Paróquias do Patriarcado, que habitualmente fornecem refeições a um total de 1382
pessoas diariamente, um reforço de 41 460 euros.

Sabemos que isto é só um princípio.
Sabemos que as instituições, agora apoiadas, estão a fazer um trabalho absolutamente notável,
excedendo-se, para não abandonarem quem mais precisa, numa hora de particular aperto. Estamos
solidários com todos os colaboradores e voluntários, que se desmultiplicam na sua missão de fazer
o bem, bem feito.
Coragem! É Jesus a quem deitam a mão, é Jesus que convosco vai acudir aos mais vulneráveis. Deus
vos guarde em saúde.
A Cáritas Diocesana de Lisboa está particularmente atenta ao desenrolar da situação nos contornos
de incerteza que conhecemos. Fá-lo, casando donativos com necessidades, procurando parcerias que
potenciem o esforço de todos para que ninguém fique desamparado. Mas fá-lo sobretudo com enorme
esperança, pois vivemos da certeza que em todas as circunstâncias, até nas mais difíceis, se
manifestam surpreendentemente o amor e a misericórdia de Deus. E fá-lo também com imensa
gratidão por todos aqueles que generosamente já estão a contribuir com donativos, quer em espécie,
quer financeiros, para que a Cáritas possa estender a sua ajuda capilarmente, não só hoje como nos
próximos meses.

Ainda que fiquemos em casa, todos podemos ser úteis. Estamos em isolamento, mas não fechados
num egoísmo autorreferencial.
Contamos com a sua oração. Ela dispõe o coração para a escuta dos sinais de Deus - sempre, e em
particular durante esta Quaresma tão atípica.
E se puder, faça um donativo, por pequeno que seja, para o NIB da Cáritas Diocesana de Lisboa:
NIB 0033.0000.5005.7111.7070.5
O seu donativo de hoje permite-lhe a si chegar a pessoas concretas. Vamos dando notícias. Se
quiser falar connosco, ligue para o 925 401 408.
Todos juntos vamos superar este desafio.
A Virgem Maria, nossa Mãe e Padroeira, conduza o nosso olhar. Jesus nosso Salvador dê ousadia à
nossa ação.

A Caridade Vence Sempre.
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