"SOMOS SOLIDÁRIOS COMO SÃO SEBASTIÃO"
Caríssimos Párocos, Capelães e Reitores de igrejas,
A grave situação pela qual passam milhares de pessoas em nossa
cidade, desempregadas ou sem receber seus salários em dia, vem se
agravando desde 2016. Preocupa-nos ver o sofrimento a que estão
submetidas, muitas vezes carecendo de recursos para uma vida digna
pessoal e de seus familiares.
Em unidade, nós, Bispos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio
de Janeiro, queremos convidar o nosso povo a um gesto de
solidariedade para com esses nossos irmãos, promovendo uma
campanha, complementar à que as paróquias normalmente fazem para
arrecadação de alimentos e fundos, coordenada pela Cáritas
Arquidiocesana.
A Campanha, com o tema "SOMOS SOLIDÁRIOS COMO SÃO
SEBASTIÃO", será iniciada no dia 7 de janeiro próximo, quando se dará
a abertura da Trezena de São Sebastião, e prosseguirá até à
homenagem ao nosso Padroeiro, no dia 20 de janeiro.
O lançamento acontecerá na missa de abertura da TREZENA, dia
7 de janeiro, que celebraremos às 9hs, na Paróquia São Sebastião, em
Deodoro, transmitida pela RedeVida, Rádios Catedral e Canção Nova-RJ
e pela WebTV Redentor, com cobertura da mídia leiga.
O objetivo da Campanha é sensibilizar as comunidades, através
de seus Párocos, Capelães e Reitores, para que façam suas generosas
ofertas em alimentos a ser entregues nas paróquias e capelas, ou
através de doações financeiras depositadas na própria paróquia ou na
conta da Cáritas Arquidiocesana, Bradesco, Agência 0814, conta
48.500-4. Estas doações financeiras destinam-se à aquisição de
materiais, remédios e atendimento a outras necessidades não cobertas
pelas ofertas de alimentos.
Os alimentos que forem recebidos nas paróquias e capelas
deverão ser distribuídos nas próprias paróquias àqueles - católicos ou
não - que estejam em situação de carência. A Cáritas sugere às
paróquias que a Pastoral Social, ou um grupo constituído com essa
finalidade, pesquisem de forma discreta qual o nosso público alvo.
Na Procissão de São Sebastião, promovida pela Arquidiocese no
Centro do Rio, no dia 20 de janeiro, os fiéis devem ser convidados a
participar, como de costume nessa data, de forma mais generosa

levando suas doações em alimentos. A arrecadação será destinada à
distribuição pela Cáritas para atender situações pontuais.
"SOMOS SOLIDÁRIOS COMO SÃO SEBASTIÃO", a quem
entregamos as famílias cariocas, tão sofridas e ameaçadas por tantas
situações e carências da nossa sociedade! Sobretudo neste Ano
Arquidiocesano da Família, a solidariedade será o maior testemunho de
nossa fé, como gesto concreto de que seguimos as pegadas de nosso
Senhor, como fez São Sebastião.
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