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Com 1,2 bilhão de fiéis, a Igreja 
Católica cumpre um grandioso 
papel na prestação de serviços 
de assistência social nas nações 
mais pobres do planeta.

a Igreja Católica é a maior instituição de
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CNBB SOCIAL \\ CAPA - PROJETO CNBB

21 segundos e 33 décimos. Este é o recorde cravado pelo 
Anderson da Silva Barbosa aos 16 anos nos 200 metros 
rasos no Campeonato Brasileiro de Escolas, realizado em 
Curitiba(PR), em 2011. Anderson é um  dos primeiros 
atletas que o Projeto Social Correndo Atrás de um Sonho viu 
nascer. Além de ocupar o lugar mais alto do pódio e receber 
a medalha, Anderson recebeu um abraço de seu pai. 

“Uma conquista me marca  muito. Foi o recorde que eu 
quebrei. Foi uma corrida que meu pai foi assistir e subiu ao 
pódio prá receber a medalha junto comigo. Eu não tinha 
muita aproximação com ele e o esporte nos reaproximou, 
fez ele me admirar e a gente ser mais amigo. O esporte uniu 
também a minha família”, disse. Hoje com 23 anos, Anderson 
é casado, está cursando o último ano de Direito na faculdade 
Unip e fazendo estágio. 

Esta é uma das muitas histórias vividas no Projeto Correndo 
Atrás de um Sonho que funciona no bairro Incra 8, em 
Brazlândia, no Distrito Federal. O Incra 8, com uma área de 
65,3 hectares num total de 436 lotes, e, aproximadamente, 5 
mil habitantes, é uma comunidade vulnerável e basicamente 

PROJETO SOCIAL 
CORRENDO ATRÁS 
DE UM SONHO

Mais que medalhas e pódios, participantes
conquistam objetivos na vida
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Anderson é um  
dos primeiros  
atletas descobertos 
pelo projeto
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sem equipamentos e atendimentos sociais. A economia do 
local é baseada na agricultura familiar, o que faz com que 
a maioria dos moradores ainda tenha que de se deslocar ao 
Plano Piloto e a Taguatinga para trabalhar. 

Quem também tem boas recordações para contar é a Daiane 
Messias, hoje com 22 anos, uma das primeiras crianças a 
participar do projeto. Sua trajetória no esporte se confunde 
com a própria história do Correndo Atrás de um Sonho que 
iniciou em 17 de junho de 2005. No mesmo ano, ela parti-
cipou na categoria infantil da maratona Duque de Caxias, 
realizada no Distrito Federal, hoje em sua 18ª edição. “Eu 
me lembro bem da minha primeira corrida. Não tinha 
nenhuma experiência. Quase na reta final, na chegada, 
o tênis saiu do meu pé. Eu parei e fui voltar para pegar 
e todo mundo me estimulou a continuar. Então, eu con- 
tinuei correndo e fiquei em segundo lugar”, relembra.

Ela também foi campeã da 1ª Candanguinha, em 2007, 
tradicional corrida no Distrito Federal. Entre os atletas que 
começaram a carreira nesta competição estão Marílson 
Gomes, vencedor da maratona de Nova York em 2006, e 

De 2005 a 2018 passaram 
pelo projeto, coordenado 
pelo Departamento 
Social da CNBB, 325 
crianças e adolescentes 
de 102 famílias. Hoje 
o projeto atende, no 
contra turno escolar, 27 
crianças e adoelscentes e 
8 famílias em situação de 
vulnerabilidade social
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Lucélia Peres, campeã da São Silvestre no mesmo ano.

Hoje Daiane faz faculdade de educação física, 
influenciada pela experiência que viveu com o espor-
te. “Não me imagino fazendo outra coisa que não seja 
o esporte e o atletismo”, disse. Entre os aprendizados 
que fez no período, ela destaca que ficou mais 
compreensiva. “O Esporte transforma as pessoas. Eu 
era muito tímida, o projeto me fez ficar um pouco 
mais desinibida e a olhar para as pessoas com outros 
olhos, com mais amor”, diz. 

Os recordes e primeiros lugares em pódios, no entan-
to, escondiam uma realidade de muita dificuldade. 
Durante muito tempo, o projeto social Correndo Atrás 
de um Sonho funcionou sem estrutura alguma no Incra 
8, em Brazlândia (DF). “Comecei o projeto com três 
crianças, uma delas minha filha, num campinho de 
chão batido de 30 por 20 metros, com atividades à 
tarde, e muitas dificuldades”, conta o Gesifran Martins 
Messias, de 52 anos, o criador do projeto, funcionário 
dos Correios há 24 anos. 

Ele conta que a inspiração para o projeto surgiu 
da sua própria experiência. “Sempre gostei do 
social e tive o sonho de formar um trabalho social 
justamente com o atletismo”, conta. Gesifran atua 
como atleta há 25 e acumula em seu currículo a 
participação em 18 maratonas, tendo obtido boas 
classificações em diversas competições no Brasil. 
Entre elas, o 3º lugar na Corrida dos Reis, categoria 40 
a 44 anos e 3º colocado na Corrida do Carteiro, rea- 
lizada no Distrito Federal.

O projeto começou em 2005 sem grandes pretensões, 
como um “clube de atletas”, na  definição de seu próprio 
criador. “A ideia no início não era formar atletas, mas 
ser uma oportunidade para as crianças ocuparem 
o tempo quando não estavam nas escolas”, revela. 
Contudo, logo vieram os bons resultados. Em agosto 
do mesmo ano em que foi criado, na corrida Duque 
de Caxias, no parque da cidade uma participante do 
projeto ficou em segundo lugar. “Ali, já comecei a 
traçar outra meta e ter outra mentalidade do que o 
projeto poderia ser”.

O maratonista Gesifran, 
criador do Projeto Social
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PARCERIA COM A CNBB

Apesar da boa vontade de Gesifran, a atuação dos 
participantes, durante muito tempo, se limitou às corridas 
no próprio Distrito Federal e o projeto atuou por longos anos 
sem estrutura e apoio, inclusive do governo local e do Distrito  
Federal. Ele lembra que saia, de porta em porta, no 
comércio local, pedindo ajuda para garantir passagens dos 
atletas para competições  fora de Brazlândia. Realidade 
que se reverteu, quando a CNBB, como uma organização 
de assistência social, decidiu desenvolver um projeto 
social no DF para atender as exigências previstas na lei 
nº 12.101. 

A Ana Karoline, a primeira assistente social que atuou na 
CNBB de 2014 a 2018, acompanhou de perto o processo que 
levou a CNBB a adotar o projeto. “Em 2014, quando che-
guei na CNBB com o desafio de implantar o departamento de 
Assistência Social, uma das primeiras conversas que tiveram 
comigo foi sobre a necessidade de a entidade ter um projeto 
próprio, diferente de outros projetos que apoiava por meio 
do Fundo Nacional de Solidariedade”, lembra.  

Um dos critérios adotados, lembra Karoline, foi identificar um 8
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projeto já existente, mas que não contava com nenhuma parti- 
cipação e apoio de governos e outras instituições. “Foi realizada, 
em Brasília, uma pesquisa dos projetos sociais que já existiam. 
No meio deste caminho, por muita eventualidade, eu vi uma 
reportagem do projeto Correndo Atrás de um Sonho em uma 
rede social e o achei muito interessante. O seu nome expressa 
no fundo o objetivo de todos nós”, disse. 

Karoline lembra que começou, a partir daí, um processo de 
conhecimento mútuo entre a CNBB e o projeto, com reuniões 
com os coordenadores e visitas à comunidade. “Quando a CNBB 
conheceu a fundo a realidade daquela comunidade e a vida 
daquelas crianças teve a certeza de que era onde iria implantar 
o projeto”, relembra.

O padre Antônio Silva da Paixão, subsecretário geral  
da CNBB lembra que, desde 2011, a CNBB buscou amadurecer 
o desejo de desenvolver um projeto próprio. A ideia, segundo 
ele, não era criar um projeto novo, mas dar vida à algo que já 
existia mas que estivesse com dificuldade e com  perspectivas 
de futuro muito boas. “Num processo de escolha entre outros 3 
projetos, o Correndo Atrás de um Sonho foi eleito o que iríamos 
abraçar e assumir, o que de fato aconteceu”, reforça. 

Ao assumir o projeto, a CNBB assegurou a legalidade e a identi-
dade jurídica e implantou alguns ajustes necessários do ponto 
de vista da Assistência Social, como por exemplo transformá-lo 
em serviço de convivência, o que o tornou permanente. A CNBB 
também alugou um espaço mais amplo para acolher um número 
maior de crianças e permitir redimensionar o atendimento 
socioesportivo para crianças e famílias da comunidade, onde 
até então não havia nenhum outro projeto em atuação.

“O seu nome expressa 
no fundo o objetivo de 
todos nós.”
- Ana Karoline Karoline, 
Ex-Assistente Social da CNBB

 “Num processo de escolha entre outros 3 projetos, o 
Correndo Atrás de um Sonho foi eleito o que iríamos 

abraçar e assumir, o que de fato aconteceu.”
PADRE ANTÔNIO S. DA PAIXÃO
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NOVOS PASSOS

Os novos passos no projeto que, atualmente atende 25 
participantes entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
é a edificação de uma sede própria no Incra 8, em espaço 
cedido para a CNBB. Na área próxima à pista de corrida, 
está sendo construído um centro de treinamento, com 
espaço destinado à realização de oficinas e treinamento de 
várias modalidades esportivas. O centro será aberto a toda 
comunidade. 

Segundo informa padre Antônio a ideia também é de abrir 
outros tipos de atividades, dentro deste mesmo projeto, que 
vão ajudar adolescentes e jovens a se prepararem para o 
ingresso no mercado de trabalho e também a desenvolver 
atividades de geração de renda. “Esta é uma das perspectivas 
que a gente tem”, aponta. 

Sobre o futuro do projeto, Gesifran é esperançoso. “Eu 
vislumbro muito mais trabalho e responsabilidade. Também 
teremos mais competitividade com um espaço melhor para 
trabalhar com os meninos nos treinos”, orgulha-se. 

DO VÍCIO AO PÓDIO

O projeto deu uma guinada na vida de Mirtes Maria Alves da 
Silva, 57 anos, moradora do Incra 8. Há 5 anos ela participa 
das atividades como atleta e como voluntária. A sua relação 
com o projeto teve início quando ela decidiu parar de fumar 
e buscar uma vida com mais qualidade de vida. “Eu levava 
uma vida muito sedentária. Fumava, bebia e não praticava 
nenhum esporte”, disse. Sua maior conquista, segundo 
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afirmou, é ser reconhecida como campeã brasileira de 
atletismo depois de 50 anos de idade.

 “Eu já ganhei o título de Cidadã Honorária. Eu chego nas 
corridas e as pessoas vem me entrevistar. Isto para mim é 
motivo de muito orgulho e satisfação. Porque antes eu não 
tinha nada disto. Hoje eu me considero uma pessoa reco- 
nhecida. Eu posto uma foto no ‘Facebook’ e chega a 300 
curtidas. As pessoas me reconhecem como atleta e isto 
para mim é uma grande vitória’, relata. 

Quem também deu virada na vida, foi a Dayse Silva, 35 
anos, que se inspirou no próprio filho que participava 
do projeto. Ex-trabalhadora doméstica, ela também 
abandonou o vício, no seu caso o álcool, para dedicar-se 
às corridas. Cursando o terceiro semestre de educação 
física, hoje ela atua como monitora do projeto onde auxilia 
nos treinamentos e cuida da ginástica laboral na sede da 
CNBB. “O projeto foi um impulso para eu me reerguer 
pessoal e profissionalmente”, avalia. Há 5 anos, Mirthes Silva participa 

das atividades como atleta e como 
voluntária

11

Dayse Silva, monitora do 
projeto Correndo Atrás  

de um Sonho
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EDITORIAL
Por padre Antônio Silva da Paixão

CNBB SOCIAL é o nome desta revista. Pensada, elaborada e publicada com dupla 
finalidade. Primeira, presentear os protagonistas da solidariedade com a alegria 
de poderem passar em revista o fruto do seu gesto concreto. Segunda, oferecer 
às pessoas de boa vontade a possibilidade de terem sob sua vista as boas obras 
realizadas, e, assim, aceitarem o convite para colocar em ação o desejo de fazer o 
bem. 

