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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar o importante papel da missão da Igreja
e sua dimensão social da evangelização, que encoraja o laicato a permanecer no esforço
apostólico para promoção do desenvolvimento humano autêntico. Para tal, este, alerta
para as diversas formas de pobreza global, e busca apresentar as propostas de atuação do
“Instituto Redenção” em São Paulo, que através do Projeto “Solicitude”, visa contribuir
para a promoção da dignidade humana, dos que residem em condições de vulnerabilidade
social, pobreza e extrema pobreza. O presente trabalho, apresenta o projeto “Solicitude”
relatando experiências vivenciadas e práticas desenvolvidas pelos “Missionários da
Redenção”, como uma ação missionária com dimensão social na evangelização, com a
capacidade de ser replicada em comunidades brasileiras.

Palavras-chave: Ações sociais, Igreja missionária, Solicitude.

ABSTRACT

This labor aims to present the important role of the Church's mission and its social
dimension of evangelization, which encourages the laity to remain in the apostolic effort
to promote authentic human development. For this purpose, it alerts to several forms of
global poverty, and it seeks to present the action proposals of the “Instituto Redenção” in
São Paulo, which through the “Solicitude” Project, aims to contribute to the promotion of
human dignity, of those who dwell in conditions of social vulnerability, poverty and
extreme poverty. The current work presents the project "Solicitude" reporting experiences
and practices developed by the "Missionaries of Redemption", as a missionary action with
a social dimension in evangelization, with the ability to be replicated in Brazilian
communities.

Keywords: Social actions, Missionary Church, Solicitude.
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INTRODUÇÃO
Para analisar a problemática proposta nesse objeto de estudo, além, de observar o
panorama mundial de exposição a pobreza e extrema pobreza e vulnerabilidade, foi
necessário analisar a identidade da Igreja em sua natureza missionária que tem o serviço
da caridade como uma dimensão da sua missão.
Um dos maiores desafios da humanidade, ainda é erradicar a pobreza em todas as
suas formas. De acordo com a AGENDA 2030 (2020) “embora o número de pessoas que
vivem em extrema pobreza tenha se reduzido pela metade entre 1990 e 2015 (de 1,9
bilhão para 836 milhões), mais de 800 milhões de pessoas vivem com menos de US$ 1,25
por dia, muitos sem acesso a alimentos adequados, água potável e saneamento” IPEA
(2020 c, online)
Rocha (2006) evidencia que podemos entender a pobreza como um fenômeno
complexo, e quando tratada de forma genérica, pode ser definida como “situação na qual
as necessidades não são atendidas de forma adequada” (ROCHA 2006, p. 9). Numa
última atribuição, é classificado como pobre, aquele indivíduo que não tem vias para
compor de forma adequada no grupo social em que vive. Para conceituar e medir a
pobreza a autora parte de questões de pobreza absoluta e relativa e enquanto insuficiência
de renda.
Enfatiza a autora que pobreza absoluta está “estreitamente vinculada às questões de
sobrevivência física” (ROCHA 2006, p. 11). Já a pobreza relativa, são “necessidades a
serem satisfeitas em função do modo de vida predominante na sociedade em questão, o
que significa incorporar a redução das desigualdades, de meios entre indivíduos como
objetivo social” (ROCHA 2006, p.11) onde a diferenciação entre as duas não é, muito
clara.
Já o conceito vulnerabilidade é complexo e abrangente, enquanto alguns trabalhos
a caracterizam como sintoma de pobreza, outros se referem à vulnerabilidade como
suscetibilidade à pobreza, ainda existe aqueles que a abordam como uma das dimensões
da pobreza de acordo com BUSSO (2002).
Independente da interpretação da pobreza, é de unanimidade que a ausência de
atendimento as mínimas necessidades diárias de calorias e proteínas, está relacionada a
ideia mais simples dela, é classificado pobre, o indivíduo que não garante minimamente
a sua alimentação diária. (JACCOURD apud TRONCO e RAMOS, 2017).
Embora os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS” IPEA (2020 c,
online) adotados durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030, tragam um convocado global para acabar com a pobreza, a pesquisa
apresentada na AGENDA 2030 (2020) evidencia que “para tanto é necessário focar nas
populações mais vulneráveis”.
A pobreza atinge uma grande parte da população brasileira, segundo IBGE (2018)
o “Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, 52 milhões de brasileiros
vivem na pobreza e mais de 13,5 milhões na pobreza extrema, chega ao maior nível em 7
anos” IBGE (2018, online).
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Temos o Brasil como exemplo de país, onde a conservação de uma pobreza absoluta
origina-se diretamente da sua má distribuição de renda, visto que o produto nacional é
suficientemente superior para assegurar o mínimo fundamental a todos (ROCHA, 2006).
Freitas (2004) menciona que a realidade no Brasil está ligada entre a velha e nova
exclusão social, onde, a marginalização dos resultados do avanço da economia e da
cidadania definem a velha exclusão, exprimida pelos graus pequenos de rendimentos e
escolaridade, os quais recaem com mais periodicidade sobre os indivíduos negros,
famílias grandes, iletrados, sexo feminino e migrantes.
Erradicar a pobreza extrema continua a ser um desafio, pois de acordo com a
AGENDA 2030(2020) temos no mundo, “700 milhões de pessoas vivendo, globalmente,
com menos de US$ 1,90 (PPP)1 por dia e mais da metade da população global vivendo
com menos de US$ 8,00 por dia.” (AGENDA 2030, 2020, online).
Dentre os muitos encaminhamentos práticos da CNBB (2019), encontramos o
convite a despertar alerta as diversas formas de sofrimento e exclusão. Há ainda um
encorajamento ao laicato a permanecer no esforço apostólico.
O serviço da caridade é uma dimensão da missão da Igreja, “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” (EVANGELII GAUDIUM,
2013, p. 109). Sabendo que “a evangelização não seria completa se ela não tomasse em
consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida
concreta, pessoal e social, dos homens” (EVANGELII NUNTIANDI, 1975, online) “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” EVANGELII GAUDIUM (2013, p. 108).
A motivação da missão da Igreja brota do amor de Deus por todas as nações, é desse
amor que “a Igreja sempre tirou a obrigação e a força de seu clã missionário: pois o amor
de Cristo nos impele” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, online)2.
Edificados nesse amor, membros de um grupo de oração do Movimento de Renovação
Carismática Católica fundaram a Associação Católica Missionários da Redenção em 05
de setembro de 2015.
A Associação Católica Missionários da Redenção tem cerca de 45 membros
empenhados na atuação missionária nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, e
alicerçada nas experiências acumuladas, em 2020 os seus integrantes decidiram criar o
“Instituto Missionários da Redenção” para expandir suas atividades caritativas.
Atentos ao alerta do Papa Francisco na Bula (MISERICORDIAE VULTUS, 2015,
p.17), que diz: “Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de
tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o
seu grito de ajuda”. Esta Organização da Sociedade Civil, denominado “Instituto
Redenção” de caráter beneficente, orientada pelo magistério da Igreja Católica Apostólica
Romana e pelos princípios e fundamentos de sua Doutrina Social Cristã, atua tendo áreas
de Assistência Social, Educação, Cultura e Saúde.
PPP – É uma sigla em Inglês “Purchasing Power Parity” sendo sua tradução: Paridade de Poder de
Compra
2
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 851.
1
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Tal ensinamento impulsiona o grupo a promoção da dignidade humana através dos
seus projetos sociais, onde o grito do pobre se torne o nosso grito, rompendo as muitas
barreiras da indiferença que impera no mundo contemporâneo. Inspirados no exemplo de
Cristo que “ envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para os
lavar; mas, logo a seguir, diz aos discípulos: “Sereis felizes se o puserdes em prática”
(BÍBLIA, João, 13, 17).
Os Missionários da Redenção, veem no projeto “ Solicitude” a realização de obras
e gestos como comunidade missionária, que “entra na vida diária dos outros, encurta as
distâncias, abaixa-se [...] Assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no
povo” (MISERICORDIAE VULTUS, 2015, p. 17) e através do projeto, expandem, para
outras regiões periféricas, a promoção do desenvolvimento humano autêntico, como
ensina Papa Francisco na exortação Apostólica (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 23)
“desenvolvimento esse, que acompanha a humanidade em todos os seus processos, como
discípulos e missionários de Jesus Cristo, chamados a Igreja em saída, a Igreja que se
envolve, acompanha, frutifica e festeja”.
O Projeto Solicitude tem como causa a promoção da dignidade humana das famílias
que vivem em condições de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza. O projeto
atua na promoção de um lugar seguro e saudável, para todos os integrantes e
impulsionando a família em um clico virtuoso de desenvolvimento com saúde, bem-estar,
qualidade de vida. O projeto atua também no desenvolvimento escolar de crianças e
adolescentes das famílias atendidas, bem como a eliminação de problemas de saúde
causados por condições inadequadas de habitação e no aumento da autoestima dos
atendidos, passando estes, a ter orgulho do lugar onde vivem.
Analisando todos esses fatores conjunturais, esse objeto de estudo perpassa a
metodologia do Instituto Redenção na elaboração do Projeto Solicitude que tem por
objetivo contribuir para a promoção da dignidade humana, dos que residem em condições
de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza, no Bairro de São Mateus na Cidade
de São Paulo.

17

CAPÍTULO 1- A IGREJA MISSIONÁRIA

O Catecismo da Igreja Católica afirma que "a Igreja peregrina é, por sua natureza,
missionária. Pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo
o desígnio de Deus Pai” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA,1992, online)3. A
finalidade da missão é “fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai
e o Filho em seu Espírito de amor” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA,1992,
online).
A Igreja enviada por Deus aos povos, possui um mandato missionário, para ser “o
sacramento universal da salvação, em virtude das exigências íntimas de sua própria
catolicidade e obedecendo à ordem de seu fundador, esforça-se para anunciar o Evangelho
a todos os homens” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA,1992, online)4. Cumprindo
o envio: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis
que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (BIBLIA, Mateus, 28,19-20).
A motivação da missão da Igreja brota do amor de Deus por todas as nações, é desse
amor que “a Igreja sempre tirou a obrigação e a força de seu clã missionário: "Pois o amor
de Cristo nos impele" (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (1992, online)5.
Com efeito, "Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade, Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento
da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito
de verdade já estão no caminho da salvação; mas a Igreja, a quem esta verdade
foi confiada, deve ir ao encontro de seu anseio, levando-lhes a mesma verdade.
Ela tem de ser missionaria porque crê no projeto universal de salvação
(CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (1992, online) 6.

Contudo, “a tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não
aceitam o Evangelho. (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (1992, online)7,
seguindo o exemplo de Cristo que consumou a obra da redenção na pobreza e na
perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir o mesmo caminho, a fim de comunicar
aos homens os frutos da salvação” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (1992,
online)8.
Eis por que a Igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma
senda de Cristo, isto é, os caminhos da pobreza, da obediência, do serviço e da
imolação de si até a, morte, da qual Ele saiu vencedor por sua Ressurreição."
É assim que "o sangue dos mártires é uma semente de cristãos (CATECISMO
DA IGREJA CATÓLICA,1992, online)9.

Conduzida pelo Espírito Santo, protagonista de toda missão eclesial, a Igreja segue
pelos caminhos da missão, que no decorrer da história “Continua e desdobra a missão do

3

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 859.
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 849.
5
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 851.
6
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 851.
7
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 856.
8
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 853.
9
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 852.
4
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próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA,1992,
online)10.

1.1 A MISSÃO DA IGREJA
De acordo com São João Paulo II, “a missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja,
está ainda bem longe do seu pleno cumprimento ” (REDEMPTORIS MISSIO,1990, p. 5).
O Papa ainda conta que “ no termo do segundo milênio, após a Sua vinda, uma visão de
conjunto da humanidade mostra que tal missão está ainda no começo, e que devemos
empenhar-nos com todas as forças no seu serviço” (REDEMPTORIS MISSIO, 1990,
p. 5).
O Pontífice relembra as Palavras do Apóstolo Paulo e afirma que é “o Espírito que
impele a anunciar as grandes obras de Deus! Porque se anuncio o Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois que me foi imposta esta obrigação: ai de mim se não evangelizar”
(BÍBLIA, I Coríntios, 9, 16). São João Paulo II sublinha que “a Igreja permanece na esfera
do mistério da redenção, que se tornou precisamente o princípio fundamental da sua vida
e da sua missão” (REDEMPTOR HOMINIS, 1979, p. 23).
Para Wolff, (2007, p. 196) é o Espírito que “permite que a unidade se manifeste
numa pluralidade enriquecedora de comunhão. A unidade manifesta-se na diversidade
dos povos, das culturas, dos ambientes, das pessoas, dos dons etc., tudo convergindo para
a comunhão”. Enfim “o Espírito conduz todos ao corpo de Cristo, nos modos somente
por Deus conhecidos”. (GAUDIUM ET SPES,1965, online)11.
Papa Francisco elenca que “evangelizadores com espírito quer dizer
evangelizadores que rezam e trabalham” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 148).
Partindo do ponto de vista da evangelização o pontífice acredita que são inúteis
“propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem
os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o
coração” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 148). É necessário o cultivo constante de
um ambiente interior, que gere significação cristã ao comprometimento e a ações, para
que esses projetos não sejam fragmentados, percam a força de alcance e significado e
laceram o Evangelho (EVANGELII GAUDIUM, 2013).
A Igreja tem uma natureza fundamentada no evangelho e independe da situação em
a qual ela se encontra em dado momento. BOSCH (2002) acrescenta que não é através de
seu ato proclamador universal do evangelho que a igreja tem sua iniciação missionária,
mas, por meio da universalidade do evangelho que ela anunciou. O autor diz que a fé
cristã é intimamente missionária, e o cristianismo perde sua essência de existir se deixa
de ser missionário.
BOSCH (2002) afirma que jamais podemos delimitar a missão com exagerada
autoconfiança e clareza, e de forma mais veemente, em última análise, diz que a missão
perdura indefinível, e que em tempo nenhum poderíamos aprisioná-la nas limitações de
nossos próprios favoritismos. Ainda conclui BOSCH (2002) que o ponto mais alto que
podemos almejar tentando significar a missão, é redigir poucas aproximações.
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A missão do cristianismo exterioriza o relacionamento ativo entre Deus e o mundo,
de forma particular como foi apresentado na história da aliança com povo de Israel, e de
modo máximo em Jesus: nascimento, vida, morte ressurreição. Segundo Kramm (1979
apud Bosch 2002, p. 213) diz que “um fundamento teológico da missão, só é possível se
nos referirmos continuamente à base de nossa fé: a auto comunicação de Deus em Jesus
Cristo”.
São João Paulo II acrescenta que “a missão universal da Igreja nasce da fé em Jesus
Cristo [...] e que somente na fé, se fundamenta e se compreende a missão”
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p.11). Paulo VI, diz que “a Igreja peregrina é, por sua
natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na
missão do Filho e do Espírito Santo” (AD GENTES, 1965, online)12. Neste mesmo
decreto, sobre a vocação missionária da Igreja, o Papa narra que o motivo da ação
missionária é proveniente da vontade de Deus, que deseja que todos os seres humanos
sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade.
Para Bosch participar da missão é “participar do movimento de amor de Deus para
com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que envia” (BOSC, 2002, p. 340).
O autor ainda elenca uma distinção entre missão no singular e missões, no plural. O
primeiro conceito vem de forma primária a Missio Dei (Missão de Deus), ou seja, o
revelar-se de Deus como quem ama o mundo, a ligação de Deus no e com o mundo.
Não é possível negar que a noção de missio Dei tenha ajudado a articular a
convicção de que nem a igreja nem qualquer outro agente humano pode,
alguma vez, ser considerado o autor ou o portador da missão. Ela é,
primordialmente e em última análise, a obra do Deus Trino, Criador, Redentor
e Santificador por amor ao mundo, um ministério do qual a igreja tem o
privilégio de participar [...]A missão possui sua origem no coração de Deus.
Deus é um, a fonte de amor que envia. Esse é o manancial mais profundo da
missão. E impossível penetrar mais fundo; existe missão porque Deus ama as
pessoas (BOSCH, 2002, p. 342).

Já o segundo conceito, para BOSCH (2002) Missões (as missiones ecclesiae missões da igreja) caracteriza modos particulares que se relacionam com tempos, locais,
carências específicas, de participação na missio Dei. BOSCH (2002) descreve ainda que
amor e atenção de Deus se dirigem primordialmente ao mundo, e a missão é participação
do existir de Deus no mundo e em resumo diz que a missão é o ‘sim’ de Deus ao mundo,
assim como o ‘não’ de Deus ao mesmo.
Em nossa época, o sim de Deus ao mundo revela-se, em grande medida, no
engajamento missionário da igreja no tocante às realidades de injustiça,
opressão, pobreza, discriminação e violência. Encontramo-nos em grau
crescente numa situação verdadeiramente apocalíptica onde os ricos ficam
mais ricos e os pobres, mais pobre, e onde a violência e opressão tanto da
direita quanto da esquerda estão aumentando. A igreja-em-missão não pode
cerrar os olhos a essas realidades (BOSCH 2002, p. 28).

Umas das dimensões essenciais da missão é a evangelização, definida pelo autor
por:
Evangelização é a proclamação da salvação em Cristo às pessoas que não
creem nele, chamando-as ao arrependimento e à conversão, anunciando o
perdão do pecado e convidando-as a tornar-se membros vivos da comunidade
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terrena de Cristo e a começar uma vida de serviço aos outros no poder do
Espírito Santo (BOSCH 2002, p. 28).

Em continuidade, BOSCH (2002) acredita que em Jesus Cristo o que Deus nos
proporcionou e o que a Igreja anuncia e concretiza em sua missão e evangelização “não
é simplesmente uma afirmação ou ratificação do melhor que as pessoas podem esperar
neste mundo em termos de saúde, liberdade, paz e libertação de carência”, (BOSCH 2002,
p.29) é um desafio a igreja do Cristo de Nazaré a não perder a sua identidade, ou seja,
nem uma “igreja secularizada (isto é, uma igreja que se preocupa apenas com atividades
e interesses deste mundo) nem uma igreja separatista (isto é, uma igreja que só se envolve
em salvar almas e preparar os convertidos para o além)” (BOSCH 2002, p.29) a Igreja
que permanece apenas num dos dois polos, não pode articular fielmente a Missio Dei.
Segundo BOSCH:
O reinado de Deus é mais do que o progresso humano no plano horizontal.
Assim, se, por um lado, sustentamos o "sim" de Deus ao mundo como
expressão da solidariedade cristã com a sociedade, também temos de confirmar
a missão e evangelização como o "não" de Deus, como expressão de nossa
oposição e conflito com o mundo (BOSCH, 2002, p. 29).

Papa Francisco diz que “a primeira motivação para evangelizar é o amor que
recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amáLo cada vez mais” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 148). Contudo, o Papa interroga,
que tipo de amor seria, se não sentisse prazer de falar sobre o sujeito amado. Se existe
ausência da vontade de anunciar a Jesus, é necessário nos voltarmos em oração, para que
Ele retorne a nos atrair. O papa relembra a fala de São João Paulo II, que nos convida a
reconhecer que não podemos deixar que se perca a inquietude para o anúncio dos que
estiverem distantes do Cristo, porque essa é a atividade primordial da Igreja
(EVANGELII GAUDIUM, 2013).
Somos chamados a igreja em missão, sacramento, sinal e instrumento. Segundo a
Lumen Gentium (1964, online) 1.1 “a igreja é como que o sacramento ou o sinal e
instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano." A
Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) diz: "Enquanto a igreja está
proclamando o reino de Deus e o está edificando, ela está se estabelecendo em meio ao
mundo como o sinal e o instrumento desse reino (EVANGELII NUNTIANDI, 1975,
online)13.
Nas palavras de BOSCH (2002) a missão é a igreja com o mandato de amar, servir,
pregar, ensinar, curar e libertar, é um dilema criativo de simultaneamente, ser enviada ao
mundo e ser chamada para fora do mundo, e traz a provocação de ser uma estilha do
reinado de Deus, tendo as primícias do Espírito como penhor do que há de vir. A missão
da igreja precisa ser constantemente renovada e repensada destaca o autor, que relembra
as palavras de Kohler (1974 apud BOSCH, 2002) que diz que o cuidado da Igreja está,
pois, de um modo diferenciado, com o convertimento, aumento eclesiástico, o reino de
Deus, economia, sociedade e política. BOSCH (2002) afirma a Missio Dei purifica a
igreja ela a deposita sob a cruz, o único local onde está protegida e salva.
A Igreja toma para si a linguagem da cruz, narrada por PAULO (BÍBLIA, I
Coríntios, 1,18) “a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que
13
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são salvos, para nós, ela é força de Deus” cruz essa que é local de juízo e humilhação,
mas que não se pode esquecer que também que é local de conforto e para renascer.
BOSCH (2002), partindo desse ponto de vista de Igreja, comunhão do reino, o autor
descreve a missão de forma simples como colaboração dos povos cristãos na missão
libertadora de Cristo, é a boa notícia do amor de Deus, incorporado em atos evidentes de
uma comunidade, em benefício do mundo.
Já São João Paulo II evidencia as palavras de PAULO VI (1972, online)14 e diz que
“na História da Igreja, com efeito, o impulso missionário sempre foi um sinal de
vitalidade, assim como a sua diminuição constitui um sinal de crise de fé”
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 6). O Pontífice Francisco também relembrando
Paulo VI (1964)e norteia os rumos para a Igreja numa nova fase de evangelização
inundada de fervor missionário e vitalidade, propondo além da restruturação da Igreja
missionária, a Igreja em saída, o Papa destaca os temas: “as tentações dos agentes
pastorais; a Igreja vista com a totalidade do povo de Deus que evangeliza; a homilia e a
sua pregação; a inclusão social dos pobres; a paz o diálogo social; as motivações
espirituais para o compromisso missionário” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 19).
O documento 109 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) narra as
diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para os anos de 2019-2023,
e diz que os dias atuais requer de todos nós a:
Renovação missionária para bem cumprir a tarefa de anunciar a Palavra de
Deus e, assim, promover a paz, superar a violência, construir pontes em ligar
de muros oferecer a misericórdia de Cristo Jesus como remédio para a
vingança e reacender a chama da esperança para vencer o desânimo e a
indiferença. Essa é a nossa vocação, pois, somos discípulos missionários a
anunciar o Reino de Deus até a plenitude (CNBB, 2019, p.7).

No pilar da ação missionária, a CNBB (2019), afirma que todo cristão tem o convite
a engajar-se missionariamente, como uma atividade cotidiana, em estender o Evangelho
a todos com quem se encontrar, indiferente do grau de proximidade e conhecimento ou
do lugar. Dentre as diretrizes para a evangelização deixa um convite a um estado
permanente de missão e traz alguns encaminhamentos práticos, destacados: dinamizar
ainda mais as ações missionárias, priorizar o indivíduo como essência da ação missionária
e abrir-se a uma autêntica conversão pastoral.
Afirma São João Paulo II, que é da natureza cristã o desejo missionário “o impulso
missionário pertence, pois, à natureza íntima da vida cristã” (REDEMPTORIS
MISSIO,1990 p.5). “De fato, a missão renova a Igreja, revigora a sua fé e identidade, dálhe novo entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece”
(REDEMPTORIS MISSIO,1990 p. 7).

1.2 A DIMENSÃO SOCIAL DA EVANGELIZAÇÃO
Evangelizar é tornar o Reino de Deus presente no mundo, “nenhuma definição
parcial e fragmentada, porém, chegará a dar razão da realidade rica, complexa e dinâmica
que é a evangelização, a não ser com o risco de empobrecer e até mesmo de a mutilar”
(EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 107). De acordo com Papa Francisco, a dimensão
Mensagem do Papa Paulo VI sobre “Evangelização e Desenvolvimento dos Povos" apresentada no Dia
mundial das missões no ano de 1970. Publicado no site do Vaticano.
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social da evangelização, se não devidamente definida, “corre-se o risco de desfigurar o
sentido autêntico e integral da missão evangelizadora ” (EVANGELII GAUDIUM, 2013,
p. 107).
O serviço da caridade é uma dimensão da missão da Igreja, “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” (EVANGELII GAUDIUM,
2013, p. 109). Sabendo que “a evangelização não seria completa se ela não tomasse em
consideração a interpelação recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida
concreta, pessoal e social, dos homens” (EVANGELII NUNTIANDI, 1975, online)15, “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” EVANGELII GAUDIUM (2013, p. 108).
Papa Francisco salienta que o compromisso com os outros, apresenta-se no coração
do Evangelho, no centro do querigma16 está a caridade, e tem conteúdo inelutável social
(EVANGELII GAUDIUM, 2013). A Redenção de Jesus, “tem um sentido social, porque
Deus, em Cristo, não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais
entre os homens” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p.108).
A Doutrina social, destaca duas funções pastorais ao qual a mensagem social do
Evangelho orienta a Igreja:
A mensagem social do Evangelho deve orientar a Igreja a desempenhar uma
dupla tarefa pastoral: ajudar os homens a descobrir a verdade e a escolher a via
seguir; encorajar o esforço dos cristãos em testemunhar, com solicitude de
serviço, o Evangelho no campo social: Hoje, mais do que nunca, a Palavra de
Deus não poderá ser anunciada e ouvida senão na medida em que ela for
acompanhada do testemunho do poder do Espírito Santo, que opera na ação
dos cristãos ao serviço dos seus irmãos, justamente nos pontos onde se joga a
sua existência e o seu futuro. A necessidade de uma nova evangelização leva
a Igreja a compreender que a sua mensagem social encontrará credibilidade
primeiro no testemunho das obras e só depois na sua coerência e lógica interna
(DOUTRINA SOCIAL, 2004, online) 17 .

De acordo com o Catecismo da Igreja católica é competência dos fies leigos pôr-se
na sociedade como artesãos da paz e da justiça, movimentando as realidades da vida com
seu comprometimento cristão pois “a ação social pode implicar uma pluralidade de
caminhos concretos; mas deverá ter sempre em vista o bem comum e conformar-se a
mensagem evangélica e o ensinamento da Igreja” (CATECISMO DA IGREJA
CATÓLICA ,1992, online)18.
Lançado pelo Pontifício Conselho da Justiça e Paz, a DOUTRINA SOCIAL DA
IGREJA CATÓLICA (2004, online)19 lembra que “a esperança cristã imprime um grande
impulso ao compromisso em campo social, infundindo confiança na possibilidade de
construir um mundo melhor, na consciência de que não pode existir um paraíso terrestre”.
A Igreja perita em humanidade faz uma exortação aos cristãos a portar-se de forma que
15
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façam ecoar o brilho da força do Evangelho no dia a dia familiar e social, a doutrina social
tem a finalidade de “de propor os princípios e os valores que possam suster uma sociedade
digna do homem” (DOUTRINA SOCIAL, 2004, online)20. Tal princípio é iluminado pela
caridade que transformar por completo o homem.
O Papa Leão XIII na Encíclica Rerum Novarum em 1891, posicionou-se e deu
importância ao reconhecimento da análise de questões econômicas, políticas, sociais e
culturais, focando em dois eixos principais, relacionando capital e trabalho e bem
particular e bem comum. Enfatizou a Igreja e a questão social:
Mas, o que Nós afirmamos sem hesitação, é a inanidade da sua ação fora da
Igreja. E a Igreja, efetivamente, que haure no Evangelho doutrinas capazes de
pôr termo ao conflito ou ao menos de o suavizar, expurgando-o de tudo o que
ele tenha de severo e áspero; a Igreja, que se não contenta em esclarecer o
espírito de seus ensinos, mas também se esforça em regular, de harmonia com
eles a vida e os costumes de cada um; a Igreja, que, por uma multidão de
instituições eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes
pobres; a Igreja, que quer e deseja ardentemente que todas as classes
empreguem em comum as suas luzes e as suas forças para dar à questão
operária a melhor solução possível; a Igreja, enfim, que julga que as leis e a
autoridade pública devem levar a esta solução, sem dúvida com medida e com
prudência, a sua parte do consenso (RERUM NOVARUM, 1891, online)21.

