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CUIDAR DA DIGNIDADE HUMANA
 

       Os dados apresentados nesta edição 
do Jornal Mensageiro da Cáritas mostram 
a vitalidade da Cáritas Arquidiocesana e 
o cumprimento de sua missão de salvar 
vidas e promover a dignidade humana. O 
aumento no número de pessoas auxiliadas 
revela, ao mesmo tempo, o drama vivido 
pelas famílias que têm os seus provedores 
desempregados, fruto de uma recessão 
econômica dramática e da concentração 
da riqueza e dos bens produzidos. Lamen-
tavelmente, conspirando contra o ensina-
mento evangélico, esse resultado da ativi-
dade produtiva humana que deveria fazer 
parte do destino universal dos bens está 

direcionado à acumulação desenfreada.
Diante dessa realidade, a Cáritas é 

desafiada cada dia a mobilizar recursos e 
pessoas para prover o mínimo necessário 
para respeitar a dignidade humana. Gra-
ças à colaboração permanente de muitos 
doadores e da contribuição generosa de 
um exército de católicos comprometidos, 
a entidade responde ao apelo do Papa 
Francisco no documento inspirador do 
Dia do Pobre deste ano, que será celebra-
do em Porto Alegre, na Catedral Metropo-
litana, no dia 18 de novembro: “a resposta 
de Deus ao pobre é sempre uma interven-
ção salvadora para cuidar das feridas da 
alma e do corpo, repor a justiça e ajudar a 

Editorial
retomar a vida com dignidade. A solicitude 
dos crentes não pode limitar-se a uma as-
sistência, mas requer uma atenção amiga 
que aprecia o outro como pessoa e procura 
o seu bem”. 

O apelo que replicamos nessa edição 
é pela sensibilidade de cada pessoa. Que 
sejamos capazes de ver e ouvir o clamor 
dos sofredores, que expressam em sua rea-
lidade o sofrimento de Cristo e ter atitudes 
de aproximação e generosidade. Cuidar da 
pessoa que sofre é cuidar da dignidade hu-
mana!

Pe. Vanderlei Bock
Presidente da Cáritas Arquidiocesana  

    

Programa de Formação qualifica 
Educadores Sociais

quentaram as aulas presenciais na sede 
da entidade e executaram atividades à 
distância. Na conclusão da atividade, 
o Diretor Executivo da Cáritas Arquidio-
cesana, Luís Carlos Campos, afirmou 

Curso desenvolvido pela Cáritas 
Arquidiocesana de Porto Alegre quali-
ficou mais 85 educadores sociais para 
a rede socioassistencial do Rio Grande 
do Sul. Nos últimos três meses, eles fre-

Grupo que concluiu o Curso de Educador Social

que a instituição se sentiu honrada em 
receber os participantes de diferentes 
municípios e entidades. “O fator mais 
importante é que ao qualificar as pesso-
as estamos qualificando o atendimento 
aos usuários da Assistência Social”. 

Para o dirigente, qualificar a rede 
de atendimento significa dar mais dig-
nidade a quem utiliza os diversos ser-
viços. O curso privilegiou a formação 
técnica, metodológica e política de as-
sistência social, com a participação de 
assessores qualificados que favorece-
ram o aprofundamento de convicções e 
questionamentos sobre os procedimen-
tos do educador.

Os participantes destacaram a 
qualidade dos palestrantes e assesso-
res, a estrutura disponibilizada pela en-
tidade, o acolhimento recebido e a pro-
fundidade dos conteúdos abordados. 
Adriana Poll destacou a riqueza do ma-
terial disponibilizado aos participantes e 
sugeriu a abordagem específica do tema 
do acolhimento nos próximos cursos. 
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Programa do leite beneficia mais 
de sete mil famílias

programa está auxiliando 7,4 mil famílias de 
Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Cachoerinha, 
Alvorada, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas, 
Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Guaíba, 
Arroio dos Ratos, Butiá e Charqueadas. O 
Diretor Executivo da Cáritas Arquidiocesana, 
Luís Carlos Campos, afirmou que essa ação, 
além da relação de ajuda com as famílias ca-
rentes, fortalece a organização da ação so-
cial paroquial. “Esta é uma ajuda vital para 
muitas famílias que estão enfrentando as 
consequências terríveis da falta de emprego 
e de assistência dos órgãos públicos”. 

