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A vivência  
da fé na caridade

A Dimensão Social da Fé nos interpela e im-
pulsiona a agir em favor dos mais necessitados, 
buscando transformar as realidades que envolvem 
nossos irmãos e irmãs, exigindo de nós o emprego 
de um grande esforço no resgate das pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, levando a termo 
o cumprimento do mandamento do amor dado por 
Jesus Cristo.

Nesta perspectiva, exercitando a doutrina so-
cial da Igreja, a Ação Social Arquidiocesana, con-
tando com a colaboração de milhares de pesso-
as que atuam nas diversas pastorais, entidades 
e movimentos sociais paroquiais e entidades da 
sociedade civil, tem buscado pôr em prática tal 
mandamento.

Obviamente, a síntese do mandamento do 
amor não se restringe ao nosso íntimo e a um 
relacionamento afetivo entre nós. A missão dada 
por Jesus está embebida pela prática da trans-
formação da realidade pessoal, familiar, pastoral, 
política e social, exigindo de nós uma profunda 
conversão.

Quando nos convertemos, percebemos que 
nesta caminhada de amor e de fé, o Senhor Jesus 
está ao nosso lado. Ele conta com nossa disponibi-
lidade, atualiza no hoje da história a caminhada feita 

com os discípulos de Emaús. Sua presença nos ins-
pira nas tomadas de decisões, dando um norte ao 
nosso trabalho e fortalecendo-nos com a sua graça, 
porque “veio para que tenhamos vida plena n’Ele”! 
(Jo 10,10).

A caminhada ao lado de Jesus, nos enche de 
alegria e nos inspira a promover a divulgação das 
nossas realizações e conquistas, embora sabedo-
res de que “somos servos inúteis” (Lc 17,10).

Desejo que o conteúdo desta Revista da Dimen-
são Social da Arquidiocese de Florianópolis possa 
te emocionar pelo amor partilhado, te alegrar pelo 
bem realizado e inspirar tua conversão pessoal, mo-
vendo-te ao encontro do Cristo Servo.

Paz e Bem!

Diác. Luiz Paulo de Campos
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PALAVRA DO ARCEBISPO

Caridade e 
Sinodalidade

Ao convocar o Sínodo, o Papa Francisco afirma 
que o caminho sinodal é o que Deus espera da 
Igreja no terceiro milênio. Sinodalidade significa ca-
minhar juntos. É superar as discriminações e assu-
mir as atitudes que caracterizam que somos todos 
irmãos. Afinal, Cristo veio para todos. O cristão é 
convidado a sentir o que Jesus sentia e fazer o que 
Jesus fazia.

Os pilares da Igreja sinodal são a comunhão, a 
participação e a missão. A dinâmica sinodal con-
siste em ir ao encontro dos que estão distantes, em 
escutar, sobretudo, aqueles que nunca foram ouvi-
dos. Todo mundo tem alguma coisa para aprender 
e algo para ensinar. Não se pode caminhar como se 
existisse duas classes, uma que ensina e outra que 
se deixa conduzir passivamente. Todos são corres-
ponsáveis pela missão da Igreja, cada um de acor-
do com a sua vida e vocação.

“A Igreja tem o dever  
de fermentar o mundo  

com a caridade.”

A caridade, por sua vez, é a atitude central da 
vida do cristão, é a expressão concreta da fé em 
Deus. Pela caridade a Igreja se renova e transforma 
o mundo. Ela é a raiz das outras virtudes: a humil-
dade, a pobreza, a religiosidade, a coragem da ver-
dade e todas as outras formas do homem novo. A 
Igreja tem o dever de fermentar o mundo com a ca-
ridade. Ela constrói a unidade que faz o mundo crer.