O primeiro número da Revista CNBB SOCIAL é uma pequenina amostra de 
algumas das incontáveis boas ações, reveladas pela Pesquisa (p. 20), apoiadas pelo 
Fundo Nacional de Solidariedade – FNS (p. 32), coordenadas por organismos 
vinculados à CNBB: Pastoral da Criança (p. 42) e Cáritas Brasileira (p. 57), 
executadas pela Sociedade de São Vicente de Paulo (p. 50) e pelas Santas Casas da 
Misericórdia e Hospitais Filantrópicos (64). 

“A CNBB é a instituição que congrega os Bispos da Igreja Católica” no Brasil, com 
a responsabilidade de “dinamizar a própria missão evangelizadora, para melhor 
promover a vida eclesial, responder mais eficazmente aos desafios contemporâneos 
(...) e realizar evangelicamente seu serviço de amor, na edificação de uma sociedade 
justa, fraterna e solidária, a caminho do Reino definitivo” (Estatuto Canônico, Art. 
1º).

Reino de Deus. Reino definitivo. Esse é o projeto. De Jesus: “Dei-vos o exemplo, 
para que também vós façais como eu vos fiz” (Jo 13,15). Projeto único e 
permanente. Em realização, no hoje da história, através de inúmeras atividades, 
mundo afora. Todas movidas por um só e mesmo Espírito Santo que habita 
todos os corações e que garante a unidade, para a realização da vontade do 
pai: “que todos sejam salvos” (1Tim 2,4).

A data de lançamento do primeiro número da Revista CNBB Social é plena de 
simbolismo. 06 de março de 2019. Quarta-feira de Cinzas. Início da Quaresma que 
nos indica a estrada da conversão, expressa nos gestos concretos de fraternidade: 
“É preciosa aos olhos de Deus a misericórdia com quem não tem para restituir, 
a gratuidade” (Papa Francisco, 06/01/19).

Você também pode fazer parte dessa solidariedade!  
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 “Não esquecer os pobres” (Gal 2, 9-10)
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A promoção humana, com sua dimensão social, integra 
a ação evangelizadora da Igreja. O serviço da caridade, 
da justiça e da paz é consequência da fé. A fé cristã não 
pode ficar confinada no templo, nem se restringir ao 
âmbito privado. Os discípulos de Cristo são chamados a 
serem “sal da terra” e “luz do mundo”, conforme a palavra 
de Jesus (Mt 5,13-14). A fé professada e celebrada se 
manifesta e se completa como fé vivida, através do serviço 
fraterno e da solidariedade. 

A Igreja é comunidade que vive da fé e da caridade. “Assim 
como a Igreja é missionária por natureza, também brota 
inevitavelmente dessa natureza a caridade efetiva para 
com o próximo, a compaixão que compreende, assiste e 
promove” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 179).

As situações de sofrimento vividas pelas pessoas e suas 
famílias, causadas por problemas sociais graves, os novos 
rostos sofredores de Cristo, devem receber prioridade 
na nova evangelização. O discípulo contempla o rosto 
sofredor de Cristo nos rostos sofredores de tantas pessoas 
(DGAE 2015-2019, n. 66). 

FÉ E AÇÃO SOCIAL
Por cardeal Sergio da Rocha

CNBB SOCIAL \\ EDITORIAIS
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Somos chamados a evangelizar através de gestos 
concretos de serviço, pelo testemunho do amor ao 
próximo. O testemunho cristão da caridade é uma 
exigência essencial da evangelização, completando 
ou precedendo o anúncio do Evangelho. “A Igreja 
a serviço da vida plena para todos” é uma das 
urgências da evangelização, conforme as “Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil” 
(DGAE), em vigor. No atual contexto sociocultural, 
torna-se ainda mais necessário o testemunho 
pessoal e comunitário da fé em Cristo através do 
amor fraterno, especialmente entre os mais pobres 
e sofredores.

Embora seja sempre muito importante o que cada 
um pode fazer espontaneamente pelo próximo 
mais sofredor, são necessárias também iniciativas 
comunitárias, projetos pastorais de caráter 
comunitário, a serem assumidos por comunidades, 
pastorais, movimentos e serviços eclesiais.  Por 
isso, são muito importantes iniciativas como a 
Campanha da Fraternidade, envolvendo a Igreja 
toda no Brasil, com inúmeros frutos.

Reconhecemos, com ação de graças a Deus e 
com profunda gratidão, as inúmeras atividades 
desenvolvidas, no âmbito da promoção humana 
e da transformação social, pela Igreja no Brasil, 
através da CNBB e dos seus organismos, 
das dioceses e congregações religiosas, das pastorais 
e movimentos eclesiais. São admiráveis a dedicação 
e a generosidade de tantas pessoas e instituições em 
projetos e atividades de promoção humana, de 
serviço solidário, nos campos da educação, da 
saúde, da assistência social, da justiça e da paz, 
especialmente entre os pobres, nas periferias das 
cidades e no campo. É preciso divulgar mais 
essas iniciativas, a fim de serem devidamente 
valorizadas e apoiadas. 

Embora a relevância da Igreja não se reduza a sua 
ação social, são muito importantes para expressar 
o seu papel na sociedade os projetos sociais, as 
ações caritativas e as iniciativas de solidariedade 
e de serviço, motivadas e alimentadas pela fé em 
Cristo. É necessário redobrar os esforços neste 
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âmbito essencial da evangelização, desenvolvendo atividades nos diversos 
níveis da vida eclesial. 

A Igreja jamais deverá ser vista como uma empresa, nem reduzida à 
prestadora de serviços, pois a sua mística brota do Evangelho, da fidelidade 
a Jesus Cristo.  “Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade 
de assistência social, que poderia mesmo deixar para outros, mas pertence 
à sua natureza, é expressão irrenunciável de sua própria essência. Daí, 
ratificar e potencializar a opção preferencial pelos pobres implica a fé 
cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer 
com a sua pobreza”, afirmam as Diretrizes (DGAE, n. 66), inspirando-se 
no Documento de Aparecida e no Discurso de Papa Bento em Aparecida. 
“A partir do coração do Evangelho, reconhecemos a conexão íntima que 
existe entre evangelização e promoção humana, que se deve necessariamente 
exprimir e desenvolver em toda a ação evangelizadora”, ressalta Papa 
Francisco (Evangelii Gaudium, 178).

Entretanto, a superação da pobreza, das injustiças e violências, pela sua 
gravidade e complexidade, necessita também da sociedade civil organizada 
e da ação própria dos poderes públicos. A ação social da Igreja não se 
reduz a ações emergenciais, sempre muito necessárias, mas inclui a 
dimensão sociotransformadora, a defesa e a promoção da vida e dos direitos 
fundamentais da pessoa humana. Por isso, exige diálogo e parcerias. 

O serviço da caridade, da justiça e da paz, além de ser uma consequência 
necessária da fé cristã, se revela como campo fecundo de diálogo e de anúncio 
do evangelho também com os não católicos e não crentes. Evangelizar por 
meio da ação social e transformadora favorece o diálogo e as iniciativas 
ecumênicas de solidariedade e de promoção da paz.

O caminho percorrido é motivo de ação de graças a Deus e de gratidão, 
mas exige passos sempre maiores. Somos chamados a abraçar, sempre mais, 
a missão profética da Igreja no Brasil, testemunhando a relação entre fé e 
compromisso social, na fidelidade a Jesus Cristo. 

Cardeal Sergio da Rocha 
Arcebispo de Brasília 

Presidente da CNBB
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Leonardo Ulrich Steiner

VIDA VOLUNTARIADO SAÚDE ENTREVISTA

42
A materialização do 
amor ao próximo no 
trabalho voluntário 
na Igreja
A Pastoral da Criança é 
um dos vários exemplos 
da Igreja no Brasil que 
mobiliza a força do 
trabalho voluntário em 
prol de causas sociais
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CNBB SOCIAL \\ PESQUISA

Pacaraima (RR), dia 14 de agosto de 2018. Cerca de 2,1 mil 
pessoas se juntam nas proximidades da paróquia Sagrado 
Coração de Jesus na esperança da primeira refeição do dia. São 
centenas de famílias venezuelanas que fugiram de seu país em 
busca de dignidade, com a fé e a esperança junto das bagagens. 
Quem comanda a equipe em torno do “café fraterno” é o padre 
Jesus Lopez Fernandez de Bobadilla que, além do fornecimento 
de alimentação há mais de um ano, conduz outras iniciativas 
de acolhimento e acompanhamento para com os venezuelanos, 
um “povo tão maltratado”, como caracteriza. A iniciativa recebe 
o apoio da diocese de Roraima (RR).

No Sul do país, às quartas-feiras, desde 2013, o compromisso é 
ir para a cozinha e levar de Kombi um jantar para a população 
de rua da cidade portuária de Itajaí (SC). A chamada “Kombi da 
sopa” foi idealizada pelo diácono Juarez Carlos Blanger, que atua 
na paróquia São Vicente de Paulo, pertencente à arquidiocese 
de Florianópolis (SC). São cinco cozinheiras que produzem 
65 marmitas entregues em viadutos e outros pontos onde se 
encontram pessoas em situação de rua. Roupas e cobertores 
também são distribuídos nesta ação que está estruturada 
atualmente na Associação Maria Mãe de Jesus.

IGREJA NO BRASIL TEM 
EXÉRCITO DE CARIDADE  
DEDICADO A AÇÕES SOCIAIS    

Confira dados da pesquisa encomendada pela CNBB 
sobre o trabalho social desenvolvido pela Igreja no 
Brasil
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Junto com as 21 Pastorais Sociais estruturadas nacionalmente, as 
Obras Sociais da Igreja chegam à somatória de 499,9 milhões de 

atendimentos a cerca de 39,2 milhões de pessoas
e aproximadamente 11,8 milhões de famílias.
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Dioceses, paróquias, associações, novas comunidades e institutos 
são exemplos de um exército de caridade que atua no Brasil. 
Junto com as 21 Pastorais Sociais estruturadas nacionalmente, 
as Obras Sociais da Igreja chegam à somatória de 499,9 
milhões de atendimentos a cerca de 39,2 milhões de pessoas e 
aproximadamente 11,8 milhões de famílias.

Os dados são da pesquisa sobre a Ação Social da Igreja no 
Brasil encomendada pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) à Fundação Grupo Esquel Brasil (FGEB), cujo 
presidente, o cientista social Silvio Sant’Ana, foi responsável 
por organizar os dados no relatório. 

A pesquisa se desenvolveu no campo ocupado por duas instâncias 
institucionais muito próprias no contexto eclesial: as “Obras 
Sociais” e as “Pastorais Sociais”.

Padre Jesus de Bobadilla é responsável
por uma das inúmeras ações voltadas aos 

imigrantes venezuelanos

Diácono Juarez, de vermelho, no primeiro plano, e grupo que leva refeição a pessoas em situação de rua
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De acordo com o responsável pela pesquisa, Silvio 
Sant’ana, obras sociais são organizações quase sempre 
com existência legal (pessoas jurídicas de direito 
privado) e, geralmente, vinculadas a Institutos e Ordens 
Religiosas, ou à diocese, com pessoal especializado, 
dispondo de instalações físicas, recebendo pessoas e as 
demandas de interessados no atendimento. “É, de certa 
forma um núcleo ‘receptivo’, um local onde é ofertado à 
população um atendimento ou um serviço”, descreve.