As oitenta e duas paróquias parceiras 
da Cáritas Arquidiocesana no Programa do 
Leite estão distribuindo o alimento pelo se-
gundo mês consecutivo. O produto repassa-
do pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial, vai beneficiar famílias em situação de 
vulnerabilidade social acompanhadas pelas 
equipes da ação social das paróquias. Para 
acessar ao alimento, as famílias foram ca-
dastradas pelas paróquias para comprovar 
a real necessidade e garantir que o produto 
chegará efetivamente aos destinatários. 

Conforme os registros da Cáritas, o 

Carregamento para paróquia da Região Metropolitana
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A Cáritas Arquidiocesana contri-
buiu com a realização de atividade para 
crianças e famílias do Bairro Restinga. A 
ação promovida pelo Projeto Comunitário 
Criança 2000 aconteceu no dia 14 de ju-
lho, na praça central da comunidade da 
Zona Sul. Além de programação cultural, 
ocorreu a distribuição de roupas, calça-
dos, material escolar, produtos de higiene 
e alimentos para as famílias necessita-

das. A atividade contou com a coopera-
ção do serviço de assistência judiciária 
do Fórum da Restinga. A Cáritas repassou 
roupas e calçados coletados pelo Mensa-
geiro da Caridade. 

Parte do material foi comercializado 
na feirinha por preços que variaram de R$ 
0,50 a R$ 1,00. O valor arrecadado será 
utilizado na aquisição de cestas básicas 
para beneficiar famílias da comunidade. 

Cáritas 
apoia ação 

comunitária 
na Restinga

A Assistente Social da Cáritas Arquidio-
cesana, Marta Bangel, salienta que a 
entidade realizou uma ação cooperativa 
para fortalecer o trabalho comunitário de 
atendimento às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. “Mesmo não sen-
do um projeto vinculado à Igreja Católica, 
estamos trabalhando de modo integrado 
para fortalecer a organização comunitá-
ria”.

Brechó realizado com apoio da Cáritas 
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Curso orienta 
elaboração de  

projetos de captação 
de recursos

Parceria orienta postura de 
crianças e adolescentes

Segundo a Coordenadora do Centro 
Social, Nina Cardoso, informações sobre 
como levantar peso da forma correta, 
como dormir, como deve ser a postura no 
transporte público, como carregar mochi-
las ou bolsas, posicionamento adequado 
no uso do computador ou celular são ne-
cessárias tanto para adolescentes, quan-
to para adultos. “Nosso objetivo é realizar 
a prevenções para um bom cuidado da 

No período de 6 a 10 de agosto, a Cári-
tas Arquidiocesana vai oferecer para a rede 
Sócioassistencial o Curso de Interpretação 
de Editais e Elaboração de Projetos de Cap-
tação de Recursos. Este programa de qua-
lificação, cujas atividades serão realizadas 
na sede da entidade, das 13h30min às 17h, 
atende a uma demanda da rede socioassis-
tencial, uma vez que as entidades têm enor-
mes dificuldades na formulação de projetos 

O Centro Social de Cultura e Artes 
Padre Irineu Brand fechou parceria com a 
clínica Coluna em Movimento. A iniciativa 
visa orientar participantes e educadores 
sobre alinhamento postural e cuidados 
diários para evitar comprometimento da 
cervical, com problemas futuros. Além de 
verificação das condições atuais, os téc-
nicos da clínica repassam dicas úteis de 
cuidados cotidianos. 