Através dos séculos a Igreja suscitou e inspirou 
um cem número de obras caritativas que aliviaram 
muitos sofrimentos e misérias de todo tipo. Hoje a 
Igreja é chamada a atuar em um âmbito para além 
do socorro das necessidades materiais. É chamada 

a combater o racismo, superar as desigualdades, a 
lutar pela promoção humana, a construir um mun-
do onde haja igualdade, fraternidade e dignidade. É 
preciso transformar a justiça em uma justiça capaz 
de perdão. Saber perdoar é o ato de caridade de 
que necessitam todas as lutas sociais.

A prática da caridade garantirá a construção da 
sinodalidade. A presença de Deus, que é amor, 
tornará possível a busca incessante do bem co-
mum. Desta forma se construirá a comunidade 
onde a reina a fraternidade. Sem a caridade o di-
álogo leva, muitas vezes, à colisão e não ao en-
contro. Santo Agostinho recomendava: nas coisas 
essenciais a unidade, nas secundárias a liberdade 
e em tudo a caridade.

D. Wilson Tadeu Jönck
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Caridade Social

DIMENSÃO SOCIOTRANSFORMADORA

O Projeto “A Caridade Social na Arquidiocese”, aprovado no 13º Plano Arquidiocesano de Pastoral, que 
tem como objetivo geral “contribuir com a dimensão social e da caridade, com vistas à construção, organi-
zação, ampliação, unificação e divulgação de todos os trabalhos sociais e caritativos na Arquidiocese”. Ele 
é desenvolvido em âmbito arquidiocesano, forâneo e paroquial, sob a coordenação da Ação Social Arqui-
diocesana (ASA).
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A campanha “É tempo de cuidar”, foi lançada 
em 2020 pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB e Cáritas Brasileira com o objetivo 
de estimular a solidariedade por meio de doações 
materiais (roupas, alimentos, produtos de higie-
ne), e espirituais (acompanhamento psicológico e 
orientações) aos impactados pelo COVID, contri-
buindo para minimização dos desafios cotidianos 
gerados pela pandemia. Na Arquidiocese de Flo-
rianópolis a Campanha foi acolhida pelo Arcebispo 

Dom Wilson Tadeu Jönck, que a delegou à Ação 
Social Arquidiocesana – ASA, para coordenar suas 
ações em âmbito arquidiocesano. A campanha 
foi desenvolvida por uma rede de instituições so-
ciais, composta por mais de 100 entidades sociais. 
Cabe ressaltar que, mesmo com os números ex-
pressivos apresentados abaixo, ele não contempla 
a totalidade das ações realizadas na Arquidioce-
se, pois muitas instituições não registraram suas 
ações.
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Fundo 
Arquidiocesano 

de Solidariedade

fas

O FAS é um fundo permanente, composto pe-
los recursos da Coleta da Campanha da Fraterni-
dade, realizada no Sábado e Domingo de Ramos: 
60% permanece no Fundo Arquidiocesano de So-
lidariedade – FAS e 40% constituem o Fundo Na-
cional de Solidariedade – FNS.

Ele visa apoiar projetos realizados pelas Ações 
Sociais Paroquiais, Movimentos Sociais, Grupos 
de Economia Solidária e Pastorais Sociais da Ar-
quidiocese de Florianópolis.

Na Arquidiocese de Florianópolis o FAS foi 
criado no ano de 1999 e tem como objetivo, 
apoiar iniciativas que apontem para a superação 
das estruturas de pobreza e injustiça, estimular e 
favorecer a construção de relações solidárias e 
não discriminatórias, favorecer a criação de pro-
jetos alternativos de geração de trabalho e renda, 
bem como, incentivar projetos sociais referen-
tes aos temas da Campanha da Fraternidade de 
cada ano.
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Prêmio de Iniciativa Solidária  
Dom Afonso Niehues

Com o objetivo de lembrar o legado social deixado por Dom Afonso Niehues, a 
Arquidiocese de Florianópolis, por meio do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, 
realiza anualmente o Prêmio de Iniciativa Solidária Dom Afonso Niehues.

Este Prêmio busca manter viva a chama da misericórdia, da esperança e da soli-
dariedade de Dom Afonso Niehues, que hoje está presente nos diversos trabalhos 
sociais que são realizados nas paróquias da Arquidiocese de Florianópolis.

