
Diocese de Jales - SP 
 

Projeto: 
REDE DE PROTETORES DA VIDA 

 
“O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. Amorosamente acolhido cada 

dia pela Igreja, há de ser fiel e corajosamente anunciado como boa nova aos homens de 

todos os tempos e culturas” (Encíclica Evangelium Vitae, do Papa João Paulo II) 

 
Introdução:  
 

No intuito de melhor compreender e atuar junto às diversas mudanças e 
transformações que o mundo vem enfrentando em sua história recente, sendo a mais 
marcante delas a atual Pandemia pelo novo Coronavírus, a Diocese de Jales traz à população 
a reflexão sobre a participação cidadã em defesa e valorização da vida. Faz-se necessário o 
aprofundamento das reflexões das comunidades acerca das atitudes e comportamentos 
cotidianos que podem colocar em risco a vida e o meio ambiente através de rede de apoio, 
cuidado, diálogo e monitoramento. (1) 
 Considerando o contexto atual da pandemia pelo novo coronavírus, este projeto traz 
às comunidades reflexões e propostas de conscientização, prevenção, fiscalização e apoio 
frente a diferentes situações enfrentadas pela população. Podemos citar algumas como a 
dificuldade na manutenção das medidas de isolamento social, a alta taxa de mortalidade 
entre a população idosa, o sofrimento das famílias enlutadas bem como dos indivíduos e 
familiares de pacientes portadores das sequelas da Covid-19, as dificuldades sócio-
econômicas enfrentadas por parte significativa da população dentro do cenário atual, as 
dúvidas sobre tratamentos e vacinas, entre outras. (2) 
 A proposta geral desta rede de voluntários é a de que cada sujeito desempenhe papel 
de protagonismo dentro do cenário que lhe é comum no cotidiano, estimulando o diálogo e 
a reflexão e posicionando-se a fim de capilarizar informações de cuidado com a população, 
bem como sensibilizar a si mesmo e as pessoas com quem convive para o cultivo de atitudes 
de respeito à vida, no contexto individual e comunitário. (3) 
 Considerando as diferentes realidades das comunidades que compõe a Diocese de 
Jales é adequada a formação de diferentes Redes de Apoio nos municípios adaptando as 
ações às realidades locais mas mantendo as linhas gerais traçadas no atual projeto, bem 
como reuniões periódicas no âmbito diocesano para trabalhar nos encaminhamentos gerais 
da Rede de Protetores da Vida visando seu desenvolvimento e fortalecimento. (4) 
 Questões como a compreensão das realidades de cada município, a necessidade de 
sensibilização em relação ao valor da vida, a responsabilização cidadã dos voluntários em 
resguardar os territórios em que circulam cotidianamente, a compreensão mais aprofundada 
sobre os movimentos de relaxamento dos cuidados básicos e  o cuidado com as famílias e 
indivíduos afetados pela Covid-19 foram temas de reflexão e serão melhor desenvolvidas ao 
longo do desenvolvimento deste projeto. (5) 
 Trabalharemos tendo com linhas gerais de reflexão e ação três pontos principais: (6) 
 
 



1. Conscientização e sensibilização das comunidades. (7) 
2. Fiscalização dos territórios e cenários que representem maior risco de 

transmissibilidade do coronavírus nos diferentes municípios. (8) 
3. Apoio às pessoas que foram atingidas pela pandemia, seja de forma direta – 

adoecimento, perda de entes queridos, evolução com sequelas e complicações 
clínicas – seja de forma indireta – sofrimento psíquico relacionado à pandemia, 
vulnerabilidade sócio econômica frente ao contexto atual. (9) 

 Frente à complexidade e à gravidade das questões enfrentadas pela população no 
momento histórico atual propõe-se acima de tudo a criação de uma Rede Humanitária que 
terá como fio condutor a reflexão sobre o cuidado individual e com o próximo na nossa 
sociedade. (10) 
 
Objetivo Geral: 
 

Constituir uma rede de apoio denominada “Protetores da Vida”, formada por padres 
e paroquianos vinculados à Diocese de Jales/SP, com o objetivo de estruturar, implementar 
e monitorar ações de proteção à vida, no contexto da pandemia do novo coronavírus e nas 
demais relações humanas e com o meio ambiente. (11) 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Criar uma rede de cuidados e proteção à vida através da participação cidadã de 
voluntários. (12) 