A construção política e a organização da vida social são parte da vocação dos
cristãos leigos, é o que rege a Igreja Católica em seu catecismo, quando a firma que não
é competência aos pastores da Igreja dar intervenção direta nesse, “este papel faz parte da
vocação dos fiéis leigos, agindo por sua própria iniciativa juntamente com os seus
concidadãos” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, online)22.
O Catecismo da Igreja da Católica ressalta que o amor pelos pobres faz parte da
constante tradição da Igreja, inspirada no Evangelho das bem-aventuranças, e em Jesus,
na sua pobreza e cuidado aos pobres, “o amor dos pobres é mesmo um dos motivos do
dever de trabalhar: para poder fazer o bem, socorrendo os necessitados. E não se estende
somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e
religiosa (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA ,1992, online)23.
Amar a Deus e ao próximo são centros da fé cristã “na fé cristã, a espiritualidade
está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar, servir, amar e
contemplar, são realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo” (2019 a, p.
58). As diretrizes da CNBB ainda narram que não existe vida cristã autêntica sem a
oração, “Quando se contempla Deus, percebe-se a beleza do pequeno e do simples, e se
educa o olhar para ver as necessidades do outro” CNBB (2019, p. 58).
É necessário um interesse pelo destino do mundo e humanidade, diz a CNBB (2019,
p. 58) que “somente um olhar interessado pelo destino do mundo e do ser humano
permitirá experimentar a dor pela situação que rege a história, mas que é superada pelo
amor de Deus que a envolve”. “Somente contemplando o mundo com os olhos de Deus

20

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, 2004, número 580.
RERUM NOVARUM, 1891, número 8.
22
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1992, número 2442.
23
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA ,1992, número 2444.
21

24

é possível perceber e acolher o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia
da criação” LAUDATO SI (2015, online)24
Conforme a CNBB (2019) é necessária que haja defensores da vida humana, que
no campo pessoal, comunitário e social desempenham obras de misericórdia:
Em alerta a Palavra de Deus e ao ensinamento da Igreja, especialmente sua
doutrina social que iluminam os critérios éticos e morais, nossas comunidades
devem ser defensoras da vida desde a fecundação até o seu fim natural. A vida
humana e tudo que ela decorre e com ela colabora, precisa ser objeto da nossa
atenção e do nosso cuidado: do nascituro ou idoso, da casa comum ao emprego,
saúde e educação. O cuidado dados para os direitos humanos, as políticas
públicas que sustentam sua aplicação, hão de estar no horizonte da ação dos
discípulos de Jesus, chamados a realizar as obras de misericórdia, tanto em
âmbito pessoal, quanto comunitário e social” (CNBB, 2019, p. 82).

De acordo com a CNBB (2019 a) as palavras do Concílio Vaticano II25 na
Constituição Pastoral GAUDIUM ET SPES continuam atuais, e necessária ecoar nas
comunidades como um convite a vigilância para a solidariedade universal típica da vida
cristã:
As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje,
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e
as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há
realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu
coração. Porque a sua comunidade é formada por homens, que, reunidos em
Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do
reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos.
Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao género humano
e à sua história (GAUDIUM ET SPES, 1965, online)26.

No pilar da caridade, dentre os muitos encaminhamentos práticos da CNBB (2019),
encontramos o convite a despertar alerta as diversas formas de sofrimento e exclusão. Há
ainda um encorajamento ao laicato a permanecer no esforço apostólico, iluminado pela
Doutrina Social da Igreja e pela mudança do cenário real a partir do compromisso
consciente em todas as realidades civis, e um apelo a ser a voz dos que “clamam por vida
digna” CNBB (2019, p. 52) e para retomada de uma sociedade mais humana, digna da
pessoa, “ é necessário revalorizar o amor na vida social no plano político, econômico,
cultural, fazendo dele a norma constante e suprema do agir” DOUTRINA SOCIAL DA
IGREJA CATÓLICA (2004, online)27
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A Doutrina Social faz menção essencial no foco da articulação e dos
desenvolvimentos da pastoral social, e diz: “A pastoral social é a expressão viva e
concreta de uma Igreja plenamente consciente da própria missão evangelizadora das
realidades sociais, econômicas, culturais e políticas do mundo” (DOUTRINA DA
SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, 2004, online)28.
Ainda de acordo com a DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, a Igreja atua na
história, e afirma:
Esta é expressão do ministério de evangelização social, propenso a iluminar,
estimular e assistir a integral promoção do homem mediante a práxis da
libertação cristã, na sua perspectiva terrena e transcendente. A Igreja vive e
atua na história, interagindo com a sociedade e a cultura do próprio tempo, para
cumprir a sua missão de comunicar a todos os homens a novidade do anúncio
cristão, na concretude das suas dificuldades, lutas e desafios, de sorte que a fé
os ilumine para compreendê-las na verdade de que abrir-se ao amor de Cristo
é a verdadeira libertação” (DOUTRINA DA SOCIAL DA IGREJA
CATÓLICA, 2004, online)

Pastoral social, no entanto, é um serviço realizado pelas Dioceses e apesar de contar
com voluntários em sua maioria católicos, também, “articula parcerias com as demais
igrejas, cristãs e não cristãs, e com as forças vivas que contribuem para transformar a
sociedade em que vivemos” CNBB (2020 b, online). Ainda de acordo com a CNBB
(2020) “é uma ação social (serviço) que multiplica atividades de conscientização,
organização e transformação, as quais levam à conversão pessoal, por um lado, e a
mudanças concretas de ordem social, econômica e política por outro” CNBB (2020 b,
online).
No livro “A missão da Pastoral Social”, a CNBB afirma que “As Pastorais Sociais
têm como objetivo ser presença de serviço na sociedade, desenvolvendo ali atividades
concretas que viabilizem a transformação de situações específicas, ” CNBB (2008 b, p.
40), ainda acrescenta que “A missão das Pastorais Sociais passa [...] pelo percurso da
organização dos excluídos, pelas mobilizações sociais até o comprometimento político”
CNBB, 2020 a, p. 36).
De acordo com a CNBB (2020 b, online) a pastoral Social, “trata-se de proclamar
a Boa Nova do Evangelho entre os mais pobres, através de uma presença, de um alerta,
de uma ação social e de uma articulação-parceria” contribui na busca de soluções dos
problemas vivenciados por indivíduos social e economicamente marginalizados e tem por
estrutura descrição na Figura 1.
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Figura 1 - Estrutura das Pastorais Sociais no Brasil

Fonte: CNBB, 2020 b.
As pastorais sociais se organizam para promoção humana e autêntica, trabalham de
maneira ecumênica e realizam diversas ações distintas, na área da saúde, educação,
assistência social e espiritualidade promovendo dentre muitas ações: formações,
atendimentos, visitas, encontros, capacitações, participação em estancais de controle
social (conselhos, comissões, conferencias, fóruns) entre outros, com a missão de:
Trata-se da organização de serviços que garantam a vivência de uma dimensão
essencial da missão da Igreja, a pratica do amor aos pobres e a todas as pessoas
que sofrem injustiças. Assumindo com nova força essa opção pelos pobres,
manifestamos que todo o processo evangelizador envolve a promoção humana
e autêntica libertação sem a qual não é possível uma ordem justa na sociedade
[...]‘As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e
mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles e aquelas que
sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos
discípulos e discípulas de Cristo’. Para a Igreja o serviço da caridade, assim
como o anúncio da Palavra e a celebração dos sacramentos, é expressão
irrenunciável da sua própria essência[...] A missão da pastoral social se coloca
nas fronteiras da evangelização, no mundo dos pobres e marginalizados
(CNBB, 2020 b, online).

A Agenzia Fides, Órgão de Informação das Pontifícias Obras Missionárias desde
1927, habitualmente aponta algumas estatísticas com a finalidade de ofertar uma visão
geral da Igreja no mundo. Os dados utilizados são extraídos do “Anuário Estatístico da
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Igreja”, publicado pelo Vaticano, que dentre suas estatísticas estão referencias as
estruturas pastorais, atividades nos campos médico, assistencial e educativo.
De acordo com Agenzia Fides (2016), a igreja atuou no campo da instrução e da
educação:
Administrou 73.580 escolas maternais no mundo, frequentadas por 7.043.634
crianças; 96.283 escolas de ensino fundamental com 33.516.860 alunos;
46.339 institutos de educação secundária, com 19.760.924 estudantes.
Acompanha ainda 2.477.636 alunos de escolas superiores e 2.719.643
estudantes universitários” AGENZIA FIDES (2016, online).

Institutos médicos, de beneficência e assistência administrados pela Igreja no
mundo incluem:
5.158 hospitais, sendo a maioria na América (1.501) e na África (1.221);
16.523 postos de saúde, grande parte deles na África (5.230), América (4.667)
e Ásia (3.584); 612 leprosários distribuídos principalmente na Ásia (313) e
África (174); 15.679 casas para idosos, doentes crônicos e pessoas com
deficiência, em maioria na Europa (8.304) e América (3.726); 9.492 orfanatos,
a maioria na Ásia (3.859); 12.637 jardins de infância, e o maior número deles
está na Ásia (3.422) e América (3.477); 14.576 consultórios matrimoniais, a
maioria na Europa (5.670) e América (5.634); 3.782 centros de educação ou
reeducação social e 37.601 instituições de outros tipos (AGENZIA FIDES,
2016, online).

A Igreja e a caridade durante os séculos “provê também diretamente à felicidade
das classes deserdadas, pela fundação e sustentação de instituições que ela julga próprias
para aliviar a sua miséria, mesmo neste género de benefícios, ela tem sobressaído de tal
modo, que os seus próprios inimigos lhe fizeram o seu elogio” (RERUM NOVARUM,
1891, online)29.
Vale ressaltar os primeiros cristãos, que de forma não rara, se viam os ricos
despojarem de seus bens para amparo dos pobres. Uma caridade mútua, “e o próprio S.
Paulo, apesar de absorvido por uma solicitude que abraçava todas as Igrejas, não hesitava
em empreender penosas viagens para ir em pessoa levar socorros aos cristãos indigentes”
(RERUM NOVARUM, 1891, online)30.
Assim, aos poucos, se formou o patrimônio, que a Igreja preservou, e mesmo
depois de séculos prevalece como alívio aos necessitados:
A Igreja sempre guardou com religioso cuidado como um bem próprio da
família dos pobres. Ela chegou até a assegurar socorros aos infelizes,
poupando-lhes a humilhação de estender a mão; porque esta mãe comum dos
ricos e dos pobres, aproveitando maravilhosamente rasgos de caridade que ela
havia provocado por toda a parte, fundou sociedades religiosas e uma multidão
doutras instituições úteis que, pouco tempo depois, não deviam deixar sem
alívio nenhum género de miséria” (RERUM NOVARUM, 1891, online) 31.

Conclui-se, de acordo com a RERUM NOVARUM (1891) que a verdadeira
caridade, que se dedica em sua totalidade e sem reservas à utilidade do próximo, inala no
Sagrado Coração de Jesus Cristo.
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1.3 PROTAGONISMO DO LEIGO A COLABORAR NA EVANGELIZAÇÃO

Os leigos são convidados a ser testemunha no mundo dos sinais vivos de Deus,
revelados em Jesus Cristo na sua vida, morte e ressurreição “cada um por sua parte, devem
alimentar o mundo com frutos espirituais e nele difundir aquele espírito que anima os
pobres, mansos e pacíficos, que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados
Numa palavra” (LUMEN GENTIUM,1965, online)32.
O Concílio Vaticano II, convidou a maior participação dos leigos na Igreja e nas
questões sociais, e produziu o Decreto sobre o Apostolado dos Leigos, o Apostolicam
Actuositatem (1965), onde narra que “o sagrado Concílio, desejando tornar mais intensa
a atividade apostólica do Povo de Deus, volta-se com muito empenho para os cristãos
leigos, cujas funções próprias e indispensáveis na missão da Igreja já em outros lugares
recordou” (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 1965, online)33. O decreto lembra que
nunca poderá faltar na Igreja o apostolado laical, proveniente da vocação cristã e afirma
que “Igreja nasceu para tornar todos os homens participantes da redenção salvadora”
(APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 1965, online)34.
No Decreto Apostólico sobre o apostolado dos leigos AD GENTS (1965) o Papa
Paulo VI destaca a promoção do apostolado dos leigos ligada a terra e ao céu:
Os leigos pertencem, ao mesmo tempo, ao Povo de Deus e à sociedade civil:
pertencem, por um lado, à nação em que nasceram, de cujos tesouros culturais
participam pela educação, a cuja vida estão ligados por múltiplos laços sociais,
para cujo progresso cooperam com o seu esforço nas suas profissões, cujos
problemas sentem e procuram resolver como próprios; pertencem também a
Cristo, porque foram regenerados na Igreja pela fé e pelo Baptismo, a fim de
serem de Cristo pela renovação da vida e ação, para que em Cristo tudo seja
submetido a Deus, e, enfim, Deus seja tudo em todos (AD GENTS (7965,
online)35.

A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA (2004) orienta quanto a
espiritualidade autêntica do cristão leigo regida pelo Espírito de Cristo, onde “Os fiéis
leigos são chamados a cultivar uma autêntica espiritualidade laical, que lhes regenerem
como homens e mulheres novos, imersos no mistério de Deus e inseridos na sociedade,
santos e santificadores”. (DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, online)36. Tal
espiritualidade leva edificação ao mundo, aumenta o amor a Deus e o cuidado com o
próximo.
É uma espiritualidade que foge tanto do espiritualismo intimista como do
ativismo social e sabe exprimir-se em uma síntese vital que confere unidade,
significado e esperança à existência, por tantas e várias razões, contraditória e
fragmentada. Animados por semelhante espiritualidade, os fiéis leigos podem
contribuir, «do interior, à maneira de fermento, para a santificação do mundo,
através do cumprimento do próprio dever, guiados pelo espírito evangélico, e
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a manifestarem Cristo aos outros antes de mais com o testemunho da vida
(DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, 2004, online)37.

Para BOSCH (2002) o laicato precisa ter uma verdadeira expressão para que a
Igreja viva plenamente sua vocação de ser mostra do próprio Cristo. O evangelizador é
uma testemunha de Deus, cuja graça e santificação de estão longe da compreensão
humana, de acordo com a DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA (2004)
anunciar o evangelho é próprio do fiel leigo, e seu testemunho deve ser enraizado no
Cristo e vivido nas realidades temporais: “família; compromisso profissional no âmbito
do trabalho, da cultura, da ciência e da pesquisa; exercício das responsabilidades sociais,
econômicas, políticas” (DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA, 2004,
online)38.
Todas as realidades humanas seculares, pessoais e sociais, ambientes e
situações históricas, estruturas e instituições, são o lugar próprio do viver e do
agir dos cristãos leigos. Estas realidades são destinatárias do amor de Deus; o
empenhamento dos fiéis leigos deve corresponder a esta visão e qualificar-se
como expressão da caridade evangélica: o estar e o agir no mundo são para os
fiéis leigos uma realidade, não só antropológica e sociológica, mas também e
especificamente teológica e eclesial (DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA
CATÓLICA, 2004, online)39

Todo batizado tem um compromisso com a evangelização que independe de
encargos na Igreja e agentes qualificados pois, “em virtude do batismo recebido, cada
membro do povo de Deus tornou-se discípulos e missionário [...] a nova evangelização
deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados” (EVANGELII
GAUDIUM, 2013, P.76-77).
Membros do mesmo corpo, cujo Cristo é a cabeça, todos os leigos são convocados
a atuar para a constante santificação e o crescimento da Igreja. A LUMEN GENTIUM
(1965) conta que de modo especial, os leigos são chamados a fazer-se Igrejas atuantes
como sal da terra nas localidades e situações “em que só por meio deles, ela pode ser o
sal da terra. Deste modo, todo e qualquer leigo, pelos dons que lhe foram concedidos, é
ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da missão da própria Igreja, segundo a
medida concedida por Cristo” (LUMEN GENTIUM, 1965, online)40 pois “o homem do
nosso tempo necessita de uma luz segura que ilumine a sua estrada e que só o encontro
com Cristo lhe pode dar. Com o nosso testemunho de amor, levemos a este mundo a
esperança que nos dá a fé” PAPA FRANCISCO (2013, online).

1.4 DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL AUTÊNTICO

O desenvolvimento humano autêntico objetiva a promoção humana em todas as
suas dimensões, de acordo com São João Paulo II (1987) “Esta é a chave de leitura para
o conceito de desenvolvimento: um verdadeiro desenvolvimento deve levar em conta o
parâmetro interior do homem” (SOLLICITUDO REI SOCIALIS, 1987, online)41. O
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Papa, ainda afirma que não se pode medir o desenvolvimento apenas por dados que
identificam crescimento econômico, mas a medição de desenvolvimento humano
autêntico se dá “ por um efetivo melhoramento do nível de vida de todos os seres humanos
em todas as suas dimensões, um desenvolvimento autêntico do homem e da sociedade, o
qual respeite e promova a pessoa humana em todas as suas dimensões” (SOLLICITUDO
REI SOCIALIS, 1987, online)42.
Segundo PAPA FRANCISCO (2014) não há desenvolvimento humano quando
ignoramos os sustentáculos fundamentais que firmam toda a população, que é a sua
riqueza imaterial: a vida, a família, educação, saúde, segurança pois:
A vida, que é dom de Deus, um valor que deve ser sempre tutelado e
promovido; a família, fundamento da convivência e remédio contra a
desagregação social; a educação integral, que não se reduz a uma simples
transmissão de informações com o fim de gerar lucro; a saúde, que deve buscar
o bem-estar integral da pessoa, incluindo a dimensão espiritual, que é essencial
para o equilíbrio humano e uma convivência saudável; a segurança, na
convicção de que a violência só pode ser vencida a partir da mudança do
coração humano (PAPA FRANCISCO , 2014. p. 97).

De acordo com a SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987) a Igreja externou sua
solicitude social de várias formas: “a solicitude social da Igreja, que tem como fim um
desenvolvimento autêntico do homem e da sociedade, o qual respeite e promova a pessoa
humana em todas as suas dimensões, manifestou-se sempre das mais diversas maneiras”
(SOLLICITUDO REI SOCIALIS, 1987, online)43, a Igreja não tem meios técnicos para
resolver o subdesenvolvimento como tal, “ mas dá o primeiro contributo para a solução
do urgente problema do progresso, quando proclama a verdade acerca de Cristo, de Si
própria e do homem, aplicando-a a uma situação concreta” (REDEMPTORIS MISSIO,
1990, p. 93).
O desenvolvimento humano deve estar enraizado na evangelização, segundo
REDEMPTORIS MISSIO (1990) “o progresso humano autêntico deve assentar as suas
raízes sobre uma evangelização cada vez mais profunda” (REDEMPTORIS MISSIO,
1990, p. 94), pois “o melhor serviço ao irmão é a evangelização, que o predispõe a
realizar-se como filho de Deus, o liberta da injustiça e promove-o integralmente”
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 93).
A publicação da Populorum Progressio em 1967 ocorrida depois da conclusão do
Concílio Ecumênico Vaticano II, chama a atenção para a necessidade da promoção de um
humanismo total e diz que “não há, portanto, verdadeiro humanismo, senão o aberto ao
Absoluto, reconhecendo uma vocação que exprime a ideia exata do que é a vida humana.
O homem, longe de ser a norma última dos valores, só se pode realizar a si mesmo,
ultrapassando-se” (POPULORUM PROGRESSIO, 1967, online)44 e ainda acrescenta
“Humanismo exclusivo é humanismo desumano” (POPULORUM PROGRESSIO, 1967,
online)45 que se fecha aos princípios do espírito e a Deus, de onde brota o verdadeiro
humanismo (POPULORUM PROGRESSIO, 1967)
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De acordo com POPULORUM PROGRESSIO (1967), o desenvolvimento humano
é o novo nome da paz, construída diariamente na busca da justiça e do bem comum de
todos os povos:
Combater a miséria e lutar contra a injustiça, é promover não só o bem-estar,
mas também o progresso humano e espiritual de todos e, portanto, o bem
comum da humanidade” A paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto
do equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se, dia a dia, na busca de
uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre
os homens (POPULORUM PROGRESSIOO, 1967, online) 46.

É necessário investir esforços, tempo e bens na promoção da solidariedade na
sociedade, para não resultar num desastre engano global e obsessiva vida de consumismo,
“sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, só poderá provocar violência
e destruição recíproca. O princípio ‘salve-se quem puder’ traduzir-se-á rapidamente no
lema ‘todos contra todos’, e isso será pior que uma pandemia. (FRATELLI TUTTI, 2020,
online)47.
A Igreja oferta uma força libertadora criadora do desenvolvimento com a
mensagem do Evangelho narra a REDEMPTORIS MISSIO (1990). A missão da Igreja
está relacionada ao transcendente “a missão da Igreja não é a intervenção direta no plano
econômico, técnico, político ou do contributo material para o desenvolvimento, mas
consiste essencialmente em oferecer aos povos não um ‘ter mais’, mas um ‘ser mais’,
despertando as consciências com o Evangelho” (REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 93)
pois:
Com a mensagem evangélica, a Igreja oferece uma força libertadora e criadora
de desenvolvimento, exatamente porque leva à conversão do coração e da
mentalidade, faz reconhecer a dignidade de cada pessoa, predispõe à
solidariedade, ao compromisso e ao serviço dos irmãos, insere o homem no
projeto de Deus, que é a construção do Reino de paz e de justiça, já a partir
desta vida. É a perspectiva bíblica dos novos céus e da nova terra a qual inseriu
na história, o estímulo e a meta para o avanço da humanidade. O progresso do
homem vem de Deus, do modelo Jesus e deve conduzir a Deus. Eis porque
entre anúncio evangélico e promoção do homem existe uma estreita conexão
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 94).

A associação entre progresso e desenvolvimento é dita na SOLICITUDO REI
SOCIAL (1987) que, narra que “o desenvolvimento não é um processo retilíneo, quase
automático e de per si ilimitado, como se, com certas condições, o gênero humano tivesse
de caminhar expeditamente para uma espécie de perfeição indefinida” (SOLICITUDO
REI SOCIAL, 1987, online) n 27 este ponto de vista tem outra relação, “esta concepção
“está ligada mais a uma noção de ‘progresso’, com conotações filosóficas de tipo
iluminista, do que a noção de ‘desenvolvimento’. (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987,
online) n 27. Acrescenta REDEMPTORIS MISSIO, (1990) que “é preciso voltar a uma
vida mais austera que favoreça um novo modelo de progresso, atento aos valores éticos e
religiosos” (REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 96).
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A atividade missionária estimula um progresso verdadeiro aos pobres, de acordo
com REDEMPTORIS MISSIO, (1990) que diz:
A atividade missionária leva aos pobres a luz e o estímulo para o verdadeiro
progresso, enquanto a nova evangelização, entre outras tarefas, deve criar, nos
ricos, a consciência de que chegou o momento de se tornarem realmente irmãos
dos pobres, na conversão comum ao progresso integral, aberto ao Absoluto.
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 96).

Embora a Igreja católica associe o desenvolvimento integral ao transcendente,
nunca nega a importância das necessidades financeiras. No documento SOLICITUDO
REI SOCIAL (1987), traz a narrativa de que “o desenvolvimento integral, ‘mais humano’
em condições de se manter à altura da vocação autêntica do homem e da mulher, traz
características que não negam as exigências econômicas” (SOLICITUDO REI SOCIAL,
1987, online)48.
Existem especificações econômicas que atuaram com êxito para o crescimento,
porém, de acordo com a FRATELLI TUTTI (2020), “Há regras econômicas que foram
eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano
integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas”
(FRATELLI TUTTI, 2020, online)49.
O ser humano tem uma realidade transcendente, embora “O homem tem
necessidade, sem dúvida, dos bens criados e dos produtos da indústria, continuamente
enriquecida pelo progresso científico e tecnológico” (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987,
online)50, o desenvolvimento é medido com o parâmetro interior próprio do ser humano
“Um desenvolvimento que não é só econômico mede-se e orienta-se segundo a realidade
e a vocação do homem visto na sua globalidade; ou seja, segundo um parâmetro
interior que lhe é próprio” (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)51 mas:
Para alcançar o verdadeiro desenvolvimento é necessário não perder jamais de
vista esse parâmetro, que está na natureza específica do homem, criado por
Deus à sua imagem e semelhança, natureza corporal e espiritual, simbolizada
— no segundo relato da criação — pelos dois elementos, a terra, com que Deus
plasma o físico do homem, e o sopro de vida, insuflado nas suas narinas. Com
base nesta doutrina, vê-se que o desenvolvimento não pode consistir somente
no uso, no domínio e na posse indiscriminada das coisas criadas e dos produtos
da indústria humana; mas sobretudo em subordinar a posse, o domínio e o uso
à semelhança divina do homem e à sua vocação para a imortalidade .
(SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)52.

O dinheiro e bens materiais e estruturas técnicas, para a REDEMPTORIS MISSIO,
(1990) não são partes primárias para o desenvolvimento dos povos, “ mas sobretudo da
formação das consciências, do amadurecimento das mentalidades e dos costumes. O
homem é que é o protagonista do desenvolvimento, não o dinheiro ou a técnica”
REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 95), pois um “desenvolvimento sem alma não pode
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bastar ao homem, e o excesso de opulência é tão nocivo como o excesso de pobreza”
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 95) “A Igreja propõem consciência:
A Igreja educa as consciências, revelando aos povos aquele Deus, que
procuram sem O conhecer, a grandeza do homem criado à imagem de Deus e
por Ele amado, a igualdade de todos os homens enquanto filhos de Deus, o
domínio sobre a natureza criada e posta ao serviço do homem, o dever de se
empenhar no progresso do homem todo e de todos os homens.
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 95).

É dever de todos a colaborar para o desenvolvimento da humanidade, para que em
todo mundo ninguém seja ignorado, segundo SOLICITUDO REI SOCIAL (1987) “a
colaboração para o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens é,
efetivamente, um dever de todos para com todos e, ao mesmo tempo, há de ser comum às
quatro partes do mundo” (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)53.
A Igreja convida a fixar no modelo do ‘bom samaritano’, narrado na (BIBLIA
Lucas, 10, 30) pois com seus gestos, tornou visível que “ a existência de cada um de nós
está ligada à dos outros: a vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro”
(FRATELLI TUTTI, 2020, online) n6. A narrativa do bom samaritano traz um pedido:
“nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo
inteiro, construtores dum novo vínculo social” (FRATELLI TUTTI, 2020, online)54.
A parábola do Bom samaritano, é referência iluminadora para construção do mundo
fraterno de acordo com a FRATELLI TUTTI (2020), mundo sem exclusão, com sujeitos
capazes de se compadecerem do sofrimento do outro. O texto é uma catequese de
iniciativas para o bem comum, indica traços essenciais da humanidade fundamentada no
amor, pois “Viver indiferentes à dor não é uma opção possível; não podemos deixar
ninguém caído nas margens da vida. Isto deve indignar-nos de tal maneira que nos faça
descer da nossa serenidade alterando-nos com o sofrimento humano. Isto é dignidade”
(FRATELLI TUTTI, 2020, online)55.
Nascemos com a mesma dignidade e é para todos os seres humano que existe o
mundo. Privilégio de poucos em prejuízo aos direitos da humanidade, não se pode
justificar por diferenças seja ela de cor, raça ou crença ou lugar de nascimento.
FRATELLI TUTTI (2020), salienta que, “por conseguinte, como comunidade, temos o
dever de garantir que cada pessoa viva com dignidade e disponha de adequadas
oportunidades para o seu desenvolvimento integral. (FRATELLI TUTTI, 2020, online)56.
A entendimento da fé, dá esclarecimentos, de acordo com SOLICITUDO REI SOCIAL

(1987) que “a fé em Cristo Redentor, ao mesmo tempo que ilumina a partir de dentro a
natureza do desenvolvimento, orienta também no trabalho de colaboração”
(SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)57 e narra que:
A concepção da fé esclarece bem, ainda, as razões que impelem a Igreja a
preocupar-se com o problema do desenvolvimento, a considerá-lo um dever do
seu ministério pastoral e a estimular a reflexão de todos sobre a natureza e as
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características do desenvolvimento humano autêntico. Com os seus esforços,
ela deseja: por um lado, pôr-se ao serviço do plano divino, no sentido de
ordenar todas as coisas para a plenitude que reside em Cristo e que Ele
comunicou ao Seu Corpo; e, por outro lado, corresponder à sua vocação
fundamental de sacramento, ou seja, sinal e instrumento da íntima união com
Deus e da unidade de todo o gênero humano. (SOLICITUDO REI SOCIAL,
1987, online)58.