O Bispo do Pão e da Paz
Dom Afonso Niehues, nasceu em São Ludgero, em 23 de agosto 

de 1914 e faleceu em Brusque, no dia 30 de setembro de 1993. Foi 
Arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis de 14 de agosto de 1965 
até 23 de janeiro de 1991. Em 1966, Dom Afonso Niehues, começou 
a formar o Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, ativando diver-
sos setores, entre eles o das Pastorais Sociais, mas, especificamen-
te, a Ação Social Arquidiocesana – ASA. Como primeiro presidente 
da ASA, Dom Afonso Niehues incentivou as paróquias que formaram 
Ações Sociais Paroquiais para desenvolver atividades visando des-
pertar a consciência para as questões sociais, intervir e transformar a 
realidade das comunidades mais empobrecidas.
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A Caridade Social 
nas Foranias da 

Arquidiocese

FORANIAS

A forania é uma forma institu-
cional de cooperação entre 
as paróquias de um mes-
mo território pastoralmente 
homogêneo, que viabiliza 
a realização da pastoral de 
conjunto, assumindo, tam-
bém, a unidade do clero de 
uma mesma região entre si 
e com os demais membros 
do povo de Deus. Desta-
cam-se, assim, ao mesmo 
tempo, os princípios comu-
nitário e hierárquico, pró-
prios de uma eclesiologia 
de comunhão.

A Arquidiocese de Florianópolis está or-
ganizada em duas Regiões Episcopais (Nor-
te e Sul) e 13 foranias, com um total de 74 
paróquias.
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Florianópolis 
Centro-Sul

Atenção Integral às Crianças e Adolescentes 
Assistência Social São Luiz

FORANIA

Desenvolve múltiplas ações sociais. Dentre elas 
destacamos aqui dois projetos de grande abran-
gência: PROJETO ESPERANÇA, que trabalha com 
a educação complementar e a manutenção e forta-
lecimento de vínculos familiares de 100 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, das comunidades 
dos morros: Vinte e Cinco, Nova Trento, Horácio, 
Santa Vitória e Vila Santa Rosa, em contraturno 
escolar, proporcionando oficinas diversificadas. O 
Projeto visa à educação integral, o desenvolvimen-
to comunitário, a melhoria da qualidade de vida e 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento 
de vulnerabilidades. No Projeto Criança Feliz as ati-
vidades são desenvolvidas nas comunidades dos 
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morros do Horácio e Santa Vitória, com crianças de 
0 a 6 anos e suas famílias, totalizando 75 famílias e 
122 crianças.

A Assistência Social São Luiz foi fundada em 
1952 e atendeu, em 2021, 233 famílias e 344 crian-

ças em situação de risco social. Atualmente conta 
com uma equipe de nove funcionários, três profes-
sores cedidos pela Prefeitura Municipal de Florianó-
polis, uma coordenadora voluntária (Projeto Criança 
Feliz) e voluntários.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Luiz
Rua Padre Schrader, 01 Agronômica – Florianópolis
Telefone: (48) 3228 3527 – Site: saoluiz.org.br – E-mail: projetoesperanca@saoluiz.org.br
www.instagram.com/projetoesperancafloripa/

Braço Social nas Comunidades 
Ação Social Paroquial de Saco dos Limões

As ações e projetos desenvolvidos são de aten-
dimentos a pessoas empobrecidas, como gestan-
tes com enxovais de bebê, carentes com cestas 
básicas, pessoas em situação de rua e imigrantes, 
além de idosos em situação de vulnerabilidade so-
cial, famílias e atendimentos básicos emergenciais. 
Os coordenadores sempre buscam parcerias nas 
diversas possibilidades de suporte aos necessi-
tados. Em cada um dos oito CPCs (Conselho de 
Pastoral das Comunidades há uma pequena equi-
pe, que se denomina “braço da ação social”. Da 
mesma forma, ocorre em cada Pastoral, Comissão 
Vida e Família, Movimento de Irmãos e Movimento 
Água Viva Casais, sob a coordenação da Ação So-
cial Paroquial, que fortalece a dimensão da carida-
de social em toda a paróquia.