Já as Pastorais Sociais, são organizações 
compostas majoritariamente por voluntários, 
nem sempre organizadas como pessoas jurídicas, 
que operam por “’busca ativa’ de pessoas ou 
segmentos sociais em situação de vulnerabilidade 
e risco”. O pesquisador ressalta a característica de 
atendimento voltado a grupos ou temáticas sociais 
especiais, “que requerem atenção específica devido 
as suas características e situações vivenciais”.

OBRAS E PASTORAIS SOCIAIS

Em sua pesquisa, Silvio relata o sentido 
de ação social tomado pelos católicos, no 
Brasil, que se envolvem nas atividades de 
ajuda aos mais necessitados, os pobres. O 
termo, neste contexto, significa de forma 
mais elementar a oferta de comida e roupa. 
“É atitude louvável do bom samaritano”, 
resume o pesquisador. São exemplos disso 
as ações de padre Jesus, em Pacaraima, e 
do diácono Juarez, em Itajaí.

 

NOVOS PASSOS

A amostra da pesquisa é de 26 Igrejas 
Particulares no Brasil, entre dioceses e 
arquidioceses, e admite uma margem 
amostral de até 5% para mais ou para menos. 
Os dados referem-se ao ano de realização 
da investigação, 2014.

Foi decidido não incluir na pesquisa as 
organizações dedicadas a assistência de 
Saúde (hospitais) e as de Educação (escolas 
católicas). “De um lado, não existem dados 
confiáveis e disponíveis sobre o atendi-
mento realizado por estas instituições. De 
outro, as dimensões destes trabalhos são 
gigantescas e seguramente distorceriam 
os resultados quando mesclados com 
iniciativas menores”, explica Sant’Ana. 
No entanto, as Obras Sociais criadas 
e patrocinadas por hospitais e escolas 
católicos fazem parte da amostra. 

É considerado o número de 10.760 
paróquias, dado disponível de 2010, 
para encontrar mais de 32 mil iniciativas 
estruturadas, uma vez que, a partir de 
uma outra pesquisa, feita pelo Centro de 

O cientista social Silvio Sant’Ana foi o responsável por 
organizar e compilar os dados da pesquisa sobre a ação 

social da Igreja Católica no Brasil
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Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais (CERIS), em 1999, que 
apontava pelo menos três iniciativas de ação social em cada paróquia 
do Brasil. A este número, somam-se as associações de obras sociais 
dispostas em cada diocese e as iniciativas dos mais de 500 institutos e 
ordens religiosas e de vida apostólica distribuídos em 1026 sedes em 
todo o país. 

As Pastorais Sociais realizaram, em 2014, 106,4 milhões de atendimentos. 
São 8,9 milhões de pessoas atendidas e 2,7 milhões de famílias. A cobertura 
nas dioceses do Brasil tem destaque pela presença da Pastoral da Criança na 
totalidade das Igrejas Particulares do Brasil. Em seguida, somente a Pastoral 
Carcerária e a Pastoral da Pessoa Idosa têm cobertura em mais da metade das 
dioceses brasileiras. No menor grau de capilaridade, as pastorais do Surdo, da 
Mobilidade Humana, da Ecologia, Afro-Brasileira e dos Direitos Humanos 
estão em 9% das dioceses, cada, o que significa 25 localidades, praticamente 
coincidindo com o número de cidades capitais.

AÇÃO SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA - 2014
(EM MILHÕES)

Relatório encomendado pela CNBB apresenta dados referentes a 2014

FOTO DE CNBB/MATHEUS DE SOUZA
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Fonte: Pesquisa sobre a Ação Social da Igreja no Brasil - CNBB/Fundação Esquel Brasil - 2016
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PRESENÇA DAS PASTORAIS
SOCIAIS NAS DIOCESES

AS ÁREAS DE ATENDIMENTO

A pesquisa encomendada pela CNBB também faz uma classificação das 
pessoas atendidas nas obras e pastorais sociais a partir de funções sociais, 
assim divididas: saúde, assistência social (saúde + educação + proteção social 
básica), desenvolvimento e defesa de direitos e outros. Os números, segundo o 
pesquisador, devem ser entendidos considerando que a abordagem integral da 
pessoa “faz com que as estatísticas não consigam explicitar adequadamente a 
riqueza e diversidade da atividade realizada”. Isso pode ser exemplificado quando 
se considera o atendimento de uma Pastoral Social cujo trabalho é focado no 
atendimento de um grupo específico, mas a pessoa é assumida em seu contexto 
familiar e social. 

25

Fonte: Pesquisa sobre a Ação Social da Igreja no Brasil - CNBB/Fundação Esquel Brasil - 2016

Fonte: Pesquisa sobre a Ação Social da Igreja no Brasil  
- CNBB/Fundação Esquel Brasil - 2016
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Na ação da Igreja, há forte concentração nos serviços de atendimento na 
área da saúde, seguidos da assistência social. No âmbito das Obras Sociais, 
refere se a 40,9% e 46,7% dos atendimentos, respectivamente, sendo que 
a Assistência Social engloba, em conjunto, os serviços de saúde, educação 
e proteção social básica.

As Pastorais Sociais destacam-se na defesa de direitos ou promoção de 
iniciativas de melhoria de renda ou emprego. São 3,1 milhões de pessoas 
atendidas, o que corresponde a 35% dos atendimentos. Assim como nas 
obras sociais, contudo, o atendimento na área da saúde é o mais expressivo: 
são 5,5 milhões de atendidos, 62,3% do total de pessoas a quem se destinam 
ações das pastorais. 

Segundo a pesquisa, parte significativa do esforço na área de saúde está 
associada ao atendimento materno infantil, mas também são contemplados 
segmentos populacionais como pessoas soropositivas, dependentes 
químicos (de drogas permitidas ou não), pessoas ou grupos vítimas de 
violência e abusos de toda ordem, portadores de necessidades especiais.  

QUEM É QUEM NO ATENDIMENTO

No recorte por tipo de público atendido pela ação social da Igreja, o 
destaque vai para as crianças e jovens, que concentram 18% do número 
de atendidos. A Pastoral da Criança, por exemplo, atende mensalmente 
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Fonte: Pesquisa sobre a Ação Social da Igreja no Brasil -  
CNBB/Fundação Esquel Brasil - 2016
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1,2 milhão de crianças. Os idosos são o segundo grupo mais expressivo 
no atendimento, principalmente se o recorte forem as Obras Sociais, 
onde se encontra um número até maior do que o de crianças e jovens: 
são 2,6 milhões de pessoas na terceira idade atendidas.

A população em situação de rua, a exemplo dos que recebem atenção do 
grupo da “Kombi da sopa”, em Santa Catarina, refere-se a 2,7% do total 
de atendidos por obras e pastorais sociais da Igreja. De acordo com a 
pesquisa, o número de atendidos, apesar de parecer pequeno dentro do 
universo estimado, representa quase metade dos “moradores de rua” 
recenseados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nas capitais e áreas metropolitanas. 
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“EU NÃO TINHA A DIMENSÃO  
DESSE TRABALHO NO PAÍS TODO”

Para saber das impressões do pesquisador que esteve à frente dessa 
investigação sobre o trabalho social da Igreja no Brasil, Silvio Sant’Ana 
foi convidado para uma entrevista, da qual são extraídos os principais 
trechos:

Qual o sentimento ao ver as experiências e ao compilar os dados 
colhidos Brasil afora?

Eu sabia que a Igreja tinha uma série de obras sociais em todos os 
lugares, tem coisas muito lindas que a gente ouve no rádio e vê na 
televisão ou visitando as comunidades. Mas eu não tinha a dimensão 
desse trabalho no país todo e da quantidade de esforço que é colocado 
para realizar isso daí. Normalmente você fica pensando que uma 
paróquia ou uma diocese tem lá uma obra social, uma coisa aqui, 
ali. Ao não ter somado o conjunto de tudo que está acontecendo, nós 
temos uma ideia muito fraccionada, muito quebrada do que existe, 
mas quando você começa a somar isso tudo, vê que realmente é uma 
coisa impressionante.

Sinceramente, não tem nada, do ponto de vista das outras instituições 
dentro do país, que chegue nem perto desse esforço tão grande. E 
outra coisa que fica mais impressionante ainda, que também a gente 

ENTREVISTA

FOTO DE CNBB/MATHEUS DE SOUZA
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não se dá conta, é que isso não é instantâneo. Isso é todo dia, ano 
após ano. Não é como se faz manifestação e coloca 20 mil pessoas na 
rua. A coisa é permanente. Foi outra dimensão que eu não conseguia 
formular. Quantas coisas permanentes a gente pode dizer que existem 
no país com essa capacidade, com essa frequência? Aí tem um detalhe 
que também saiu da pesquisa é que a Igreja não tem noção do que está 
fazendo, do tamanho do trabalho que vem sedo feito. Isso ficou muito 
claro até com as pessoas com as quais nós trabalhamos e entrevistamos 
e conseguimos dados: elas mesmas se surpreendiam. 

Então, primeiro, o tamanho é impressionante, segundo a permanência, 
ou seja, a continuidade histórica – muda uma coisa ou outra, mas tem 
uma permanência. E a terceira coisa é isso, que a própria Igreja, os 
próprios católicos, mesmo envolvidos não conseguem se dar conta da 
importância. 

“nós temos uma ideia 
muito fraccionada, muito 
quebrada do que existe, 
mas quando você começa 
a somar isso tudo, vê que 
realmente é uma coisa 
impressionante.”
- Silvio Sant’Ana,
Presidente da FGEB

Podemos dizer que todo este envolvimento tem uma raiz religiosa 
e que também reflete a ausência do Estado na vida da população?

Eu, sinceramente, pelo que eu senti dentro da pesquisa, a motivação 
religiosa, de fé, é a principal coisa. Não é porque o Estado não faz, 

Para o pesquisador, motivação religiosa é principal razão da ação social dos católicos
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ou não está presente. É porque as pessoas são movidas a realizar o 
mandato da sua fé. E a gente pode comprovar isso, no seguinte: quando 
o Estado está presente, continua a funcionar. Se fosse substituição, 
complementariedade, quando o Estado chegasse, instalasse seus 
equipamentos, suas obras, etc. você pararia, como é o caso da Pastoral 
da Criança: no fundo, os líderes da Pastoral da Criança são agentes 
comunitários de saúde. Na época que começou, não existiam agentes 
comunitários de saúde, então se podia dizer “a Pastoral existe porque 
não tem o Estado...” 

Muitas pessoas fazem as coisas que estão fazendo, não é porque o 
Estado A ou B, não. É porque elas querem fazer. Elas veem e se sentem 
impelidas a atuar.

O senhor fala de as pessoas não terem dimensão do que é feito 
na área social. O que seria interessante para potencializar esse 
trabalho e garantir melhor organização no sentido de registrar 
as ações?

É uma questão cultural. Hoje, parece que as coisas só existem se 
aparecerem na foto ou no Facebook. O mundo real é o que está nas 

De acordo com Silvio, 
não existe outra 
instituição dentro do 
país que tenha tantos 
trabalhos sociais quanto 
a igreja
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De acordo com Silvio, 
não existe outra 
instituição dentro do 
país que tenha tantos 
trabalhos sociais quanto 
a igreja

mídias. A nossa cultura está caminhando de um jeito que tudo tem 
que ser mostrado, tudo é visual. 