O ensinamento da Igreja, em suas práticas mais antigas, conforme SOLICITUDO
REI SOCIAL (1987) dá o dever aos seus membros de amenizar a pobreza de quem sofre,
“próximos e distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário[...] é-nos
indicada uma hierarquia de valores no quadro do direito de propriedade entre o ter e o ser,
especialmente quando o ter de alguns pode redundar em detrimento do ser de muitos
outros. (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)59.
Sem individualismos, empenhar-se no desenvolvimento dos povos, é um
imperativo para todos, de acordo com SOLICITUDO REI SOCIAL (1987) “em caso
nenhum, a necessidade do desenvolvimento pode ser tomada como pretexto para impor
aos outros o próprio modo de viver ou a própria fé religiosa” (SOLICITUDO REI
SOCIAL, 1987, online)60. É indigno do homem um desenvolvimento que não promova
seus direitos “ “Não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento
que não respeitasse e não promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais,
económicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. (SOLICITUDO REI
SOCIAL, 1987, online)61.
Para ser integral, o desenvolvimento deve realizar-se no quadro
da solidariedade e da liberdade, sem jamais sacrificar uma e outra, com
nenhum pretexto. O carácter moral do desenvolvimento e a necessidade da sua
promoção são exaltados quando existe o mais rigoroso respeito por todas as
exigências derivadas da ordem da verdade e do bem, próprios da criatura
humana (SOLICITUDO REI SOCIAL, 1987, online)62.

Contudo, amor de Deus e do próximo deve fundamentar o desenvolvimento, pois
“o verdadeiro desenvolvimento deve fundar-se no amor de Deus e do próximo, e
contribuir para facilitar as relações entre os indivíduos e as sociedades. Está nisto a
civilização do amor, de que falava com frequência o Papa Paulo VI. (SOLICITUDO REI
SOCIAL, 1987, online)63.
Em Jesus a natureza humana foi elevada a uma dignidade sublime, de acordo com
REDEMPTORIS MISSIO (1990), nele a redenção realizada na cruz, restituiu a dignidade
ao homem e o sentido de ser no mundo, pois “Trabalhou com mãos de homem, pensou
com uma mente de homem, agiu com uma vontade de homem e amou com um coração
de homem. Nascendo da Virgem Maria, Ele tornou-se verdadeiramente um de nós,
semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele, o Redentor do homem” (REDEMPTOR
HOMINIS, 1979, p. 26).
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Embasada na vida do Cristo Redentor a Igreja promove o desenvolvimento
humano, integral, autêntico e impulsiona os seus membros a viverem a autêntica vocação
“ Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade
de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de
fraternidade” (FRATELLI TUTTI, 2020, online)64.
A Igreja é convidada a compartilhar com mais necessitados, e trabalhar para o
desenvolvimento integral, narra a REDEMPTORIS MISSIO (1990) que:
Fiel ao espírito das Bem-aventuranças, a Igreja é chamada à partilha com os
pobres e oprimidos de qualquer gênero. Assim exorto os discípulos de Cristo
e as comunidades cristãs, desde as famílias às dioceses, das paróquias aos
institutos religiosos, a fazerem uma sincera revisão da própria vida, na
perspectiva da solidariedade com os pobres. Ao mesmo tempo, agradeço aos
missionários que, com a sua presença amorosa e o seu serviço humilde,
trabalham para o desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade,
levantando escolas, centros sanitários, leprosarias, casas de assistência para
diminuídos físicos e anciãos, iniciativas para a promoção da mulher.
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 97).

As Organizações da Sociedade Civil, também são destinatários da Igreja no apelo
ao desenvolvimento humano autêntico, São João Paulo II (1990) deixa o seu estímulo
“encorajo os voluntários de Organizações não-governamentais, hoje cada vez mais
numerosos, que se dedicam a estas obras de caridade e de promoção humana.
(REDEMPTORIS MISSIO, 1990, p. 97).
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CAPÍTULO 2 - POBREZA E POBREZA EXTREMA E VULNERABILIDADE

Um dos maiores desafios da humanidade, ainda é erradicar a pobreza em todas as
suas formas. De acordo com a AGENDA 2030 (2020) muitos indivíduos não têm acesso
a alimentação adequada, saneamento e água potável e diz que “embora o número de
pessoas que vivem em extrema pobreza tenha se reduzido pela metade entre 1990 e 2015
(de 1,9 bilhão para 836 milhões), mais de 800 milhões de pessoas vivem com menos de
US$ 1,25 por dia” IPEA (2020 c, online).
De acordo com o plano de ação global para mudar o mundo até 2030:
Em 2000, o mundo comprometeu-se em reduzir pela metade o número de
pessoas vivendo em extrema pobreza e alcançou ganhos notáveis no
desenvolvimento humano. Até 2015, a pobreza havia sido reduzida
significativamente, o acesso ao ensino básico e os resultados da saúde
melhoraram, bem como foram realizados progressos na promoção da
igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres e meninas (AGENDA
2030, 2020, online).

No entanto, erradicar a pobreza extrema continua a ser um desafio, pois de acordo
com a AGENDA 2030 (2020) temos no mundo, “700 milhões de pessoas vivendo,
globalmente, com menos de US$ 1,90 (PPP65) por dia e mais da metade da população
global vivendo com menos de US$ 8,00 por dia” (AGENDA 2030, 2020, online).
Embora os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS” IPEA (2020 c,
online), adotados durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030, tragam um convocado global para acabar com a pobreza, a AGENDA
2030 afirma que “para tanto é necessário focar nas populações mais vulneráveis”
(AGENDA 2030, 2020, online).

2.1 POBREZA EXTREMA E POBREZA
A pobreza é um tema antigo tanto quanto a humanidade, salienta
SCHWARTZMAN (2004) e diz que a mesma tem causas voluntárias e involuntárias.
Para nós, estudantes de ciências sociais, as causas da pobreza não podiam ser
individuais, mas estruturais: a exploração do trabalho pelo capital; o poder das
elites que parasitavam o trabalho alheio e saqueavam os recursos públicos; e a
alienação das pessoas, criada pelo sistema de exploração, que as impedia de
ter consciência dos próprios problemas e necessidades Schwartzman (2004, p.
13).

As discussões sobre pobreza deram início nos países desenvolvidos, pós-guerra,
com alertas de cientistas sociais, chamando a atenção as situações de privação, onde “as
questões de sobrevivência física não estavam em jogo” (ROCHA 2006, p. 11). O realce
do caráter relativo as noções de pobreza, deu-se nos países ricos, em meados do século
XX na Inglaterra quando TOWNSEND (1962) enfatizou que “tanto pobreza como
PPP – É uma sigla em Inglês “Purchasing Power Parity,” sendo sua tradução: Paridade de Poder de
Compra
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subsistência são conceitos relativos, só podendo ser definidos em relação aos recursos
materiais e emocionais disponíveis numa determinada época aos membros de uma dada
sociedade ou de diferentes sociedades” (TOWNSEND, 1962 apud ROCHA, 2006, p. 11).
Com exceção da Igreja católica, ninguém atuou na elaboração de leis e instituições
na defesa do pobre no século XIX no Brasil, salienta Schwartzman (2004, p. 17) que “fora
a Igreja Católica, através de suas irmandades e Santas Casas de Misericórdia, ninguém
parece ter pensado, no Brasil do século XIX, em criar leis e instituições para ajudar os
pobres como se tentou fazer na Inglaterra ou nos Estados Unidos”. Segundo o autor, o
Brasil seguia em contramão, enquanto ao longo do século XIX nessas localizações,
fomenta a ideia de que toda a população possuía direitos iguais, a sociedade Brasileira e
a sua economia, conservava a escravidão como “um componente central, onde a pobreza
e a miséria humanas eram consideradas naturais e inevitáveis” (SCHWARTZMAN,
2004, p. 17).
A partir daí as discussões sobre pobreza passa a ser tratado em países com outros
níveis de desenvolvimento social e produtivo, remetendo às noções de pobreza absoluta
versus relativa. De acordo com a autora Rocha (2006, p. 10) “a percepção preliminar do
que seja a pobreza num contexto determinado é elemento essencial para estabelecer um
quadro de referência, para análise e aplicação de políticas antipobreza”.
De acordo com Pochmann (2004 apud FREITAS, 2004, p. 10) “somente a
realização urgente de reformas clássicas do capitalismo contemporâneo será capaz de
alterar o padrão distributivo nacional” e ainda reitera o autor que “somente a combinação
de ações antipobrezas específicas, com objetivos claros, precisos e focalizados em populações
bem definidas, com mecanismos de política social de caráter universal possui o potencial
estratégico de romper o círculo vicioso da pobreza” (FREITAS, 2004, p. 10).

Rocha (2006) evidencia que podemos entender a pobreza como um fenômeno
complexo, e quando tratada de forma genérica, pode ser definida como “situação na qual
as necessidades não são atendidas de forma adequada” (ROCHA 2006, p. 9). Numa
última atribuição, é classificado como pobre, aquele indivíduo que não tem vias para
compor de forma adequada no grupo social em que vive. Para conceituar e medir a
pobreza a autora parte de questões de pobreza absoluta e relativa e enquanto insuficiência
de renda.
Enfatiza a autora que pobreza absoluta está “estreitamente vinculada às questões de
sobrevivência física” (ROCHA 2006, p. 11). Já a pobreza relativa, são “necessidades a
serem satisfeitas em função do modo de vida predominante na sociedade em questão, o
que significa incorporar a redução das desigualdades, de meios entre indivíduos como
objetivo social” (ROCHA 2006, p.11), onde a diferenciação entre as duas não é, muito
clara.
De acordo com PEREIRA (2000 apud FREITAS, 2004, p. 12) “a rigidez conceitual
que envolve a noção de pobreza absoluta privilegia os mínimos de sobrevivência, em
oposição aos mínimos de cidadania ou necessidades humanas básicas”. A autora ainda
afirma que “a pobreza quando definida como privação extrema, consagra, justifica e
reitera ações emergenciais, e não exige, portanto, planejamento coordenado, sistemático;
tampouco pressupõe continuidade” (PEREIRA 2000 apud FREITAS, 2004 p. 12).
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Segundo Pereira (1996 apud FREITAS, 2004, p. 13) a noção de pobreza relativa
“leva em conta na sua definição o padrão de vida de todos os membros de uma dada
sociedade, pois, uma definição que varia de acordo com o nível de desenvolvimento das
sociedades e com as mudanças na estrutura das necessidades sociais ”. No julgamento da
autora, isso requer “um conhecimento sofisticado dos processos de desenvolvimento e
distribuição das riquezas nacionais, assim como permanente esforço de aproximação da
assistência social com as demais políticas sociais e com a política econômica, na arena
política” (PEREIRA,1996 apud FREITAS, 2004 p. 13).
Já SALAMA (1999 apud FREITAS, 2004, p. 2) destaca que nos países
desenvolvidos, mesmo que em situação de degradação, há diferente padrão de vida dos
pobres em relação aos países titulados subdesenvolvidos. Sendo assim, com olhar
maximizado sobre a nação, nos deparamos com a maior parte a pobreza absoluta nos
países subdesenvolvidos.
Na abordagem da pobreza, quanto a insuficiência de renda, ROCHA (2006, p. 12)
diz “que implica o uso das chamadas linhas de indigência e de pobreza [...] tendo por base
o custo de uma cesta básica ou um valor derivado da distribuição de renda” e afirma
ROCHA (2006) que essa interpelação se generalizou, passou ser adotada até nos países
pobres, e lamenta, que índices relacionados a sobrevivência física, até então, não são
considerados importantes.
Segundo ROCHA (2006) em nossa economia moderna e monetizada, “onde parcela
ponderável das necessidades das pessoas é atendida através de trocas mercantis, é natural
que a noção de atendimento as necessidades seja operacionada de forma indireta, via
renda” ROCHA (2006, p. 12) e encarrega-se de definir uma cifra ligada ao gasto do
atendimento as carências regulares de um indivíduo de uma estipulada massa:
Quando se trata especificamente das necessidades nutricionais, esse valor é
denominado linha de indigência ou de pobreza extrema, em referência ao
caráter essencial das necessidades alimentares. Quando se refere ao conjunto
mais amplo de necessidades trata-se da chamada linha da pobreza. Esses
parâmetros são utilizados como crivo para distinguir, na população total, dois
subgrupos, de acordo com a renda; respectivamente, indigente e não
indigentes, no caso de linha de indigência, e pobres e não pobres, quando se
utiliza linha de pobreza (ROCHA, 2006, p. 12).

Contudo, os passos para se definir as linhas de pobreza, de acordo com Rocha
(2006, p. 50) adotam uma metodologia simples e levam em consideração dois pontos, “na
primeira etapa determina-se para a população em questão, quais suas necessidades
nutricionais” e na segunda etapa, “objetiva estabelecer, a partir das informações de
pesquisa dos orçamentos familiares, a cesta alimentar de menor custo, que atenda às
necessidades nutricionais estimadas” (ROCHA, 2006, p. 50). O valor que corresponder
essa cesta, é considerado a linha de indigência e pobreza.
Segundo IPEA (2020 a, online), “A partir das informações sobre total de calorias
por dia, a quantidade consumida e o preço unitário” são calculadas despesas para cada
produto e “a soma dessa despesa resulta na linha de pobreza extrema por pessoa. A linha
de pobreza é definida como sendo duas vezes a linha de extrema pobreza” (IPEA, 2020
a, online).
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Os indivíduos com renda a baixo dos valores fixados como linha de pobreza são
considerados pobres, sendo assim, incapacitados de responder as carências mínimas
vistas na sociedade. Rocha (2006) ainda retrata indigentes, um subgrupo dos pobres,
constituído por sujeitos com renda a baixo da precisa, para simplesmente atender as
necessidades nutricionais.
Freitas (2004) frisa que os indicadores de pobreza devem ser definidos além de
rendimentos monetários, pois se analisado de forma isolada, não seria capaz de desvendar
os diversos fenômenos a combinação entre a velha e nova exclusão social. A autora ainda
salienta a necessidade de colocar em questão os indicadores formados a partir das
necessidades básicas não saciadas, como também, indicadores que se norteiem num olhar
monetário de pobreza, o que possibilitaria:
Cruzamentos e relações entre diversos tipos de informações: indicadores
definidos a partir da pobreza monetária, das necessidades básicas insatisfeitas
definidas a partir da existência de más condições de vida (conforto sanitário
insuficiente, barulhos, falta de luz e, de maneira geral, moradias em lugares
insalubres, poucos bens duráveis, consumo insuficiente de carne) e da pobreza
subjetiva (FREITAS,2004, p. 5).

A harmonia desses indicadores, certamente traria uma análise mais apurada,
proporcionando um retrato mais pleno e fidedigno da pobreza, defende Freitas (2004).
Conforme JACCOURD (apud TRONCO e RAMOS, 2017, online) “a definição de
‘pobreza’ é diversa em épocas ou sociedades distintas. Mesmo que seja relacionada com
situações de ‘carência’, é preciso saber de que carências se trata e quais bens e serviços
devem ser garantidos”, e ainda alerta que dependendo da região e da época, “tais carências
podem ser diferentes qualitativa ou quantitativamente” (JACCOURD apud TRONCO e
RAMOS, 2017, online).
Independente da interpretação da pobreza, é de unanimidade que a ausência de
atendimento as mínimas necessidades diárias de calorias e proteínas, está relacionada a
ideia mais simples dela, é classificado pobre, o indivíduo que não garante minimamente
a sua alimentação diária. (JACCOURD apud TRONCO e RAMOS, 2017).

2.2 POBREZA E EXTREMA POBREZA NO BRASIL

Temos o Brasil como exemplo de país, onde a conservação de uma pobreza absoluta
origina-se diretamente da sua má distribuição de renda, visto que o produto nacional é
suficientemente superior para assegurar o mínimo fundamental a todos (ROCHA, 2006).
Sublinha a autora Rocha (2003 apud FREITAS, 2004, p. 5) que “no Brasil, o conceito
operacionalmente relevante é o de pobreza absoluta, já que um contingente significativo
de pessoas não tem suas necessidades básicas atendidas, mesmo quando definidas de
forma estrita, ” refere-se então, de delinear os padrões de valor que correspondem a uma
cesta básica, “seja ela alimentar (associada à linha de indigência), seja considerando o
custo de atendimento de todas as necessidades de alimentação, habitação, vestuário etc.
(associada linha de pobreza)” (ROCHA, 2003 apud FREITAS, 2004, p. 5).
A realidade no Brasil está ligada entre a velha e nova exclusão social, menciona
Freitas (2004) que, onde a marginalização dos resultados do avanço da economia e da
cidadania definem a velha exclusão, exprimida pelos graus pequenos de rendimentos e
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escolaridade, os quais recaem com mais periodicidade sobre os indivíduos negros,
famílias grandes, iletrados, sexo feminino e migrantes. Já quanto a nova exclusão, a autora
conta que:
Ao fenômeno de ampliação de parcelas significativas da população em
situação de vulnerabilidade social e também a diferentes formas de
manifestação da exclusão abarcando as esferas cultural, econômica e política,
estas vêm atingindo segmentos populacionais antes relativamente preservados,
como jovens com elevada escolaridade, pessoas com mais de 40 anos, homens
não negros e famílias monoparentais (FREITAS, 2004, p. 5).

No ano de 2011, o governo Federal no Brasil, divulgou o Plano Brasil Sem Miséria
(PBSM), que visava articular novos programas e os já existentes, com foco no objetivo
de erradicar a extrema pobreza no país, chegando aos mais vulneráveis. A linha do PBSM
não teve os mesmos mecanismos de atualização que a linha do Banco Mundial, o governo
deu o ofício ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), de
estabelecer uma metodologia para mediação de pobreza.
Com base nos estudos da Pesquisadora do Instituto de Estudos do Trabalho e
Sociedade (IETS), no Rio de Janeiro, e consultora do Banco Mundial em pesquisas sobre
a pobreza no Brasil - Sônia Rocha, sobre opções metodológicas para a estimação de
linhas de indigência e de pobreza no Brasil (2000), Tronco e Ramos (2017) criticada a
metodologia do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDS,
afirmando que o método empregado pelo governo para contar e definir os pobres, deixa
invisível uma grande massa brasileira, ultrapassando o número de milhões de indivíduos
nas metrópoles e cidades urbanizadas.
O Governo determinou uma linha de pobreza para julgar quem era de fato, pobre,
de acordo com Tronco e Ramos (2017), algo inusitado, pois até então, nunca havia sido
feito antes, pois, cada programa ou estudo adotava um critério diferente para definição de
pobreza. Os números estabelecidos foram: “o ponto de corte de R$ 70,00 per capita para
definir famílias em situação de extrema pobreza e o dobro desse valor (R$ 140,00) para
definir a pobreza” (Tronco e Ramos, 2017, online).
Já as linhas de pobreza elaboradas pela Pesquisadora Sônia Rocha, de acordo com
Tronco e Ramos (2017) captam um número maior de pessoas vivendo na pobreza e
indigência, pois é uma metodologia vinculada à realidade social, operam com linhas
diferentes para zonas urbanas e rurais, regiões metropolitanas e não metropolitanas e entre
estados, e incorpora atualização anual dos valores conforme a inflação. Ainda afirmam
os autores, que os “instrumentos de medição desenvolvidos por Sonia Rocha que, ainda
que não sejam perfeitos, são atualizados anualmente segundo pesquisas nacionais
confiáveis, sendo, portanto, um termômetro mais seguro para medir o fenômeno real da
pobreza” Tronco e Ramos (2017) e atingem a captação de um número mais elevado de
sujeitos sobrevivendo sem o mínimo aceitável para suprir as necessidades básicas, porque
precisamente, são sensitivas as diferenciações no custo de vida regional.
A meta do PBSM era de superar a extrema pobreza até o final de 2014, mas em
2018, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) afirma no
Panorama Nacional da América Latina do mesmo ano que “a erradicação da pobreza e da
pobreza extrema, bem como a redução da desigualdade, em todas as suas dimensões,
continuam sendo desafios fundamentais para os países da América Latina” (CEPAL,
2018, p. 7).

41

Adverte SALAMA (1999 apud FREITAS, 2004, p. 9) que “a medida da pobreza,
em si, não pode constituir o diagnóstico do problema como se ela refletisse fielmente a
realidade existindo fora da operação de medida”. O autor defende que dar medida a
pobreza terá significado quando o fim for para expor transgressões dos direitos do
cidadão, além de cooperar na execução de políticas públicas que tenham como objetivo
seu combater.
No Brasil, a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), estudo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com periodicidade anual abrangendo o
território geográfico nacional, analisa a qualidade de vida e os níveis de bem-estar das
pessoas, famílias e grupos populacionais, bem como “a efetivação de direitos humanos e
sociais, e o acesso a diferentes serviços, bens e oportunidades por meio de indicadores
que visam contemplar a heterogeneidade da sociedade brasileira sob a perspectiva das
desigualdades sociais” (IBGE , 2020 c, online).
O estudo visa agrupar informações para mapeamento das desigualdades e seus
efeitos na dimensão social brasileira, com olhar aprofundado nas pesquisas baseadas nos
pontos relacionados a grupo de idade, desigualdade de gênero, raça, cor, além de visar
integrar temáticas contemporâneas e de importância para as políticas públicas segundo
(IBGE, 2020 c, online).
Neste segmento, a análise se debruça na pobreza sob a ótica monetária, ou seja, a
partir de um valor que serve como linha de corte para diferenciar pobres e não pobres:
Como o Brasil não possui uma linha oficial de pobreza, são construídas
algumas linhas de forma a ilustrar diferentes métodos de identificar pessoas
com rendimentos considerados insuficientes para que possam atingir o bemestar, recebendo valores que as vão impedir de participar plenamente em
sociedade, o que se traduz, por exemplo, em dificuldades para comprar
alimentos, despesas de habitação, transporte, etc (IBGE, 2019 d, p. 57).

A presente análise traz as seguintes abordagens:
São exploradas linhas de pobreza absolutas construídas a partir de valores
definidos em dólares por dia, adotadas em nível internacional a partir de
diversos estudos feitos pelo Banco Mundial. Ainda que haja discussões sobre
diferentes linhas de corte, e como adaptá-las aos padrões de vida e às
necessidades de cada país, o valor de US$ 1,90 diários per capita em Paridade
de Poder de Compra (PPC) é atualmente o limite para a definição da pobreza
global, como explicitado no ODS 1.1 e na missão institucional do Banco
Mundial (IBGE, 2019 d, p. 57).

Outros valores vêm sendo entendidos como linhas de pobreza, segundo a Síntese de
Indicadores Sociais do IBGE:
O Banco Mundial já publica há muitos anos a incidência da pobreza monetária
nos países a partir da linha global de US$ 1,90 PPC – sugerida para países de
baixo rendimento, como parte dos países da África e países marcados por
conflitos recentes como Afeganistão, Haiti e Síria –, mas adicionou, a partir de
2017, outras duas opções às suas publicações, US$ 3,20 PPC e US$ 5,50 PPC,
construídas para dar conta das diferenças em níveis de desenvolvimento em
países com rendimento médio-baixo e médio-alto, respectivamente
(FERREIRA E SÁNCHEZ-PÁRAMO, 2017 apud IBGE, 2019 d, p. 57).
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A medida de US$ 1,90 se justifica por representar uma linha válida para os países
mais pobres do globo explica o IBGE na Síntese de Indicadores Social (2019):
As Nações Unidas e o Banco Mundial iniciaram o acompanhamento da
pobreza global com a medida de US$ 1,00 por dia em 1990. Essa medida foi
consagrada pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM e se
mantém na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os valores da
linha foram revisados para US$ 1,08 em 1993, US$ 1,25 em 2005 e chega a
US$ 1,90 em 2015 (baseada no cálculo do dólar PPC da última revisão, feita
em 2011). A medida de US$ 1,90 se justifica por representar uma linha válida
para os países mais pobres do globo, balizando o mínimo a ser buscado
globalmente, o que não impede que haja pessoas abaixo desse mínimo em
países de nível médio e alto de desenvolvimento (IBGE, 2019 d, p. 57).

De acordo com o estudo publicado pelo SIS em 2019, pela linha de US$ 5,50 PPC
diários no Brasil, “o Maranhão foi a Unidade Federativa com maior percentual de pessoas
com rendimento abaixo da linha, (53,0%). Em contraponto, Santa Catarina, que também
se mostrou a Unidade de Federação menos desigual, apresentou o menor percentual de
pobres segundo a linha de US$ 5,50 (8,0%)” (IBGE, 2019 d, p. 59), como se observa na
Figura 2.
Figura 2 - Proporção de pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza no Brasil
por Unidade da Federação.

Fonte: IBGE, 2019 d.
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No estudo, ainda foi evidenciado, em nível de Unidade de federação, (Figura 2) a
dimensão de pessoas abaixo das linhas de US$ 1,90 e US$ 5,50 PPC por dia no Brasil.
“Seguindo esta linha, todos os estados das regiões Norte e Nordeste apresentaram
indicadores de pobreza acima da média nacional, enquanto os demais estados estavam
abaixo” (IBGE, 2019 d, p. 60).
No ano de 2012, ouve registro do maior grau da cadeia de pobreza, e “a partir de
2015, com a crise econômica e política e a redução do mercado de trabalho, os percentuais
de pobreza passaram a subir apresentando queda em 2018” (IBGE 2020 b, online). Ainda
de acordo com SIS (2019), pode-se observar que em 2018, o Brasil tinha 13,5 milhões de
indivíduos com rendimento mensal per capita a baixo de R$ 145, ou U$S 1,90 diário,
número expressivo quando encarado como proporcional a população da Bolívia, Bélgica,
Cuba, Grécia e Portugal. Segundo a (IBGE 2020 b, online). Ainda que o percentual tenha
permanecido estável em relação a 2017, ouve um aumento de 5,8%, em 2012, para 6,5%
em 2018.
O IBGE afirmou que embora a SIS (2019) apresente redução na pobreza, grande
parte da população brasileira vivia com renda per capita mensal menor que R$ 420:
Embora um milhão de pessoas tenham deixado a linha de pobreza –
rendimento diário inferior a US$ 5,5, medida adotada pelo Banco Mundial para
identificar a pobreza em países em desenvolvimento como Brasil – um quarto
da população brasileira, ou 52,5 milhões de pessoas, ainda vivia com menos
de R$ 420 per capita por mês. O índice caiu de 26,5%, em 2017, para 25,3%
em 2018, porém, o percentual está longe do alcançado em 2014, o melhor ano
da série, que registrou 22,8%” (IBGE 2020 b, online).

A população preta ou parda ainda é a mais atingida pela pobreza, representando
72,7% dos pobres, traduzindo em números absolutos 38,1 milhões de pessoas aponta SIS
(2019). Segundo a Agencia IBGE de notícias (2019), o maior contingente, com número
de 27,2 milhões de sujeitos inferior da linha da pobreza, é composto por mulheres pretas
ou pardas (Figura 3).
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Figura 3 - Proporção de pessoas em condições de pobreza no Brasil por cor ou raça.