Especialista explica funcionamento da coluna 

PARQUE – Neste mês de julho, a Clínica 
também proporcionou uma tarde de convi-
vência no Parque Tupã. A empresa ofereceu 
a entrada e a Funerária São Miguel o trans-
porte para deslocamento. Cem crianças e 
adolescentes tiveram uma tarde cheia de 
brincadeiras num espaço encantador. Nina 
fez um agradecimento especial ao proprie-
tário da Clínica, Sr. Wolney Haas Júnior, que 
assegurou essa oportunidade às crianças e 
adolescentes do Centro Social. 

coluna”.
O serviço voluntário da clínica aten-

de aos participantes das oficinas e edu-
cadores do Centro, bem como familiares 
e comunidade do território. O trabalho 
iniciou no dia 12 de julho. O atendimento 
será quinzenal. Além do Centro Social, o 
atendimento também vai contemplar os 
idosos que participam das atividades do 
Centro de Convivência Santa Clara.

para acessar a recursos públicos e privados.
Este curso beneficia agentes da ação 

social da Igreja e pessoas vinculadas a en-
tidades da sociedade civil. O programa te-
mático está enquadrado nas orientações 
da Lei Federal nº 13.019, que regulamenta a 
relação de parceria e o repasse de recursos 
públicos à organizações da sociedade civil, 
que realizam serviços assistenciais. 

O QUE VEM POR AÍ:
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Festa Junina proporciona alegria e 
convivência aos idosos

As atividades das pessoas que par-
ticipam do Centro de Convivência Santa 
Clara são sinônimos de alegria. Um mo-
mento especial foi vivido na tarde do dia 
20 de julho. Nesta data, acontece a Fes-
ta Junina. Os educadores e voluntários 
prepararam com esmero a programação 
que teve apresentações, danças e muitas 
brincadeiras. Também foi servido chá e 

muitos doces para lembrar os festejos 
originados com a inspiração dos santos 
juninos. Um dos destaques da tarde foi o 
casamento caipira, que envolveu educa-
dores e idosos que frequentam o Centro 
de Convivência. A atividade lúdica faz par-
te da metodologia de trabalho, que visa 
proporcionar lazer, integração e fortaleci-
mento de vínculos entre os idosos. 

Idosos participaram das atividades com muita alegria

Mensageiro da Caridade é 
destaque no cuidado ambiental

cuperação de equipamentos eletrônicos e 
a destinação adequada dos resíduos para 
a indústria da reciclagem. O Mensageiro 
da Caridade destina ao reprocessamento 
industrial todas as partes de equipamen-
tos que não podem ser reutilizadas. O 
Diretor Executivo da Cáritas Arquidioce-

Toda a atividade do Mensageiro da 
Caridade tem uma preocupação com o 
meio ambiente. Se não houvesse a coleta 
diária de centenas de itens recicláveis e 
reutilizáveis, o descarte no meio ambiente 
ampliaria os riscos de prejuízo à natureza. 
Por isso, a recuperação dos bens doados 
representa não apenas um benefício so-
cial de apoio às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, mas o cuidado 
com as condições de vida do planeta.

A repercussão do trabalho da en-
tidade será destaque no programa TVE 
Repórter. As gravações nas oficinas da 
entidade foram realizadas no dia 4 de 
julho pela equipe da emissora estatal. A 
reportagem também aborda a repercus-
são na vida da comunidade, porque ouviu 
doadores e servidores beneficiados com 
emprego e aprendizado na instituição.

Um dos focos da reportagem é a re-

Equipe da TVE entrevista doadora do Mensageiro da Caridade

sana, Luís Carlos Campos, afirmou que 
evitar o descarte no meio ambiente é um 
compromisso com o futuro da vida no 
planeta e com a redução do impacto na 
utilização dos recursos naturais. 

