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SITUAÇÃO DAS FILIPINAS (desde 2021)

Filipinas: Luzon, Visayas y Mindanao 7.100 ilhas

14,2 hectares de superfície

População atual do país: 110.846.594 

População da zona metropolitana de Manila: 14.158.573

(Cidades e distritos comerciais centrais)

20% da população na linha da pobreza

Maior população rural que urbana

Número médio de filhos por família: 6



SITUAÇÃO DAS FILIPINAS  (desde 2021)

Pobreza em zonas rurais
• Principais meios de subsistência: agricultura e pesca

• Vulnerabilidade diante de desastres naturais

• Oportunidades de trabalho limitadas

• Acesso limitado ou sem acesso a bancos e informações financeiras

• Nível básico de educação

• Acesso reduzido a serviços essenciais de saúde

Pobreza em zonas urbanas
• Sem condições decentes de vida

• Assentamentos informais em comunidades/favelas ou moradores de rua

• Procura de emprego no exterior, legal ou ilegalmente, como profissionais liberais o 

empregados domésticos.



COVID-19: Situação das Filipinas 

Casos Recuperados Mortes

Filipinas (Total) 1,15M 1,08M 19.262

Área metropolitana (Manila) 488K 466K 6.905

Media de 5.000 casos de Covid por dia na área metropolitana de Manila



Grupo de trabaho interinstitucional (GTI) em Vigilância de SARS-CoV-2:

• Uso de mascaras e de protetores facial em todos os momentos. Multas impostas pelo Governo

• O acesso as áreas públicas só é permitido a pessoas entre 18 e 65 anos (acesso proibido a idosos e pessoas com 

deficiência)

• As reuniões de massa em espaços públicos estão proibidas

• Até um máximo de 10 pessoas em velórios, casamentos, batismos na igreja e na área de recpção

• Fechamento de salões, bares, academias e postos telefônicos

• Capacidade máxima ao ar livre de 10% em restaurantes. autorizados. Self  service e take away apenas em centros

autorizados. Hoje, as pessoas dependem da distribuição de alimentos

• Impossibilidade de distanciamiento social em pequenas casas de ocupação ilegal

• Não há aulas presenciais nas escolas, nos colégios, apenas virtuais (zoom)

• Imposição do toque de recolher. Pontos de verificação

COVID-19: Situação das Filipinas 

(nossas dificuldades)



SAÚDE
• Testes pagos de diagnósticos da Covid-19:  PCR, testes rápidos e de antígenos

• 100% de ocupação dos hospitais por Covid-19

• Escassez de médicos de primeira linha (muitos deles infectados)

• Alta trasmissão nos transportes públicos

• Imunidade de rebanho prevista para 2026 devido ao baixo ritmo de vacinação

• Relutância de muitas pessoas em se vacinar

ECONOMIA
• Fechamento de pequenas, médias e grandes empresas. Demissão de funcionários

• Alta taxa de desemprego

• Interrupção do turismo por restrições de mobilidade locais e internacionais

• Uso de vários hotéis e condomínios como centros de quarentena

• Capacidade operacional empresarial reduzidass devido ao teletrabalho, modalidade predominante

• Fechamento dos orgãos governamentais e tribunais de primeira instância devido à existência de casos

• Diminuição de serviços prestado

COVID-19: Situação das Filipinas 



Uma história
comum hoje em dia

Um “inimigo invisível” que afeta a:

• a saúde física

• a saúde mental e o bem estar psicológico

• a economia e fontes de subsistência

• o acesso aos sacramentos

• a maneira em que, normalmente, respeitamos os
doentes e os falecidos

• o sentimento de incerteza, incapacidade de ajudar



Uma 
história
comum

hoje em dia

Covid-19: Algumas consequências positivas
• O confinamento nos permitiu focar nas pessoas e 

em todas as coisas que são importantes

• Renovação de relacionamentos que eram dados 
como certos

• Satisfação com o básico, e ser capaz de ajudar
aqueles que mais precisam

• O despertar do espírito de 
comunhão/solidaridade o “bayanihan”, como um 
dos mais preciosos valores filipinos

• A quarentena da comunidade nos fez valorizar as 
pequenas coisas da vida, e aprendemos a priorizar
o que é essencial



Como membros da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, 

• Como vamos agir diante desta pandemia?

• De que âncoras espirituais precisamos para vencer
a Covid-19?

• O que podemos fazer para continuar, efetivamente, 
com as obras criativas da Caridade? 

• Como levantamos aos abatidos?

• Como restauramos aos que estão destroçados?

• Como ajudamos aos feridos?



Como agir
diante desta
pandemia?

•Nesta sessão de formação vicentina, novas
maneiras de agir diante desta pandemia serão
sugeridas

•O nosso é apenas um lembrete: uma pandemia
desta magnitude já aconteceu antes; portanto, 
não se assuste



Qualidades

vicentinas exigidas



A “colaboração”  está em nossos “genes 

vicentinos”. Não trabalhamos

isoladamente, mas num contexto de 

relações com a Igreja,  a organização, a 

comunidade e a família.” 