Fonte: IBGE, 2019 d.
De acordo com Síntese de Indicadores Sociais, “em 2018, pessoas de cor ou raça
preta ou parda tiveram rendimento médio domiciliar per capita de R$ 934, quase metade
do rendimento de R$ 1.846 das pessoas de cor ou raça branca” (IBGE 2020 b, online).
Ainda apontou diferenças no aumento, com ligeira redução entre os anos de 2012 e 2018,
onde brancos tiveram aumento médio de 8,2%, mediante 9,5% de pretos e pardos.
Contudo, “tal redução não foi capaz de superar a histórica desigualdade de rendimentos,
em que brancos ganham o dobro de pretos e pardos” (IBGE 2020 b, online), quando
comparada por regiões brasileiras, de acordo com o IBGE (20202), é sabido que:
Em 2018, a redução da pobreza se deu principalmente no Sudeste, que
registrou menos 714 mil pessoas nessa condição, sobretudo no estado de São
Paulo (menos 623 mil). Quase metade (47%) dos brasileiros abaixo da linha
de pobreza em 2018 estava na região Nordeste. O Maranhão foi o estado com
maior percentual de pessoas com rendimento abaixo da linha de pobreza,
(53,0%). Já Santa Catarina, que também se mostrou o estado menos desigual,
apresentou o menor percentual de pobres. Todos os estados das regiões Norte
e Nordeste apresentaram indicadores de pobreza acima da média nacional
(IBGE 2020 b, online)

A pobreza atinge uma grande parte da população brasileira, segundo IBGE (2020
b) o “Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. 52 milhões de brasileiros
vivem na pobreza e mais de 13,5 milhões na pobreza extrema, chega ao maior nível em 7
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anos” (IBGE 2020 b, online). Em relação às condições de moradia, os números
encontrados foram:
56,2% (29,5 milhões) da população abaixo da linha da pobreza não têm acesso
a esgotamento sanitário; 25,8% (13,5 milhões) não são atendidos com
abastecimento de água por rede; e 21,1% (11,1 milhões) não têm coleta de lixo.
Tanto em relação às inadequações habitacionais como em relação à ausência
de saneamento, as proporções registradas são maiores entre pretos e pardos do
que entre brancos. Entre pretos e pardos, 42,8% (49,7 milhões) não são
atendidos com coleta de esgoto; 17,9% (20,7 milhões), não têm abastecimento
de água por rede; e 12,5% (14,5 milhões) não têm acesso a coleta de lixo (IBGE
2020 b, online)

O Brasil é o nono país mais desigual do mundo quando se trata da distribuição de
renda entre seus habitantes (IBGE, 2020 b). “O uso da noção de pobreza para reconhecer
as fragilidades de determinados grupos sociais, no sentido de orientar políticas públicas
que mitiguem suas consequências, tem sido o estímulo para o desenvolvimento dos
enfoques das vulnerabilidades” (BUSSO, 2002 apud DUTRA, 2011, p. 67). Segundo
RODRIGUEZ (2000 apud DUTRA,2011 p. 68) a vulnerabilidade está “associada às
desvantagens sociais que ampliam a pobreza”.

2.3 VULNERABILIDADE
O conceito Vulnerabilidade é complexo e abrangente, enquanto alguns trabalhos a
caracterizam como sintoma de pobreza, outros se referem à vulnerabilidade como
suscetibilidade à pobreza, ainda existe aqueles que a abordam como uma das dimensões
da pobreza. De acordo com BUSSO, (2002)66:
A importância do enfoque (vulnerabilidade, pobreza e exclusão) muito tem
contribuído para o desenvolvimento de uma análise mais profunda sobre a
complexidade da questão. O conceito de vulnerabilidade é complexo estando
formado por diversas dimensões, confluindo com os aspectos geográficos,
econômicos, sociais, ambientais, culturais e políticos da sociedade. Tais
dimensões estão diretamente vinculadas ao habitat (meio ambiente e moradia),
ao capital humano (saúde e educação), à dimensão econômica (emprego e
renda), ao capital social e às redes de proteção social (BUSSO, 2002 apud
DUTRA, 2011, p.67).

Para Rodríguez (2000)67 A noção de pobreza corresponde “às precárias condições
de vida, as necessidades básicas insatisfeitas e renda insuficiente para o consumo,
constituindo um fator de desvantagem social. Dessa maneira, existe uma relação direta
entre desvantagens sociais, exclusão, pobreza e vulnerabilidade social” (RODRIGUEZ,
2000 apud DUTRA, 2011, p. 68). O autor ainda acrescenta que:
A vulnerabilidade está associada às desvantagens sociais que ampliam a
pobreza. São as condições sociais que afetam negativamente as pessoas e
comunidades, tornando-as mais vulneráveis e suscetíveis. Esta abordagem está
diretamente relacionada à dinâmica demográfica da pobreza, evidenciada por
características demográficas fortemente associadas a uma localização
geográfica periférica, com altas taxas de dependência” (RODRIGUEZ, 2000
apud DUTRA, 2011, p. 68)
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Já VALENCIO (2009) 68 menciona que o conceito de vulnerabilidade ajuda na
compreensão das diferentes exposições as fontes de ameaças:
A vulnerabilidade auxilia no entendimento da desigual exposição aos fatores
ameaçantes. Um grupo vulnerável é aquele que, exposto a determinado fator
de perigo, não pode antecipar, lidar, resistir e recuperar-se dos impactos daí
derivados, situação associada a mudanças inesperadas do ambiente e rupturas
nos sistemas de vida. A pobreza é a variável mais relevante, para explicar a
vulnerabilidade no contexto das chuvas nas cidades brasileiras e suas
consequências, pelo fato de morar em uma área de risco, muito embora não
sejam os eventos naturais produtores de vulnerabilidade, mas apenas um
importante elemento frente à dinâmica social excludente (VALENCIO, 2009
apud DUTRA, 2011, p. 68)

Para PERONA (2000)69 o conceito vulnerabilidade “abrange a noção de pobreza,
implica incapacidade e carência, incluindo as precárias e frágeis condições de vida que
põem em risco o futuro da família” PERONA (2000 apud DUTRA, 2011, p. 62). O autor
entende a vulnerabilidade social como um estado social de risco, incapacitante de forma
imediata ou futura, abalado pela ausência de condições básicas de vida, de forma histórica
e cultural definidas.
HOGAN (2006)70 associa a vulnerabilidade com desvantagens sociais, “a
vulnerabilidade é associada às desvantagens sociais que produzem e, ao mesmo tempo,
são reflexos e produtos da pobreza e das representações culturais” (HOGAN, 2006 apud
DUTRA, 2011, p. 61).
Para KAZTMAN (1999)71, a vulnerabilidade de um sujeito, grupo social ou família
narra-se a capacitação maior ou menor de “controlar as forças que afetam seu bem- estar,
ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os recursos necessários para o
aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado (acesso aos serviços públicos
ou outras formas de proteção social” (KAZTMAN, 1999 apud DUTRA,2011, p. 63). O
autor completa que “lugares vulneráveis são aqueles locais nos quais os indivíduos
enfrentam riscos, decorrentes do não-acesso a condições habitacionais, sanitárias,
educacionais e trabalho ” (KAZTMAN, 2005 apud DUTRA,2011, p. 63)
De acordo com Kaztman (2005), os tipos de vulnerabilidade estariam assim
ordenados:
a) físicos, que envolveriam todos os meios essenciais para a busca de bemestar. Estes poderiam ainda ser divididos em capital físico propriamente dito
(terra, animais, máquinas, moradia, bens duráveis relevantes para a
reprodução social) ou capital financeiro, cujas características seriam a alta
liquidez;
b) humanos, que incluiriam o trabalho como ativo principal e o valor
agregado ao mesmo pelos investimentos em saúde e educação, os quais
implicariam em maior ou menor capacidade física para o trabalho,
qualificação etc.;
c) sociais, que incluiriam as redes de reciprocidade, confiança, contatos e
acesso à informação.
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A vulnerabilidade é determinada pela instabilidade social, instabilidade no
mercado de trabalho, (desemprego e trabalho informal), além da
irregularidade no acesso às informações e relações coletivas frágeis ou
inexistentes (fraca mobilização e participação social) (KAZTMAN, 2005
apud DUTRA,2011 p. 63).

Já CARDONA (2007)72 acrescenta que “a vulnerabilidade expressa o sentimento
de fragilidade e insegurança a um potencial dano. Refere-se à dificuldade de prever a
ocorrência de eventos e suas consequências” (CARDONA, 2007 apud DUTRA, 2011,
p. 66). O autor propõe os seguintes fatores dos quais se originam a vulnerabilidade:
a) Fragilidade Física: são as condições de suscetibilidade que têm um
assentamento humano de ser afetado por estar em área de risco ou por sua falta
de resistência física ante os fenômenos naturais;
b) Fragilidade Social: refere-se à predisposição surgida como resultado do
nível de marginalização e segregação social do assentamento humano e suas
condições de desvantagens e debilidade relativa por fatores socioeconômicos;
c) Falta de Resiliência: expressa as limitações de acesso e mobilização de
recursos do assentamento humano, sua incapacidade de resposta e suas
deficiências para absorver o impacto (CARDONA, 2007 apud DUTRA, 2011,
p. 66).

WICHES- CHAUX. (1993)73 relata que a vulnerabilidade da comunidade se
relaciona com incapacitação da mesma de ingerir e se moldar “ mediante o auto ajuste
aos efeitos dos desastres naturais, antrópicos e mistos” e traz como componente da
vulnerabilidade: “física, econômica, social, ambiental, educativa, cultural, ideológica,
organizacional, política, institucional e técnica” (WICHES- CHAUX, 2007 apud
DUTRA, 2011, p. 66).
No Brasil, o Atlas da Vulnerabilidade social nos municípios e regiões
metropolitanas “possibilita a consulta, em diversos formatos de dados sobre a temática da
vulnerabilidade social, estimulando e facilitando a produção de análises e informações
para os mais diversos perfis de usuários” IPEA (2020 d, online). O Índice de
Vulnerabilidade Social (IVS) é apresentado, para indicar o alcance, a carência ou a
incapacidade de alguns ativos no Brasil, composto por três sub índices: “I) Infraestrutura
Urbana; II) Capital Humano; e III) Renda e Trabalho representam três grandes conjuntos
de ativos, cuja posse ou privação determina as condições de bem-estar das populações
nas sociedades contemporâneas ” IPEA (2020 d, online).

2.4 VULNERABILIDADE NO BRASIL

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2020 d):
A expressão vulnerabilidade social, assim como os conceitos de necessidades
básicas insatisfeitas (ILO, 1977; Feres e Mancero, 2001; Rocha, 2003), ou
pobreza multidimensional (Bourguignon & Chakravarty, 2003), vêm se
popularizando à medida em que cresce o reconhecimento de que a categoria
“pobreza”, sem qualificações, é limitada para expressar as complexas situações
de “mal-estar social” a que estão sujeitas diversas populações, mundo afora. O
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termo pobreza viria perdendo sua capacidade significante em face da
percepção, cada vez mais generalizada, de que o bem-estar e a qualidade de
vida teriam muitos outros determinantes além da renda monetária, a saber: a
disponibilidade de serviços públicos; a qualidade do meio ambiente; ou ainda,
os graus de liberdade individual e política que uma sociedade oferece (IPEA,
2020 d, online).

O IPEA (2020 d, online) afirma, que apesar de nem sempre ser percebida como tal,
“as noções de ‘necessidades básicas insatisfeitas’, ‘pobreza multidimensional’ e
‘desenvolvimento humano’, exclusão e vulnerabilidade social são noções antes de tudo
política” que colocam novos recursos explicativos sobre as maneiras de desenvolvimento
social, um olhar que vai além de sua medida monetária.
O Atlas da Vulnerabilidade Social desenvolvido pelo IPEA, é “um instrumento que
confere transparência para análise de temas sociais relacionados aos processos de
desenvolvimento” (IPEA, 2015 e), relacionados a regiões metropolitanas brasileiras, que
oferece ferramenta para auxiliar no acompanhamento do retrato do país e permite traçar
ações futuras.
O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) no Brasil, construído a partir de
indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) pelo IPEA, mostra as
circunstâncias de vulnerabilidade nas diversas escalas do território brasileiro, revelando
as diferenças nas condições de vida no país.
O IVS, adota a perspectiva que parte do conhecimento de que “vulnerabilidades
sociais decorrem de processos sociais mais amplos, contra os quais o indivíduo, por si só,
não tem meios para agir; e cujos rumos, só o Estado, através de políticas públicas, tem
condições de alterar” (IPEA, 2020 d, online)
Contudo, o IVS se fundamenta na definição de vulnerabilidade social como
inexistência ou carência “de ativos que podem em grande medida ser providos pelo
Estado, em seus três níveis administrativos (União, estados e municípios) ” criando-se,
num instrumento de identificação das falhas de oferta de bens e serviços públicos no
território nacional” (IPEA,2020 d, online)
Nas suas dimensões, de acordo com o IPEA (2020 d), o IVS:
É, portanto, resultado da seleção de 16 indicadores selecionados da Plataforma
do ADH e foram organizados em três dimensões da vulnerabilidade social, a
saber:
I – A Infraestrutura Urbana do território em tela (seja ele um município, uma
região, um estado ou uma Unidade de Desenvolvimento Humano);
II- O Capital Humano dos domicílios deste território; e
III - A Renda, o acesso ao trabalho e a forma de inserção (formal ou não) dos
residentes nestes domicílios. Cada uma dessas dimensões reúne, por sua vez,
um conjunto de variáveis obtidas nas bases dos Censos Demográficos do
IBGE, que refletem diferentes aspectos das condições de vida (IPEA,2020 d,
online)

Tratando-se de ‘infraestrutura urbana’, entre os dados utilizados estão: o
abastecimento de água, rede de esgoto sanitário e coleta de lixo; acesso à educação e
condições de saúde estão referidos no ‘Capital humano’, na terceira dimensão, ‘Renda e
trabalho’, estão considerados a renda das famílias, ocupação informal, trabalho infantil e
dependência da renda de pessoas idosas (IPEA 2020 d).
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O resultado da média aritmética desses sub índices é considerado o IVS. Cada um
dos sub índices entra no cálculo do IVS final com a mesma medida de peso (IPEA, 2020
d). Para a construção de cada dimensão do IVS “utilizando os pesos equivalentes para
cada indicador, foi necessário utilizar parâmetros máximos e mínimos, em cada indicador,
para transformá-lo, também, num indicador padronizado, com valores variando de 0,000
a 1,000” (IPEA, 2020 d, online):
Cada indicador teve seu valor normalizado numa escala que varia entre 0 e 1,
em que 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 corresponde à pior
situação. A condição de absoluta ausência de vulnerabilidade equivale a 0% de
casos indesejados (ou, por exemplo, zero mortos por mil nascidos vivos, no
caso da variável taxa de mortalidade de crianças de até 1 ano de idade). Já o
valor máximo de cada indicador – ou seja, a situação de máxima
vulnerabilidade – foi estabelecido a partir da média encontrada para os dados
municipais de cada um deles, considerando, para efeitos de cálculo, os valores
relativos aos anos de 2000 e 2010, acrescido de dois desvios-padrão, limitado
em 1, mesmo para os municípios que extrapolaram este valor (IPEA,2020 d,
online).

O IVS quanto mais alto, maior é a precariedade das condições de vida da população,
enquanto valores aproximados a zero, apontam baixa, ou inexistente, vulnerabilidade
(Figura 4).

Figura 4 - Faixas de Vulnerabilidade social, como ler o IVS.

Fonte: IPEA, 2015 e.
De acordo com a Figura 4, a consideração de uma situação ideal, ausente de
vulnerabilidade social, é “a não ocorrência de casos em cada uma das dimensões (por
exemplo, mortalidade infantil igual a zero” (IPEA,2020 d, online). Já o valor máximo,
condiz o estado mais ruim encontrado a partir do padrão estabelecido. Sendo assim:
“todos os indicadores listados apresentam relação direta com situações de vulnerabilidade
social: quanto maior o indicador, maior a vulnerabilidade social” (IPEA,2020 d, online).
Considerando os índices no quadro 1, utilizando os dados do Censo de 2010, o
território brasileiro era um país de alta vulnerabilidade social no mesmo ano.
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Quadro 1 – Índice de Vulnerabilidade Social no Brasil (2000-2017)

BRASIL
ANO

IVS

IVS Infraestrutura
Urbana

IVS Capital
Humano

IVS Renda e
Trabalho

2000

0.446

0.351

0.503

0.485

2010

0.326

0.295

0.362

0.320

2011

0.266

0.235

0.288

0.275

2012

0.249

0.221

0.283

0.242

2013

0.245

0.217

0.276

0.240

2014

0.243

0.222

0.267

0.240

2015

0.248

0.214

0.263

0.266

2016

0.238

0.204

0.226

0.284

2017

0.243

0.204

0.226

0.300

Fonte: IPEA, 2020 b.

No período de 2010, (Quadro 1) o Brasil passou para a faixa média de
vulnerabilidade social (de 0,446 para 0,326) observou-se queda de 26,9% no índice
passados dez anos. Em 2010, de acordo com o IBGE no Censo Demográfico :

6% da população do País (11.425,644 pessoas) morava em aglomerados
subnormais, distribuída em 3 224 529 domicílios particulares ocupados (5,6%
do Brasil). Os domicílios se concentravam na Região Sudeste (49,8%), com
destaque para o Estado de São Paulo, que congregava 23,2% dos domicílios
do País, e o Estado do Rio de Janeiro, com 19,1%. Os estados da Região
Nordeste tinham 28,7% do total (9,4% na Bahia e 7,9% em Pernambuco). A
Região Norte reunia 14,4%, sendo 10,1% no Estado do Pará. Nas Regiões Sul
(5,3%) e Centro-Oeste (1,8%), a ocorrência era menor” (CENSO
DEMOGRÁFICO, 2010, p. 38).
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Quadro 2 - Número de aglomerados subnormais, de municípios com aglomerados
subnormais e de domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais e
população residente em domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais,
segundo as Unidades de Federeção-2010.
Unidade de
federação

Brasil
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do
Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do
Sul
Mato Grosso
do Sul
Mato Grosso
Goiás
Distrito
Federal

Número de
aglomerad
os subnormais

Número de
municípios com
aglomerados
subnormais

6 329

323

Número de
domicílios
particulares
ocupados em
aglomerados
subnormais
3 224 529

População residente
em domicílios
particulares
ocupados em
aglomerados
subnormais
11 425 644

25
16
121
3
248
48
6
87
113
226
46

1
2
24
1
13
6
1
5
1
14
2

12 605
10 001
89 933
303
324 596
23 909
2 097
91 786
35 127
121 165
24 165

47 687
36 844
381 307
1 157
1 267 159
108 086
7 346
348 074
131 451
441 937
86 718

90
347
114
46
280
372
163
1 332
2 087
192
74
223

5
17
12
4
10
33
10
42
60
13
15
23

36 380
256 088
36 202
23 225
302 232
171 015
70 093
617 466
748 801
61 807
21 769
86 478

130 927
875 378
130 428
82 208
970 940
598 731
242 327
2 023 744
2 715 067
217 223
75 737
297 540

8

2

1 879

7 249

14
12
36

2
4
1

16 472
2 431
36 504

56 982
8 823
133 556

Fonte: Censo Demográfico, 2010.
Se tratando de condições de moradia no Brasil, o IBGE (2020 a) ainda afirma na
SIS (2019) que “56,2% (29,5 milhões) da população abaixo da linha da pobreza não têm
acesso a esgotamento sanitário; 25,8% (13,5 milhões) não são atendidos com
abastecimento de água por rede; e 21,1% (11,1 milhões) não têm coleta de lixo” IBGE
(2020 a,online). Levando em consideração pretos e pardos:
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Tanto em relação às inadequações habitacionais como em relação à ausência
de saneamento, as proporções registradas são maiores entre pretos e pardos do
que entre brancos. Entre pretos e pardos, 42,8% (49,7 milhões) não são
atendidos com coleta de esgoto; 17,9% (20,7 milhões), não têm abastecimento
de água por rede; e 12,5% (14,5 milhões) não têm acesso a coleta de lixo”
IBGE (2020 a,online).

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), atua em três
eixos de desenvolvimento: erradicação da pobreza, transformações estruturais e
construção de resiliência. O programa afirma que os desafios contemporâneos de
desenvolvimento, tem contextos diferentes e são complexos. “O conceito de
desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das
escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem
aquilo que desejam ser” (PNUD, 2020 a, online). Se na perspectiva do crescimento
econômico olha o bem-estar de uma população com foco nos recursos financeiros que
a mesma pode gerar, na perspectiva de desenvolvimento humano, busca fixar o olhar
para os sujeitos, suas capacidades e oportunidades, afirma o Programa que “a renda é
importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma
mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do
crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano (PNUD, 2020 a, online).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), busca ser uma medida geral e
sucinta que abre o entendimento sobre o desenvolvimento humano sem limitar todos
os aspectos de desenvolvimento, “é uma medida resumida do progresso a longo prazo
em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde”
(PNUD, 2020 a, online) e o objetivo da criação do índice foi para “oferecer um
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per
capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento”(PNUD,
2020 a, online)
PNUD (2020 b, online) fez lançamento nacional do Relatório de
Desenvolvimento Humano 2020 referentes a 2019, e o IDH do Brasil cresceu de 0,762
para 0,765 e apesar de uma pequena melhora do índice, o Brasil perde cinco posições
no ranking mundial de IDH em relação ao ano anterior (Figura 5).
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Figura 5 -Índice de Desenvolvimento Humano de países da América do Sul
em 2019

Fonte: PNUD, 2020 b.

De acordo com o relatório na Figura 5, a cima, apesar de não ter havido um
retrocesso, o ritmo de avanço do Brasil foi mais lento do que o de outros países,
apresentando média inferior ao Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia, e dentre
os 189 países analisados, Noruega ocupa a primeira colocação com 0,957, Niger ocupa
a última posição com 0,394 e o Brasil ocupa a 84 posição, o resultado, porém, ainda
mantém o Brasil no grupo de países com alto desenvolvimento humano.
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CAPÍTULO 3 - O INSTITUTO REDENÇÃO
A partir da leitura do livro Bíblico Jeremias (BÍBLIA, Jeremias, 1, 1-19) e na busca
de “reabrir ao homem atual o acesso a Deus, que fala e nos comunica o seu amor para que
tenhamos vida em abundância” (BÍBLIA, João, 10, 10), membros de um grupo de oração
do Movimento de Renovação Carismática Católica mobilizaram-se para realização de
ações missionárias. A busca do grupo intensificou-se pelo conhecimento do testemunho
de conversão de vida e espiritualidade do Papa São João Paulo II e Santa Madre Teresa
de Calcutá.
Segundo publicado em ROMANO (2020), João Paulo II nasceu em Wadowice, na
Polônia, no dia 18 de maio de 1920 e foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946.
Em julho de 1958, foi nomeado Bispo auxiliar de Cracóvia na Polônia, e em janeiro de
1964 eleito Arcebispo da mesma localidade. Após três anos, foi nomeado Cardeal e em
outubro de 1978 eleito Papa.
João Paulo II foi uma pessoa de personalidade dotada de simpatia, e com seu estilo
e vigor de uma idade juvenil, realizou atividades intensas, especialmente pelas diversas
visitas apostólicas e viagens nacionais e internacionais, além de publicações de grandes
encíclicas. Ele fez incansável promoção do evangelho e lutou pela dignidade humana e
justiça social e econômica no mundo.

Em todas as ações de João Paulo II, a oração ocupou o primeiro lugar, acompanhada
da palavra, dos ensinamentos, testemunho e coragem com gestos proféticos, deixando o
convite a fazer de nossa existência uma verdadeira obra prima. Nas palavras do Papa
Francisco, João Paulo II foi um presente extraordinário de Deus à igreja, para
memorarmos a sua fé, um exemplo para viver o nosso testemunho nos dias atuais
(VATICAN, 2020 b).
João Paulo II teve um dos pontificados mais longos na história da Igreja, com 25
anos de inteira dedicação a Deus e sendo proclamado beato em maio de 2011.
Já Madre Teresa de Calcutá, segundo VATICAN (2020 a), nasceu no dia 26 de
agosto de 1910 em Skopje, na Macedônia do Norte. Desde sua infância acompanhava
seus pais na ajuda dos mais necessitados. Aos dezoito anos, tornou-se missionária e em
setembro de 1928, ingressou no Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dublin
na Irlanda, onde recebeu o nome de Maria Teresa. Por quase duas décadas, viveu na Índia
ministrando aulas para jovens da região em uma escola da sua Congregação.
Em setembro de 1946, Madre Teresa deixou o Instituto e fundou as Missionárias
da Caridade, sendo esta Instituição reconhecida pelo arcebispo de Calcutá em 1950. Sua
atuação era no apoio a população indiana que vivia em extrema pobreza e em péssimas
condições de higiene (VATICAN, 2020 a, online).
Em 1952, de acordo com TANCREDI (2020), as religiosas abriram, em Calcutá,
um Nirmal Hriday ("Lugar do Imaculado Coração"), uma casa para cuidar de pessoas à
beira da morte. Na década de 60, as missionarias da caridade alcançaram permissão para
levar seus trabalhos para outras cidades indianas como Délhi, Ranchi e Jhansi, e criaram
Shanti Nagar ("O Lugar da Paz"), sendo esta, uma colônia para atender portadores de
hanseníase. No espaço, chamado Shishu Bavan, Madre Teresa criou a primeira casa para
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ajudar também crianças. Ainda de acordo com Tancredi (2020), suas atividades
missionarias foram difundidas, a partir de 1965, por intermédio do Papa Paulo VI,
propagando a atuação na África, América latina, Venezuela e União Soviética.
Madre Teresa dedicou sua existência aos pobres, deixando 610 casas de missão
espalhadas em 123 países, e a eloquente afirmação: “talvez eu não saiba falar a sua língua,
mas posso sorrir” (TANCREDI, 2020, online).
Com estas referências religiosas e as práticas intensificadas e vivenciadas pelos
membros do grupo de oração do Movimento de Renovação Carismática Católica, e tendo
a escuta do convite de Cristo a dar um “sim” a um novo estilo de vida missionária, em
setembro de 2015, Lorenna e Emerson Pirolo, integrantes do grupo, convidaram os
demais membros a dar início a Associação Católica “Missionários da Redenção” com
atuação nas áreas periféricas da cidade de São Paulo (Figura 6).
Figura 6 - Linha do tempo do Instituto Missionários da Redenção

Fonte: Elaborado pela autora.