A gente, por tradição religiosa, antiga, chega a dizer assim “você 
faça caridade, mas que a tua mão esquerda não saiba o que fez a 
direita fez”. Então a gente tem, por tradição católica, uma ideia de 
que não devemos ficar divulgando o que a gente está fazendo, senão 
a gente termina ficando igual aos fariseus. Isso gerou uma atitude 
em geral dentro da comunidade católica de não fazer esse registro. 
Acho que essa mudança que houve até na cultura do país requer da 
gente uma atenção maior com essa dimensão. Eu acho que isso é 
importante, poder mostrar para a sociedade o que está acontecendo, 
e mostrar para nós mesmos. Quer dizer, quando eu sou um leigo em 
uma paróquia e eu ver o tamanho dos problemas que nós estamos 
enfrentando no Brasil, gigantescos, eu estou fazendo um negocinho 
mínimo, que não faz a menor diferença, e eu termino desanimando, 
porque o impacto é nenhum, praticamente, comparado com o mar 
de problemas, com o mar de dificuldades que existem. Mas quando 
você diz ‘eu sou um entre 15, 20, 30 milhões de católicos que estamos 
trabalhando e que estamos fazendo alguma diferença’. Isso ajuda 
também, motiva mais as pessoas a se dedicarem, é uma forma de 
reconhecer, valorar o trabalho que elas estão fazendo. 
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Uma importante ferramenta de emancipação cidadã foi insti-
tuída pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em 1998, durante a 36ª Assembleia Geral da entidade, com o 
propósito de promover a sustentação da Ação Social da Igre-
ja Católica no Brasil. Trata-se do Fundo Nacional de Solidarie-
dade (FNS) e o Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS), que 
financiam empreendimentos locais e ambientalmente sus- 
tentáveis, fomentando o desenvolvimento comunitário com  
base nas necessidades, práticas e culturas locais.

À época, a Cáritas Brasileira, entidade de promoção e atuação 
social vinculada à CNBB, teve papel importante na gestão dessas 
ferramentas. A experiência na administração de fundos de apoio 
a pequenos projetos, ancorada numa perspectiva pedagógica 
não assistencial e sustentada por formas de relações de trocas 
comunitárias solidárias – próprias das culturas locais –, finan-
ciadas com recursos da Cooperação Internacional credenciou 
o organismo da CNBB para assumir os processos de animação, 
administração e gerência do FNS e do FDS até o ano de 2014. 

Em 2015, os Fundos de Solidariedade passaram a ser geridos dire-
tamente pela CNBB, através do Conselho Gestor e de seu Depar-
tamento Social, com a finalidade de apoiar os projetos sociais 
da CNBB, em nível nacional. “O Fundo Nacional de Solidarie-

FUNDO NACIONAL DE 
SOLIDARIEDADE OFERECE
APOIO A PROJETOS SOCIAIS

CNBB SOCIAL \\ SOLIDARIEDADE

Fundo criado em 1998, durante a 36ª Assembleia Geral 
da CNBB, apoia cerca de 220 projetos por ano
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dade é um gesto de conversão, de solidariedade do tempo quaresmal. Na Quaresma 
nós sempre refletimos sobre a realidade que desejamos mudar ou que necessita de 
conversão. Fruto dessa conversão é a Coleta da Campanha da Fraternidade. O FNS 
é vital para a nossa igreja, porque é uma ação em favor dos nossos irmãos”, aponta 
o secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner.

CONSTITUIÇÃO

A Composição dos Fundos passa pelo histórico da Campanha da Fraternidade 
(CF), iniciativa da CNBB, realizada desde 1964. Seu ponto alto culmina com a Co-
leta Nacional da Solidariedade, gesto concreto realizado pelas dioceses, paróquias 
e comunidades de todo o país no Domingo de Ramos. Neste dia, todas as doações 
financeiras realizadas pelos fiéis ao redor do país farão parte dos Fundos Nacio-
nal e Diocesano de Solidariedade. Sua arrecadação acontece da seguinte forma: 
60% do total coletado permanece na diocese de origem e constitui o Fundo Dio- 
cesano de Solidariedade (FDS), gerido pela própria diocese, em vista dos seus pro- 
jetos sociais. 40% do total arrecadado é destinado ao Fundo Nacional de Solidarie-
dade (FNS), gerido pelo Departamento Social da CNBB, sob a Orientação do Con-
selho Gestor do Fundo Nacional.

Reunião do Conselho Gestor do Fundo na sede provisória da CNBB, em Brasília (DF) 

O padre Luís Fernando que já foi assessor das Campanhas da CNBB, expli-
ca que o Conselho Gestor é um grupo, vinculado à presidência da CNBB, 
que tem como missão decidir sobre a destinação do FNS, supervisionando 
a sua administração e aplicação. “Essas pessoas fazem auditorias dos proje-
tos seja no quesito social, no quesito financeiro, então cada projeto que nós 
recebemos são projetos que vão ganhando autenticidade na medida em que 
vão sendo auditados, ou seja, na medida em que fazem comprovação fiscal, 
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em que realizam a prestação de contas, em que compro-
vam que o seu objetivo é a evangelização e a promoção dos 
mais pobres, na medida em que também vão comprovan-
do que aquela destinação recebida de fato chegou àquilo 
que foi pedido”, salienta. 

Ele garante ainda que cada projeto apresentado ao Conse-
lho Gestor passa por um olhar pastoral e técnico. “É a partir 
desse olhar que a Igreja no Brasil pode ajudar tantos proje-
tos sociais e ajudar os nossos irmãos mais pobres, mais vul-
neráveis que precisam da ajuda da Igreja”, finaliza o padre.

Atualmente, além do assessor das Campanhas, outras 
nove pessoas fazem parte do Conselho Gestor, entre elas, 
dom Leonardo Steiner – Secretário-Geral da CNBB; dom           
Guilherme Werlang – Presidente da Comissão para a Ação 
Social Transformadora da CNBB; monsenhor Nereudo 
Freire – Ecônomo da CNBB; frei Olávio Dotto – Represen-
tante das Pastorais Sociais da CNBB; Padre Agenor Guedes 
– representante dos Subsecretários Regionais da CNBB; 
Franklin Ribeiro Quieroz – encarregado do Departamen-
to Social; Antônia Mendes - Assistente social da CNBB 
e o Luiz Claudio Mandela – Diretor executivo da Cáritas  
Brasileira.       

Padre Luís Fernando 
já foi assessor das 
Campanhas da CNBB e 
membro do Conselho 
Gestor do Fundo
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Franklin Ribeiro, encarrega-
do do Departamento Social da 
CNBB

Crianças e jovens do projeto re-
alizam reciclagem de resíduos 
sólidos FOTO DE CNBB/MATHEUS DE SOUZA

FOTO DE RICARDO LUIZ DE ASSIS/ARQUIVO PESSOAL
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desigualdades sociais e o fortalecimento de estruturas solidárias e 
por último, Superação de Vulnerabilidade Econômica e Geração 
de Renda, que diz respeito a projetos que busquem por meio de 
sua execução capacitar pessoas estimulando a geração de renda de 
forma cooperada ou individualmente.

Em relação à abrangência, cada um dos três eixos possui valores 
máximos determinados no edital.

MUDANDO VIDAS

O projeto Reciclar: Para defender a Vida e o Meio Ambiente, da 
arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia, idealizado pela 
Associação Humana para Povo Brasil foi um dos contemplados  
no ano de 2016 com recursos do Fundo. Desabrochado num 
cenário concreto de grupos de agricultores e agricultoras, jovens, 
crianças e adolescentes de comunidades rurais dos municípios de 
Tucano, Quijingue e Cansanção, inseridos no bioma da Caatinga, 
na região sisaleira do Estado da Bahia, o projeto buscou desenvolver 
iniciativas de aproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos em 
suas comunidades de origem, uma vez que a coleta na área rural e 
urbana não atendia todos os domicílios.

“O Fundo Nacional da Solidariedade contribuiu para reaplicar a 
excelente experiência da Comunidade do Novo Horizonte em 
Tucano. Através da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 
2016, cuja temática era ‘Casa Comum Nossa Responsabilidade’, a 
catequista local, Alessandra Macedo, passou a fazer a coleta seletiva 

CRITÉRIOS

Todo ano, o Departamento Social da CNBB publica um edital específico, com critérios, 
para seleção dos projetos sociais. São priorizados aqueles que estejam em sintonia com 
os objetivos gerais e específicos da Campanha da Fraternidade vigente no ano. “Desde 
2015 temos aprimorado o conteúdo do edital e também as suas formas de garantir a 
idoneidade das entidades que nos procuram, então passamos a exigir cada vez mais da 
entidade documentações que vão nos dizer se ela tem condições ou não de ser avaliada 
pelo Conselho Gestor”, explica o coordenador de projetos e encarregado do Departamento 
Social, Franklin Ribeiro. 

Ainda de acordo com ele, somente entidades sociais sem fins lucrativos que estejam 
com a situação fiscal regular podem enviar projetos. Além disso, o Fundo Nacional de 
Solidariedade apoia iniciativas que observem um dos três eixos: Formação e Capacitação, 
que é destinado a pessoas e/ou grupos (formais e informais) para o diálogo e cooperação, 
em processos que sirvam à vida e à proteção da vida; Mobilização para Conquistas e 
Efetivação de Direitos, que são criações de ações que proporcionem a superação das 
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dos resíduos sólidos e a vender, gerando recursos para se- 
rem usados na catequese da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida da própria comunidade”, explica o coordenador 
do projeto, Ricardo Luiz de Assis. Inicialmente, ele conta 
que 12 famíli-as estiveram envolvidas no processo. A 
parceria com o Fundo resultou no Plano Comunitário 
de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos liderado pelos 
Coletivos de Adolescentes e Jovens das comunidades 
envolvidas. 

“Através da coleta e venda dos resíduos, os coletivos 
geraram recursos e usaram para ações de desenvolvimento 
comunitário tais como: construção de espaços de 
convivência, revitalização da comunidade, atividades de 
formação política aliados à geração de recursos a fim de 
participarem das reuniões dos Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente”, conta o coordenador. Outro aspecto 
importante a ser ressaltado, segundo ele, foi a diminuição  de 
doenças que afetam as crianças e adolescentes causadas pela 
má destinação dos resíduos sólidos. “Hoje, mais de um ano 
após o término do projeto, as comunidades continuaram 
engajadas buscando meios para ampliar a coleta de forma 
autônoma”, finaliza. 

O Doce Caseiro Recanto Mercê, da arquidiocese de  
Brasília, idealizado pela Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus e Nossa Senhora das Merces, foi outro projeto que 
recebeu apoio do Fundo Nacional de Solidariedade, em 
2017. Nesse ano, a temática da Campanha da Fraternidade 
era ‘Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida’ e o 
projeto apresentado tinha como objetivos ampliar, capacitar 
e investir no processo de produção de compotas de doces 
para gerar recursos financeiros e contribuir na recuperação 

Ricardo Luiz de Assis, coordenador do projeto 
Reciclar: Para defender a Vida e o Meio Ambiente

Coletivos de Adolescentes e Jovens das comunidades 
envolvidas
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A novidade apresentada pelo FNS no ano de 2018, 
segundo o encarregado do Depatartamento Social, 
Franklin Ribeiro, é a possibilidade de saber como anda 
a evolução da prestação de contas dos projetos, por 
meio do Portal da Transparência que pode ser acessado 
pelo site: www.fns.cnbb.org.br. Nele, há uma relação 
completa dos projetos aprovados. A CNBB também 
presta contas ao Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), Ministério Público (MP), Ministério da 
Justiça (MJ) e Conselho de Assistência Social (CAS).  

Outra novidade desse ano é que, diante da grave 
crise que assola a Venezuela e do crescente número de 
refugiados que entraram especialmente no Estado de 
Roraima, os bispos brasileiros em sua 56ª Assembleia 
Geral, em Aparecida(SP), aprovaram a destinação 
de 40% do valor total arrecadado na coleta da 
Campanha da Fraternidade à diocese de Roraima.

TRANSPARÊNCIA

dos dependentes químicos assistidos 
pela Casa Recanto Mercê, comunidade 
terapêutica da Ordem das Mercês, situada 
na zona rural de Alexânia, em Goiás. O 
Recanto propicia moradia, alimentação e 
outras necessidades básicas para que os 
internos continuem firmes na caminhada 
para uma nova vida. 