“Vivam juntos como se tivessem um só coração e uma só alma, e que esta união de 

espírito seja a verdadeira imagem da unidade de Deus”

São Vincente de Paulo



Como agir
diante desta
pandemia?

Precisamos aprender como São
Vicente e Frederico Ozanam
lidaram com situações semelhantes.



Situações difíceis nos tempos de São
Vicente e Frederico Ozanam

São Vincente: (nas décadas de 1630-1650)

• Durante a guerra dos Trinta Anos e outras
guerras políticas, França sufreu a fome, a peste,
bem como o empobrecimiento de centenas de
milhares de pessoas, incluindo o clero, freiras de
conventos de clausura, etc.

• Roubos, saqueamentos e a saída dos povos a
París.



Situações difíceis nos tempos de São
Vicente e Frederico Ozanam

Beato Frederico
Ozanam (na década de 
1830)

• A SSVP começou no 
meio de uma epidemia
de cólera em París.

• Ozanam e seus
companheiros
ajudaram a  beata
Rosalía Rendu a assistir
as vítimas da cólera.



Como eles
lidaram diante
da situção?

A espiritualidade é baseada em
três pilares: 

I. Presença de Deus / Cristo

II. Os pobres

III. A comunidade eclesiástica



I. Deus / Cristo

Naqueles que sofrem

• Ansiamos pela eucaristía: missas
virtuais, procissão eucarística

• A “Cruz” é um lembrete: “não
estamos sozinhos em nosso
sofrimento”

• O sofrimento de Cristo pelo bem
dos outros



1. Deus / Cristo Naqueles que ajudam
aos que sofrem

• Cristo nos conforta, 
nos cura, nos apóia

• Cristo está presente
com quem está na
linha de frente
(médicos, taxistas…)

Ver Cristo nos pobres



II. Os pobres

Os mais vulneráveis em tempos de pandemia

• Físicamente afetados

• Marginalizados economicamente

• Os pobres: beneficiários de nossa ajuda

• Nossa ajuda pode ser maior

• As necessidades são enormes, insaciáveis



Os pobres
• Os pobres ajudando os outros. Ninguém é tão pobre que 

não tenha nada para dar

• De certa forma, nos ensinam lições  de tolerância, de 
ajudar os mais necesitados, de abnegação …



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

.Comunidade
eclesiástica

• São Vicente e Frederico nunca
atuaram sozinhos

• Eles sempre envolveram e 
engajaram outras pessoas da 
comunidade para trabalhar
pelas pessoas afetadas

https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Comunidade eclesiástica

• Sentido de unidade, cooperação, 
comunhão com os outros

• Corpo “ferido” de Cristo

• Poder colaborativo

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://opennews.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Que fazemos?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Deve haver um sistema melhor

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Que fazemos?

De forma muito simples:

• Presença física / visita: “presença virtual”

• Atenção aos necessitados: Buscar aos
afetados, não só os que estão mais
próximos, mas também os que estão
esquecidos e abandonados

• Criação de uma equipe de intervenção

• Agir de acordo com as capacidades e 
talentos de cada um

• Compartilhar o pouco que se tem

• Orar pelos outros, e pelos que estão na
linha de frente

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ações concretas
da SSVP 
Filipinas 



I – Reacender
relacionamentos
com os membros



Webinar “kumustahan”, por Zoom, com os

chefes de conselhos e conferências, e 

membros: foram organizados dois durante a 

pandemia com diferentes regiões do país



Reuniões periódicas por Zoom com nossos alunos,

uma vez que as despesas com transporte e

alimentação foram substituídas por aquelas

derivadas de dispositivos eletrônicos (celulares,

tablets e laptops). Muitos beneficiários do programa

“Assist a Student” (ajuda a um estudante) não puderam se

inscrever por dificuldades financeiras. Telefones e

dispositivos móveis foram emprestados aos nossos

alunos para que eles pudessem assistir às aulas virtuais.



Orações virtuais em nível diocesano: estações da cruz

da última Quaresma e o rosário deste mês de maio

História: Jesus está no mais humano dos lugares. Ele já

experimentou uma profunda solidaridade com tantos nesta

terra, sendo espancado e torturado. Agora está injustamente

condenado à pena de morte. Seu compromisso de entrar em

nossas vidas dá início a seus últimos passos. Ele disse “sim” a

Deus e colocou sua vida em suas mãos. Nós seguimos neste

capítulo final, e contemplamos com reverência cada lugar ao

longo do caminho, enquanto ele está quebrado e se entrega por

nós.

Oração: Nós te adoramos, Cristo, e te bendizemos, porque

com tua santa cruz tu redimiste ao mundo.