A Associação Católica Missionários da Redenção foi fundada em 05 de setembro
de 2015 e atualmente conta a Direção espiritual de Frei Bruno Henrique Lima, integrante
da Ordem de Santo Agostinho, e com cerca de 40 membros empenhados na atuação
missionária nas áreas periféricas da cidade de São Paulo.
A atuação dos integrantes da Associação é impulsionada pelo carisma de se
consumir no ardor missionário, levando o resgate aos cárceres atuais, revelando o mistério
da Redenção pelo Preciosíssimo Sangue de Jesus e reconhecendo no excluído um outro
Cristo, para lhe comunicar a alegria da fé e do encontro com o Senhor.
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Conduzidos pela dinamicidade do Espírito Santo e pelo amor ao Evangelho de Jesus
Cristo, os membros procuram responder ao apelo da Igreja, colocando-se atentos as
dificuldades da Igreja local e em obediência ao representante Eclesial, sendo estes o
Pároco e Bispo regional.
Desde a sua fundação, os membros se reúnem mensalmente num processo
formativo, na busca de uma vida de intimidade com Deus, baseado na leitura orante da
Palavra de Deus, e do Catecismo da Igreja Católica. Adotam a devoção a Virgem Maria,
mãe da evangelização, e oração do rosário, realizando promoção de oração pessoal diária,
e comunitária semanal, de retiros semestrais e formação de grupos de evangelização
missionária com atuação nas comunidades através de visitas nos domicílios para pregação
do evangelho.
Em 2016, o grupo passa a realizar evangelizações com os jovens através da música,
teatro e dança, dando início ao projeto Juventude Restaurada e promovendo anualmente
encenações da Paixão de Cristo, durante a Páscoa e do nascimento do menino Jesus, no
Natal.
Para bem viver como discípulos de Cristo, o evangelho nos apresenta as obras de
misericórdia espiritual, mas também corporal, como o convite a dar de beber aos sedentos,
e a dar de comer aos que tem fome. Acordados para essa consciência perante o drama da
pobreza, no ano de 2017, os missionários idealizaram o projeto “Solicitude” para atuar na
promoção do desenvolvimento humano integral de famílias em situação de pobreza,
extrema pobreza e vulnerabilidade social.
O projeto Solicitude nasceu a partir de uma visita domiciliar no Jardim Vila Bela,
área de ocupação no bairro de São Mateus em São Paulo, com o objetivo de identificar as
necessidades de uma família atendida pela pastoral social da Paróquia Jesus Ressuscitado.
Ao identificar as condições precárias de moradia em que essa família se encontrava e
ausência de saneamento básico e políticas públicas na localidade, o grupo, além da
evangelização que realizava, decidiu realizar um mutirão para construção de uma nova
moradia.
A ação realizada com a participação da comunidade local e os missionários da
Redenção promoveu o resgate da cidadania da família e o envolvimento de toda
comunidade nesta atuação. A partir dessa ação e das experiências vivenciadas, e em
resposta ao apelo de Deus, o grupo identificou a possibilidade de reconstruir caminhos de
esperança para outras famílias no apoio ao desenvolvimento humano integral destes.
Para dar andamento ao que foi proposto pelo grupo, foram intensificadas as visitas
domiciliares na localidade para realização do diagnóstico das necessidades sociais e
econômicas dos moradores da comunidade. A partir do diagnóstico realizado, foram
identificadas muitas famílias vivendo em situação de vulnerabilidade social, situações de
pobreza e extrema pobreza. Estas famílias, constituídas com no mínimo 4 crianças por
moradia, eram subjugadas a fome, a drogadição, sendo identificados também
adolescentes gravidas e violência doméstica. O grupo decidiu, então, atuar também, com
o público infantil, nascendo o projeto “Redenção Kids” no ano de 2018.
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O projeto “Redenção Kids” visa estimular o desenvolvimento e a aprendizagem das
crianças do Jardim Vila Bela, em São Paulo, considerando as dimensões: física, social,
intelectual, afetiva e emocional. Outro objetivo é estimular a socialização do público
infantil e motivá-los à prática do brincar, com a oferta de oficinas de música, ballet e
karatê. O projeto objetiva um futuro melhor para crianças que vivem diariamente expostas
a extrema pobreza, privações e violências. Suas ações são permeadas por valores,
princípios e regras, com práticas lúdicas e de lazer, despertando a criatividade e
promovendo o desenvolvimento integral humano.
Alicerçada nas experiências acumuladas, em 2020 os integrantes da Associação
Católica Missionários da Redenção decidiram criar o Instituto Missionários da Redenção
para expandir suas atividades caritativas. Esta Organização da Sociedade Civil, de caráter
beneficente, é orientada pelo magistério da Igreja Católica Apostólica Romana e pelos
princípios e fundamentos de sua Doutrina Social Cristã, tem como áreas de atuação a
Assistência Social, a Educação, a Cultura e a Saúde.
O Instituto Missionários da Redenção, designado com nome fantasia Redenção, tem
como missão contribuir para a promoção do desenvolvimento humano autêntico,
restituindo a dignidade, auxiliando no rompimento do ciclo de pobreza e fomentando
relações de amor, respeito e cooperação na comunidade. Como visão o Instituto almeja
ser referência para Igreja Católica em São Paulo na promoção do desenvolvimento
humano autêntico em áreas periféricas, tendo como valores: o respeito, a compaixão, a
caridade, a empatia, a solicitude, a fé, a esperança e a equidade (Quadro 3).

Quadro 3 - Missão, visão e valores do Instituto Redenção
Missão
Contribuir para a
promoção do
desenvolvimento humano
autêntico restituindo a
dignidade, auxiliando no
rompimento do ciclo de
pobreza, fomentando
relações de amor, respeito
e cooperação na
comunidade.

Visão

Ser referência para Igreja Católica em São
Paulo na promoção do desenvolvimento
humano autêntico em áreas periféricas.

Valores
Fé
Respeito
Compaixão
Caridade
Empatia
Solicitude
Esperança
Equidade

Fonte: Elaborado pela autora.

Os missionários da Redenção em todas as suas ações buscam corresponder ao apelo
da Igreja para viver a experiência de deixar os corações sempre abertos aos que
sobrevivem nas mais diversas “periferias existenciais, onde há sofrimento, solidão e
degrado humano” (Papa Francisco, 2015, online).
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Estando atentos ao alerta do Papa Francisco que diz: “Abramos os nossos olhos para
ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria
dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda” (MISERICORDIAE
VULTUS, 2015, p.17).
Tal ensinamento impulsiona o grupo a promoção da dignidade humana através dos
projetos executados, onde o grito do pobre se torne o nosso grito, rompendo as muitas
barreiras da indiferença que impera no mundo contemporâneo. A atuação do grupo é
inspirada no exemplo de Cristo que “envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos
diante dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz aos discípulos: Sereis felizes se o
puserdes em prática” (BÍBLIA, João, 13, 17).
Os Missionários da Redenção veem no projeto Solicitude a possibilidade da
realização de obras e gestos como uma comunidade missionária, que “entra na vida diária
dos outros, encurta as distâncias, [...] Assume a vida humana, tocando a carne sofredora
de Cristo no povo” (MISERICORDIAE VULTUS, 2015, p. 17). Através do projeto,
encontra também, a possibilidade de estender atuação em outras regiões periféricas na
promoção do desenvolvimento humano autêntico, desenvolvimento esse, que
“acompanha a humanidade em todos os seus processos, como discípulos e missionários
de Jesus Cristo, chamados a Igreja em saída, a Igreja que se envolve, acompanha, frutifica
e festeja” (EVANGELII GAUDIUM, 2013, p. 23).
O Projeto Solicitude objetiva a promoção da dignidade humana das famílias que
vivem em condições de vulnerabilidade social, pobreza e extrema pobreza. Atua na
promoção de um lugar seguro e saudável, para as famílias, impulsionando-as em um ciclo
virtuoso de desenvolvimento com saúde, bem-estar e qualidade de vida.
O projeto também promove o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes
das famílias atendidas, bem como a eliminação de problemas de saúde causados por
condições inadequadas de habitação e no aumento da autoestima dos atendidos, passando
estes, a ter orgulho do lugar onde vivem.
Nas visitas domiciliares para escolha e acompanhamento da família a ser
beneficiada com a construção da moradia, identificou-se, que muitas famílias sofriam
com a insegurança alimentar e nutricional, e na tentativa de combate à fome, e a pobreza
instalada nesta comunidade, foi realizado uma campanha que se tornou permanente de
arrecadação de mobiliários, vestuários, alimentos e produtos de higiene e de limpeza. Esta
campanha beneficiou famílias, previamente cadastradas, com entregas de mantimentos.

Em março de 2020, com o advento da Pandemia Covid-19, a Paróquia Jesus
Ressuscitado, pertencente a Arquidiocese de São Paulo Região Episcopal Belém, por
meio do seu Pároco Frei Bruno, solicita a colaboração do Instituto Redenção para o
atendimento da demanda social que surgiu na localidade.
O Instituto Redenção propôs uma ação emergencial para captação de alimentos
entre os moradores da localidade com o apoio da frota de carros de uma autoescola
instalada na região visando o atendimento das famílias que solicitavam doação com
mantimentos. A ação durou três meses, captando 17 toneladas de mantimentos, sendo
distribuídos em 715 cestas básicas e 472 kits de higiene entregues, além da distribuição
de 1.000 máscaras. A ação mobilizou 100 voluntários, 15 patrocinadores, impactando
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positivamente 3.860 pessoas. Com o êxito da ação executada, o Pároco e os agentes
pastorais solicitaram a implementação do projeto Solicitude na paróquia, intitulando-o
“Solicitude Jesus Ressuscitado”.

60

CAPÍTULO 4 - O PROJETO SOLICITUDE JESUS RESSUSCITADO
O projeto denominado então “Solicitude Jesus Ressuscitado” (Solicitude JR), em
parceria com o Instituto Redenção, deu início em maio de 2020 na Paroquia Jesus
Ressuscitado, com duração prevista de dois anos e com o objetivo de contribuir para a
promoção da dignidade humana, dos que residem em condições de vulnerabilidade social,
pobreza e extrema pobreza, no bairro de São Mateus na Cidade de São Paulo

4.1 OBJETIVOS E METAS
O projeto “Solicitude JR” tem como objetivos específicos a formação e
Mobilização da equipe executora; a realização de diagnostico sócio territorial; a oferta de
assistência as reais necessidades notificadas durante as visitas domiciliares; a promoção
de um círculo virtuoso de desenvolvimento humano, social e econômico as famílias
atendidas; proporcionar moradia digna para duas famílias, garantindo ambientes mais
seguros para o desenvolvimento das crianças e sua família e o estímulo de ações
sustentáveis, com doação e reutilização de produtos usados (Quadro 4).
Quadro 4 - Objetivo geral e objetivos específicos do projeto “Solicitude JR”

Objetivo geral

Objetivos específicos
1- Formação e Mobilização da equipe executora
2- Realizar diagnostico sócio territorial
3- Oferecer assistência as reais necessidades
notificadas durante as visitas domiciliares

Contribuir para a promoção da dignidade
humana, dos que residem em condições
de vulnerabilidade social, pobreza e
extrema pobreza, no bairro de São
Mateus na cidade de São Paulo.

4- Promoção de um círculo virtuoso de
desenvolvimento humano, social e econômico as
famílias atendidas
5- Proporcionar moradia digna para famílias,
garantindo ambientes mais seguros para o
desenvolvimento das crianças e sua família.
6- Estimular ações sustentáveis, com doação e
reutilização de produtos usados.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para alcance dos objetivos propostos foram planejadas ações e metas a serem
atingidas, conforme apresentado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Ações e metas do projeto “Solicitude JR”

Objetivos
específicos

Ações

Metas

1.1 Realizar chamamento de voluntários nos términos das
Celebrações Eucarísticas
1.2 Realizar chamamento para preenchimento dos cargos de liderança

Composição da equipe executora do projeto

74

1.3 Realizar eleições de 14 lideranças

1 - Formação e
Mobilização da
equipe executora

1.4 Realizar orientação da equipe executora

4 reuniões para formação e orientação da equipe executora com
100 voluntários para a execução do projeto

1.5 Realizar monitoramento e avaliação do projeto com equipe de
execução

Realização de monitoramento e avaliação do projeto de forma
participativa

1.6 Formar Grupos de Evangelização Missionária (GEM), compostos
por no mínimo 5 pessoas, aptas a realização de visitas domiciliares

Formação de 7 Grupos de Evangelização Missionária75
1 evento de abertura realizado no início do projeto para
acolhimento da equipe executora

1.7 Realizar 3 eventos de celebração

1 evento de conclusão realizado do primeiro ano do projeto para
prestação de contas e agradecimento dos colaboradores
1 evento de encerramento realizado, no término do projeto, para
prestação de contas, agradecimento dos colaboradores e renovação
do projeto

74
75

Foram eleitas duas lideranças por Igreja
Foi formado um Grupo de Evangelização Missionária por Igreja
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Objetivos
específicos

Ações

Metas
Limitação da área de abrangência paroquial, e levantamento das
paróquias confrontantes

2.1 Mapear área territorial de atuação do projeto
Estabelecimento do território de atendimento das 7 igrejas, com
mapeamento de todas as ruas
2.2 Identificar os equipamentos públicos e privados instalados no Mapeamento de 100% de equipamentos públicos e privados
território
instalados no território
2.3 Visitar as Instituições públicas e privadas da região para Estabelecimento de parcerias para execução do projeto
apresentação do projeto
2 - Realizar
diagnostico
territorial

sócio

2.4 Identificar problemas vivenciados na comunidade e na pastoral Levantamento realizado dos problemas existentes na comunidade,
social da Paróquia
e na pastoral social da paróquia
2.5 Realizar 600 visitas domiciliares para o levantamento do histórico
familiar e reais necessidades

600 visitas domiciliares realizadas para o levantamento do
histórico familiar e reais necessidades

2.6 Selecionar 600 famílias a serem beneficiadas

600 famílias selecionadas para apoiar no desenvolvimento,
humano, social e econômico

2.7 Cadastrar 600 famílias beneficiadas no projeto, identificando os
encaminhamentos e visitas necessárias, bem como, priorização dos 600 famílias cadastradas e notificadas para receber atendimentos
casos necessários
2.8 Realizar visitas técnicas, nos domicílios, com orientações
direcionadas as necessidades identificadas, com base nos cinco eixos 30% das famílias visitadas nos domicílios com orientações
temáticos: Saúde, Educação, Segurança, Família e Espiritualidade.
técnicas
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Objetivos
específicos

Ações
3.1 Distribuir 3.60076 cestas básicas77

3 - Oferecer
assistência as reais
necessidades
notificadas durante
as visitas
domiciliares.

4 -Promoção de um
círculo virtuoso de
desenvolvimento
humano, social e
econômico as
famílias atendidas
76

3.2 Doar fraldas, roupas de cama, mesa e banho e vestuário,
mobiliários, gás de cozinha e medicamentos de alto custo as famílias
cadastradas
3.3 Realizar atendimento as famílias para encaminhamento e acesso
aos serviços públicos.
3.4 Ofertar auxílio transporte aos indivíduos selecionados das
famílias cadastradas, para acesso aos equipamentos públicos
necessários

4.1 Proporcionar 20 encontros para as famílias beneficiadas

Metas
60078 famílias atendidas com cestas básicas para auxílio na nutrição
alimentar
1879 famílias atendidas com fraldas descartáveis
1880 famílias atendidas com uso de medicação de alto custo
1881 famílias atendidas com mobiliários
1882 famílias atendidas com gás de cozinha
3083 famílias atendidas com roupas de cama mesa e banho e
vestuários
6084 encaminhamentos para equipamentos públicos
1285 auxílios no transporte aos equipamentos públicos

20 encontros realizados com palestras temáticas com base nos
cinco eixos temáticos: Saúde, Educação, Segurança, Família e
Espiritualidade
600 famílias participantes dos encontros realizados

A cada semestre serão beneficiadas 150 famílias com uma cesta básica, totalizando 3.600 cestas distribuídas ao término de dois anos
As cestas básicas foram acompanhadas com kits de higiene e limpeza quando havia doações disponíveis no banco de mantimentos.
78
A cada semestre serão beneficiadas 150 famílias, totalizando 600 famílias ao término de dois anos
79
Com base nas experiências já vivenciadas, 3 % dos atendidos necessitam de fraldas descartáveis
80
Com base nas experiências já vivenciadas, 3 % dos atendidos necessitam de atendimentos no uso de medicação de alto custo.
81
Com base nas experiências já vivenciadas, 3 % dos atendidos necessitam de mobiliários
82
Com base nas experiências já vivenciadas, 3 % dos atendidos necessitam de gás de cozinha
83
Com base nas experiências já vivenciadas, 5 % dos atendidos necessitam de roupas de cama mesa e banho e vestuário
84
Com base das experiências já vivenciadas, 10 % dos atendidos necessitam de encaminhamentos para equipamentos públicos
85
Com base nas experiências já vivenciadas, 2 % dos atendidos necessitam de auxílio no transporte aos equipamentos públicos
77
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Objetivos
específicos
5 - Proporcionar
moradia digna para
famílias, garantindo
ambientes mais
seguros para o
desenvolvimento
das crianças e sua
família.
6 - Estimular ações
sustentáveis, com
doação e
reutilização de
produtos usados
através do bazar
beneficente

Ações

Metas

5.1 Realizar duas vaquinhas on-line, durante o período quaresmal

20% do custo para construção das moradias arrecadados

5.2 Realizar construção de duas moradias permanentes para famílias
selecionadas do cadastro

2 famílias com moradia adequadas ao terreno e constituição
familiar

5.3 Proporcionar encontros quinzenais, as duas famílias selecionas
para orientação da organização da nova moradia

6 encontros com as famílias beneficiadas com novas moradias

6.1 Realizar 1 campanha de arrecadação de mantimentos nas 7
Igrejas que compõe a Paróquia1

43.200kg 1 de mantimentos arrecadados

6.2 Arrecadar doações de produtos usados na comunidade

100 toneladas de produtos usados em bom estado arrecadados

6.3 Selecionar as doações por estado de conservação

80 % dos produtos arrecadados utilizados
Revenda de 80% dos produtos arrecadados

6.4 Vender os produtos arrecadados a custos acessíveis a comunidade
local de baixa renda

70 % da verba arrecadada nas vendas dos produtos vendidos
investida na construção de moradia
30 % da verba arrecadada nas vendas dos produtos vendidos
inserida em custos administrativos

6.5 Doar os produtos que não forem aprovados na seleção para o
Instituição Missão Belém 1

100% dos produtos, que não foram aprovados, doados para o
Instituição Missão Belém

Fonte: Elaborado pela autora.

4.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Para avaliação e monitoramento do projeto foram estabelecidos Indicadores de
Resultados e de Processo que permitiram mensurar o alcance metas planejadas no projeto
Para a realização do projeto “Solicitude JR” foi estabelecido os indicadores de
resultados conforme demonstrado no quadro 6.
Quadro 6 - Indicadores de resultado do projeto “Solicitude JR”
Objetivos específicos

Indicadores

Meios de
verificação

1 - Formação e Mobilização Número
de Lista
da equipe executora
voluntários
voluntários
engajados no projeto
Identificação da área
de atuação
2 - Realizar
diagnostico Identificação
de
sócio territorial
parceiros
Identificação
de
beneficiários
3 - Oferecer assistência as Percentual
de
reais
necessidades atendimentos
notificadas
durante
as
visitas domiciliares.
4 - Promoção de um círculo
virtuoso
de
desenvolvimento humano,
social e econômico as
famílias atendidas

Período de
verificação
de Anual

Relatório
Bienal
mapeamento local
Contrato
de Anual
patrocínios
Lista de cadastros
Mensal
Cadastro
beneficiários

Mensal

Percentual
de Visitas
participantes com domiciliares
evolução
do
desenvolvimento
humano autêntico

Mensal

5 - Proporcionar moradia Percentual
digna
para
famílias, atendimentos
garantindo ambientes mais
seguros
para
o
desenvolvimento
das
crianças e sua família.

de Cadastro
beneficiários

6 - Estimular
ações Capacidade
de Fluxo de caixa
sustentáveis, com doação e Sustentabilidade do
reutilização de produtos projeto
usados através do bazar
beneficente

de Anual

Mensal

Fonte: Elaborado pela autora.
Para a realização do projeto “Solicitude JR” foi estabelecido os indicadores de
resultados conforme demonstrado no quadro 7.
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Quadro 7 - Indicadores de processo do projeto “Solicitude JR”
Ações

1.1 Realizar chamamento de
voluntários nos términos das
Celebrações Eucarísticas
1.2 Realizar chamamento para
preenchimento dos cargos de
liderança
1.3 Realizar eleições de 14
lideranças86

Indicadores

Meios de
verificação

Período
de verificação

Número de
voluntários
engajados
Número de
voluntários
engajados
Número de
voluntários
engajados
Total atingimento de
metas

Lista de cadastro

Bienal

Lista de cadastro

Bienal

Lista de presença

Anual

Quadro de ações e
metas

Bimestral

1.5 Realizar monitoramento e
avaliação do projeto com equipe
de execução.
1.6 Formar Grupos de
Evangelização Missionária
(GEM), compostos por no
mínimo 5 pessoas, aptas a
realização de visitas domiciliares
1.7 Realizar 3 eventos de
celebração

Número de
voluntários
engajados
Porcentagem de
participantes

Lista de cadastro

Semestral

Lista de presença
e registro
fotográfico

Anual

Porcentagem de
participantes

Lista de presença
e registro
fotográfico

Bienal

2.1 Mapear área territorial de
atuação do projeto
2.2 Identificar os equipamentos
públicos e privados instalados no
território
2.3 Visitar as Instituições públicas
e privadas da região para
apresentação do projeto

Território de atuação
Anual

2.4 Identificar problemas
vivenciados na comunidade e na
pastoral social da Paróquia

Evolução,
diminuição ou
ausência de
problemas

Número de
equipamentos
listados
Cadastro de
apoiadores e
Contratos de
patrocínios
Árvore de
problemas e
objetivos

1.4 Realizar orientação da equipe
executora.

2.5 Realizar 600 visitas
domiciliares para o levantamento
do histórico familiar e reais
necessidades
2.6 Selecionar 600 famílias a
serem beneficiadas
2.7 Cadastrar 600 famílias
beneficiadas no projeto,
identificando os
encaminhamentos e visitas
necessárias, bem como,
priorização dos casos necessários
86

Números de
potenciais parceiros
Número de parcerias
firmadas

Público que necessita
apoio do projeto
Definição dos
beneficiários
Identificação das
necessidades dos
beneficiários

Anual

Bienal

Número de
cadastros

Mensal

Número de
cadastros
Visitas
domiciliares

Semestral
Semestral

Foram eleitas duas lideranças por Igreja
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Ações

Indicadores

Meios de
verificação

Período
de verificação

2.8 Realizar visitas técnicas, nos
domicílios,
com
orientações
direcionadas as necessidades
identificadas, com base nos cinco
eixos temáticos: Saúde, Educação,
Segurança,
Família
e
Espiritualidade.

Porcentagem de
necessidades
identificadas e
sanadas

Número de visitas
técnicas

Mensal

3.1 Distribuir 3.60087 cestas
básicas

Número de
atendimentos
mensais
Número de
atendimentos

Lista de presença
e registro
fotográfico
Lista de presença
e registro
fotográfico

Mensal

3.3 Realizar atendimento as
famílias para encaminhamento e
acesso aos serviços públicos.

Número de
atendimentos

Lista de presença
e registro
fotográfico

Mensal

3.4 Ofertar auxílio transporte aos
indivíduos selecionados das
famílias cadastradas, para acesso
aos equipamentos públicos
necessários

Número de
atendimentos

Lista de presença
e registro
fotográfico

Mensal

Número de
participantes

Lista de presença
e registro
fotográfico

Mensal

Relatório de
acompanhamento

Anual

Lista de
beneficiários e
registro
fotográfico
Lista de
beneficiários e
registro
fotográfico

Bienal

3.2 Doar fraldas, roupas de cama,
mesa e banho e vestuário,
mobiliários, gás de cozinha e
medicamentos de alto custo as
famílias cadastradas

4.1 Proporcionar 20 encontros
para as famílias beneficiadas

5.1 Realizar duas vaquinhas online, durante o período quaresmal

Montante arrecadado

5.2 Realizar construção de duas
moradias permanentes para
famílias selecionadas do cadastro

Número de casas
construídas

5.3 Proporcionar encontros
quinzenais, as duas famílias
selecionas para orientação da
organização da nova moradia

Número de
participantes

Mensal

Quinzenal

87

A cada semestre serão beneficiadas 150 famílias com uma cesta básica, totalizando 3.600 cestas
distribuídas ao término de dois anos
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Ações

Indicadores

6.1 Realizar 1 campanha de
arrecadação de mantimentos nas 7
Igrejas que compõe a Paróquia88

Número de
campanhas
realizadas

6.2 Arrecadar doações de
produtos usados na comunidade

Número de toneladas
de mantimento
arrecadados

6.3 Selecionar as doações por
estado de conservação

Número de toneladas
de mantimento
selecionados

6.4 Vender os produtos
arrecadados a custos acessíveis a
comunidade local de baixa renda

Valor arrecadado
com vendas

6.5 Doar os produtos que não
forem aprovados na seleção para
o Instituição Missão Belém 89

Número de
atendimentos

Meios de
verificação

Período
de verificação

Relatório de
acompanhamento
e registro
fotográfico
Relatório de
acompanhamento
e registro
fotográfico
Relatório de
acompanhamento
e registro
fotográfico
Relatório de
acompanhamento
e registro
fotográfico
Relatório de
acompanhamento
e registro
fotográfico

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Mensal

Fonte: Elaborado pela autora.

O monitoramento e a avaliação do projeto Solicitude JR utilizou como meio de
verificação: entrevistas a equipe executora do projeto em reuniões, pesquisa de opiniões
dos leigos que compõe a Paróquia, dos voluntários e patrocinadores através de formulário
on-line e entrevistas realizadas com as famílias beneficiadas nas visitas domiciliares
As lideranças do projeto “Solicitude JR” foram os responsáveis pela avaliação e
monitoramento do projeto e contavam com o apoio do gestor de projeto do Instituto
Redenção, realizavam essa pesquisa de satisfação com periodicidades anual, e obteve
como resultado positivo e classificação muito boa como avaliação do projeto por todas as
esferas.
Para gestão e monitoramento do projeto o Instituto Redenção disponibilizou o
“software Solisystem” desenvolvido pela equipe do Instituto. Durante a execução do
projeto os líderes responsáveis por cada setor foram responsáveis pela inserção dos dados
no software sendo a análise e monitoramento das informações sob responsabilidade do
Instituto Redenção.
O acesso ao “Solisystem” era restrito as lideranças do projeto Solicitude JR e
objetivava o monitoramento, controle avaliação do projeto.

88

As sete Igrejas que compõem a Paróquia Jesus Ressuscitado são: Matriz Jesus Ressuscitado, Santo
Agostinho, São João Batista, Nossa Senhora de Lourdes, São José Operário, Nossa Senhora de Aparecida
e Santo Agostinho
89
A Instituição Missão Belém - unidade Rio Grande da Serra está situado no Sítio Aracele/SP na Rua 15
de Novembro nº 40 – Bairro: Jardim Palmira.
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Para monitoramento foi disponibilizado os relatórios mensais gerados pelo
“Solisystem” contendo informações sobre as atividades realizadas, assegurando a
conferência da rentabilidade e eficiência de todo trabalho executado.
O “Solisystem” disponibilizava um ambiente onde era possível realizar o
cadastramento dos voluntários e patrocinadores, e atendimento realizados, bem como
controle de fluxo de caixa, estoque do banco mantimentos e vendas realizadas no bazar,
além de gerar gráficos com resultados de atendimentos e metas obtidas.
Esses relatórios foram fixados nos murais de cada Igreja mensalmente como um
painel de acompanhamento e prestação de contas a todos os fiéis. A coordenação geral
do projeto também encaminhava relatórios a serem analisados nas reuniões de Conselho
Paroquial Pastoral-CPP e cada liderança das Igrejas, apresentam os relatórios pertinentes
a prestação de contas na reunião de conselho de cada localidade.

4.3 PÚBLICO ALVO
O projeto Solicitude JR beneficiou diretamente 600 90 famílias, ou seja, cerca de
2.400 pessoas, residentes nos bairros Vila Ester, Jardim Vila Carrão, Jardim Vila Bela,
Jardim Nova Conquista e Jardim Santa Bárbara, na cidade de São Paulo, que se
encontravam em situação de pobreza, extrema pobreza e vulnerabilidade social. Os
beneficiários indiretos foram 1.000 fiéis que integram a Paróquia Jesus Ressuscitado em
suas sete Igrejas.

4.4 METODOLOGIA
O projeto “Solicitude JR” foi executado em 2020 com término previsto para 2022
pela Paróquia Jesus Ressuscitado, em parceria com o Instituto Redenção, sendo de
responsabilidade da Paróquia a execução de todas as atividades previstas e a realização
das prestações de contas em datas pré-estabelecidas. As atividades e prestações de contas
foram realizadas com a assessoria do Instituto Redenção, conforme termo de parceria.
O Instituto Redenção, disponibilizando equipe técnica, realizou consultoria de
gestão do projeto, bem como, junto com o corpo de voluntariado do projeto, executou a
construção de moradias das famílias beneficiadas.
O projeto foi elaborado para ser desenvolvido em duas fases distintas definidas
como planejamento e execução (Figura 7).