Migrantes concluem curso de língua portuguesa
Foi concluído no dia 14 de julho 

mais um curso de português para migran-
tes. A iniciativa é um parceria da Cártas 
Arquidiocesana de Porto Alegre, Paróquia 
Santa Clara e PUCRS. Este é o segundo 
grupo que realiza a formação que desen-
volve o aprendizado da língua como fator 
de integração cultural. O Pároco da Paró-
quia Santa Clara, Frei Orestes Serra, afir-
mou que esta é uma ação de solidarieda-
de e acolhimento à pessoas que chegam 
em nosso País na busca de dignidade. 
“A iniciativa responde ao apelo do Papa 
Francisco que pede à Igreja atenção para 

o acolhimento, a integração e a inclusão 
dos migrantes”.

Um dos fatores importantes da ini-
ciativa é a aproximação com o mercado 
de trabalho. Vários participantes já foram 
inseridos em postos de trabalho em razão 
da metodologia adotada pelo programa. 
As aulas são ministradas por um grupo 
de professores voluntários da Escola de 
Humanidades da PUCRS. Frei Orestes 
adiantou que em breve iniciará um novo 
grupo, com aprendizado avançado para 
aqueles que já participaram das aulas de 
português básico. Encerramento do curso para migrantes
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Diretoria avalia ação semestral

Cáritas Arquidiocesana amplia atendimento social

A Diretoria e associados da Cáritas 
Arquidiocesana de Porto Alegre avalia-
ram as atividades do primeiro semestre 
de 2018. A reunião com a apresentação 
dos dados aconteceu no dia 20 de julho, 
na Cúria Metropolitana, com a presença 

204 mil peças e roupas e 23,1mil 
pares de calçados foram destinados ao 
atendimento de famílias carentes pela 
Cáritas Arquidiocesana de Porto Alegre, 
no primeiro semestre de 2018. Os dados 
constam no balanço semestral da ati-
vidade institucional. Esses itens foram 
repassados a entidades da rede de aten-
dimento social da Igreja ou organizações 
da sociedade civil que desenvolvem pro-
gramas sociais. A Cáritas também repas-
sou 169 unidades de bens e móveis como 
cadeiras, mesas, camas, colchões, sofás 
e armários para grupos paroquiais e enti-
dades sociais e comunitárias. 

No mesmo período, foram atendidas 
diretamente pela entidade 141 famílias, 
totalizando 387 pessoas beneficiadas 
com repasse de bens de uso doméstico. 
Outras 381 pessoas receberam atendi-
mento social ou foram encaminhadas 
para acesso a benefícios públicos. Um 
dos destaques no atendimento é o apoio 
a famílias ou grupos de migrantes. Os 
bens servem para equipar residências ou 
repúblicas. 

Outra área importante de atuação 
institucional é a formação de lideranças 
e de agentes sociais. Os cursos abertos 
para as entidades da sociedade civil, re-

dos membros da diretoria e associados, 
dos  integrantes do conselho fiscal e do 
Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime 
Spengler (Presidente de Honra). 

O Diretor Executivo, Luís Carlos 
Campos, apresentou um balanço da si-

alizados na sede da entidade, qualifica-
ram 134 educadores sociais e coordena-
dores de projetos sociais. Uma extensa 
atividade foi realizada na assessoria aos 
Vicariatos e Áreas Pastorais, com a qua-
lificação de 124 agentes da ação social e 
ordenamento da caminhada conjunta da 
Igreja no serviço da caridade nas Áreas 
Pastorais. Foram realizados ainda quatro 
Encontros de Formação Social na sede da 
entidade.

O Diretor Executivo da Cáritas Arqui-

Diretoria e associados que participaram da reunião

Famílias recebem auxílio do Mensageiro da Caridade

tuação financeira e das ações sociais 
executadas nos primeiros seis meses 
do ano. Um dos destaques da ativida-
de semestral foi a ampliação do aten-
dimento social às famílias em situação 
de vulnerabilidade. No período, a entida-
de destinou 1.432 bens para famílias. O 
número é superior aos bens doados em 
todo o ano de 2017, que ficou em 703. 
Campos salientou que esse indicador 
demonstra o resgate da missão da en-
tidade, que é prestar auxílio e apoio às 
famílias carentes. 