Meditação: Quando contemplo esta cena, fico comovido de

indignação e gratidão. Olho para Jesus. Seu rosto, a coroa de

espinhos, o sangue. Suas vestes grudaram nas feridas em suas

costas. Pilatos lava as mãos. Jesus com as mãos amarradas nas

suas costas. Isso poderia me libertar e eu poderia ter a vida

eterna. Quando começa a viagem, peço estar com Jesus, para

continuar sua caminhada. Eu transfiro meu amor e gratidão.

Primera estação: Jesus é condenado a morte

Membros da SSVP e estudantes

Atividade de Quaresma

2 de abril de 2021 (viernes)Sociedade de São Vicente de Paulo

Diocese de Pasig



II – Resposta de 
ajuda



TUFÃO ROLLY
DISTRIBUIÇÃO DE AJUDA

Cidade de Naga



Tufão Ulises
Distribuição de ajuda a povos indígenas (Mangyan), na

ilha de Mindoro



Garrafas e baldes de água para povos indígenas (IPs),

Montalban da SSVP – doaões de Thomas Tan,

associado com as Filhas da Caridade



Programa de alimentação em Montalban Rizal



Programa de alimentação em Montalban Rizal



III – Meios de subsistência
através da cooperativa de 

crédito da SSVP 



Webinar para futuros membros ou sessão de orientação

básica da cooperativa de crédito da SSVP para aumentar o 

número de membros (parte do projecto Building Homes. 

Rebuilding Lives [Construindo lares. Reconstruindo vidas])





Aquisição de barcos, redes e utensílios
de pesca na comunidade habitacional da 

SSVP “SARA ILOILO”





Preparação de peixe seco



Compra e venda de arroz e outros produtos básicos



Cestaria (Borbón, província Cebu)



Fabricação de tapetes na

comunidade habitacional da 

SSVP (Borbón, Cebu)



Garantia de empréstimo -

Eletrodomésticos



Algumas salas polivalentes dos nossos projetos habitacionais estão sendo

usadas como estações de reembalagem para a distribução de comida e para

organizar atividades para crianças da região.



IV – Plantação de árvores no quintal



IV – Outras ajudas

Ajuda médica ou financeira para

vítimas da Covid-19 aos que ajudam

a Sociedade.



Expansão da escassa ajuda financeira às paróquias que mal sobrevivem

devido a redução de coletas por parte dos paroquianos devido a redução da

capacidade.



IV – Redução da pobreza



VAN PARA ENTRGEGA DE 

ALIMENTOS PARA PESSOAS 

DESABRIGADAS DEVIDO AO 

DISTANCIAMENTO SOCIAL



COMPARTILHANDO REFEIÇÕES COM AS  PESSOAS 

SEM TETO NA IGREJA DE SÃO VICENTE



DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA 

ESTUDANTES SURDOS

Obrigado a Mayleen Bernardino pela sua grande generosidade! Nós, Comunidade
Imaculada Conceição-Surdos, da cidade de Pasig (privado), agradecemos 
imensamente sua doação e sacrifício. Sua inestimável ajuda nos motiva a 
continuar nossa missão na Sociedade de São Vicente de Paulo. Obrigado
novamente! Se cuida.



Assistência de alguns alunos cujas

famílias foram despejadas de suas

casas por falta de pagamento do 

aluguel.

Subsídio de ajuda a famílias adotadas

com trabalhos temporários.



O pacote de alegria do Natal

(Famílias adotadas)



“MAGBIGAY AYON SA KAKAYAHAN

KUMUHA BATAY SA PANGANGAILANGAN”

Dar de acordo com a  capacidade, receber de acordo com a  

necessidade

A SSVP Filipinas se inspirou para realizer o projeto “despensa

comunitária”: O poder do povo filipino hoje



• Participação na despensa comunitária

com vínculo aos conselhos pastorais das

igrejas e unidades do governo local. Este é

o PODER das pessoas de hoje diante da

fome: dar comida aos pobres, muitos dos

quais perderam seus empregos, até que a

Covid-19 seja derrotada.

• Despensa comunitária na cidade de

Lucena



Comunidade universitária de Santa 

Isabel



Despensa comunitária em São José, 

Cidade de Pasig



Despensa comunitária na paróquia de São Vicente

(Tandang Sora, cidade de Quezon)



Por que o povo das Filipinas está dando comida?



Resumo

Podemos sobreviver a esta pandemia… 

• Abrindo nossos olhos, nossa mente e 
nossos corações 

NOSSAS DIFICULDADES

• Focando nos valores-chave da 
espiritualidade vicentina

NOSSOS DESAFIOS

• Encontrando maneiras práticas de ajudar
outras pessoas

NOSSA RESPOSTA
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A maioria dos PROBLEMAS da vida se 
deve a dois motivos:

AGIR sem PENSAR

CONTINUAR PENSANDO sem AGIR

Deixemos pegadas de bondade onde quer
que formos

ãos, a mim o fizeram”. 
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“MARAMING SALAMAT PO”

Muito
obrigado


