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Aos Párocos, Vigários, Coordenadores de Comunidades de Vida, Pastorais, Movimentos, Grupos e 

Serviços da Diocese de Macapá. 

 

CAMPANHA SOLIDÁRIA EMERGENCIAL: “É TEMPO DE CUIDAR” 

Vakinha Virtual Cáritas Diocesana de Macapá 

 

Saudamos a todos com a paz de Cristo, 

Sensível ao cenário de instabilidade da população, em especial das pessoas que estão em 

situação de vulnerabilidade social, a Cáritas Diocesana de Macapá com o agravamento da pandemia da 

Corona Vírus tomou a iniciativa de construir parcerias para a promoção de ações de solidariedade junto 

aos grupos sociais mais sensíveis a essa crise. 

O resultado prévio deste engajamento foi que até o final de junho, famílias em situação de 

vulnerabilidade das paróquias da capital e interior, e ainda, 45 Organizações Sociais, dentre elas Lar 

Betânia, Casa da Hospitalidade, Fazenda Esperança, Associações Indígenas foram beneficiadas com o 

recebimento de mais de 10.000 cestas alimentos e kits de higiene, provenientes da ação colaborativa da 

Cáritas Diocesana de Macapá e instituições parceiras como o SESI/SENAI, Fundação Banco do Brasil, 

Movimento Amapá Solidário, Ministério Publico do Trabalho, Organização das Nações Unidades para 

Projetos de Serviço e Pontifícias Obras Missionárias. 

Caríssimos(as), apesar do esforços precisamos potencializar essa rede de solidariedade, pois 

a pandemia ainda persiste impactando a vida de muitas famílias que necessitam de nosso auxilio, deste 

modo precisamos mobilizar tantos quantos forem possíveis, e entendemos que Vossa 

Reverendíssa/Senhoria é sujeito de elevada importância neste processo e que poderá fazer toda a 

diferença. A Própria CNBB nos faz convite a essa tomada de consciência afirmando que: “agora, mais 

do que nunca, solidariedade é o selo de autenticidade da vida dos verdadeiros cristãos”. 

Neste sentido, como forma de dar corpo a essa rede caritativa, a Diocese de Macapá 

incentivada pelo nosso Bispo Dom Pedro Conti, está aderindo a iniciativa nacional proposta pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Cáritas Brasileira denominada Ação Solidária Emergencial: 

“É tempo de Cuidar”.  Assim, fazemos convite para que juntos possamos somar esforços, compondo e 

difundindo essa ação de nossa Igreja Local em favor dos mais necessitados. 

A Diocese de Macapá terá como principal iniciativa a mobilização para arrecadação de 

fundos através da VAKINHA VIRTUAL promovida pela Cáritas Diocesana de Macapá. Pedimos então, 

vossa ajuda no sentido de divulgar a vakinha nas redes sociais de vossa paróquia e das 

pastorais/grupos/movimentos/serviços incentivando a participação e doação de toda comunidade 

católica, em especial, dos leigos(as) engajados(as). 

As doações de qualquer valor poderão ser feitas até dezembro 2020, através do link 

http://vaka.me/1054363. Todo o valor arrecadado será revertido em ações de fomento a geração de 

renda no pós pandemia, bem como, alimentos e itens de higiene/limpeza tudo destinado às famílias em 

situação de vulnerabilidade social em nosso Estado. Seja você um parceiro da Cáritas Diocesana, venha 

ser e fazer a diferença fortalecendo essa grande rede de solidariedade que levará um pouco de amor, 

conforto e acolhimento a inúmeras famílias atingidas pela crise da COVID-19 em nossa diocese, 

lembrando sempre que hoje “É tempo de Cuidar”. 

Macapá-AP, 01 de julho de 2020. 

 

DIÁCONO JOSÉ MÁRIO MONTEIRO DOS SANTOS 
Diretor Presidente da Cáritas Diocesana de Macapá 

http://vaka.me/1054363