Segundo o frei Rogério Soares de Almeida 
Silveira, atual pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus e Nossa Senhora das 
Mercês, por meio do Fundo, a paróquia 
captou recurso para a fabricação dos doces 
e equipou o bazar da comunidade. “A venda 
desses doces caseiros junto à comunidade 
paroquial era repassada ao Recanto Mercê. 
Com esse resultado conseguimos ajudar na 
alimentação dos acolhidos e nas despesas 
de higiene pessoal”, conta. 

Por ser um projeto empreendedor, o frei 
afirma que muitas pessoas foram envolvidas: 
os voluntários que fabricavam os doces 
e os que vendiam, os paroquianos que 
compravam e os dependentes químicos 
que colhiam as frutas e mandavam para a 
paróquia. Além do leite que a comunidade 
terapêutica  produzia e que era transfor-
mado em doces, como ambrosia. “Também 
o bazar que recebeu uma reforma passou 
a vender mais e obter mais recurso para 
ajudar o Recanto Mercê”, complementou. 

“Graças ao projeto financiado pelo Fundo 
Nacional de Solidariedade, nossa casa 
de recuperação se sentiu apoiada pela 
Igreja, por meio da CNBB. Nos sentimos 
vistos e amparados por todos aqueles 
que colaboram com as campanhas que 
a CNBB realiza. Somos gratos a todos e 
pudemos ver a seriedade do FNS. Tudo é 
bem organizado, com metas a cumprir e 
prestações de contas”, finalizou o frei.

O bazar da Paróquia foi aprimorado para 
ajudar o Recanto Mercê
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CNBB SOCIAL \\ VIDA

“Para que todas as crianças tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10, 10). É por este motivo que a Pastoral 
da Criança atua em todo o Brasil, acompanhando mais 
de 883 mil crianças, 53 mil gestantes, de 843 mil famílias, 
zelando pelo cuidado desde o nascimento e durante toda 
a primeira infância. Para que isso aconteça, mais de 153 
mil voluntários estão mobilizados, sendo 83 mil líderes. 
Juntos, eles levam a missão pastoral para 3.535 municípios 
e 28.676 comunidades. Estes são dados do primeiro 
trimestre do ano de 2018 produzidos pelo Sistema de 
Informação da Pastoral da Criança.

Não é novidade que a maior parte do voluntariado da 
Pastoral da Criança seja formada por mulheres (92%). Mas 
a participação dos homens também vem aumentando 
e somando cada vez mais nesta rede de solidariedade, 
mostrando que o cuidado com a criança é papel de todos. 
Em relação à idade, 60% dos voluntários têm entre 30 e 59 
anos, 27% até 29 anos e 13% já chegaram aos 60 ou mais. 
Poder contar com a colaboração de todas as gerações é 
um exemplo de como o conhecimento, a experiência e a 
novidade podem conviver e gerar bons frutos. E vários 
filhos e filhas já seguiram o exemplo de seus pais no  

A MATERIALIZAÇÃO DO AMOR 
AO PRÓXIMO NO TRABALHO 
VOLUNTÁRIO NA IGREJA

A Pastoral da Criança é um dos vários exemplos 
da Igreja no Brasil que mobiliza a força do tra-
balho voluntário em prol de causas sociais
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serviço ao próximo.

A partir de uma pesquisa realizada em 2015, com líderes, 
coordenadores e apoios de todos os estados, a coordenação 
nacional descobriu que a média de escolaridade aumentou 
entre os voluntários da Pastoral da Criança. Atualmente, 
quase 39% deles possuem ensino médio completo, 19% já 
concluíram o ensino superior e 6% começaram o ensino 
superior, mas ainda não terminaram. Muitos são os casos 
de pessoas que voltaram a estudar porque se sentiram 
inspirados pela missão junto às famílias, na certeza do 
potencial que cada voluntário tem de aprender, tanto com 
a cabeça, quanto com o coração.

Juntos, os líderes e voluntários de apoio realizam muito 
mais do que as importantes ações básicas e complementares. 
São, na prática, o exercício diário da solidariedade, da 
amizade e do amor ao próximo. Para o doutor Nelson 
Arns Neumann, Coordenador Internacional da Pastoral 
da Criança, “na convivência com a comunidade, além 
da partilha de conhecimento sobre saúde, nutrição, 
educação e cidadania, há doação de tempo, de escuta e 
a compreensão dos saberes dos outros, das diferenças e 

Voluntários da Pastoral 
da Criança em casa de 
beneficiários
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particularidades de cada local. Por vezes, eles são os únicos 
que entram em casas de difícil acesso e constroem com 
as famílias uma relação de confiança que é levada para a 
vida toda. Em outros casos, mobilizam os vizinhos para 
chamar a atenção das autoridades e fazer valer os direitos 
das crianças e gestantes daquela comunidade, ou para 
resolver uma situação de dificuldade”.

A dedicação dos voluntários da Pastoral da Criança ajudou 
a produzir no Brasil uma mudança de mentalidade sobre 
os cuidados com a criança. As comunidades descobri-
ram a sua força transformadora. Milhares de pessoas se 
sentem valorizadas onde vivem, sabem dialogar, assumem 
compromissos para melhorar a realidade em que vivem, 
fazem história e contribuem para a continuidade da 
história.

O TRABALHO NA PASTORAL DA CRIANÇA

Os voluntários de apoio colaboram com estas atividades 
dos líderes, especialmente no dia da celebração da vida, 
com o preparo de um lanche para as crianças e como 
brincadores.

Sabemos que as pessoas dispõem de menos tempo para 
ser voluntário hoje em dia, especialmente nas cidades. 
Além de cuidar da família em casa é preciso trabalhar 
fora. Sobra somente o final de semana. Converse em casa 

Nelson Arns, coordenador 
internacional da Pastoral da 
Criança, em visita às famílias
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sobre este assunto. Descubra como se envolver com os líderes 
da Pastoral da Criança, de acordo com a realidade de sua 
comunidade.

Para se tornar líder é preciso fazer uma capacitação ofere-
cida pela Pastoral da Criança sobre saúde e desenvolvimento 
da criança. Enquanto participa da capacitação, o voluntário 
pode conhecer mais sobre o trabalho e ajudar como apoio 
da Pastoral da Criança.

Existem também voluntários para outras ações como 
capacitadores, conselheiros, articuladores, brinquedistas, 
colaboradores das hortas domésticas e comunicadores 
populares.

O trabalho voluntário traz melhores resultados, quando os 
serviços públicos funcionam bem, com acesso e qualidade. 
A participação da comunidade nos conselhos de políticas 
públicas amplia as conquistas da Pastoral da Criança. 
Os voluntários da Pastoral da Criança que atuam como 
Articuladores junto ao Conselho Municipal de Saúde têm 
a missão de prevenir a mortalidade infantil e melhorar o 
acesso aos serviços de saúde.
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Voluntários da Pastoral da 
Criança monitoram o peso e 
desenvolvimento das crianças
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REDE DE VOLUNTÁRIOS É A  
ALMA DA PASTORAL DA CRIANÇA

Com o apoio e o esforço de cada um dos voluntários, a Pastoral da 
Criança, desde sua fundação, desempenha um papel essencial em prol 
da sociedade brasileira e de outros 10 países. A rede de voluntários, 
formada por mais de 153 mil pessoas, que dedicam seu tempo e 
conhecimento pelas crianças, são a alma da Pastoral. Em sua entrevista, 
a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, irmã Veneranda 
Alencar, destaca o poder transformador de cada voluntário, tanto 
para a comunidade, quanto para sua própria vida – ao estimular a 
autoconfiança e a autoestima das pessoas.

O que move as pessoas a serem voluntárias?

Talentos e o próprio tempo são as maiores satisfações que podemos 
ter na vida. Quando você doa algo para os outros, sem querer nada 
em troca, aquilo que você recebe é muito mais do que aquilo que 
você doa.

ENTREVISTA
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 Que benefícios este tipo de atividade gera no voluntário?

A maioria dos voluntários relata que  sentem uma alegria imensa quando ajudam os outros, todos se 
beneficiam, o voluntário, a instituição e principalmente a pessoa que é atendida. O serviço voluntário 
pode contribuir para a cidadania e a participação social das pessoas e, também, ajuda na realização 
pessoal e muitas vezes profissional.

Qual é a importância dos voluntários para a Pastoral da Criança?

Os voluntários são a base da Pastoral da Criança, são eles que realizam o trabalho fantástico em todo 
o Brasil e no exterior, voluntariamente. São pessoas amadas e escolhidas por Deus, que aceitam a 
missão de levar vida e esperança a todos, com prioridade aos irmãos mais empobrecidos de nossas 
comunidades.

O que motiva uma pessoa a ser voluntária da Pastoral da Criança?

O objetivo principal dos voluntários da Pastoral da Criança é transformar o anúncio de Jesus Cristo em 
ação concreta, para que todas as crianças tenham vida e a tenham em abundância. A fé em Cristo é a 
força motora da Pastoral e é capaz de aquecer o coração de todos. Na Pastoral da Criança, o voluntário 
tem uma missão a cumprir, ele desenvolve o seu trabalho gratuitamente, para que o mundo seja melhor 
a partir das crianças. Na Pastoral da Criança todos podem ser voluntários o que conta é a motivação, o 
desejo de ajudar, o prazer de se sentir útil. Lembrando que é sempre uma via de mão dupla, o voluntário 
doa e recebe.

A Pastoral da Criança completou em 2018 35 de missão. Que mensagem a senhora gostaria de 
dedicar a todos os líderes e demais voluntários da Pastoral da Criança que, independentemente 
da idade, se dedicam às crianças, gestantes e famílias que acompanham  em suas comunidades?

5 de dezembro, é dia da Pastoral da Criança e do Voluntariado. Quero agradecer a todos os voluntários 
da Pastoral da Criança que são verdadeiramente extraordinários no seu ser, no seu agir, no doar o 
seu tempo e as suas capacidades. Faço um apelo a todos que tem disponibilidade de tempo e tanta 
vontade de fazer o bem, para que se juntem a nós nesta corrente do bem que tanto ajudou e continua 
ajudando, para que as pessoas conquistem mais cidadania e tenham os seus direitos respeitados e 
com isso, possam resgatar a autoconfiança, a alegria, a automotivação e também o seu amor próprio e, 
principalmente, para que todas as crianças tenham vida e a tenham em abundância. Parabéns a todos 
os líderes da Pastoral da Criança.
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Rosa Lopes é uma das assistidas pe-
los Vicentinos, no 

interior do Pará
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CNBB SOCIAL \\ VIDA

O que a dona Rosa Lopes Neves (45) segura nas mãos não são apenas 
pacotes de açaí; são as chaves que a libertaram das correntes da miséria. 
Com sérios problemas na coluna, ela não conseguia mais trabalhar na 
lavoura. Desempregada, chegou ao extremo de não ter o que comer em 
casa. Quando os vicentinos souberam das dificuldades de dona Rosa, a 
primeira medida foi a doação de cestas básicas semanais para ela e o filho. 

“É como diz o ditado: ‘saco vazio não para em pé’”, analisa a consócia 
(nome dado às mulheres vicentinas) Antônia Arlene de Moura Pereira.  
Certificados de que a família não passaria mais fome, os vicentinos 
começaram a atuar em outra frente de trabalho: a criação de uma fonte 
de renda para promover socialmente a assistida. Eles estudaram muito 
a situação e perceberam que o melhor caminho seria a doação de uma 
máquina para o processamento do açaí, já que o fruto tem em abundância 
na região onde ela mora e é muito apreciado pelos paraenses. 

Os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) criaram um 
projeto e solicitaram recursos ao Conselho Nacional do Brasil – Unidade 
que administra os trabalhos da SSVP no país – e conseguiram o dinheiro 
para comprar os equipamentos. Com a venda do açaí, ela ganha em média 
R$50 por dia. Dá para comprar alimentos e, o que sobra, guarda em prol da 
concretização de um sonho. “Eu sou muito grata a Deus por ter esta casa 
de pau a pique, mas eu queria muito morar numa casa de alvenaria, onde 

VAI UMA PORÇÃO  
DE ESPERANÇA AÍ?