 Obter a participação do maior número possível de municípios da Diocese de Jales a fim 
de ampliar o cenário de discussão e ações concretas em proteção da vida. (13) 

 Estimular diálogos e cenários de reflexão sobre as atitudes cotidianas que podem 
trazer risco à vida, à saúde e ao meio ambiente.  (14) 

 Atuar junto às Políticas Públicas a fim de resguardar e defender as orientações da 
Diocese de Jales sobretudo no atual cenário da pandemia por coronavírus. (15) 

 Compreender as realidades dos diferentes municípios da Diocese multiplicando e 
capilarizando a atuação das Redes de Protetores da Vida. (16) 

 Monitorar ambientes e ações de risco à saúde da população, conforme orientações da 
Diocese e normas sanitárias. (17) 

 Dar visibilidade e acolhimento à história das famílias acometidas pela covid-19 e que 
enfrentam situações de luto e/ou complicações físicas da doença. (18) 

 Discutir e implementar abordagens específicas para a população idosa, a mais 
vulnerável à Covid-19. (19) 

 Dialogar e sensibilizar os jovens a participarem das redes de “Protetores da Vida”. (20) 

 Reconhecer e aumentar a visibilidade das ações de solidariedade já existentes em 
nossa Diocese (21) 

 Reafirmar a importância das ações básicas de higiene e distanciamento (ex. uso de 
máscaras, higienização das mãos, distanciamento físico) através de ações de educação 
continuada utilizando recurso como as mídias sociais para ampliar o alcance dessas 
orientações. (22) 



 Dar publicidade a ações positivas de proteção à vida e estimular que os indivíduos 
possam ser ativos e engajados em elaborar e trazer propostas de fortalecimento das 
ações de cuidado. (23) 

 Manter o diálogo entre as Redes de Protetores da Vida Municipais e regionais no 
âmbito diocesano com a composição de coordenação diocesana da qual participem ao 
menos um membro de cada município, de acordo com critério populacional. (24) 

 Futuramente ampliar a discussão sobre a proteção à vida, considerando o 
desenvolvimento humano em sua integralidade, bem como nossa relação com o meio 
ambiente, também buscando contribuir para a construção de ações de reflexão e 
monitoramento. (25) 

 
Estruturação do projeto: 
 

Através da iniciativa de representantes da Diocese de Jales foi constituído um grupo 
inicial de voluntários com a participação de representantes da Diocese, Paróquias e Quase-
Paróquias, oriundos de diversas categorias profissionais familiarizados com as atividades 
pastorais e com o cuidado com a população. Tal grupo tem a programação de reuniões 
periódicas e deve ser enriquecido por novos voluntários interessados na temática da 
Proteção à Vida e ações de reflexão e monitoramento. Com o desenvolvimento do projeto 
vislumbra-se também a participação de voluntários de boa vontade oriundos de diferentes 
religiões. (26) 

O projeto será apresentado aos Padres da Dioceses de Jales que terão o papel de dar 
visibilidade às ações e temáticas desenvolvidas pelo grupo resultando na futura ampliação 
da rede de paroquianos voluntários na Proteção à Vida e na constituição das Redes de 
Protetores da Vida locais, que terão calendário de reuniões paralelo ao calendário do grupo 
diocesano. Nas Redes locais os voluntários poderão discutir estratégias de ação, trocar 
experiências, reflexões, apoiar-se no objetivo de contribuir com o cuidado com a população.  
(27) 

As ações iniciais da Rede de Proteção à Vida estarão voltadas à situação sanitária da 
população de nossa região frente à Pandemia no Novo Coronavírus. (28) 

O presente projeto será utilizado como base para que os municípios desenvolvam seus 
planos de ação específicos, de acordo com as prioridades percebidas pelas comunidades. (29) 
 
Como participar: 
 

Paroquianos com interesse em contribuir com ações de proteção à vida podem entrar 
em contato com os Padres ou outros participantes do Projeto. (30) 

Os voluntários deverão agir como multiplicadores dos grupos em suas comunidades, 
ampliando as Redes de Protetores da Vida através da sensibilização e inclusão de novos 
participantes. Cada voluntário terá papel central em cultivar ações de cuidado em suas 
rotinas cotidianas, conscientizando-se e conscientizando seus pares quanto à necessidade de 
cuidados que o momento atual exige de toda a comunidade. (31) 

 
Fernandópolis, 14 de novembro de 2020. 