90

300 famílias foram beneficiadas por ano, no término de dois anos, 600 famílias foram beneficiadas.
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Figura 7 - Atividades realizadas pelo Instituto Redenção no projeto “Solicitude JR”

Fonte: Elaborado pela autora.

A fase de planejamento com duração de 5 meses contemplou as seguintes
atividades: mapeamento da área de atuação do projeto, diagnóstico, elaboração do plano
de ação para necessidades especificadas na paróquia, organização de lideranças e
formação de equipe.
A fase de execução com duração de 2 anos contemplará: gestão, execução das
ações, monitoramento e avaliação do projeto.
Na primeira etapa da fase de planejamento foi realizada o mapeamento de área de
atuação do projeto. Esta etapa tem como objetivo a definição e caracterização da área
territorial de atuação do projeto. Os dados levantados durante esta etapa foram utilizados
para definição da área de atuação, delimitação de atuação das Igrejas envolvidas,
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mapeamento das paróquias confrontantes, identificação das áreas mais vulneráveis,
mapeamento dos equipamentos públicos e privados instalados no território.
Nesta etapa, a Paróquia Jesus Ressuscitado solicitou a Mitra Arquidiocesana de São
Paulo a delimitação por território das paróquias a ela pertencentes. Com base nas
informações cedidas, o Instituto Redenção realizou: o levantamento das paróquias
confrontantes, definição da extensão territorial da paróquia Jesus Ressuscitado e com
auxílio dos correios realizou identificação das ruas deste território (Figura 8).
Figura 8 - Mapeamento de área territorial da paróquia Jesus Ressuscitado da
Arquidiocese de São Paulo.

Fonte: INSTITUTO REDENÇÃO, 2020.

Sendo possível através do levantamento realizado, a definição da área de atuação
do projeto “Solicitude JR” na região da subprefeitura de São Mateus (Figura 9).
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Figura 9 - Mapeamento de área territorial com subdistritos com subprefeituras para
atuação do projeto “Solicitude JR”

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2020.
A região da Subprefeitura de São Mateus, regida pela Lei nº 13. 999, de 1 de agosto
de 2002, é uma das 32 subprefeituras do município de São Paulo, composta de três
distritos: São Mateus, São Rafael e Iguatemi, que representada uma área de 45,8 km²,
habitada por 381 mil pessoas (SECRETARIA MUNICIPAL DE SUB PREFEITURAS,
2020, online).
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A área de abrangência do projeto Solicitude JR, e também área de atuação da
Paróquia Jesus Ressuscitado, contempla a extensão territorial de 3,32 km² e extensão
linear de 10,4 km, totalizando 212 ruas oficializadas (Anexo 1) e considerando sete
Paróquias confrontantes: Paróquia Santa Adélia, São Marcos Evangelista, Imaculado
Coração de Maria, Santo André Apóstolo, São Miguel Arcanjo, São João Batista e São
Mateus Apóstolo, conforme apresentado na Figura 10.
Figura 10 - Limitação área de abrangência paroquial do projeto “Solicitude JR”

Fonte: Elaborada pela autora.
Após o mapeamento realizado ficou estabelecida a área de atuação das sete igrejas
no território de ação do projeto, conforme apresentado no Quadro 8.
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Quadro 8 - Área de atuação das Igrejas envolvidas no projeto “Solicitude JR”
Igrejas

Bairros

Matriz Jesus Ressuscitado
Nossa Senhora de Guadalupe

Cidade Satélite Santa Bárbara

São José Operário
Nossa Senhora de Lourdes

Jardim Vila Carrão

São João Batista

Vila Ester

Nossa Senhora de Aparecida

Jardim Vila Bela

Santo Agostinho

Jardim Nova Conquista
Fonte: Elaborado pela autora.

Durante o processo de definição da área de atuação das igrejas, foram identificados
duas Igrejas instaladas no mesmo bairro: Jardim Vila Carrão e Cidade Satélite Santa
Bárbara. Nestes casos, foi estabelecido em decisão coletiva pelas lideranças do projeto,
as ruas pertencentes a área de atuação de cada Igreja de acordo com a localização e o
número de voluntários envolvidos.
A segunda etapa denominada diagnóstico ocorreu em duas sub etapas: etapa sub-1
e etapa sub 2. Na primeira sub etapa foi realizada a identificação das instituições públicas
e privadas instaladas na localidade para posterior análise e efetivação de parceiras
necessárias.
Nessa etapa, o Instituto Redenção e a coordenação geral do Projeto “Solicitude JR”
realizaram visitas as Unidades Básicas de Saúde para apresentação do projeto e
solicitação de relatórios do Programa de Saúde da Família. As informações contidas nos
relatórios do programa saúde da família auxiliaram no diagnóstico da situação local e na
indicação das famílias mais vulneráveis, público alvo do projeto.
O Instituto Redenção realizou visitas também nas instituições públicas e privadas
visando o estabelecimento de parcerias, e evidenciando aos líderes do projeto da paróquia
que acompanharam esta ação a quantidade de ativos locais existentes ainda sem
articulação estabelecida.
O Instituto Redenção realizou ainda visitas as Escolas Estaduais da região, que em
parceria firmada, auxiliaram na divulgação das ações do projeto, na captação de doações
de roupas e indicações de famílias mais vulneráveis a serem beneficiadas no projeto.
O Instituto Redenção e a coordenação geral do Projeto “Solicitude JR” visitaram
também Escolas Privadas, Autoescola e o Residencial Santa Bárbara com 1.200 unidades
de apartamento, estabelecendo com estes, parcerias na divulgação do projeto, na captação
de alimentos, vestuários e mobiliários para os atendimentos das famílias beneficiadas.
A segunda sub etapa do diagnóstico, teve como objetivo o levantamento dos
problemas existentes na comunidade, e vivenciados pela Pastoral Social da paróquia.
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Sendo identificados os seguintes problemas existentes: falta de planejamento para
realização de atendimentos da comunidade, ausência de quadro de voluntariado, ausência
de verbas para atendimentos as famílias, ausência de articulação de apoios e patrocínios
para propor soluções para atuação conjunta das sete Igrejas no projeto social, perda da
credibilidade da Pastoral social e da Paróquia.
Durante as reuniões realizadas com a equipe de lideranças do projeto, foi elaborada
a árvore de objetivos (Figura 11). Com base nas declarações realizadas pelo Pároco e
pelos agentes pastorais foram estabelecidas ações a partir dos aspectos a serem
contemplados no projeto como: gerar banco de dados, gerar e manter controle de
captações, definir lideranças e responsabilidades, ampliar o quadro de voluntariado,
realizar plano de comunicação e fomentar o crescimento e fortalecimento da credibilidade
das ações estabelecidas visando alcançar sustentabilidade do projeto e o alcance da
credibilidade das ações sociais e da Paróquia.
Figura 11 – Objetivos e ações para implementação de modelo de gestão da
Paróquia Jesus Ressuscitado.

Fonte: Elaborada pela autora.
Para dar início ao projeto Solicitude JR, foi realizado levantamento o número de
famílias que a paróquia já atendia esporadicamente com mantimentos, totalizando
noventa famílias atendidas. Para seleção das famílias a serem beneficiadas no projeto,
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foram realizadas visitas nos domicílios das famílias atendidas pela paróquia para
identificação das reais necessidades e efetuação do cadastramento. Para identificação de
demais famílias a serem beneficiadas foi realizada divulgação do projeto nas missas, bem
como no site, no facebook e no instagram da Paróquia e do Instituto Redenção.
O cadastramento das famílias a serem beneficiadas foi realizado durante todo o
período de execução do projeto. As famílias, espontaneamente e pessoalmente,
realizaram o cadastramento nos plantões realizados durante os horários das missas nas 7
igrejas pertencentes a Paróquia Jesus Ressuscitado ou via telefone/WhatsApp divulgado,
ou no site da Paróquia e do Instituto Redenção. O cadastramento realizado
presencialmente nas missas ou via telefone/ WhatsApp ficou sob a responsabilidade das
lideranças que se organizaram para este atendimento.
A visita domiciliar tinha como objetivo a realização do diagnóstico das
necessidades e o preenchimento da ficha de acompanhamento da família (Anexo 2).
Foram realizadas visitas domiciliares necessárias para o preenchimento da capacidade de
atendimento do projeto, ou seja, 600 famílias beneficiadas. As famílias cadastradas e não
selecionadas foram notificadas, e sendo solicitada a confirmação para manutenção do
registro para futuras visitas afim de serem beneficiadas na continuidade do projeto.
Durante a execução do projeto foi programado evento de celebração, para abertura
do projeto na Paróquia, que ocorreu trinta dias antes do início do projeto no salão da
matriz paroquial. Neste evento com a presença dos colaboradores, patrocinadores e
voluntários, esteve presente também a equipe do Instituto Redenção. A representante do
Instituto apresentou o projeto e termo de parceria estabelecido com a Paróquia, como
também a equipe de lideranças do projeto. A equipe de lideranças junto com o Pároco,
apresentou as atividades a serem executadas, cronograma, orçamento além de realizar
entrega das camisetas aos voluntários presentes.
O projeto deu início com 300 famílias cadastradas que seriam beneficiadas no
primeiro ano de execução do projeto e 180 famílias aguardando possibilidade de serem
beneficiadas no segundo ano de execução do projeto.
Após análise das informações coletadas durante a visita domiciliar, as famílias
foram selecionadas e encaminhadas para os atendimentos necessários de acordo com as
necessidades identificadas: visita técnica, oferta de mantimento e construção de moradia
(Figura 12).
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Figura 12 - Mapa de processos de atendimentos do projeto “Solicitude JR”

Fonte: Elaborado pela autora.

As visitas domiciliares eram realizadas pelos Grupos de Evangelização Missionária
(GEM). A formação dos GEMs foi de responsabilidade da Paróquia Jesus Ressuscitado
sendo a preparação e acompanhamento do grupo de responsabilidade do Instituto
Redenção.
Para realização do trabalho foi definido a formação de sete grupos, um por cada
Igreja, constituído por cinco membros voluntários, integrantes da Paróquia Jesus
Ressuscitado. Foi eleito por votação entre os membros do grupo, dois líderes integrantes.
Os líderes e membros dos GEMs participaram das formações ministradas pelo Instituto
Redenção, e foram orientados a planejar e realizar as visitas domiciliares que tinham três
abordagens: visita social, visita Missionária e visita técnica.
A visita social tem como objetivo o levantamento do histórico familiar, e a
realização do diagnóstico das reais necessidades da família.
A visita missionária visa a realização da evangelização nos lares e a visita técnica
é realizada quando identificada alguma necessidade específica relacionada aos cinco
eixos temáticos definidos no projeto: Saúde, Educação, Segurança, Família e
Espiritualidade.
A visita técnica é somente realizada após visita social, por técnico voluntário que
realizavam os atendimentos dos cinco eixos temáticos. Esta equipe era formada por:
advogado, psicólogo, assistente social, enfermeiro, religioso, engenheiro, arquiteto e
pedreiro, que realizavam atendimentos acompanhados do GEM. Era de competência
destes profissionais, quando necessário, a realização dos encaminhamentos necessários e
acessos aos equipamentos públicos como: Conselheiro Tutelar, Unidade Básica de Saúde
(UBS), Defensoria Pública, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) (Figura 13).
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Figura 13 - Mapa de processos de visita técnica do Projeto “Solicitude JR”

Fonte: Elaborado pela autora.
Para o atendimento de 600 famílias, (150 a cada semestre), foram estabelecidas
metas para os atendimentos das necessidades identificadas relacionadas às ofertas de:
cestas básicas, fraldas descartáveis, gás de cozinha, medicamentos de alto custo,
mobiliários e vestuários (figura 14), conforme descrito abaixo:
 100% das famílias receberão orientações com abordagem nos cinco temas: saúde,
educação, segurança, família e espiritualidade;
 100% das famílias abastecidas com alimentos;
 2% das famílias serão beneficiadas com auxílio no transporte aos equipamentos
públicos
 3% das famílias serão ofertadas fraldas descartáveis;
 3% das famílias receberão auxílio para compra de medicamento de alto custo;
 3% das famílias terão acesso a mobiliários para equipar suas casas;
 3% das famílias receberão gás ou auxilio gás de cozinha e
 5% das famílias com acesso a roupas de cama, mesa, banho e vestuários.
.

Figura14 - Mapa de processos de atendimentos com mantimentos do Projeto
“Solicitude JR”

Fonte: Elaborado pela autora.
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As 300 famílias selecionadas, no primeiro ano de execução do projeto, após visita
domiciliar, foram notificadas via telefone, sendo agendado a data mensal para retirada de
cesta. Nas entregas das doações, realizadas pelas lideranças do projeto, foram realizadas
também palestras abordando um dos cinco eixos temáticos. A escolha do tema da palestra
era de responsabilidade dos líderes do projeto, que após visitas domiciliares realizadas,
convidavam profissionais que de forma voluntária realizavam as palestras com a temática
definida.
Para o recebimento das doações mensais, era necessário que o responsável da
família cadastrada apresentasse documento de identificação e comprovante de
participação na palestra realizada.
As famílias que justificavam ausência com antecedência de uma semana poderiam
receber a doação em data agendada pelos líderes das Igrejas. As doações não retiradas,
retornavam ao banco de mantimentos e destinadas aos atendimentos posteriores.
Para a construção da moradia (Figura 15) foram selecionadas duas famílias, após
visitas domiciliares realizadas. A construção da moradia foi realizada nos meses de abril
e maio de 2020 - período com menos possibilidade de chuvas na região.
As duas famílias selecionadas para a construção de moradia receberam visitas
técnicas com pedreiro, engenheiro e arquiteto para apresentação do modelo padrão da
casa, possibilitando adequações necessárias para atendimento da dinâmica familiar e para
metragem do terreno apresentado e de propriedade da família.
Figura 15 - Mapa de processos de atendimentos com construção de moradia do projeto
“Solicitude JR

Fonte: Elaborado pela autora.
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As visitas foram realizadas durante o período de construção da moradia. Elas
contemplaram três etapas: política de atendimento, apresentação de projeto de construção
e acompanhamento da família.
Na primeira etapa foi realizado visita técnica para a apresentação da política de
atendimentos e realizada também coletas de documentação necessária do responsável
familiar e de assinatura do termo (Anexo 3).
A segunda etapa, após aprovação dos documentos, foi realizada para apresentação
do projeto de construção (Figura 16) e do orçamento dos materiais necessários.
Figura 16 - Modelo casa padrão do projeto “Solicitude JR.”

Fonte: INSTITUTO REDENÇÃO, 2020.

O modelo padrão de construção apresentado a família beneficiada, estabelecido
pela arquiteta e engenheiro do Instituto Redenção, possibilita ajustes, quando necessário,
considerando a área territorial, conforme apresentado na Figura 17.
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Figura 17 - Planta da casa padrão do projeto “Solicitude JR”

Fonte: INSTITUTO REDENÇÃO, 2020.
Durante a terceira etapa, as visitas sociais foram realizadas para o acompanhamento
mensalmente da família durante período de obras.
Para o desenvolvimento humano da família beneficiada com a construção da
moradia foram realizadas visitas sociais com orientações específicas relacionada aos
cinco eixos temáticos: Saúde, Educação, Segurança, Família e Espiritualidade e em casos
específicos foram realizadas visitas técnicas com: advogado, psicólogos, assistente social,
enfermeiro, religioso, e encaminhamento para órgãos públicos competentes como:
Unidades Básicas de Saúde, CRAS, CREAS, INSS, Conselho Tutelar e Defensoria
Pública.
Para construção das moradias foram planejadas cinco fases, sendo necessário três
mutirões. Para a mobilização dos voluntários na realização dos mutirões foi efetuada
divulgação para chamamento da população local e agentes pastorais durante as missas e
nas mídias sociais da Paróquia e do Instituo Redenção.
A primeira etapa para construção foi destinada a fundação da obra, realizada em
mutirão por voluntários sobre responsabilidade do pedreiro. A segunda etapa foi realizada
a alvenaria da obra pelo pedreiro. Na terceira etapa, realizada pelo mutirão de voluntários
com acompanhamento técnico do pedreiro, foi construído o telhado e finalizada a
alvenaria da obra. Já na quarta etapa sob responsabilidade do pedreiro e eletricista, foi
realizado o acabamento final da obra e a instalação elétrica. Na quinta etapa, sob
orientação da arquiteta, foi executado com o mutirão de voluntários a montagem dos
mobiliários arrecadados no bazar solidário. Durante todo período da obra, o engenheiro
realizou visitas periódicas a fim de assegurar a realização da construção da moradia
conforme planejado.
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Após entrega da mobília foi feita a entrega das chaves e realizada celebração
eucarística em ação de graças com a presença de todos os envolvidos.
A organização executora do projeto, Paróquia Jesus Ressuscitado era composta por
sete Igrejas localizadas na região de São Mateus: Matriz Paroquial Jesus Ressuscitado,
São João Batista, São José Operário, Nossa Senhora de Lourdes, Santo Agostinho, Nossa
Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora de Lourdes contribuindo de formas distintas para
execução do projeto, conforme demonstrado no Quadro 9.

Quadro 9 - Localização e contribuições das sete Igrejas para execução do projeto
“Solicitude JR”
Igreja

Localização

Contribuição

Santo Agostinho

Rua Pinheiro de Alencar, nº 135 Ponto de coleta de doações
Jardim Vila Bela
Nossa Senhora de Rua Padre Gonçalves do Vale nº105, Ponto de coleta de doações
Lourdes
Jardim Vila Carrão
Nossa Senhora de
Rua Padre Madureira, nº 57, Jardim Ponto de coleta de doações
Guadalupe
Vila Carrão
Nossa Senhora de
Aparecida

Rua Frutos de Maio, s/nº Jardim Vila Ponto de coleta de doações
Bela

Matriz
Jesus Rua Plutão, nº 61 Jardim Santa Ponto de coleta de doações,
Ressuscitado
Bárbara
reuniões da equipe executora,
palestras para atendidos e
ponto de entrega de
mantimentos e instalação do
banco de alimentos
São João Batista
Avenida Mendonça e Vasconcelos, Ponto de coleta de doações e
nº 625 Vila Ester
realização do Bazar beneficente
São José Operário

Rua Cândido Xavier, nº 05 Jardim Ponto de coleta de doações,
Vila Carrão
reuniões da equipe executora,
palestras para atendidos e ponto
de entrega de mantimentos as
famílias beneficiadas

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5 EQUIPE EXECUTORA
Para a composição da equipe executora do projeto, a Paróquia Jesus Ressuscitado
divulgou e estimulou fiéis, através de convites realizados nos términos das Celebrações
Eucarísticas. A equipe executora do projeto foi formada por fiéis, membros da paroquia
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Jesus Ressuscitado, que se candidataram de forma voluntária, firmando adesão ao serviço
através do termo de voluntariado (Anexo 4).
Além das responsabilidades assumidas no desenvolvimento do projeto, os
voluntários assumiram a responsabilidade também de desenvolver a interação social para
o crescimento da vida missionária paroquial, no compromisso da comunidade local e no
engajamento dos beneficiados em prol do bem comum.
De acordo com AD GENTES (1965) sobre a vida missionária, Papa Francisco cita
que “a Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem,
segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo”. (AD GENTES
1965, online 2)91. Neste sentido, o propósito do projeto é operar também na promoção da
atuação evangelizadora, mobilizando os agentes para o crescimento da vida missionária
paroquial através da Igreja em saída, conforme narrada por Papa Francisco na Evangelii
Galdium (2013):
A Igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam,
que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam –
desculpai o neologismo –, tomam a iniciativa! A comunidade missionária
experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1 Jo 4,
10), e, por isso, ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao
encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para
convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia,
fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva.
Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa! Como consequência, a Igreja
sabe envolver-se (EVANGELII GALDIUM, 2013, p. 23).

Papa Francisco (2014) deixa explícito seu desejo por uma Igreja propensa aos riscos
de acidente, porque se pôs a caminhar na estrada, ao invés de uma Igreja adoecida por se
manter fechada, e convida os membros a irem para fora dos muros, seguindo em
evangelização. O papa menciona ainda que este movimento é uma igreja em saída, Igreja
do encontro, que promove a missionariedade no encontro com o outro.
Qualquer agente pastoral pode candidatar-se para composição da equipe e cargos
de lideranças. A eleição das lideranças foi realizada no Conselho Pastoral Paroquial
(CPP). O CPP de acordo com WILK (2020, online) “é o principal organismo coordenador
da participação dos leigos com os clérigos e religiosos, na vida e nas atividades pastorais
da paróquia” e sob a presidência do Pároco, “planeja, organiza, lidera, coordena e avalia
a pastoral orgânica da paróquia, exprimindo a unidade e corresponsabilidade, na
comunhão eclesial, de clérigos, religiosos e leigos, sob a jurisdição do primeiro” (WILK,
2020, online).
Os cargos estabelecidos para formação da equipe executora do projeto foram:
coordenação geral, lideranças por igreja, lideranças do bazar, lideranças do banco de
mantimentos, líder de obras e equipe do financeiro, no qual não foram exigidas formação
e experiência profissional (Quadro 10).
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Quadro 10 - A equipe executora do projeto “Solicitude JR”.

Nome

Membro da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membro da
Igreja São
José
Operário
Membro da
Igreja Santo
Agostinho

Membro da
Igreja São
João Batista

Membro da
Igreja Nossa
Senhora de
Aparecida

Membro da
Igreja Matriz
Paroquial

Membro da
Igreja Nossa
Senhora
Guadalupe

Membro da
Igreja Nossa
Senhora de
Lourdes

Função no
projeto

Formação e/ou
qualificação
profissional

Experiência
prévia

Coordenador
geral do Projeto

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Líderes por Igreja

Nenhuma
especificada
Nenhuma
especificada

Natureza Quando
tidade
vínculo

Voluntário

2

Nenhuma
especificada
Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Nenhuma
especificada
Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada
Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Voluntário

2

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária
Líderes por Igreja

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária
Líderes por Igreja

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária
Líderes por Igreja

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líderes por Igreja

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária
Líderes por Igreja
Líder por Grupo
de Evangelização
Missionária
Líderes por Igreja

Voluntário
2
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Nome

Membros da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membro da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membro da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membro da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membros da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado
Membros da
Paróquia
Jesus
Ressuscitado

Função no
projeto

Formação e/ou
qualificação
profissional

Experiência
prévia

Natureza Quando
tidade
vínculo

Coordenador do
Bazar

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

Tesoureiro I

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

1

Tesoureiro II

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

1

Líder de Compras

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

1

Líder de
Construção

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Líder do Banco
de mantimentos

Nenhuma
especificada

Nenhuma
especificada

Voluntário

2

Técnico em
elétrica

Experiências em
instalações
elétricas
residenciais
Experiência na
área da
construção civil

Contratado
autônomo

1

Eletricista

Contratado
autônomo

1

Pedreiro

Especialista na
área da construção
civil

2

Integrante do
Instituto
Redenção

Gestor de Projeto

Graduado em
Licenciatura de
Música.
Especialização em
Gestão de Projetos

Experiência em
elaboração e
gestão de
projetos

contrato
de parceria
firmado

1

Integrante do
Instituto
Redenção

Engenheiro

Graduado em
Engenharia Civil

contrato
de parceria
firmado

1

Integrante do
Instituto
Redenção

Arquiteto

Graduado em
Arquitetura

Experiência em
planejar e
gerenciar obras
de edificação e
de infraestrutura
urbana
Experiência em
criação de
plantas de
arquitetura

contrato
de parceria
firmado

1
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Nome

Função no
projeto

Integrante do
Instituto
Redenção

Web designer

Integrante do
Instituto
Redenção

Gerente de redes

Formação e/ou
qualificação
profissional

Experiência
prévia

Experiência na
criação de
layouts para
comunicação
visual
Experiência em
gerenciamento
de rede

Graduado em
tecnologia da
informação

Natureza Quando
tidade
vínculo

contrato
de parceria
firmado

1

contrato
de parceria
firmado

1

Fonte: Elaborado pela autora.

A equipe executora do projeto era composta também por técnicos do Instituto
Redenção, ou sejam, gestora de projetos sociais, engenheiro, arquiteta, web designerprogramador e gerente de redes, que atuaram durante a vigência do projeto.
A composição da equipe de execução, conforme apresentada na Figura 18,
mobilizou 100 membros da paróquia Jesus Ressuscitado, sendo eles 39 voluntários
envolvidos com corresponsabilidade definida e 61 voluntários sem corresponsabilidades
definidas, além de 2 pessoas contratadas e 5 integrantes do Instituto Redenção
Figura 18 - Organograma de equipe executora do projeto “Solicitude JR”

Coordernação geral

2 Voluntários

Líderes das Igrejas

Líderes do bazar

14 Voluntários

Equipe

voluntários

Líderes dos GEM

14 voluntários

Líderes do banco de
mantimenos

2 voluntários

2 voluntários

Equipe

Equipe

voluntários

voluntários

Equipe Financeiro:

Líderes de obras

Tesoureiro I

3 voluntários

Tesoureiro I

Voluntário

2 voluntários

Líder de compras

1Voluntário

Pedreiro e
Eletricista

Equipe

voluntários

2 contratados

Gem

Voluntários

Fonte: Elaborada pela autora.

4.6 RESPONSABILIDADES DA EQUIPE EXECUTORA
A equipe do Instituto Redenção composta por um engenheiro, uma arquiteta, um
web designer programador, um gerente de redes e uma gestora de projetos sociais tinham
responsabilidades definidas para execução do projeto. A função do engenheiro e da
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arquiteta era coordenar e orientar o processo de construção das moradias. A função do
web designer programador era elaborar peças gráficas para logotipos, estampas de
camisetas, mídias impressas e digitais para identidade visual do projeto. O gerente de
redes tinha como responsabilidade realizar a construção e manutenção das mídias sociais:
site, facebook, instagram e do “software solisystem”. Já a gestora de projetos sociais
realizou consultoria da gestão, avaliação e monitoramento durante o planejamento e
execução do projeto “Solicitude JR.”
A coordenação geral do projeto era constituída por dois membros que
representaram o Projeto Solicitude da Paróquia Jesus Ressuscitado. A função da
coordenação geral era coordenar e organizar as atividades do projeto, em concordância
com o Instituto Redenção, o pároco e os líderes do projeto “Solicitude JR” em cada igreja.
Na ausência dos dois coordenadores gerais, um dos líderes poderia substituí-los, mediante
votação do Conselho Pastoral Paroquial (CPP).
As lideranças por Igreja foram compostas por dois membros, responsáveis pela
organização do projeto em cada uma das sete Igreja, totalizando 14 lideranças nomeadas.
A função dos líderes era organizar a realização do projeto em concordância com a
coordenação geral, mobilizando integrantes para formação de sua equipe e grupos de
evangelização missionária (GEM).
A coordenação do bazar era composta por dois membros, responsáveis pelo bazar
solidário. A função dos coordenadores do bazar era captar, selecionar e vender as doações
recebidas, bem como mobilizar membros para sua equipe de voluntariado e prestar contas
mensalmente dos recebidos a equipe financeira.
A função dos líderes do banco de mantimentos era recolher nas sete igrejas os
mantimentos arrecadados na campanha Dia de Doar, montar e programar entregas das
cestas básicas as famílias cadastradas. Os líderes de mantimentos tinham também a
responsabilidade de mobilizar os membros para sua equipe de voluntariado e realizar o
controle e o monitoramento do estoque de mantimentos inserindo dados necessários no
software disponibilizado pelo Instituto Redenção.
Dois membros foram nomeados líderes de obras e responsáveis pelo processo de
construção de moradias e entrega das chaves. Para a construção das moradias, estes
líderes mantiveram diálogo constante com o engenheiro e a arquiteta do Instituto
Redenção e contavam com dois prestadores de serviços para realização da obra: um
pedreiro e um eletricista que, com a ajuda dos voluntários nos mutirões realizados,
executaram a obra conforme modelo padrão pré-definido pelo engenheiro e arquiteta,
técnicos do Instituto Redenção.
A equipe Financeira era formada por: tesoureiro I, tesoureiro II e líder de compras.
O tesoureiro I era responsável pelo fluxo de caixa e lançamento dos dados no software
Êxodo. O tesoureiro II era responsável para auxiliar o tesoureiro I na execução de suas
funções e o líder de compras era responsável pela realização dos orçamentos e aquisição
dos recursos necessários para execução do projeto.
Era de responsabilidade também de todos os integrantes da equipe a mobilização
de novos voluntários e apoiadores, promoção da interação com outras pastorais
paroquiais, para o alcance do êxito do projeto “Solicitude JR.”
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4.7 PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO “SOLICITUDE JR”
O plano de comunicação do projeto “Solicitude JR” foi elaborado para estabelecer
e manter os vínculos com os distintos atores envolvidos. De acordo com HENRIQUES
(2007) é indispensável que um projeto de mobilização desencadeie verdadeiras práticas
de colaboração, envolvendo a população no problema ao qual se procura a solucionar,
compartilhando consciência de seus deveres na busca da solução, ou seja, conduzida no
senso de corresponsabilidade, devendo estruturar a comunicação para aguçar a presença
ativa dos cidadãos (HENRIQUES, 2007).
HENRIQUES (2007) salienta também que no plano de mobilização a prevalecente
função da comunicação é construir e conservar vínculos, entre as ações e seu público,
através da constatação da presença e do valor dos atores, repartindo valores e significados,
num censo de corresponsabilidade a fim de alcançar de forma durável os objetivos
traçados.
Portanto os objetivos estabelecidos para o plano de comunicação foram: divulgação
das atividades propostas, dar visibilidade ao projeto, consolidar e agregar novas parcerias
e conscientização dos beneficiários (Figura 19).
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Figura 19 - Plano de comunicação do projeto “Solicitude JR”

Fonte: Elaborado pela autora.