Os Vicentinos estão há 146 anos no Brasil lutando pelos direitos dos pobres. 
Creches e asilos integram seu trabalho de promoção social
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não entrassem bichos e a gente não tivesse problemas 
com as goteiras”, chora.

Dona Rosa é uma das 1,5 milhão de pessoas que recebem 
a assistência da SSVP no Brasil. Mais de uma tonelada de 
alimentos são distribuídos semanalmente. Mas a cesta 
básica não é o mais importante: “ela significa apenas 
um pretexto para que os vicentinos possam entrar nas 
casas dos Pobres, entender os dramas que os afligem e 
motivá-los a terem esperança; a sonharem e acreditarem 
com um futuro melhor”, explica o confrade (nome dado 
aos vicentinos homens) Carlos Henrique David no livro 
A mística da visita aos Pobres (Coleção Vicentina), que 
expõe de forma detalhada como funciona o trabalho dos 
vicentinos.   

Os vicentinos fazem visitas às 
famílias carentes, indiferentes 
ao credo religioso delas

FOTO POR TATIELLE OLIVEIRA
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FOTO POR TATIELLE OLIVEIRA

TRABALHO

Além das visitas semanais com a distribuição 
de cestas básicas, os vicentinos administram 
751 Obras Unidas, que são educandários 
e principalmente Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs), a exemplo de asilos. Neles, 
os idosos recebem alimentação, remédios, 
cuidados e carinho.

A promoção social no meio vicentino recebe o 
nome de Mudança Sistêmica. 

SEJA PARTE DA REDE DE CARIDADE

Se você é leigo e quer praticar a caridade em nome 
de Jesus, seja um (a) vicentino (a). Procure uma 
Conferência na sua Paróquia e ajude a aumentar 
esta rede de amor, esperança e serviço aos Pobres. Confrade Cristian Reis da Luz 

Foto por Tatielle Oliveira

A Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada por Antonio Frederico Ozanam e mais 
seis amigos em 1833, na França, para ajudar as pessoas Pobres. Hoje, ela está presente em 

153 países. O Brasil é o maior em número de membros: cerca de 150 mil.

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

“Nós, os vicentinos, não somos apenas entregadores de cestas básicas. 
Somos verdadeiros vocacionados e discípulos do Evangelho de Jesus 

Cristo, servindo sempre aos ‘pequeninos’ do Reino. Escrevemos a palavra 
Pobres com inicial maiúscula, porque acreditamos que, ao servi-Los, 

estamos servindo ao próprio Cristo”

- Confrade Cristian Reis da Luz, 
presidente nacional da SSVP
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 Histórias humanas tecidas de Norte a Sul do país compõem 
o grande mosaico que forma a Rede Cáritas no Brasil. Na 
luta pela garantia de direitos, acesso aos bens da terra, 
participação direta nas instâncias de decisão e de controle 
social, e ampliação das potencialidades de pessoas e 
territórios, homens e mulheres tecem novas trajetórias e 
abrem caminhos de esperança e vida.

“Eu trabalhava no lixão aqui de Caicó(PE). Era uma pessoa 
que bebia muito e lá no lixão você sabe a pessoa não é vista 
pela sociedade. Mas o pessoal da Cáritas da diocese de 
Caicó fazia um trabalho de inclusão social com a gente. Se 
não fosse esse movimento de formar associação acho que 
eu já tinha até morrido. Hoje, graças a Deus, já faz três anos 
que não bebo e até me casei, o importante é isso”. Conta 
Alcides Belamirno que, atualmente, está na sua segunda 
gestão como presidente da Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Caicó (Ascamarca).

A Cáritas diocesana de Caicó presta assessoria técnica, 
administrativa e o acompanhamento social aos catadores 

CÁRITAS BRASILEIRA: BRAÇO 
FORTE DA AÇÃO SOLIDÁRIA
DA IGREJA NO BRASIL

CNBB SOCIAL \\ VOLUNTARIADO

Atuando com pessoas em situação de exclusão e 
vulnerabilidade social, agentes da rede Cáritas 
espalhados pelo Brasil fortalecem ações que 
promovem a dignidade humana e a vida do planeta
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e catadoras de materiais recicláveis e suas famílias, como 
afirma a articuladora das ações com catadores, Paula 
Salmana: “Este é um trabalho de assistência social que  
busca resgatar a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
da coleta seletiva, para que se sintam importantes, enquanto 
pessoas e profissionais, e valorizados pela a sociedade”, 
afirma. 

O trabalho junto aos catadores e catadoras de materiais 
recicláveis constitui uma das áreas de atuação da Cáritas 
Brasileira e está fundamentado na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS). Neste sentido, a Cáritas busca 
fomentar a organização de cooperativas para que estes 
grupos possam participar ativamente da elaboração, por 
exemplo, dos planos estaduais e municipais de resíduos 
sólidos. 

De acordo com o Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic 
2017), divulgado Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em julho de 2018, quase metade das 
5.570 cidades brasileiras ainda não têm um plano integrado 
para o manejo dos resíduos, e o prazo para que todos os 
municípios dessem destino correto ao lixo venceu em 2014.  
Cada brasileiro gera em média 378 kg de resíduos ao ano, 
um volume que daria para cobrir um campo e meio de 
futebol.

COMUNIDADES MAIS SEGURAS 

Em uma ação que envolveu nove dioceses, a Cáritas 
Brasileira, no Regional Rio Grande do Sul, mobilizou 
grupos e pessoas na recuperação de 400 fontes e nascentes 

Membros da Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Caicó (Ascamarca)

Alcides Belamirno se tornou presidente da Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Caicó (Ascamarca)
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na região, além de movimentar as comunidades no processo 
de construção de cisternas. 

Inicialmente a perspectiva deste trabalho no campo 
socioambiental era o debate com as comunidades sobre 
questões como as mudanças climáticas, o atual modelo de 
desenvolvimento predatório, além de ver, em cada território, 
quais eram as ocorrências de eventos de emergência, quais 
as causas desses eventos e o que poderia ser feito no campo 
da prevenção. 

A assessora da Cáritas Brasileira, no Regional Rio Grande 
do Sul, Jacira Dias, conta que o levantamento junto às 
comunidades chamou atenção para uma questão pouco 
visibilizada, mas muito recorrente região, a estiagem: 
“Muitas comunidades sofrem com a falta de água para o 
consumo humano, para a produção agrícola e criação de 
animais. A gente começou a refletir sobre isso, sentimos a 
necessidade e vimos a possibilidade de trabalharmos para 
a identificação das fontes de água, a situação dessas fontes, 
que em sua maioria estavam abandonadas, impuras, sujas”, 
conta.

Com a ajuda técnica da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Emater), as comunidades mobilizadas 
pelas Cáritas iniciaram um trabalho de identificação das 
nascentes e estabeleceram ações para proteção desses 
espaços, com pequenas intervenções como limpeza da área 
e plantação de árvores nativas ao redor. “Nós procuramos 

As comunidades mobilizadas 
pelas Cáritas iniciaram um 
trabalho de identificação das 
nascentes e estabeleceram ações 
para proteção desses espaços
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intervir o mínimo possível nessas fontes, mas iniciamos um 
processo em vista da reabilitação, para que pudessem voltar 
a produzir um volume maior de água e para que essa água 
fosse potável. Ao verem os impactos positivos, as pessoas se 
entusiasmaram, começaram a desenvolver e multiplicar essa 
tecnologia social da recuperação das fontes”, relata a assessora. 

Tudo começou com o apoio da Cáritas Alemã no Projeto 
Prevenção de Emergências Construindo Comunidades mais 
Seguras, depois o projeto recebeu também apoio do Fundo 
Nacional de Solidariedade (FNS) e ampliou sua atuação na 
perspectiva do desenvolvimento de ações para o saneamento 
básico rural. “Fizemos seminários e ações voltadas para o 
saneamento básico rural, isso foi bem inovador porque o tema 
do saneamento é visto como uma ação necessária apenas no 
mundo urbano. As ações de instalação de saneamento básico 
rural foram feitas nas dioceses de Santa Maria, Santo Ângelo, 
Vacaria e Santa Cruz do Sul”, conta Jacira.

Uma das famílias integradas nas ações apoiadas em projetos 
da Cáritas Brasileira e beneficiadas com os recursos do 
Fundo Nacional de Solidariedade, hoje produz alimentos 
orgânicos onde antes cultivava fumo. Isso foi possível 
graças a uma série de ações com a comunidade. “Antes disso 
nós tínhamos muitas dificuldades com água limpa para o 
consumo. Os benefícios são muitos, hoje tomamos água 
de qualidade em minha casa, hoje produzimos alimentos 
que geram vida!”, conta Miraci Terezinha Sippert Schu, 
ex-produtora de fumo que agora colhe alimentos orgânicos 
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em sua propriedade que fica em Agudo (RS). 

“Entre as ações socioambientais que fizemos juntos me marcou o plantio 
de árvores à beira de um riacho que atravessa toda a propriedade,  
envolvendo a escola da localidade. As crianças participaram. Outro momento 
importante foi a recuperação de fontes e a construção da cisterna envolvendo 
os indígenas, num dia de campo deu até banho de sanga, foi maravilhoso”, 
complementa Miraci.

Segundo Jacira Dias, toda a mobilização tem também como objetivo chamar 
atenção para a necessidade de políticas públicas que viabilizem essas ações, 
mas, mesmo sem recursos, as comunidades seguem em atividade. “Nós 
continuamos buscando recursos para prosseguir essas ações, mas neste 
momento não temos nenhuma ajuda para tocar o projeto. A recuperação 
de fontes é muito simples e exige pouco recurso, já a construção de 
cisternas e o saneamento básico rural demandam mais recursos financeiros 
porque precisam de materiais. Uma questão muito relevante é o fato de 
que procuramos fazer essas ações em mutirão, chamando a comunidade, 
convocando as pessoas para participar, como uma forma de resgate da 
cooperação necessária e também como algo pedagógico, porque ficam os 
aprendizados e o fortalecimento dos laços comunitários. Ter o recurso do 
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) em 2017 foi fundamental para 
esta ação ganhar força e uma forma de colocar em prática o que discutimos 
durante a Campanha da Fraternidade”, conclui Jacira.

Para mobilizar comunidades e chamar atenção dos poderes públicos para 
questões no setor socioambiental, a Cáritas Brasileira desenvolve projetos 
por meio da área de atuação Meio Ambiente Gestão de Riscos e Emergências 
(Magre).
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“A Família Hip-Hop a gente criou quando adolescentes, a 
gente era um grupo de pichadores, então a gente teve uma 
ideia um dia de formar a Família Hip-Hop. Na época, em 
Brasília, o hip- hop estava muito em evidência, todo mundo 
tinha ideia de cantar rap e a gente falou: Vamos cantar rap? 
Não, vamos fazer melhor, vamos juntar os grupos da cidade e 
fazer um coletivo, vamos chamar vários grupos. Assim que a 
gente formou a Família Hip-Hop, aliás, não era nem Família 
Hip-Hop, era outro nome, Clã Hip-Hop”. O relato é de Alex 
Martins, um dos idealizadores do projeto, hoje produtor 
cultural e diretor do Núcleo de Formação Popular Família 
Hip-Hop. “A princípio era diversão para nós, eu tinha 17 
anos, era diversão para nós cantarmos rap nos bairros e tal, 
aí o tempo foi passando, começamos a entrar em escolas, 
fazer oficinas nas escolas e a coisa foi tomando um tempo 
da nossa vida”, relata o diretor que hoje lidera uma série de 
ações na sede do coletivo. 

