Curitiba, 26 de agosto de 2022.

Queridos Voluntários do HUC e HMC
Com o Papa Francisco, também estamos convencidos de que os voluntários dão um rosto mais humano
e mais cristão à humanidade!
Ser voluntário no HUC – Hospital Universitário Cajuru e no HMC – Hospital Marcelino Champagnat:
➔ é levar humanização, amor, confiança, alegria,
assistência religiosa e espiritual aos pacientes, seus
familiares, acompanhantes; ➔ é coordenar programas
de atenção e cuidado à saúde por meio de atividades
lúdicas, culturais e educativas, capazes interagir com os
pacientes/enfermos e de amenizar a sua permanência
nos dias de hospitalização.
É o altruísmo e a caridade de Deus que move o coração
dos nossos voluntários a reconhecerem no
paciente/enfermo o irmão ou irmã a ser acolhido(a) e a
dar um rosto mais digno, mais humano e mais cristão a
essas pessoas e a sociedade. Por isso, os nossos
voluntários
experimentam
quão
prazerosa
e
transformadora é a doação que fazem de suas vidas e
tempo ao levarem esperança e bem-estar aos
pacientes/enfermos por meio do apoio, orientação, calor
humano, caridade, preces de intercessão.
Bonito o salão de jantar com toda a dinâmica de atividades alusivas ao Dia Nacional do Voluntariado de
2022, lauto de quase 350 queridos(as) voluntários(as) do HUC e do HMC, e de tantas outras pessoas
aderentes ao jantar (familiares e amigos) que admiram, apoiam e os querem bem!
O nosso voluntariado tem a história de uma relação humana, rica e solidária; não é uma atividade fria,
racional e impessoal... É relação de pessoa a pessoa para viver e conhecer novas realidades, experiências
e situações de fragilidade, podendo fazer algo, sem esperar nada em troca e, sobretudo para tornar os
pacientes/enfermos (e seus familiares) seres humanos melhores, com saúde, dignidade e qualidade de
vida.
Sim... o nosso voluntariado tem um mecanismo poderoso capaz de envolver pessoas e a sociedade civil na
construção de um mundo melhor, impulsionando-as a exercer uma cidadania ativa e cooperativa com o bem
comum em prol de interesses comunitários e coletivos.
Estudos científicos mostram que ajudar os outros impulsiona a felicidade, aumenta os níveis de
satisfação pessoal, proporciona senso de sentido e de propósito de vida ao indivíduo, melhora o humor,
reduz o estresse etc. Cada pequeno esforço voluntário, quando é feito com amor, transforma a pessoa, até
mesmo a mais difícil.
Recebam do HUC, HMC, da PUCPR, do Grupo Marista, da PMBCS o nosso emocionado tributo de
gratidão pelo espírito samaritano que os anima! Somos deveras agradecidos aos voluntários por
complementarem com suas ações e vidas doadas as atenções, atendimentos e intervenções médicas-e-deenfermagem do HUC e do HMC.
Perseverem serenos, fortes e unidos em seu trabalho e doação frente às dificuldades que poderão
encontrar, colocando na base de tudo o objetivo final do compromisso e engajamento de vocês: o serviço
amoroso ao próximo!
Um abraço agradecido e que Deus os recompense com bênçãos e graças,