89

O objetivo da estratégia de divulgação das atividades propostas foi planejado para
os seguintes públicos: famílias atendidas na Paróquia, Escolas, Unidades Básicas de
Saúde, familiares dos beneficiários, potenciais parceiros, parceiros consolidados, agentes
paroquiais e comunidade em geral. Utilizou como estratégia, ações a serem
implementadas para alcance do objetivo, realizando conscientização dos públicos durante
todo o período de execução do projeto e divulgação das atividades propostas e andamento
dos resultados obtidos.
Para divulgação das atividades propostas, as lideranças do projeto utilizando a
camiseta com identificação do projeto, realizaram visitas em instituições públicas e
privadas localizadas na região com o intuito de apresentar o projeto, divulgar as ações a
serem realizadas e conscientizar os profissionais quanto a existência e o cuidado com as
famílias mais vulneráveis e em extrema pobreza e vulnerabilidade social da região.
As instituições visitadas foram:
 7 Igrejas que compõe a Paróquia Jesus Ressuscitado,
 1 Conjunto Residencial: Residencial Santa Bárbara,
 Unidades Básicas de Saúde: Carrãozinho e Santa Bárbara,
 Escolas Públicas: Escola Estadual Wilfredo Pinheiro, Escola Estadual
Mozart Tavares, EMEF Jose Maria Whitaker e Escola Estadual Professor
Dr. Décio Ferraz Alvim e
 1 Instituição de ensino privada: Colégio Santa Izildinha.
As instituições receberam banner explicativo com as informações necessárias de
acesso ao projeto possibilitando a indicação de famílias residentes na região a serem
beneficiadas no projeto.
Para dar visibilidade ao projeto, e atingir os distintos públicos de interesse
identificados, foram desenvolvidas estratégias com: panfletagem, visitas de apresentação,
mídias sociais, acompanhamento de resultados e visitas sociais utilizando banners,
banners digitais, vídeos, flyers, palestras, orientações, e-mails e site, conforme
demonstrado na figura 19.
Para HENRIQUES (2007), fatores de identificação são símbolos representativos da
motivação do projeto de mobilização social, e hábeis de conceber vivências de pertença,
reconhecimento e compromisso dos sujeitos no projeto. O autor assegura que esses
fatores de identificação, não são apenas palpáveis, mas se constituem de formas variadas
como: “a maneira como conduzem a relação, com outra pessoa, o local escolhido para
ser sede do movimento, a organização do espaço físico, até mesmo as cores do projeto,
sua logomarca, folders, slogans, bandeiras, hinos e outros” (HENRIQUES, 2007, p. 82).
No projeto “Solicitude JR”, os fatores de identificação foram, de forma estratégica,
produzidos por serem essenciais para o processo de mobilização, assegurando a
consolidação de uma identidade, capaz de identificar o projeto. Ainda de acordo com
HENRIQUES (2007), esses fatores de identificação são fundamentais porque designam
e despertam um meio de transformação de mentalidade nos sujeitos, e como
consequência, inclina-se a colaborar também para “uma mudança cultural de valores
sociais e coletivos” (HENRIQUES, 2007, p. 84).
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A representação gráfica do projeto, tendo como objetivo facilitar seu
reconhecimento, foi construída com o propósito de promover a comunhão dos valores no
projeto. Foi fundamental que os valores comuns a todos os envolvidos pudessem garantir
a legitimidade dos processos a todos os envolvidos e a comunidade no geral.
O nome no projeto, “Solicitude”, foi escolhido por um dos integrantes do Instituto
Redenção, pelo significado de “característica do ser solícito, boa vontade e interesse em
atender do melhor modo possível; empenho”92 e fundamentado na Solicitude Social da
Igreja, narrada na SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987) que diz:
A Solicitude Social da Igreja, que tem como fim um desenvolvimento
autêntico do homem e da sociedade, o qual respeite e promova a pessoa
humana em todas as suas dimensões, manifestou-se sempre das mais diversas
maneiras” (SOLLICITUDO REI SOCIALIS, 1987, online) 93.

A escolha do nome corrobora, para a narrativa de SOLLICITUDO REI SOCIALIS
(1987) que salienta o cuidado, o zelo, para que de modo atencioso, todos os envolvidos
possam desempenhar as ações com interesse no desenvolvimento humano integral,
levando em consideração o princípio interior do homem. Desenvolvimento esse, que não
pode ser medido por estatísticas que exibem avanço econômico, mas, deve ser medido
por um legítimo melhoramento do gral de vida de todos os seres humanos em todas as
suas dimensões.
O nome “Solicitude” foi escolhido para despertar para o desenvolvimento pleno, de
todos os envolvidos no projeto. Indivíduos estes que doam e que recebem, e trabalham
valores para buscar da vida proposta pela solicitude ricoueriana que “está embasada na
troca entre dar e receber, como proposta de mutualidade recíproca, que garantem a visão
de igualdade entre os indivíduos” RICOUER (1991 apud CRUZ, 2019, p.7).
No olhar do Francês RICOUER (1991) a solicitude traz um senso de
corresponsabilidade pelo bem-estar do outro, “e parte do si que é marcado pelo senso
solidário de beneficiar aquele que sofre” RICOUER (1991 apud CRUZ, 2019, p.29). A
partir da solicitude, realiza-se o amor e a justiça na vida dos sujeitos.
Na ótica de Lucas Cruz (2019):
O reconhecimento mútuo garante que haja amizade entre os indivíduos. A
amizade garante a justiça e a igualdade, e a solicitude faz com que os homens
se compadeçam dos sofrimentos alheios e, se reconhecendo limitados, até
mesmo às necessidades fisiológicas básicas, sejam impelidos pelo desejo de
avançar no amor mútuo, a fim de que todos possam contemplar a vida boa.
CRUZ (2019, p. 28).

Ainda em sua narrativa, CRUZ (2019), fala sobre a troca de laços amáveis
concebidos pela solicitude, que:
No movimento de se entregar, se ganha mais, do que se doa. Ou seja, na
medida em que o si se doa, abdicando de suas próprias necessidades para
contribuir com o compadecimento dos outros, se ganha muito mais por meio
da solicitude, que estabelece um vínculo de reconhecimento afável
mutuamente (CRUZ, 2019, p.29).

92

Segundo Dicionários Michaelis (2020, online), solicitude é característica do ser solícito, boa vontade e
interesse em atender do melhor modo possível; empenho.
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SOLLICITUDO REI SOCIALIS, 1987, número 1.
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De acordo com BAUMAN (2001) a solicitude é “a base da veracidade afável
notória nas relações interpessoais. O ser solícito não é movido por interesses próprios,
mas o mesmo se difere dos demais por não compactuar com os ideais contemporâneos de
liquidez de sentido” BAUMAN (2001 apud CRUZ, 2019, p. 26).
Dentre os vários sentimentos motivados pela solicitude, SIMÕES (2013) destaca a
simpatia, e a compaixão:
“A solicitude surge então para Ricoeur como a tentativa de sanar esta
assimetria provocada pelo sofrimento. A seu ver, a solicitude é a chave para
estabelecer a igualdade das relações entre o dar e o receber, entre o si e o outro.
É a doação exclusiva deste si, através da simpatia e da compaixão, frente ao
Outro que é pura passividade” SIMÕES (2013 p. 25).

O autor RICOUER (1991) ainda liga diretamente o respeito a solicitude, e diz que,
“portanto, a solicitude e o respeito ao outro estão intrinsecamente ligados. O si respeita a
dignidade do outro e a sua particularidade, e, ao necessitar de algo, o si se enche de
solicitude para impulsionar seu semelhante ao crescimento e à cura de seus desafios”.
RICOUER (1991 apud CRUZ, 2019, p.30)
A partir dessa compressão da solicitude foi construída a logomarca do projeto,
sendo acrescida a cruz, símbolo de pertença dos membros missionários da Associação
Católica Missionários da Redenção. (Figura 20).
Figura 20 - Logomarca e slogan do projeto “Solicitude”

Fonte: INSTITUTO RENDENÇÃO, 2020.
A frase adotada pelo Instituto Redenção: “Não deixe que a pobreza se transforme
em paisagem”, acrescida também a logomarca do projeto, foi utilizada também como um
convite a todos a sair da estagnação, e nos tornarmos atores na realização do possível
diante de cada situação de vulnerabilidade e pobreza revelada.
A cruz, apresentada na logomarca, é vazada, voltada para o alto e inclinada para a
terra, simbolizando o Cristo que abraça a nossa humanidade e nos chama a divindade.
Este símbolo tem objetiva representar o Cristo que se entregou por nós na morte da cruz
e ressuscitou, e nos convoca viver para o céu.
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A cruz é desenhada como uma medalha dividida em quatro partes, sendo três partes
apresentadas em diferentes tons de cinza, simbolizando as diversas formas de pecados no
mundo e sobre nós, e a quarta parte na cor prata polida ou vermelha, simbolizando a
redenção que alcançamos em Cristo, através do seu Preciosíssimo Sangue que nos salva
e água que purifica, que jorraram do seu peito na cruz, trazendo a santificação para o
mundo (Figura 21).
Figura 21 - Símbolo de pertença dos Missionários da Redenção

Fonte: INSTITUTO REDENÇÃO, 2020.

Salienta o HENRIQUES (2007) podemos considerar os fatores de comunicação
como uma coordenação de ações, quando trazem a função organizadora, sendo
parâmetros para as atividades e fundam-se como componente indicador e fornecedor da
identidade dos ativos envolvidos com os interesses do projeto.
Sendo assim, para também preservar a identidade da paróquia executora do projeto,
na apresentação da logomarca do projeto “Solicitude JR”, foi acrescida o nome da mesma
(Figura 22).
Figura 22 - Identidade visual do projeto “Solicitude JR”

Fonte: INSTITUTO REDENÇÃO, 2020
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O Instituto Redenção sugeriu e foi adotado pela equipe durante o projeto o lema
“Juntos fica Possível”, criado pela equipe do Instituto a partir da leitura Bíblica de I
Coríntios 12 versículos 12-27:
Como
o
corpo
é
um,
embora
tenha
muitos
membros,
e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só
corpo, assim também acontece com Cristo. 13De fato, todos nós, judeus ou
gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para
formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. 14Com
efeito,
o
corpo
não
é
feito
de
um
membro
apenas,
mas de muitos membros.
15Se o pé disser: “Eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo”, nem por
isso deixa de pertencer ao corpo. 16 E se o ouvido disse: “ Eu não sou olho,
portanto não pertenço ao corpo”, nem por isso deixará de pertencer ao corpo.
17Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo fosse ouvido,
onde estaria o olfato? 18 De fato, Deus dispôs os membros, e cada um deles,
no corpo, conforme quis. 19Se houvesse apenas um membro, onde estaria o
corpo?20Mas, de fato, há muitos membros, e, no entanto, um só corpo. 21 O
olho não pode dizer a mão: “não preciso de ti” nem a cabeça dizer aos pés: não
preciso de vós. 22Bem mais ainda, os mesmos membros do corpo que parecem
ser os mais fracos, são indispensáveis. 23Também os membros que
consideramos menos honrosos, a estes cercamos com mais honra; e os que
temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. 24os que
consideramos descentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando
formou o corpo, deu mais honra ao que nele é tido como sem valor, 25 para eu
não haja divisão no corpo, mas, pelo contrário, os membros sejam igualmente
solícitos uns pelos outros. 26Se um membro sofre, todos os membros sofrem
com ele; se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
27.Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente, sois membros desse
copo." (BÍBLIA, I Coríntios, 12,12-27).

Como enfatiza HENRIQUES (2007, p. 26) a adequada comunicação à mobilização
é “antes de tudo, dialógica, libertadora, e educativa” características essas, que deixam de
existir se usadas separadamente. O autor menciona também que comunicação à
mobilização é dialógica pois envolve coparticipação das pessoas envolvidas no diálogo e
sem caráter exploratório, deixa desabrochar o poder de autonomia, consciência e dever,
longe de manipulação, considerando os envolvidos como fim e não como meio
(HENRIQUES, 2007).
Segundo o autor HENRIQUES (2007) o que faz o sujeito preparado para
transformar a vida que o rodeia é a coparticipação no diálogo, sendo assim “a
comunicação para mobilização dever ser dialógica, na medida em que defende uma causa
de interesse mútuo, que deve ser compartilhada entre os sujeitos, comprometidos com um
fim único, comum a todos” (HENRIQUES, 2007, p. 27).
Quando dialógica, a comunicação para a mobilização social será igualmente
libertadora, onde o elemento não é objeto de manobras, nem invadido, ao contrário,
levanta os problemas de uma determinada vivência, para entender a realidade, esclarecer
e modificar. Sendo assim, também é atribuída a comunicação a natureza instrutiva, que
os seres humanos “não absorvem os materiais simbólicos comunicados, mas interagem
com estes, percebem suas interpelações, reagem e interpretam” (HENRIQUES, 2007, p.
28).

94

Com o slogan “Juntos fica possível” escolhido promoveu a motivação, facilitando
a aceitação e a implementação do modelo de gestão.

4.8 PARCERIAS ESTABELECIDAS
Para desenvolvimento do projeto foram estabelecidas parcerias com instituições
públicas e privadas contribuindo para obtenção de recursos humanos, físicos, financeiros
e materiais, conforme descrito no Quadro 11.
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Quadro 11 - Parceiros estabelecidas para a realização do projeto “Solicitude JR”

Nome do parceiro
Unidade Básica de Saúde UBS Carrãozinho I

Natureza da
Instituição

Tipo de contribuição

Instituições
Públicas

Profissionais da saúde: Enfermeiro e dentista,
integrantes da equipe responsável pela visita
técnica, para apoiar nas palestras relacionadas a
saúde

Unidade Básica de Saúde UBS Santa Bárbara

Identificação de familiares (de pessoas atendidos
pela rede de saúde) em situação de pobreza

Escola Estadual Wilfredo
Pinheiro
Escola Estadual
Tavares

Mozart
Instituições
Públicas

Escola Municipal de Ensino
Fundamental José Maria
Whitaker

Identificação de famílias (de alunos da instituição
de ensino) em situação de pobreza
Espaço de arrecadação de doações de roupas,
sapatos e brinquedos para o bazar - arrecadação
realizada no período de inverno

Escola Estadual Professor
Dr. Décio Ferraz Alvim

Conselho Tutelar São Rafael

Residencial Santa Bárbara94

Auto Escola Benevides

Instituição
Pública

Instituição
Privada

Instituição
Privada

Realização do encaminhamento das famílias
atendidas no projeto para os equipamentos
públicos, quando necessário
Espaço de arrecadação de doações de roupas,
móveis, eletrodomésticos para o bazar arrecadação realizada durante todo o ano
Frota de veículos com 19 carros de passeio, 01
carretas e 01 micro-ônibus, e 21 colaboradores para
realização da captação de doações nas ruas dos
bairros atendidos

Centro educacional Santa
Izildinha

Instituição
Privada

Espaço de arrecadação de doações de roupas,
sapatos e brinquedos para o bazar - Arrecadação
realizada no período de inverno

Depósito da Lingerie

Instituição
Privada

Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00

Padaria Miribel

Instituição
Privada

Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00

Covere Marketing
Estratégico

Instituição
Privada

Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00

94

Residencial Santa Bárbara situado na endereço Rua Escorpião, n550, Cidade Satélite Santa Bárbara, São
Paulo , com 60 torres, 1.200 unidades de apartamento e cerca de 7.000 moradores.
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Nome do parceiro
Ateliê Aline Fernandes
Quero flores
Vitória materiais de
Construções
Mozai hidráulica
Radicais Livres
Benevides Seguro
Marlu Food and Beer
Infomay Soluções
Gráfica Agnoleto
MDR Gráfica e Internet
Toca dos Bichinhos
Emplasmyl
Amós cosméticos
Benevides Auto Escola
Bazar Mimas
Ótica Liss
Amós Cosméticos

Escola Caritas
Assistência Vicentina de São
Paulo
Associação Beneficente
Comunidade de Amor
Rainha da Paz
Compacto embalagens

Natureza da
Instituição
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada
Instituição
Privada

Tipo de contribuição
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Recurso financeiro, através da contribuição com a
cota única de patrocínio no valor de R$ 200,00
Doação de produtos cosméticos (400 shampoos,
400 condicionadores e 4.000 álcoois gel) para
venda no bazar
50 Cestas básicas para atendimentos as famílias
50 Cestas básicas para atendimentos as famílias
150 cestas básicas e 200 kits de higiene para
atendimentos as famílias
200 caixas de papelão mensalmente, personalizadas
para confecção das cestas básicas e kits de higiene,
50 caixas grandes para coletas de roupas

Fonte: Elaborado pela autora.

As instituições públicas contribuíram com apoio nas realizações de palestras,
identificação de famílias em situação de pobreza, encaminhamento das famílias atendidas para os
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equipamentos públicos, quando necessário e disponibilização do espaço físico para arrecadação
de doações de mantimentos e produtos para bazar.

Já as instituições privadas contribuíram na captação de mantimentos e produtos
para bazar, disponibilizando frotas de veículos e espaços físicos, também colaboraram
com doação de mantimentos, caixas de papelão e recursos financeiros.
4.9 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO “SOLICITUDE JR”
Como ferramenta para auxiliar no gerenciamento e controle do projeto, foi
elaborado o cronograma auxiliando na identificação, organização e sequenciamento das
atividades para conclusão do projeto, e estabelecendo prazos para conclusão de ações
(Figura 23).

98

Quadro 12- Cronograma de atividades do Projeto “Solicitude JR”
AÇÕES

1º
mês

1.1 Realizar chamamento de voluntários nos términos das
X
Celebrações Eucarísticas
1.2 Realizar chamamento para preenchimento dos cargos de X
liderança
1.3 Realizar eleições de 14 lideranças95
1.4 Realizar orientação da equipe executora
1.5 Realizar monitoramento e avaliação do projeto com equipe
de execução
1.6 Formar Grupos de Evangelização Missionária (GEM),
compostos por no mínimo 5 pessoas, aptas a realização de visitas
domiciliares;
1.7 Realizar 3 eventos de celebração
2.1 Mapear área territorial de atuação do projeto
2.2 Identificar os equipamentos públicos e privados instalados
no território
2.3 Visitar as Instituições públicas e privadas da região para
apresentação do projeto
2.4 Identificar problemas vivenciados na comunidade e na
X
pastoral social da Paróquia
2.5 Realizar 600 visitas domiciliares para o levantamento do
histórico familiar e reais necessidades
2.6 Selecionar 600 famílias a serem beneficiadas
2.7 Cadastrar 600 famílias beneficiadas no projeto, identificando
os encaminhamentos e visitas necessárias, bem como,
priorização dos casos necessários
2.8 Realizar visitas técnicas, nos domicílios, com orientações
direcionadas as necessidades identificadas, com base nos cinco
eixos temáticos: Saúde, Educação, Segurança, Família e
Espiritualidade.
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2º
mês

3º
mês

X

X

X

X

4º
mês

5º
mês

X

X

6º
mês

7º
mês

8º
mês

9º
mês

10º
mês

11º
mês

12º
mês

13º
mês

14º
mês

15º
mês

16º
mês

17º
mês

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Foram eleitas duas lideranças por Igreja
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AÇÕES
3.1 Distribuir 3.60096 cestas básicas97
3.2 Doar fraldas, roupas de cama, mesa e banho e vestuário,
mobiliários, gás de cozinha e medicamentos de alto custo as
famílias cadastradas
3.3 Realizar atendimento as famílias para encaminhamento e
acesso aos serviços públicos.
3.4 Ofertar auxílio transporte aos indivíduos selecionados das
famílias cadastradas, para acesso aos equipamentos públicos
necessários
4.1 Proporcionar 20 encontros para as famílias beneficiadas
5.1 Realizar duas vaquinhas on-line, durante o período
quaresmal
5.2 Realizar construção de duas moradias permanentes para
famílias selecionadas do cadastro
5.3 Proporcionar encontros quinzenais, as duas famílias
selecionas para orientação da organização da nova moradia
6.1 Realizar 1 campanha de arrecadação de mantimentos nas 7
Igrejas que compõe a Paróquia98
6.2 Arrecadar doações de produtos usados na comunidade
6.3 Selecionar as doações por estado de conservação
6.4 Vender os produtos arrecadados a custos acessíveis a
comunidade local de baixa renda
6.5 Doar os produtos que não forem aprovados na seleção para
o Instituição Missão Belém 99
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A cada semestre serão beneficiadas 150 famílias com uma cesta básica, totalizando 3.600 cestas distribuídas ao término de dois anos
As cestas básicas foram acompanhadas com kits de higiene e limpeza quando havia doações disponíveis no banco de mantimentos.
98
As sete Igrejas que compõem a Paróquia Jesus Ressuscitado são: Matriz Jesus Ressuscitado, Santo Agostinho, São João Batista, Nossa Senhora de Lourdes, São José Operário,
Nossa Senhora de Aparecida e Santo Agostinho
99
A Instituição Missão Belém - unidade Rio Grande da Serra está situado no Sítio Aracele/SP na Rua 15 de Novembro nº 40 – Bairro: Jardim Palmira.
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AÇÕES
1.1 Realizar chamamento de voluntários nos términos das Celebrações Eucarísticas
1.2 Realizar chamamento para preenchimento dos cargos de liderança
1.3 Realizar eleições de 14 lideranças100
1.4 Realizar orientação da equipe executora
1.5 Realizar monitoramento e avaliação do projeto com equipe de execução
1.6 Formar Grupos de Evangelização Missionária (GEM), compostos por no mínimo 5 pessoas,
aptas a realização de visitas domiciliares;
1.7 Realizar 3 eventos de celebração
2.1 Mapear área territorial de atuação do projeto
2.2 Identificar os equipamentos públicos e privados instalados no território
2.3 Visitar as Instituições públicas e privadas da região para apresentação do projeto
2.4 Identificar problemas vivenciados na comunidade e na pastoral social da Paróquia
2.5 Realizar 600 visitas domiciliares para o levantamento do histórico familiar e reais
necessidades
2.6 Selecionar 600 famílias a serem beneficiadas
2.7 Cadastrar 600 famílias beneficiadas no projeto, identificando os encaminhamentos e visitas
necessárias, bem como, priorização dos casos necessários
2.8 Realizar visitas técnicas, nos domicílios, com orientações direcionadas as necessidades
identificadas, com base nos cinco eixos temáticos: Saúde, Educação, Segurança, Família e
Espiritualidade.
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públicos.
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3.1 Distribuir 3.600101 cestas básicas102
3.2 Doar fraldas, roupas de cama, mesa e banho e vestuário, mobiliários, gás de cozinha e
medicamentos de alto custo as famílias cadastradas
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Foram eleitas duas lideranças por Igreja
A cada semestre serão beneficiadas 150 famílias com uma cesta básica, totalizando 3.600 cestas distribuídas ao término de dois anos
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As cestas básicas foram acompanhadas com kits de higiene e limpeza quando havia doações disponíveis no banco de mantimentos.
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organização da nova moradia
6.1 Realizar 1 campanha de arrecadação de mantimentos nas 7 Igrejas que compõe a Paróquia103
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6.5 Doar os produtos que não forem aprovados na seleção para o Instituição Missão Belém 104
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AÇÕES
4.1 Proporcionar 20 encontros para as famílias beneficiadas

Recesso

X

Fonte: Elaborada pela autora.
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As sete Igrejas que compõem a Paróquia Jesus Ressuscitado são: Matriz Jesus Ressuscitado, Santo Agostinho, São João Batista, Nossa Senhora de Lourdes, São José Operário,
Nossa Senhora de Aparecida e Santo Agostinho
104
A Instituição Missão Belém - unidade Rio Grande da Serra está situado no Sítio Aracele/SP na Rua 15 de Novembro nº 40 – Bairro: Jardim Palmira.
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4.9 A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO “SOLICITUDE JR”
Para a sustentabilidade do projeto “Solicitude JR” foram executadas 4 formas de
captações de recursos: bazar solidário, campanha dia de doar, patrocínio e vaquinha online. Este planejamento foi proposto visando ampliar a rede de colaboradores, e a não
descontinuidade das doações paroquiais recebidas.
O bazar solidário foi realizado na Igreja São João Batista, semanalmente, durante o
período de execução do projeto, sendo que 80% do valor arrecadado foi destinado a
construção de moradia, e 20% para pagamento de custos gerais do projeto. O bazar
solidário teve início no primeiro mês de execução do projeto e sua divulgação foi
realizada nas igrejas, escolas, UBS e comunidades atendidas. A retirada das doações era
realizada por voluntários, e a seleção e venda sob responsabilidade da coordenação do
bazar. Do total dos produtos arrecadados, 20% foi destinado a Instituição Missão Belém
- Movimento Religioso, nascido e aprovado na Arquidiocese de São Paulo e com atuação
no território brasileiro, na Itália e no Haiti, atuando no apoio a moradores em situação de
rua e dependentes químicos. Os demais produtos arrecadados (80%) foram vendidos a
preços acessíveis a comunidade local.
A Campanha Dia de Doar é uma campanha de arrecadação de mantimentos, que
teve início com apoio das frotas de carros da autoescola Benevides instalada na região,
realizando a coleta de mantimentos doados na comunidade. Após a primeira coleta
efetuada, a divulgação da prática foi realizada nas missas e mídias sociais da Paróquia e
do Instituto Redenção
Os patrocínios estabelecidos foram firmados pela coordenação geral do projeto
Solicitude JR, que realizou visitas, nos três meses anteriores ao evento de abertura, a
comerciantes locais, estabelecendo acordos para execução do projeto conforme termo de
parceria. (Anexo 5). O valor captado no patrocínio foi destinado integralmente na
confecção e estamparia das camisetas doadas aos integrantes voluntários da equipe do
projeto.
A vaquinha on-line foi uma proposta de arrecadação on-line planejada para ser
realizada anualmente, no período que antecede a construção das moradias. Os
coordenadores do projeto promoveram a vaquinha na quaresma105, período em que ocorre
a campanha da fraternidade realizada, anualmente, pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, promovendo a Igreja para atos concretos de solidariedade. O valor arrecadado
foi destinado para a construção de moradias.
A gestão financeira dos recursos foi realizada pelos integrantes da equipe
financeira, e os dados disponíveis no site da paróquia e do Instituto Redenção.