A Ação Social Paroquial de Saco dos Limões foi 
fundada em 24 de setembro de 1966, atende 433 
famílias e conta com aproximadamente 56 líderes, e 
equipes de voluntários(as).

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem
Rua João Motta Espezim, 1023 – Saco dos Limões – Florianópolis
Telefone: (48) 3333-5016
Site: www.boaviagem.org.br – E-mail: psl@boaviagem.org.br

Promover a Cidadania, Educar e Cuidar 
Creche Vó Inácia

A Creche Vó Inácia surgiu da necessidade das 
mães da comunidade da Caeira do Saco dos Li-
mões que não tinham onde deixar seus filhos para 
trabalhar. Assim, Dona Inácia começou a acolher as 
crianças das mães trabalhadoras em sua própria 
residência, tornando-se uma referência de luta para 
a comunidade.

As atividades educativas são realizadas, em res-
peito aos direitos fundamentais das crianças e na 
garantia de uma formação integral orientada para 
as diferentes dimensões humanas (linguística, in-
telectual, expressiva, emocional, corporal, social 
e cultural) compreendendo a infância como uma 
etapa primordial, na qual se faz necessário educar 
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e cuidar, promovendo a sua cidadania. A creche é 
conveniada com a Secretaria Municipal de Educa-
ção e conta com uma equipe de 14 pessoas e três 
voluntários.

A Creche Vó Inácia, juntamente com o Route 
Brasil organiza o recebimento de recicláveis da co-
munidade da Caeira do Saco dos Limões, através 
do Projeto Comunidade Limpa. As famílias inscritas 
nesse projeto são beneficiadas com alimentos. O 
projeto funciona da seguinte forma: As famílias 
separam, juntam e cuidam dos lixos recicláveis, a 
equipe do Route Brasil envia cestas básicas em um 
dia agendado, as famílias levam os resíduos até a 
creche Vó Inácia e trocam por essas cestas. Estimu-
la a comunidade a manter a limpeza e organização, 
promovendo sustentabilidade e qualidade de vida.

A creche foi fundada em 22 de Julho de 2002 
e atende 75 crianças na Educação Infantil na faixa 
etária de 01 ano a 5 anos. Eles se mantém com um 
bazar e convênio com a prefeitura.

Creche Vó Inácia
Servidão Dois Pinheiros, 89 – Saco dos Limões, Florianópolis
Telefone: (48) 98484-5021
www.instagram.com/crechevoinacia/
E-mail: sociedadeamigosdacaeira@gmail.com

250 anos de amor ao próximo 
Irmandade do Divino Espírito Santo (IDES)

A IDES é uma organização católica, fundada no ano 
de 1773, filantrópica, assistencial e sem fins lucrativos, 
que é gerenciada por uma diretoria voluntária, escolhi-
da em eleição e renovada a cada dois anos. Mantém-
se com doações, contribuições financeiras, promo-
ções, convênios, apoios de parceiros e aluguéis.

Atende, diretamente, uma média diária de 800 
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, por 
meio de quatro programas. O Lar São Vicente de 
Paulo, que acolhe crianças entre 0 e 9 anos, enca-
minhadas pelo conselho tutelar e Vara da Infância. 
Elas ficam acolhidas até que suas situações se-
jam resolvidas, retornando à família ou sendo en-
caminhadas para adoção. São referência no aco-
lhimento a bebês. O “Centro de Educação Infantil 
Girassol” atende crianças de 0 a 6 anos em regime 
de creche e pré-escola. O “EducArte”, serviço de 
fortalecimento de vínculos, atende crianças e ado-
lescentes de 6 a 15 anos. E o “Formação Apren-
diz”, que atende adolescentes e jovens, de 16 a 
24 anos, com formação teórico-profissional para 
menores aprendizes.