Foi com o incentivo de moradores de Santa Maria, região 
administrativa do Distrito Federal, onde o projeto está sediado, 
que os membros do coletivo pensaram pela primeira vez 
em tornar aquela ação de jovens entusiastas em um projeto 
estruturado e com reconhecimento como Organização 
Não Governamental (ONG). “A ideia agora é trazer mais 
jovens e ampliar o coletivo, sempre ampliar, trazer para cá e 
fazer parte do coletivo, atendemos as pessoas e fazemos um 
trabalho para a comunidade. A comunidade tem que saber 
que isso existe e saber que é dela, saber que ela pode utilizar 
o espaço”, afirma Martins. 

A partir dos incentivos e assessoria técnica da Cáritas 
Arquidiocesana de Brasília, o coletivo Família Hip-Hop 
passou a conhecer e utilizar os princípios da Economia 
Popular Solidária, primeiro por meio de um bazar organi-
zado no bairro, depois com a produção e comercialização 
de materiais como relata Martins. “A ideia é essa, gerar 
renda para nós, desenvolver as coisas para nós, e a ideia de 
Economia Solidária, além de pensar uma economia diferente 
da que tá ai, é trabalhar em redes, fortalecer as redes, a ideia 
das redes para nós é fundamental”. 

Atualmente o grupo cria peças como camisetas, bonés e 
copos usando a arte da serigrafia, os recursos da venda 
desses materiais permitem a sustentabilidade do projeto que 
promove integração social e participação da comunidade 
em processos de formação política e econômica, sempre 
valorizando o viés cultural e as potencialidades das 
juventudes locais. 
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Alex Martins, da Família Hip Hop, um dos 
grupos apoiados pela a Cáritas
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Em 1986, na Itália, o papa João Paulo II, resumiu a atuação 
das Misericórdias: “Sejam promotores e realizadores da 
civilização do amor e testemunhas infatigáveis da cultura 
da caridade”, deixando claro que o modelo das instituições, 
na prática, tem como base a solidariedade, a paz e a partilha, 
menciona um dos mais céleres administradores hospitalares 
brasileiros, padre Niversindo Antônio Cherubin, em a 
‘Epopeia das Misericórdias’.

Muito antes da instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) 
no Brasil, que em 2018 completou 30 anos, as Santas Casas 
de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos já atuavam no 
Brasil e no mundo. A Santa Casa de Lisboa, em Portugal, 
está em funcionamento desde 1498 e, no Brasil, a Santa 
Casa de Misericórdia de Santos iniciou suas atividades em 
1543.

A filantropia que significa amor ao próximo e à humani- 
dade é o que norteia a atuação das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos desde sua essência, no atendimento e amparo 
aos mais necessitados, sendo entidades laicas (sem vínculo 
religioso) ou confessionais (mantidas por instituições 

AS SANTAS CASAS E 
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS 
NO BRASIL

Muito antes da instituição do SUS, as 
Santas Casas de Misericórdia já atuavam 
no Brasil e no Mundo

CNBB SOCIAL \\ SAÚDE
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Santa Casa de Santos, em 
Jabaquara (SP)
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religiosas). 

No âmbito da saúde, a atuação das misericórdias através das 
Santas Casas de Misericórdia e dos Hospitais Filantrópicos 
têm papel primordial na história do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Quando instituído na Constituição de 1988, o governo 
não tinha hospitais prontos para atender a população; 
por isso, fechou parcerias contratuais com as entidades 
filantrópicas que já atuavam pela benemerência e caridade 
para garantir o atendimento universal e gratuito na saúde. 
Os hospitais ofertavam sua estrutura que originalmente 
realizavam atendimentos de enfermaria, assistência aos 
órfãos e inválidos e ampliaram consideravelmente seus 
atendimentos para consultas, tratamentos e cirurgias que 
seriam pagas pelo governo. As entidades filantrópicas 
são instituições privadas, sem fins lucrativos e atendem a 
população na área da saúde através de um convênio firmado 
com o governo federal, estado ou município, determinando 
um teto de atendimento e credenciando os serviços para 
cada unidade.

As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, por sua natureza 
jurídica, devem oferecer e prestar, no mínimo, 60% de seus 
serviços ambulatoriais e hospitalares ao sistema público 
de saúde, conforme disposto na Lei nº 12.101/2009, para 
obtenção do Certificado de Filantropia, mas a grande mai- 
oria dos hospitais destina mais de 75% do seu atendimento 
ao SUS para suprir as necessidades da população e algumas 

Santa casa da década de 40
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chegam a destinar 100% do seu atendimento para a 
saúde pública.

Dados do Sistema de Gerenciamento de Informações 
do CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes 
de Assistência Social na Área da Saúde coletados em 
2018, mostra que há 2.493 estabelecimentos de saúde 
no Brasil, sendo 1.358 com certificado de filantropia 
válido e 1.704 são classificados como hospitais que 
prestam serviços ao SUS.

Os filantrópicos ofertam 132 mil leitos destinados 
ao SUS, correspondendo a 37% dos leitos do Brasil. 
Em 2017, realizaram 4,8 milhões de internações e 
geraram mais de 24 milhões de diárias hospitalares 
apenas no atendimento SUS, representando 
58,98% de todos os procedimentos realizados pelo 
Sistema Único de Saúde no país. Essas instituições 
movimentaram 65% das internações cardiológicas, 
55,6% dos transplantes, 67% de todas as internações 
para cirurgias oncológica, 67% dos procedimentos 
de quimioterapias em pacientes internados pelo 
SUS e foram mais de 295 milhões de atendimentos 
ambulatoriais no ano de 2017.

Em 968 municípios brasileiros, com até trinta mil 
habitantes, o único hospital presente é filantrópico, 
não havendo nenhuma presença pública na região.

Os hospitais filantrópicos são responsáveis por cerca 
de 990 mil empregos diretos e contratam mais de 180 
mil médicos autônomos.

Segundo um levantamento do Fórum Nacional das 
Instituições Filantrópicas (FONIF), a cada R$ 100 re- 
ais isentos na área da saúde, o setor filantrópico benefi-
cia a população com mais R$ 635 reais, representando 
7,35 vezes a contrapartida em benefício da população.

PANORAMA E DESAFIOS DA SAÚDE PARA 
MILHÕES DE BRASILEIROS 

É de conhecimento público, os desafios do 
financiamento do SUS, bem como as dificuldades 
do setor filantrópico em que a remuneração do 
SUS cobre, na média nacional, apenas 65% dos 
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custos originados na prestação dos procedimentos 
médico-hospitalares, já considerado o impacto da isenção 
sobre a folha de salários e das imunidades tributárias. 
Equivale dizer que os hospitais recebem apenas R$ 65,00 
para cada R$ 100,00 gastos.  

Em 2017, essas instituições receberam cerca de R$ 15 bilhões 
pelos serviços prestados ao SUS. Portanto, se comprovado 
está que o SUS remunera apenas 65% dos custos incorridos, 
implica afirmar que tiveram elas um custo total de cerca 
de R$ 23 bilhões, com déficit de R$ 8 bilhões no ano. Essa 
trajetória de anos, gerou dívidas de cerca de R$ 22 bilhões, 
sendo que R$ 5 bilhões estão financiados junto a instituições 
bancárias, pagando juros médios a 20% ao ano.

Com a grave crise do setor é comum ouvir declarações de 
gestores sobre má gestão no setor. Para o diretor geral da 
Confederação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos 
(CMB), José Luiz Spigolon, essa questão precisa ser 
esclarecida. “Ainda que o setor enfrente questões pontuais 
de má gestão administrativa e ineficiência, esses problemas 
são enfrentados especialmente pelos hospitais de pequeno 
porte, com menos de 50 leitos, que dificilmente conseguem 

Diretor geral da Confederação 
das Santa Casas e Hospitais 
Filantrópicos (CMB), José Luiz 
Spigolon
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obter escalas de produção. A grande maioria dos hospitais tem eficiência 
comprovada, sistemas de gestão informatizados, certificações de qualidade e 
alta performance. O que vemos é justamente o oposto: os hospitais operam 
como grandes empresas, sobrevivendo com alto custo, baixa remuneração, 
atrasos insuportáveis na liberação dos pagamentos, com necessidades 
complexas de investimento em tecnologia e recursos humanos e ainda 
garantem um bom atendimento à população que não tem acesso à saúde 
privada”, ressalta Spigolon. 

Para o diretor-presidente da CMB, Edson Rogatti, é urgente a alocação de mais 
recursos para o Orçamento da Saúde e a revisão dos critérios e modelo de 
remuneração do SUS. “A Tabela de procedimentos do SUS não pode continuar 
sendo parâmetro. Mesmo acrescendo as políticas de incentivos, o sistema 
filantrópico não suportará muito tempo com o atual modelo e o atendimento 
enfrentará um caos sem precedente”, alerta Rogatti.

Diretor-presidente da CMB, Edson Rogatti

O setor defende ainda o fortalecimento da parceria público privada, 
melhorando a segurança jurídica das Santas Casas e hospitais sem fins 
lucrativos, em especial quanto ao cumprimento dos contratos e o regular 
pagamento dos valores devidos, a criação de políticas de estímulo e apoio 
financeiro para adoção de novas tecnologias e programas de melhoria da 
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gestão, a criação de programa específico para recuperação 
do parque físico, tecnológico (obras e equipamentos), e 
das ações assistenciais, a discussão e elaboração de políti-
ca própria para os Hospitais de Pequeno Porte (HPP), per-
mitindo a inserção desses estabelecimentos de saúde nas 
ações assistenciais do SUS, com sustentabilidade e efetivi-
dade; a regulamentação imediata da Lei 13.479/2017 e alo-
cação, no Orçamento Geral da União, dos recursos nela pre-
vistos, de modo a permitir a operacionalização das linhas 
de crédito do Programa Pró-Santas Casas; a reestruturar e 
reorientar as ações da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar de modo que possa atuar visando à redução dos 
custos da assistência à saúde pela introdução de sistemas 
solidários de coparticipação, com a aprovação de planos 
acessíveis; a criação de Fundo Garantidor ou de funding de 
recursos com baixo custo de captação (exemplo: o recolhi- 
mento compulsório das instituições financeiras, inciso 
XIV do artigo 4º da Lei nº 4.595/1964) para fomentar o 
desenvolvimento e melhoria das atividades da rede de enti-
dades hospitalares filantrópicas e a aprovação da Reforma 
Tributária, com revisão dos elos produtivos para que não 
haja efeito cascata sobre os insumos, estimulando a gera-
ção de mais empregos na saúde. Essa Reforma deve con-
templar, ainda, imposto único sobre o valor agregado por 
cada elo produtivo da saúde e isenção para as santas casas 
e hospitais sem fins lucrativos (filantrópicos), prestadores 
de serviços ao SUS. 

“Somos essenciais para o sistema de saúde brasileiro, nossa 
operação é até 5 vezes mais barata que um hospital público 
e a crise na saúde só será solucionada se o setor filantrópi-
co for o centro da mudança. Temos indicadores de quali-
dade, buscamos mais do que a sustentabilidade financeira, 
buscamos segurança do paciente, equidade e garantia do 
acesso à saúde. Acreditamos no Brasil e em dias melhores”, 
conclui Edson Rogatti. A Confederação das Santa Casas e 
Hospitais Filantrópicos (CMB) é composta por 16 Fede- 
rações estaduais e representa 2. 172 hospitais sem fins lu-
crativos, foi fundada há 54 anos. 
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CNBB SOCIAL \\ ENTREVISTA

Na entrevista, a seguir, o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Leonardo Ulrich 
Steiner afirma que a ação social é parte integrante da ação evangelizadora 
da Igreja e decorre de seu compromisso com o Evangelho. 

O secretário-geral afirma que a Igreja, no correr de sua história, buscou 
não apenas acolher e cuidar dos pobres e marginalizados, mas também 
consolidou um discurso sobre a ação social movida pela fé, tradição que 
recebeu o nome de Doutrina Social da Igreja. Acompanhe a íntegra da 
entrevista. 

Qual o lugar da ação social dentro da missão evangelizadora da 
Igreja animada pela CNBB, na Igreja no Brasil?