Duas ações importantes foram 
confirmadas pela diretoria para qualifi-
car o trabalho. Uma delas é a aquisição 
de três novos caminhões para ampliar a 
frota de transporte e melhorar o serviço 
de recolhimento de donativos oferta-
dos pela população. Também foi apre-
sentado o projeto para recuperação 
estrutural da fachada do prédio para 
evitar depreciação do patrimônio e gas-
tos desnecessários no futuro. 

diocesana, Luís Carlos Campos, salienta 
que essas ações demonstram a vitalida-
de da instituição e a realização de sua 
missão que integra diversos serviços de 
auxílio direto e qualificação das pessoas, 
que atuam na atividade social. “Estamos 
cumprindo nossa missão que é fazer com 
que mais gente possa ser gente, através 
de nossa intervenção direta ou qualifican-
do a rede de atendimento. Essa é a razão 
da existência da Cáritas”.  
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Dia do Pobre será  celebrado 
na Catedral Metropolitana

A Arquidiocese de Porto Alegre vai 
celebrar no dia 18 de novembro, a partir 
das 14h, na Catedral Metropolitana, o 2º 
Dia do Pobre.  A iniciativa instituída pelo 
Papa Francisco pretende sensibilizar os 
católicos e pessoas de boa vontade para 

uma atitude de aproximação, encontro e 
apoio aos necessitados. A programação 
terá apresentações culturais e exposição 
de trabalhos sociais da Igreja na Praça da 
Matriz e, às 16h, a Santa Missa na Cate-
dral. 

Celebração do Dia do Pobre de 2017

A atividade foi definida pela equipe 
da Dimensão da Justiça, Caridade e Paz, 
na reunião realizada no dia 20 de julho. 
Cada equipe da ação social paroquial 
deverá convidar uma família beneficiada 
pela ação da Igreja, para participar da ce-
lebração. A Dimensão constituiu dois gru-
pos de trabalho da programação cultural 
e da liturgia para realizar a preparação 
do evento. A mobilização  para o Dia do 
Pobre será realizada junto ao clero das 
Áreas Pastorais e às equipes Paroquiais 
da Ação Social, como sinal de unidade e 
comunhão da Igreja. 

Neste ano, o Para Francisco esco-
lheu o tema “Este Pobre clama e o Senhor 
o escuta” (Sl 34), para orientar as ativi-
dades em todo o mundo. O Santo Padre 
salienta que nesta data todos os católi-
cos são chamados “a fazer um exame de 
consciência para compreender se somos 
capazes de escutar os pobres”.  Ele afir-
ma que a resposta de Deus ao pobre é 
sempre uma intervenção salvadora para 
cuidar das feridas da alma e do corpo, 
repor a justiça e ajudar a retomar a vida 
com dignidade. “A solicitude dos crentes 
não pode limitar-se a uma assistência, 
mas requer uma atenção amiga que apre-
cia o outro como pessoa e procura o seu 
bem”. 

Agenda
03.08 Reunião de Formação da Área Gravataí 9h 21.08 Assessoria equipes paroquiais da 

ação social da Área de Esteio 
14h

06 a 10.8 Curso de Interpretação de Editais e 
Elaboração de Projetos de Captação de 
Recursos 

13h30min 21.08 Reunião de formação para equipes 
paroquiais de ação social da Área 
Sul

14h

07.08 Reunião de Formação na Área de Sapu-
caia do Sul

14h 21.08 Reunião COMIRAT Porto Alegre 14h

08.08 Fórum Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente

14h 28.08 Encontro de Formação Social na 
sede da Cáritas Arquidiocesana 

13h30min

14.08 Reunião CORAS Centro 14h 31.08 Reunião de Formação da Área 
Leste 

9h

21.08 Reunião CORAS Leste