No total são 147 profissionais contratados e 30 vo-
luntários atuantes e lista de cadastro de 380 voluntários.

IDES
Rua Emílio Blum, 124 Bairro: Centro Florianópolis
Telefone: (48) 3224-5008
www.ides-sc.org.br – E-mail: contato@ides-sc.org.br
www.instagram.com/idesfloripa/
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Do Emergencial à Geração de Renda 
Ação Social Santa Teresinha do Menino Jesus

Em julho de 2003 iniciou-se na 
Paróquia Santa Teresinha do Me-
nino Jesus a Ação Social Santa 
Teresinha, com o intuito de ajudar 
toda a comunidade do Mocotó, 
tanto em questões alimentícias, 
quanto em atividades que pos-
sam gerar renda extra para a po-
pulação.

A Ação Social Santa Teresinha 
já ajudou milhares de famílias 
com doações de cestas básicas 
mensais. Atualmente tem uma 
média de 80 famílias cadastra-
das. Desenvolve projetos em 
colaboração com outros locais 
como o projeto “Envolver” com o 
SESC, que é voltado à capacita-
ção em trabalhos manuais na co-
munidade do Mocotó, de forma 
que possam ter uma renda extra 
com artesanato.

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus
Endereço: Rua 13 de Maio, 62 – Prainha
Florianópolis/SC
Telefone:(48) 3225-7043
E-mail: paroquiasantateresinha@hotmail.com
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120 anos, oferecendo dignidade aos idosos 
Asilo Irmão Joaquim

Foi fundado em 1902 no centro de Florianópolis, 
no intuito de oferecer a estas pessoas tudo aquilo 
que é necessário para uma vida digna.

São oferecidas diariamente seis refeições, 

elaboradas por nutricionista e produzidas pela 
equipe da cozinha. Os idosos são assistidos pela 
assistente social da casa, além de terem acom-
panhamento de fisioterapeuta, serviço de higieni-
zação e lavanderia, terapia ocupacional e equipe 
de enfermagem.

Os gestores da associação ressaltam que o aco-
lhimento institucional é referência na cidade pelo 
amor ao próximo, que tudo é possível devido à “par-
ticipação das famílias e pela maravilhosa contribui-
ção de equipes de voluntários que atuam nas diver-
sas áreas do asilo, inclusive dando amor e atenção 
aos residentes.”

Os serviços prestados pela Associação Irmão 
Joaquim contam com 39 profissionais contrata-
dos(as) e têm cerca de 30 voluntários(as), nas mais 
diversas áreas de atuação, no atendimento a 36 
pessoas idosas de ambos os sexos.

Asilo Irmão Joaquim
Avenida Mauro Ramos, 901 – Centro – Florianópolis
Telefone: (48) 3222-7544 – asiloirmaojoaquim.org.br – captacao.asiloirmaojoaquim@gmail.com

Educação e Cidadania na Periferia 
Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó – ACAM

A partir de um traba-
lho iniciado na década 
de 1980, a Associação 
de Amigos da Casa da 
Criança e do Adoles-
cente do Morro do Mo-
cotó surgiu da neces-
sidade de organizar e 
ocupar as crianças e os 
jovens no contraturno 
escolar com atividades 
educativas, como o re-
forço no ensino, e prá-
ticas esportivas, artísti-
cas e de lazer. Uma de 
suas fundadoras, Irmã 
Hedwiges Hofer, esteve 
à frente da organiza-
ção e do planejamento, 
para que a entidade ti-
vesse uma sede própria 
e sistematizasse ações 
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de auxílio e das reais necessidades da comunidade 
do Morro do Mocotó. Desde 2011, fazem parte do 
Instituto Padre Vilson Groh (Rede IVG).