Creio que seja oportuno lançarmos algumas luzes sobre essas duas 
expressões mencionadas na pergunta. Ação evangelizadora é tudo que 
a Igreja faz porque é unicamente para isso que ela existe. A missão da 
Igreja é evangelizar, anunciar! Evangelizar não é apenas repassar um 
discurso sobre a vida, mas apresentar uma pessoa, Jesus Cristo, que é o 
Filho Deus, vivo e ressuscitado, vivo no meio de nós. Ele nos trouxe a Boa 
Notícia do Reino. Uma mensagem de conversão e transformação de vida 
para toda a pessoa, mas também transformação do universo alcançado 
pela sua morte e ressurreição. O Evangelho que a Igreja anuncia tem 
força do fermento na massa: transformação total. O que denominamos 
de ação social é parte integrante da ação evangelizadora. É anúncio, 
visibiliza a vida do Evangelho. 

A Igreja, no correr de sua história, buscou acolher e cuidar dos pobres 
e marginalizados. Também consolidou um discurso sobre a ação social 
movida pela fé e essa tradição recebeu o nome de Doutrina Social da 

AÇÃO SOCIAL DA IGREJA 
É UMA EXIGÊNCIA DA FÉ 
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Dom Leonardo Ulrich Steiner,
Secretário-geral da CNBB
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Igreja. Os ensinamentos dos papas e dos concílios trazem uma enorme riqueza de reflexões 
sobre como a Igreja é chamada a ser e atuar no mundo das relações sociais. Essa doutrina, como 
nos lembrava São João Paulo II, se encontra naquele espaço onde cruzam a vida e a consciência 
do cristão e as situações do mundo em que vivemos. Essa orientação da Igreja é elaborada para 
iluminar o esforço dos indivíduos, das famílias, dos chamados agentes culturais e sociais, dos 
políticos e dos homens de Estado para assumirem as exigências da fé na realidade concreta da 
história das sociedades.

O discurso social da Igreja está sempre acompanhado do compromisso concreto na ação 
transformadora da sociedade. Basta olhar, com boa vontade, para o enorme trabalho da Igreja 
no Brasil no campo da educação, da saúde e da assistência aos pobres. Além disso, a Igreja 
sempre chamou ao efetivo compromisso com a ação política consciente, buscando compreender 
e combater as causas da injustiça social por meio de ações de natureza política e de projetos 
concretos de participação das pessoas e das comunidades na vida pública de nossas cidades, 
estados e país. 

A CNBB reflete o olhar da Igreja no Brasil para realidade social do País e percebe-se 
suas grandes mazelas. Há alguma luz para se encontrar soluções?

Vivemos numa realidade maior que o Brasil. Estamos celebrando os 50 anos de Medellín. 
Os bispos da América Latina se reuniram para acolher as orientações do Concílio 
Ecumênico Vaticano II. Eles, naquela ocasião, alertaram sobre a realidade socio- 
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econômica da América Latina. Temos um verdadeiro itinerário do olhar da Igreja sobre 
a realidade social presente nas conclusões dessa Conferência e das três que se seguiram: 
Puebla, Santo Domingo e Aparecida.

Em Medellín, aparece, de forma explícita e direta a opção preferencial da Igreja pelos 
pobres. A pobreza, portanto, expressão de nossa falência como modelo econômico e social, 
é retratada no discurso teológico e pastoral dos bispos da América Latina. Uma questão 
amplamente apresentada pelos profetas do Antigo Testamento e profundamente sentida 
e refletida nos primeiros séculos da vida da Igreja. Os bispos nos possibilitam resgatar a 
consciência de que a pobreza e o que é feito com os pobres em nossas sociedades constitui-
se num escândalo para Deus. A opressão dos pobres é, numa palavra, uma negação do 
respeito a Deus e ao seu plano de amor para a humanidade.

O papa Francisco também tem nos recordado, constantemente, essa preocupação central 
da ação de toda a Igreja. No início do seu pontificado, ele insistia no sonho de uma “Igreja 
pobre para os pobres”. E dele, chegam, quase que diariamente alguma advertência para a 
ação concreta de todos os cristãos em favor da transformação de sociedades que, como 
Brasil, se estruturam a partir de sistemas econômicos que fabricam pobres e os mantêm 
para garantir o privilégio de poucos, perpetuando assim uma desigualdade que clama aos 
céus.

Como senhor vê a situação atual das chamadas obras sociais mais tradicionais da 
Igreja que se encontram naquele espaço considerado mais assistencial?

Há uma belíssima história de amor pelos irmãos e irmãs no Brasil escrita pelas obras de 
misericórdia da Igreja. Aparentemente são assistencialistas. Muitas pessoas encontram 
justamente nas obras da igreja um lugar de atendimento, de alimento, de afeto. Diria que são 
lugares de encontro, expressão da fé. Atualmente, infelizmente, essas obras, em alguns casos, 
são consideradas de forma injusta e lamentável. O caso das Santas Casas de Misericórdia, 
por exemplo, representa um profundo descaso e desrespeito pelo grande bem realizado 
pela Igreja na história dos últimos séculos em nosso país. Desamparadas, erroneamente 
colocadas na lista de entidades que criam problemas para o correto uso do dinheiro público, 
esses hospitais lutam muito para sobreviver.

No campo da Educação a situação não é diferente. Colégios católicos com itinerários 
centenários de excelentes serviços prestados aos brasileiros são incompreendidos e 
indevidamente considerados como elitistas e detentores de propósitos não filantrópicos. Essa 
situação toda se dá por uma falta de conhecimento de cada uma dessas obras. Infelizmente, 
parte da nossa sociedade só sabe de manchetes sensacionalistas e incapazes de trazer um 
corpo suficiente de informações que possa dar a verdadeira dimensão da grande contribuição 
que a Igreja tem dado e continua oferecendo na área educacional no Brasil.

Mesmo na área da assistência social representada por obras que prestam serviço às crianças, 
idosos, pessoas deficientes, muitas vezes, a Igreja não é respeitada devidamente. Todas as 
nossas paróquias, quase sem exceção, de norte a sul desse país, prestam algum serviço de 
assistência social. Algumas de forma consistente, formal e permanente. Outras, de maneira 
indireta, mas também constante. Os membros dessas comunidades são chamados a atender 
as necessidades dos irmãos que sofrem e respondem com generosidade. A Igreja sempre 
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diz sim aos apelos das comunidades locais em todo o canto. Esse serviço, 
esse cuidado é vital no tempo de crise em que nos encontramos 

Qual é a importância, para a CNBB, da ação social da Igreja realizada 
em campos específicos das chamadas pastorais sociais?

A CNBB tem 12 comissões pastorais empenhadas em animar a ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil. Entre elas, está aquela que acompanha 
o trabalho das pastorais sociais e de toda ação social transformadora. Esta 
comissão tem desempenhado um papel importante de apoio e de mediação 
do trabalho pastoral desses grupos com o conjunto do episcopado no Brasil. 
As ações das pastorais sociais são de fundamental importância para marcar, 
concretizar e celebrar o compromisso cristão com os necessitados.

Essas pastorais têm duas faces a serem contempladas. A primeira é a da 
realidade dura dos pobres: no mundo dos encarcerados, na triste vida de 
crianças e adultos que moram nas ruas das grandes cidades, no cotidiano 
de marginalização das mulheres, na dificílima situação dos refugiados e 
migrantes, além de tantos outros rostos de irmãos que estão à margem e não 
recebem sequer a cobertura de apoio, da qual têm direito constitucional, 
das autoridades e dos governos. Não vamos esquecer a presença da Igreja 
juntos aos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais.

A comissão para a ação social transformadora da CNBB também se ocupa 
de outros processos importantes além daqueles vividos pelas pastorais 
sociais. Desse modo, a CNBB está presente e atuante junto aos grupos que 
lidam com temas sociais de excepcional importância para um Brasil novo 
e mais justo como a regulação do setor da mineração, os movimentos dos 
atingidos por barragens e vários outros.
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Como a CNBB atende a acompanha lutas sociais pela 
preservação dos povos originários como os indígenas e 
quilombolas?

Precisamos celebrar, fortalecer e defender o trabalho do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), pela grande contribuição que presta 
ao país na luta pela preservação da vida, da história e dos direitos 
dos povos indígenas. Um trabalho, por vezes, mal compreendido por 
pessoas e instituições que desconhecem a importância da presença 
desses irmãos no Brasil dos nossos dias. Há quem persiga o trabalho 
do Cimi, agindo com violência e desrespeitando o sério trabalho 
realizado pelos bispos, missionários e missionárias dessa causa.  
Ainda assim, com testemunho, seus membros têm continuado a 
denunciar o descaso ou as agressões para com esses irmãos que 
estavam aqui antes da chegada dos colonizadores.

Recentemente, a CNBB fez uma nota pública para denunciar uma ação 
orquestrada de modo a prejudicar o trabalho do Cimi e de desqualificar 
seus membros, durante o processo de investigação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito. A CNBB manifestou claramente seu 
repúdio, diante do relatório desta Comissão que indiciou mais de uma 
centena de pessoas: lideranças indígenas, antropólogos, procuradores 
da república e aliados da causa indígena, entre eles, missionários do 
Cimi.

A Conferência também mantém um Grupo de trabalho dedicado 
ao estudo e aprofundamento da situação dos quilombolas, além de 
acompanhar o trabalho constante dedicado a essa questão pela pastoral 
afro-brasileira. Sabemos que o território para os quilombolas é elemento 
importante para assegurar sua forma de vida, uma vez que estão  
atrelados a ele seus modos de organização social, política, cultural e religiosa. 
E é nesse sentido que se encontra uma das formas de atuação da Igreja em 
busca da legalização dos territórios ameaçados.

A CNBB Matriz e os regionais da Conferência também têm iniciativas 
no campo social e são amplamente animadas pelos bispos. Como 
senhor vê essas iniciativas?

Em Brasília, temos a oportunidade de uma convivência muito feliz com 
os envolvidos em um projeto social. E é muita gente: colaboradores, moni-
tores, voluntários, crianças e suas famílias. Nos regionais, essa realidade 

79

Revista (matérias A4).indd   77 11/02/19   09:28



também se repete em alguns lugares e, esperamos, que muito em breve essa será uma experiência de toda 
CNBB. Na verdade, há muito mais do que apenas cumprir, com alegria, uma obrigação institucional. Nesses 
projetos sociais, encontramos a mais genuína alegria da vida cristã que está em promover a vida integral de 
todos os filhos e filhas de Deus, neste mundo.

Esse é um distintivo de todo o trabalho social que se faz na Igreja. O Papa Francisco, quando nos visitou em 
2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, lembrou-nos que a Igreja não é uma ONG, Organização 
Não Governamental. Ele já voltou a esse tema em outras ocasiões e já a aprofundou ao dizer que “a Igreja não 
é uma instituição com um fim em si própria ou uma ONG, nem muito menos se deve restringir ao clero e 
ao Vaticano. A Igreja é uma realidade mais ampla, que se abre a toda a humanidade e que não nasce num 
laboratório, improvisamente, do nada”. 

A CNBB, em sintonia com essa orientação do Santo Padre, realiza sua ação social fazendo uma profunda 
experiência espiritual e a ação se torna testemunho do Evangelho. Por isso, além dos números – válidos, 
expressivos e necessários para a expressão do caráter filantrópico da instituição – nessas iniciativas da 
Conferência, nos interessa o caminho indicado pelo papa Francisco no ano da misericórdia: sermos 
tocados pelo Senhor Jesus e transformados pela sua misericórdia para nos tornarmos, também nós, 
testemunhas da misericórdia.  Desejamos seguir com fidelidade as palavras e o testemunho de Jesus que 
nos deu a certeza de que sua vinda é marcada pela esperança: “Eu vim para que tenham vida, e atenham, em  
abundância” (Jo 10,10).
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