Os recursos arrecadados foram oriundos de: doação de pessoa Jurídica; doação de
pessoa física (2%); Bazar beneficente (13%); doação de mantimentos (61%) e doação de
horas no voluntariado (17%) (Figura 23).
105

Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a Igreja Católica marca para preparar os fiéis para a
festa da Páscoa. Com duração de 40 dias, tem início na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de
Ramos.
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Figura 23 - Origem dos recursos captados do projeto “Solicitude JR”
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Doação de horas - Voluntáriado

61%

Fonte: Elaborado pela autora.

Os recursos arrecadados foram investidos em captação de recursos (6%);
atendimentos com mantimentos e construções de moradias (72%); mobilização e trabalho
voluntário (18%) e administrativo (4%). (Figura 25).
Figura 24 - Investimentos dos recursos aplicados no projeto “Solicitude JR”
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Administrativo

Fonte: Elaborado pela autora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pobreza existe, e não pode ser considerada como uma paisagem. Tal cenário
mundial de extrema pobreza e vulnerabilidades exige de todos uma iniciativa para
promoção da justiça social, principalmente quando nos deparamos com dados segundo
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe CEPAL (2020), que alerta que
em consequência do impacto da pandemia em 2020, na América Latina e Caribe podem
cair milhões de pessoas na condição de extrema pobreza, afirmando que: “poderia chegar
a 83,4 milhões, o número de pessoas que podem passar fome em 2020” (CEPAL 2020,
online).
Muitas famílias não tem o básico para sua sobrevivência, muitas se encontram
subjugadas a precariedade habitacional, residindo em estrutura de risco: com instalações
elétricas ou hidráulicas comprometidas, coberturas inadequadas, e sem ventilação,
iluminação e revestimento e com muita umidade. Estas famílias estão mais expostas a
fome e riscos, dentre eles: doenças por infecções parasitárias e respiratórias crônicas,
acidentes domésticos, dificuldade de mobilidade, baixo rendimento escolar ou evasão,
gerando o desinteresse pelos estudos que as torna mais vulneráveis ao desemprego, crime
e a drogadição.
Nas experiências vivenciadas pelo Instituto Redenção, no projeto Solicitude,
percebe-se que se faz necessário o empenho e esforço conjunto, colocando a fé em ação.
As ações executadas evidenciam que, na proporção que caminham juntas fé e razão,
também se deve simultaneamente, aliar o amor a causa a uma gestão eficiente, eficaz e
efetiva. É imprescindível, portanto o planejamento de ações adequado, de modo a atingir
os objetivos propostos e as metas estabelecidas.
A Igreja tem histórico de cooperação nas ações de esperança, solidariedade e
caridade, fundamentada no evangelho anunciado por Cristo, que propõe uma vida em
abundância para todos, visando o bem comum e priorizando o amor preferencial pelos
pobres e excluídos. Essa tarefa missionária, implica aos cristãos, fiéis leigos, como
agentes desse amor e dessa graça no mundo, ser testemunha da forma autêntica da fé na
promoção de vidas.
Para colaborar no autêntico desenvolvimento humano, conscientizando a
importância do “ ser” a cima do “ter” e sanar não apenas a fome de pão, mas também a
busca por dignidade, com práticas geradoras de forças econômicas, sociais e políticas,
para alcance das as metas estabelecidas no projeto
Durante a execução do projeto indivíduos comprometidos com seu batismo e
pertença a Igreja de Cristo se colocaram corresponsáveis com a promoção do
desenvolvimento humano autêntico. Estes sujeitos se doaram para o bem comum, e numa
troca recíproca de generosidade entre dar e receber, na medida que se doam, também são
beneficiados, retribuindo com sentimentos por meio da solicitude que estabelece laços de
amor mútuo.
Ameniza o estado de sofrimento e dá novas perspectivas para uma vida melhor
é parte do desenvolvimento humano autêntico, que não instrumentaliza o indivíduo,
usando-o como objeto de manobras, mas ao contrário, o torna livre da injustiça, e capaz,
promovendo-o integralmente.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Listas das 212 ruas oficializadas da área territorial da Paróquia Jesus Ressuscitado.
RUA

BAIRRO
Cidade Satélite Santa Barbara

CEP

Avenida Andrômeda
Avenida Sapopemba
Avenida Satélite
Avenida Sousa Castelhanos
Rua Alberto Vieira dos Santos
Rua Alcion
Rua Amalthea
Rua Antares
Rua Aquário
Rua Ariel
Rua Áries
Rua Austral
Rua Cadência
Rua Calixto
Rua Capricórnio
Rua Castor
Rua da Amizade
Rua da Paz
Rua das Estrelas - até 99998/99999
Rua Deinos
Rua Dione
Rua dos Caifazes
Rua Enselade
Rua Escorpião
Rua Escorpião 550 - Residencial Santa
Bárbara

Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara

08330-410
08330-180
08330-480
08340-210
08330-585
08331-010
08330-335
08340-092
08330-560
08331-080
08330-460
08330-350
08340-090
08330-450
08330-405
08340-120
08330-401
08330-408
08330-400
08340-100
08330-510
08330-435
08330-520
08330-570
08330-900

Rua Esperança
Rua Galáxia
Rua Ganímedes
Rua Gêmeos
Rua Hiperion
Rua Iaptus
Rua João de Mendonça
Rua Juvenal Araújo
Rua Leão
Rua Libra
Rua Lua
Rua Luís Barbalho Bezerra
Rua Mimas
Rua Nebulosas

Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara

08330-442
08330-415
08330-385
08330-580
08330-495
08330-500
08330-575
08330-406
08330-420
08330-370
08331-020
08330-330
08330-485
08330-430
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Rua Netuno
Rua Oberon
Rua Orion
Rua Padre Madureira
Rua Padre Pompeu de Almeida
Rua Perseu
Rua Phobus
Rua Plutão
Rua Polar
Rua Projetada Cinco
Rua Projetada Dois
Rua Projetada Hum
Rua Rhea
Rua Sagitário
Rua Sírius
Rua Sol
Rua Terra
Rua Tetis
Rua Titan
Rua Titânia
Rua Touro
Rua Tritão
Rua Umbriel
Rua Ursa Maior
Rua Ursa Menor
Rua Via Láctea
Rua Vicente Lopes
Travessa Hum
Avenida Ragueb Chohfi - até 1600 - ld par
Avenida Ragueb Chohfi - até 1641 - ld ímpar
Avenida Ragueb Chohfi 1111/1835
Avenida Ragueb Chohfi 280
Praça Edgard Carioca de Araújo
Rua Capitão Cláudio Coutinho
Rua Carlos Piva
Rua Ester de Carvalho
Rua Forte da Pólvora
Rua Gregório Lazzarini
Rua Irineu de Matos
Rua Mauro Bonafé Pauletti
Rua Olavo Faggin
Rua Oswaldo Camargo Gartner
Rua Pedro Paulino dos Santos
Rua Victor Milanez

Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Cidade Satélite Santa Bárbara
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias
Jardim Três Marias

08331-060
08331-200
08340-110
08330-444
08331-040
08330-340
08340-130
08331-050
08340-128
08330-403
08330-404
08330-402
08330-530
08330-470
08330-380
08330-360
08330-590
08330-540
08330-550
08331-160
08331-030
08340-160
08331-070
08330-390
08330-490
08330-440
08330-600
08330-587
08375-000
08375-001
08375-900
08375-971
08331-420
08331-150
08331-180
08331-120
08331-190
08331-130
08331-140
08331-090
08331-110
08331-100
08331-000
08331-410
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Avenida Bassano Del Grappa
Avenida Gonçalves da Costa
Avenida Mariana de Sousa Guerra
Praça Ferrúcio Tolesi
Rua Agostinho de Figueiredo
Rua Ana Balog Bakos
Rua Antônio João dos Santos
Rua Bartolomeu Antunes
Rua Cândido Xavier
Rua Capitão-mor Luís Mafra
Rua da Paz
Rua das Estrelas - de 1/2 ao fim
Rua Dias da Costa
Rua Duarte Correia
Rua Ernesto Firmino
Rua Euclides Zerbini
Rua Felipe de Moura
Rua Flores da Lua
Rua Guerens
Rua Hiran Leite de Abreu
Rua João Pinho
Rua Jorge Dias Araújo
Rua José Costa
Rua Machado Dutra
Rua Maciel Aranha
Rua Madureira Calheiros
Rua Manuel da Luz Drumond
Rua Manuel da Silveira
Rua Manuel Joaquim de Abreu
Rua Manuel Mourato
Rua Manuel Veloso da Costa
Rua Marcos Gonçalves Correa
Rua Martins de Barros
Rua Naná Vasconcelos
Rua Orlando Augusto da Silva
Rua Padre Gonçalves do Vale
Rua Pedro Medeiros
Rua Peixes
Rua Pêra-Mirim
Rua Plácido Barbosa
Rua Renata Maria de Araújo de Jesus
Rua Renato Pereira
Rua Souza e Faria
Travessa Josias Rafael de Morais

Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão

08340-420
08340-520
08340-220
08340-400
08340-470
08340-390
08340-190
08340-360
08340-250
08340-225
08340-425
08330-422
08340-340
08340-480
08340-300
08340-222
08340-430
08340-490
08340-330

Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão
Jardim Vila Carrão

08340-200
08340-380
08340-370
08340-495
08340-280
08340-290
08340-530
08340-410
08340-270
08340-350
08340-540
08340-460
08340-320
08340-240
08340-437
08340-260
08340-230
08340-510
08340-440
08340-500
08340-550
08340-435
08340-450
08340-310
08340-285
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Avenida Mendonça e Vasconcelos
Avenida Sapopemba
Praça Costa Meira
Praça Felisberto Fernandes da Silva
Praça Sagração da Primavera
Praça Serafino Correia
Rua Bartolomeu Gonçalves
Rua Coronel Pacheco do Couto
Rua Domingos Ribeiro
Rua Ébanos Pereira
Rua Edmundo da Cunha
Rua Felipe Coelho
Rua Félix Flamengo
Rua Fernandes Genovês
Rua Fernando Dias Pais
Rua Genes de Proença
Rua Ilha do Cardoso
Rua Padre Fernando de Monserrate
Rua Pedro de Andrade
Viela Vinte e Cinco
Rua Frutos de Maio
Travessa Cinco da Frutos de Maio
Travessa Dois da Frutos de Maio
Travessa Hum da Frutos de Maio
Travessa Quatro da Frutos de Maio
Travessa Seis da Frutos de Maio
Travessa Sete da Frutos de Maio
Travessa Três da Frutos de Maio
Viela Dois da Frutos de Maio
Viela Hum da Frutos de Maio
Rua São Luiz
Travessa São Vicente
Travessa São Carlos
Travessa São Luiz
Rua São Paulo
Rua Rio Negro
Travessa Nova Aliança
Rua Agostiniana Chantal
Rua Antônio Carvalho Neto
Rua Bela Vista
Rua Boa Vista
Rua Bom Pastor
Rua Brás Lima

Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Ester
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela
Vila Bela

Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista

08330-260
08330-245
08330-290
08330-315
08330-316
08330-190
08330-240
08330-310
08330-270
08330-220
08330-230
08330-285
08330-305
08330-280
08330-320
08330-250
08330-200
08330-210
08330-300
08330-318
08340-600
08340-670
08340-640
08340-630
08340-660
08340-680
08340-690
08340-650
08340-620
08340-610

08346-530
08346-466
08346-450
08346-500
08346-475
08346-575
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Rua Castro Alves
Rua Celso Daniel
Rua Chantal
Rua Chico Mendes
Rua Conte Lopes
Rua Cravo da Índia
Rua da Conquista
Rua da Graça
Rua da Paz
Rua do Contorno
Rua do Índio
Rua do Vale
Rua Engenheiro Ednilson de Oliveira
Rua Evaldo Braga
Rua Francisco de Assis
Rua Frei Damião
Rua Guarda Chuva
Rua Jânio da Silva Quadros
Rua João Gilmar
Rua José Costa
Rua Luciana T de Araújo
Rua Mãe Rainha
Rua Manoel Tobias
Rua Marcos Freire
Rua Nossa Senhora Aparecida
Rua Nossa Senhora do Carmo
Rua Nova Bahia
Rua Péricles
Rua Pinheiro de Alencar
Rua Prestes Maia
Rua Quatorze
Rua Reunidas
Rua Santa Luzia
Rua Santa Terezinha
Rua São João
Rua São Marcos
Rua Sérgio Vieira de Melo
Rua Soares da Paz
Rua Trancredo de Almeida Neves
Rua Três
Rua Treze de Maio
Rua Valdemir Pereira de Oliveira
Rua Valdir Gonçalves da Costa
Rua Vitória
Rua Wilson Pinto
Travessa da Paz

Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista
Jardim Nova Conquista

08346-487
08346-570
08346-517
08346-545
08346-540
08346-525
08346-555
08346-522
08346-460
08346-593
08346-410
08346-550
08346-435
08346-465
08346-485
08346-505
08346-420
08346-565
08346-520
08346-510
08346-400
08346-425
08346-492
08346-580
08346-480
08346-590
08346-470
08346-537
08346-455
08346-588
08346-557
08346-535
08346-440
08346-515
08346-405
08346-445
08346-560
08346-430
08346-600
08346-595
08346-490
08346-585
08346-415
08346-605
08346-495
08346-536
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ANEXO 2– Ficha de acompanhamento das famílias do projeto “Solicitude JR”
CADASTRO PROJETO “SOLICITUDE JR”
Responsável pela
família:_____________________________________________________CPF______________
____ RG __________________________, expedido pelo órgão ___________, data de
nascimento ______/_______/______, estado civil _________________, do sexo
______________, grau de escolaridade______________________________
Telefone____________________________Email_____________________________________
__________________ residente e domiciliado à
Rua___________________________________________________________________ número
________, complemento______________, Bairro___________________________, na cidade
de São Paulo. Estado de SP - Brasil.
Situação no mercado de trabalho
Empregado

Assalariado
com
carteira
assinada

Assalariado Autônomo Aposentado Desempregado Outros.
sem
ou
carteira
pensionista
assinada

Recebe algum benefício
SIM
NÃO. Qual (is)
_________________________________________________
Número de pessoas na casa _________ quantos trabalham __________ Total da renda
Faixa
etária

0 a 6 anos

7 a 15 anos

16 a 17 anos

18 a 64 anos

A cima de
65 ano

familiar: R$ ___________
Componentes familiares/dependentes:
Nome
Grau de parentesco
com responsável
familiar

Crianças inscritas no Redenção Kids
Situação de moradia /posse da terra
Próprio
Financiado
Alugado

Reside desde __________
Alvenaria com
Material
predominante revestimento
da
construção:
Disponibilidade de energia Elétrica
Rede coletora de esgoto ou pluvial
Água- Rede encanada até o domicílio
Lixo coletado

SIM

Escolaridade

NÃO. Quantas________________

arrendado Cedido

Alvenaria sem
revestimento

SIM
SIM
SIM
SIM

Deficiência
física

Ocupado

Madeira
Material
aproveitada

Outra

Outros

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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Mobília
Necessidades Mantimentos

Histórico benefícios

Construção/
Vestuário Reforma

Data
___/___/____
___/___/____
___/___/____

Outros

Assinatura

Visita missionária: Histórico/observações:

Estou
ciente
e
de
acordo
com
as
atividades
desenvolvidas
pela________________________________através dos seus projetos sociais e de evangelização.
É de livre vontade que aceito participar/inscrever no processo de seleção para receber possíveis
benefícios que venham amenizar/suprir minhas necessidades aqui expressas.
Dou aos___________________________, o direito de exibir ou explorar sem finalidades
lucrativas o meu nome, som da voz e as imagens de minha pessoa e do (s) menor (es) descrito (s)
nesta ficha cadastral sob minha responsabilidade, sem que seja considerado violação ao direito
autoral e a própria imagem.
A presente autorização é concedida a título gratuito, em caráter total, definitivo, irrevogável e
irretratável, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionada parcial ou total em todo
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades de divulgação. Está sob minha
responsabilidade a veracidade das informações contidas nessa ficha.
Data. Local
Assinatura
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ANEXO 3 - Termo de autorização de construção do Projeto “Solicitude JR”
AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM TERRENOS E IMÓVEIS
1. DADOS DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no
RG nº (informar), residente e domiciliado(a) à (endereço), na condição de proprietário(a) de
fração ideal do imóvel localizado à (endereço), inscrito na Matrícula nº (informar) junto ao (nome
do cartório) e com Cadastro Municipal nº (informar)
declaro que tenho ciência e autorizo ______________________________a construção de
edificação no referido terreno/imóvel.
(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).
(assinatura)
(nome)
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ANEXO 4 - Termo adesão ao voluntariado no projeto “Solicitude JR”

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO (Lei 9608/98), de 18/02/1998,)
N° ____ Ano _____
Pelo presente Termo de Adesão, decido espontaneamente realizar atividade
voluntária nesta organização, ciente da Lei no 9.608, de 18/02/1998, que declara que o
mesmo não é atividade remunerada, não representa vínculo empregatício nem gera
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
VOLUNTÁRIO
NOME, CPF; RG, DATA DE NASCIMENTO, ESTADO CIVIL, GRAU DE
ESCOLARIDADE, FONE, EMAIL, ENDEREÇO, TAMANHO DE CAMISETA
ENTIDADE
Entidade sem fins lucrativos _____________________________________ CNPJ:
_______________, sediada________________________________ CEP ____________
1. CLÁUSULA PRIMEIRA
O VOLUNTÁRIO desempenhará atividades administrativas/operacionais, observadas as
normas institucionais pertinentes por 6 hs semanais.
2. CLÁUSULA SEGUNDA
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, funcional ou quaisquer obrigações
trabalhistas, previdenciárias e será realizado de forma espontânea, não remunerada.
3. CLÁUSULA TERCEIRA
O voluntário não poderá interferir em condutas definidas pela gestão ou equipes técnicas
responsáveis das unidades onde o mesmo prestará suas atividades.
4. CLÁUSULA QUARTA
São direitos do prestador de serviços voluntários:
4.1. Desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos,
experiências e motivações e com os quais tenha afinidade;
4.2. Ter acesso a programas orientações adequadas, para a boa prestação de
serviços, (capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou contínuo e/ou orientações);
4.3. Participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos seus
serviços, visando sempre seu aperfeiçoamento;
4.4. Encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com objetivo de
melhorar os serviços prestados;
4.5. Ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de
certificados pela liderança da área em que atuou se solicitado.
4.6. Ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda de seus objetos
de uso pessoal.
5. CLÁUSULA QUINTA
São deveres do prestador de serviços voluntários, dentre outros:
5.1. Manter comportamento compatível e assíduo no desempenho de suas
atividades;
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5.2. Identificar-se nas dependências da unidade no qual exerce suas atividades
ou fora dele quando a seu serviço;
5.3. Tratar com urbanidade os demais prestadores de serviços voluntários e o
público em geral;
5.4. Exercer suas atribuições, conforme previsto no termo de adesão, sempre sob
a orientação e coordenação do responsável designado pela direção da unidade ao qual se
encontra vinculado;
5.5. Justificar com antecedência ao gestor da unidade suas ausências nos dias em
que estiver escalado;
5.6. Reparar danos que por sua culpa ou dolo vier a causar a PARÓQUIA
JESUS RESSUSCITADO ou a terceiros na execução dos serviços voluntários;
5.7. Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como observar
as normas impostas pelo órgão no qual se encontrar prestando serviços voluntários.
6. CLÁUSULA SEXTA
6.1. Será desligado do exercício de suas funções, o prestador de serviços
voluntários que descumprir qualquer das cláusulas previstas na Lei 9608/98.
6.2. O prestador de serviços voluntários responde civil e criminalmente pelo
exercício irregular de suas funções.
7. CLÁUSULA SÉTIMA
O prestador de serviços voluntários obriga-se a manter sigilo e confidencialidade e
comprometendo-se: A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para
gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de
terceiros; E, assim, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, assinado em 2 (duas) vias de
igual teor.
8. CLÁUSULA OITAVA
Em qualquer data o voluntário, por decisão própria, pode solicitar encerramento de
atividade voluntária na Instituição, mediante notificação a coordenação do Projeto, sem
gerar nenhum dano a ambas as partes.

Data; Local
Voluntário
Paróquia Jesus Ressuscitado
Testemunha 1 e 2
A partir desta data, por decisão própria, encerro minha atividade voluntária nesta
Entidade.
Data; Local
Voluntário
Paróquia ; Testemunha 1 e 2
Termo de responsabilidade, autorização de uso de imagem, som de voz, nome e dados
biográficos
Estou ciente e de acordo com as atividades desenvolvidas pela
________________________________ CNPJ:_______________________, sedeada na
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Rua
_____________________________________CEP:_________________
em
parceria com o _____________________________CNPJ:______________________
sediado ________________________________________CEP ____________________
Dou a_____________________________, para a realização do projeto Solicitude
Jesus Ressuscitado, o direito de exibir ou explorar sem finalidades lucrativas o meu nome,
som da voz e as imagens de minha pessoa, sem que seja considerado violação ao direito
autoral e a própria imagem. Eu autorizo o uso de minha imagem, som da minha voz, nome
e dados biográficos por mim revelados em depoimento pessoal concedido e, além de todo
e qualquer material entre fotos e documentos por mim apresentados, para compor o banco
de imagens e vídeos institucionais.
A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia impressa
(publicações, flyers, imprensa e/ou relatórios) como também em mídia eletrônica (vídeos,
fotos digitais, DVD (digital vídeo disc)), Internet, (site, redes sociais) sem qualquer ônus
à Paróquia Jesus Ressuscitado e ao Instituto Redenção ou terceiros por essa
expressamente autorizada.
A presente autorização é concedida a título gratuito, em caráter total, definitivo,
irrevogável e irretratável, abrangendo o uso da imagem e voz acima mencionada parcial
ou total em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades de
divulgação. Está sob minha responsabilidade a veracidade das informações contidas
nessa ficha. Também é de meu conhecimento e consentimento coleta e uso de dados nesta
ficha cadastral, de acordo com a política de privacidade das instituições.
Data
Assinatura

122

ANEXO 5 - Termo de parceria cota patrocínio do projeto “Solicitude JR”
CONTRATO DE PATROCÍNIO - 2020
O ____________________________- Entidade de direito privado sem fins lucrativos, com sede
na
__________________________________________.
CNPJ
___________________________ e a EMPRESA PATROCINADORA:
NOME;ENDEREÇO;
CEP;CIDADE;ESTADO;CNPJ; INS.EST; TELEFONE; E-MAIL; RESPONSÁVEL;
RESOLVEM:
Celebrar o presente Contrato que tem por objeto o_____________________________________,
executado
pela
______________________________________CNPJ________________,
localizada na________________________________________ em parceria com o INSTITUTO
REDENÇÃO a realizar-se no ano____________________ na localidade__________________
1. COTA DE PATROCÍNIO -CAMISETA
1.1. A Empresa Patrocinadora compromete-se a adquirir do “INSTITUTO REDENÇÃO” a Cota
de Patrocínio abaixo assinalada:
Cota Patrocínio - camiseta, doação única, anual R$ 200,00 (duzentos reais).
1.2 A Empresa Patrocinadora declara, quando for o caso, que pretende instalar um estande de
exposição da sua marca no recinto do evento, salvo a análise da disponibilidade de espaço;
2. CONDIÇÕES DE DOAÇÃO
2.1. A Cota de Patrocínio será doada pela Empresa Patrocinadora, no ato da celebração deste
Contrato;
3. CONTRAPARTIDA
3.1. O INSTITUTO REDENÇÃO Oferecerá a contrapartida:
a) Inserção de logomarca da empresa patrocinadora estampada em 100 camisetas, que serão
utilizadas pela equipe de voluntariado do projeto Solicitude Jesus Ressuscitado no período vigente
de janeiro a dezembro 2021 (estampa em cor única definido pelo Instituto Redenção, nas costas
das camisetas com tamanho de no máximo 10 cm)
b) Logomarca da empresa patrocinadora no site do Instituto Redenção e mídias sociais;
c) Logomarca em vídeos institucionais (se forem confeccionados)
4. RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO REDENÇÃO
4.1. O INSTITUTO REDENÇÃO se compromete a:
a) utilizar o valor recebido a título de patrocínio, única e exclusivamente, para realização do
Projeto Solicitude Jesus Ressuscitado vigência ano 2021
b) viabilizar as ações de publicidade ou a aplicação da logomarca do patrocinador durante os
Projetos Solicitude Jesus Ressuscitado- 2021, de acordo com os itens descritos na Cláusula 3
deste termo;
c) emitir o recibo em nome da empresa, imediatamente após a comprovação do pagamento.
5. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA PATROCINADORA, QUANDO FOR O CASO
5.1. A Empresa Patrocinadora se compromete a:
a) confirmar sua participação como patrocinadora do Projeto Solicitude Jesus Ressuscitado 2021 mediante o envio ao ___________________________da cópia deste Termo de Adesão com
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a assinatura do dirigente responsável, até a data ______________ permitindo exibição da marca
da empresa patrocinadora em ações do Projeto Solicitude Jesus Ressuscitado, na vigência do ano
_________________ sem que gere nenhum custo adicional ao __________________________.
b) efetuar, nos prazos estabelecidos, a doação da cota de patrocínio, conforme definido na
Cláusula Segunda; c) fornecer sua logomarca em arquivo eletrônico nas cores originais e em preto
e branco (arquivo vetorial de extensão jpg), até o a data ____________ sob pena de comprometer
a aplicação da sua logomarca, sem implicar descumprimento da responsabilidade do INSTITUTO
REDENÇÃO;
6. VIGÊNCIA
6.1. O presente Contrato vigerá a partir da data de sua celebração até 30 (TRINTA) dias após a
realização dos eventos a que se refere.
7. RESCISÃO E DISTRATO
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por uma das Partes, em razão de
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, mediante expressa comunicação à
outra Parte.
7.2. Este Contrato poderá ser resolvido mediante acordo entre as Partes.
8. NÃO EXCLUSIVIDADE DO PATROCÍNIO
8.1. O __________________________, reserva-se a faculdade de aceitar patrocínios de outras
empresas ou entidades, nas mesmas condições deste contrato ou em condições diferentes, sem
que assista à Empresa Patrocinadora qualquer tipo de exclusividade.
9. RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES FISCAIS OU TRABALHISTAS
9.1. Os encargos ou exigências legais de ordem trabalhista, tributária e previdenciária, que
eventualmente possam ocorrer em decorrência de atos de uma das Partes, serão assumidos pela
mesma, não onerando a outra Parte.
10. NÃO REALIZAÇÃO DOS EVENTOS
10.1. Caso, por qualquer razão, os eventos de que trata este Contrato não se realizem, O
_____________________________, se compromete a restituir as importâncias doadas pela
Empresa Patrocinadora, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data prevista para sua
realização, sem incidência de juros ou correção monetária.
11. FORO
11.1. Fica eleito o foro da cidade __________________, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, que não
forem resolvidas amistosamente pelas Partes. A Empresa Patrocinadora, pelo seu legítimo
representante infra-assinado, declara que concorda com a celebração deste Contrato de Patrocínio
e adere plenamente aos seus termos, sem qualquer restrição, inclusive quanto aos termos do
Manual do Expositor, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.
O presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, vai assinado pelos representantes das
Partes, abaixo nominados, e por duas testemunhas.
DATA
Empresa Patrocinadora/ Testemunhas 1 e 2
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