Atua com educação complementar em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação de Flo-
rianópolis. Neste projeto buscam oportunizar aos 
educandos o fortalecimento da cidadania, o de-
senvolvimento de sociabilidades, a prevenção e a 
atenção de situações de risco social, contribuindo 
para a proteção integral e socialização, através de 
ações socioeducativas. Possibilitam a realização da 
oficina de práticas esportivas e a oferta das três re-
feições realizadas na instituição.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos é realizado em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. O projeto tem o 
objetivo de prevenir a fragilização dos vínculos fa-
miliares e comunitários, através de ações de inves-
timento na potencialidade dos usuários, atuando no 
sentido preventivo de situação de risco social. Ele 
funciona em parceria com o plano de trabalho da 

educação, viabilizando a oficina de teatro, de inclu-
são digital e o serviço de atendimento psicossocial.

No total atende 200 crianças e adolescentes no 
contra turno escolar e tem 20 profissionais contrata-
dos. Dentre os trabalhos que realizam destacam-se:

VIII Mocotó em Cena: O propósito do even-
to é transmitir ao público o potencial de meninas e 
meninos do Morro do Mocotó nas áreas da música, 
dança, teatro e capoeira, além de garantir o acesso 
da comunidade a experiências culturais. Conta com 
o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, da Funda-
ção Franklin Cascaes e o apoio cultural da Koerich. 
Oficina de Mídia e Educação: Tem parceria com o 
curso de Jornalismo (UFSC) e a disciplina de Jorna-
lismo Comunitário. Aconteceram alguns encontros 
em que foram trabalhadas fotografia, escrita, edi-
ção e produção de revistas. Ao final, os educandos 
produziram, junto com os estudantes da UFSC, um 
livro chamado “Sonhos da comunidade: os desejos 
do Morro do Mocotó”.

ACAM
Endereço: R. Treze de Maio, 149, fundos 43, Prainha, Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3225-7498 – Site: https://acammocoto.org.br/
E-mail: acam@acammocoto.org.br – Instagram: https://acammocoto.org.br/

Presença Social e Cultural no Sul da Ilha 
Ação Social e Cultural Nossa Senhora da Lapa

A Ação Social e Cultural Nossa Senhora da Lapa foi fundada em nove de maio de 1990. Surgiu a partir 
das necessidades socioculturais da Paróquia Nossa Senhora da Lapa, com as festas do divino e teatro da 
encenação da Paixão de Cristo. Desde sua fundação, tem trabalhado anualmente no desenvolvimento das 
Festas do Divino Espírito Santo e teatro da encenação da paixão de Cristo.

Atualmente atende toda a comunidade através dos seus 15 voluntários e está focada na construção da 
Casa da Criança no bairro da Tapera, para melhor atender e dar suporte para a Pastoral da Criança.

Paróquia Nossa Senhora da Lapa
Rodovia SC 405, 446 Fazenda Rio Tavares – Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3233 8078 – Site: https://nossasenhoradalapa.org.br/ – E-mail: acaosocialculturallapa@gmail.com
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Atenção aos Imigrantes e Pessoas em Situação de Rua 
Ação Social e Cultural da Catedral

Foi fundada em 14 de mar-
ço de 1994 pelo então pároco 
e reitor o Padre José Artulino 
Besen, para a constituição de 
uma Entidade Filantrópica e 
Cultural.

Atua como suporte para as pessoas que atendem 
pessoas em situação de rua. Tem um brechó. Tra-
balha em parceria com a Pastoral do Migrante. Uma 
vez por ano realiza o Bazar beneficente em prol da 
Pastoral do Migrante. Atende aproximadamente 300 
pessoas ao mês. Conta com sete voluntários.

Paróquia Nossa Senhora do Desterro e Santa Catarina
Rua Padre Miguelinho, 55 Centro – Florianópolis
Telefone: (48) 3224 3357 – https://www.catedralflorianopolis.org.br/ – E-mail:secretaria@catedralflorianopolis.org.br

Desenvolvimento Humano Social Integral 
Marista Escola Social Lúcia Mayvorne

Atualmente, a Pastoral Juvenil Marista – PJM, na escola atende 137 es-
tudantes com idade entre 11 e 18 anos e com um perfil que demonstra o 
pluralismo religioso, composto de jovens cristãos, candomblecistas, um-
bandistas, espíritas e sem denominações religiosas. Alguns destes, partici-
pam de espaços de representação arquidiocesana de juventudes, comis-
são provincial de jovens e comitês de organização social e política.

