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MULHER HOSPITALEIRA!
No passado dia 07 de Março Dona Josefa Aparecida
de Queiroz subiu à tribuna da Câmara de Vereadores
de Aparecida do Taboado – MS, para receber o
Prêmio Mulher Cidadã “E LEONORA CAMARGO DE QUEIROZ”.
O grupo dos Voluntários e Voluntárias de São João de
Deus, que ela coordena na Casa da Hospitalidade,
bem como a Ordem Hospitaleira, exultaram e a ela se
associaram, como se fosse para nós também.
Este prêmio foi atribuído por ocasião do Dia Internacional da Mulher, dia que Josefa já não sabe dissociar
do coincidente dia de São João de Deus, e visa
“agraciar mulheres do município que tenham oferecido
contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher
ou atuado de forma destacada em ações minimizadoras
das desigualdades sociais da população”.
Com ela foram premiadas mais duas aparecidenses.
Voluntária na Casa há 6 anos
D. Josefa é Voluntária na CH desde 15/05/2010. Ao
longo dos 6 anos desta sua missão, tem manifestado
responsabilidade, cooperação, respeito por companheiros e assistidos e, sobretudo, muita sensibilidade
às necessidades de quem sofre carências de qualquer
natureza: material, social, familiar, conjugal, espiritual.
Quem convive e atua ao seu lado confirma que o
tempo e aplicação que dedica ao trabalho voluntário
ultrapassa largamente o compromissado com a
entidade e, ante as solicitações dos outros,
facilmente passa para segundo plano os seus
afazeres, compromissos e interesses pessoais.
Ela coordena a Equipe dos Voluntários de São João
de Deus e, mais do que isso, coordena a própria
Casa da Hospitalidade “in loco”, já que a Ordem a
dirige à distância, embora com visitas regulares.
Dela nunca se ouviu ninguém queixar e nela todos
encontram uma ajuda ou um conselho amigo, “de
experiência feito”. Sua atuação se resume numa
palavra: “Hospitalidade”. “Misericórdia” também lhe
assenta bem!
Principais atividades que desenvolve na CH:
coordenação dos Voluntários e organização das
escalas de serviço, compras para a entidade, visitas
a famílias em situações de vulnerabilidade, solidão
ou doença, preparação de refeições para andarilhos
ou pedintes, acompanhamento de pessoas aos
serviços e saúde, organização mensal do Bazar da
pechincha, preparação de cestas de alimentos e
outros bens para pessoas e famílias necessitadas,

avaliação de situações de carência, definindo as
prioridades de atendimento, acompanhamento
de doentes sem família, no hospital, faxinas em
casa de pessoas dependentes ou desorganizadas.
Fizemos-lhe três perguntas:
TABOADOH: Que significa para si este Prêmio?
JOSEFA: Para mim é ter consciência de que o
trabalho realizado nessa C.H. está sendo
valorizado e reconhecido pela nossa população
aparecidense.
TABOADOH: Sabe que o Dia Internacional da
Mulher coincide com o Dia de São João de
Deus?
JOSEFA: Sim, é uma coincidência que só enaltece
a figura da mulher, visto que São João de Deus foi
um grande defensor da dignidade feminina.
TABOADOH: Que significa a CH na sua vida?
JOSEFA: A C.H., com seu lema “Pela Vida a Vida
Toda”, significa para nós uma continuidade dos
planos e dos trabalhos de SJD. Sei que, com
minha pequenez, jamais me assemelharei a ele,
no seu apostolado misericordioso, mas como
cristã e joandeína, quero estar sempre atenta às
necessidades de cada irmão ou irmã que chegam
até à C.H. com suas ansiedades e esperanças,
pois é este o centro da nossa missão.
Parabéns, D.Josefa, “Mulher Cidadã”!
Parabéns Mulher Hospitaleira!!
Não pare ainda, não desista nunca!

CASA DA HOSPITALIDADE – RELATÓRIO DA VIDA TODA
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DATA

PROGRAMA

PROJETO

ATIVIDADE

20160303
20160307
20160307
20160310
20160312
20160313
20160320
20160329
20160331

Socorrestes-me
Cuidastes-me
Pertença
Acompanhastes-me
Vestistes-me
Pertença
Vestistes-me
Defendestes-me
Acolhestes-me

Luz no Sufoco
Na pele do outro
Fragrâncias OH
Veladas
Bazar da Pechincha
Fragrâncias OH
Brechó out
Procuração
Fatebenefratelli

Daniel, car. > Fez na CH ligações telef. p/ Alagoas e almoçou
Aparecido, amput. > Feito seu curativo, a pedido do posto de saúde
Josefa Queiroz, Voluntª > Homenageada na Câmara “Mulher Cidadã”
Geralda e Cícera, intern. > Acomp. Na santa Casa durante a tarde
Realizado Bazar da pechincha do mês (renda bruta R$1.240,00)
Na missa do Santuário levada imagem de SJD e distrib. medalhinhas
Acampamento dos sem Terra > Levou 12 sacos de roupas grátis
Ida na APAE por instruções da psicóloga ref. à Dafini, criança defic.
Márcia > Doou à CH 6 volumes de roupas e calçados