 Está localizado no Maciço do Morro da Cruz, na comunidade Monte 
Serrat, desde 2012 e atende, gratuitamente, por meio de bolsas sociais 
integrais, aproximadamente 550 estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio, sendo um dos diferenciais da unidade a oferta de educação em 
tempo integral para crianças do 1º ao 5º ano e a jornada ampliada para 
adolescentes e jovens.

 O diferencial de sua atuação está na oferta de um currículo pedagógico diversificado nos anos Iniciais, 
que olha para a integralidade da infância com oito horas diárias de atendimento. Além disso, a Jornada Am-
pliada, traz a arte, a pesquisa científica, a tecnologia, a música, a leitura e a dança para os estudantes dos 
anos finais e do ensino médio. A escola tem como objetivo possibilitar a todas as suas crianças, adolescen-
tes e jovens o acesso ao conhecimento, visando o desenvolvimento humano.

 Os trabalhos desenvolvidos caracterizam-se pelas dimensões eclesial, pastoral, social, cultural, pedagógica e 
política. Em cada uma dessas dimensões e através do seu Plano de Trabalho, anualmente, este Núcleo configura 
as suas ações dentro do espaço escolar, na vida das famílias e território cujas comunidades atendidas são do 
Monte Serrat e Alto da Caeira.

A PJM incide seu trabalho nas vidas das e dos adolescentes e jovens, organizando-se no âmbito escolar, 
através de grupos e de uma formação semanal tratando os conteúdos cristãos e de cunho humano, social e 

político de forma dialogal e lúdica, diferenciando-se das 
metodologias de sala de aula. Além disso, as experiên-
cias formativas como trilhas ecológicas, acampamen-
tos, cinemas, cursos de liderança e retiros são com-
ponentes que marcam a trajetória e complementam a 
formação das e dos adolescentes e jovens, ampliando 
a sua visão de mundo e sociedade, despertando ainda 
seu interesse pela mística da educação na fé.

Associação Brasileira de Educação e Cultura
Rua General Vieira da Rosa, 1050
Centro – Florianópolis
Telefone: (48) 3224-9051
Site: https://maristaescolassociais.org.br/
E-mail: mesluciamayvorne@grupomarista.org.br
Instagram: @maristaescolasocialmayvorne

Ação Social de Santo Antônio
Rua Padre Schuler, 81 – Centro – Florianópolis
Telefone: 48 3024-9120 – E-mail: secretariafloripa@franciscanos.org.br
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Florianópolis 
Continente

FORANIA

Projetos voltados aos mais necessitados 
Ação Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima

Suas atividades ti-
veram início na década 
de 60, com os grupos 
“mães gestantes” e “clu-
be de mães” (hoje não 
mais identificados com 
esses nomes); atende 
com confecção de enxo-
vais e roupas para mães 
e crianças necessitadas 
da comunidade.

Atualmente a ação 
social conta com cinco 
frentes de atuação. São 
elas: Cestas básicas: 
são entregues em mé-
dia 200 cestas/mês a fa-
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mílias cadastradas, contando com a colaboração de 
oito voluntários(as). “Brechó Amor Solidário”: Conta 
com 15 voluntárias, que se reúnem duas vezes por 
semana para triagem; vendas e doações; atenden-
do em média 80 pessoas/mês. “Esperança”: Cria-
do em 1985, as oito voluntárias empenham-se na 
confecção de agasalhos para crianças carentes e 

creches, perfazendo em média 500 agasalhos/ano. 
“Amizade”: Conta com a participação de 20 senho-
ras voluntárias dedicadas a trabalhos manuais e 
artesanato. “Idosos”: Composto por senhoras da 
terceira idade da comunidade, promovendo cafés, 
viagens e bingos. Tem 30 participantes, com encon-
tros semanais.

Paróquia Nossa Sra. de Fátima e Santa Teresinha do Menino Jesus
Rua Souza Dutra, 442 – Estreito, Florianópolis
Telefone: (48) 3244 2435
E-mail: presidenciaaspnsfe@gmail.com

Atenção Integral às famílias 
Ação Social Paroquial Santa Maria Goretti

Com o obje-
tivo de apoiar a 
t ransformação 
de vida das fa-
mílias atendidas, 
a Ação Social 
busca priorizar 
uma intervenção 
em caráter inte-
gral, oferecendo, 
além do alimen-
to, acolhimento 
com atendimen-
to socioassisten-

cial e orientação técnica especializada, para aces-
sar os serviços existentes na rede de proteção do 
município. Também oportuniza a participação das 
famílias atendidas em oficinas socioeducativas, ofe-
recidas pela ação social. Todos os serviços presta-
dos têm início com o acolhimento às famílias mo-
radoras da comunidade que, por meio da escuta 
qualificada, realizada por profissional do Serviço 
Social, visa identificar demandas e dar os devidos 
encaminhamentos.

 O “Projeto Pão de Cada Dia” atende 150 famí-
lias e é considerado o projeto destaque. Ele distri-
bui mensalmente, cestas básicas às famílias ca-
rentes, moradoras da comunidade e adjacências, 
cadastradas na entidade. Também atende famílias 
moradoras da área de abrangência da Paróquia, 
que corresponde às comunidades da Coloninha, 
Monte Cristo, Chico Mendes e Novo Horizonte. Por 
ser uma entidade social articulada com os serviços 
socioassistenciais do município, atua na mesma 
área de abrangência do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS. O atendimento tem três 
dimensões: acolhida, acompanhamento especiali-
zado e articulação em rede, visando contribuir na 
resolução da situação de vulnerabilidade, orientan-
do e realizando debates acerca do tema proposto, 
incentivando assim, a participação de todos.

Paróquia Santa Maria Goretti
Rua Santa Rita de Cássia, 1050
Coloninha, Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3365 8604
E-mail: aspsmg@outlook.com

Acolhimento e atenção à Criança e ao Adolescente 
Lar Nossa Senhora do Carmo

A casa surgiu por meio de duas senhoras, enga-
jadas na Ação Social da Paróquia Nossa Senhora 
de Carmo, que iniciaram o atendimento a crianças 
e adolescentes da Via Expressa. Notando as precá-
rias condições vividas por eles, estas senhoras e o 
padre da época inauguraram em 1994, a Casa Lar 

Nossa Senhora do Carmo, que acolhe crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
maus-tratos e/ou negligência e violência sexual.

A Casa Lar atende 20 usuários(as) e conta com 
15 funcionários(as) e 10 voluntários(as). São reali-
zadas atividades lúdicas, cursos educativos, apoio 
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pedagógico, refeições diárias e atendimento psi-
cossocial. Procura-se priorizar o retorno familiar 
e, quando este não se faz possível, a colocação 
em família substituta, objetivando evitar a institu-
cionalização das crianças e adolescentes acolhi-
dos e garantir o direito de convivência familiar e 
comunitária, segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

No Projeto “Fazendo Minha História”, fundado 
em 2013, os colaboradores realizam atendimento 
individual e semanal para os acolhidos, por meio de 
mediação de leitura e construção de um “álbum da 
vida”, (fotografias) das crianças e adolescentes.

Lar Nossa Senhora do Carmo
Rua Vitor Silva, 50 – Coqueiros – Florianópolis
Telefone: (48) 3028 0765 – larnossasenharadocarmo.wordpress.com – E-mail: casalacoqueiros@email.com
instagram.com/larnsdocarmo/

Cultura e protagonismo juvenil 
Centro Cultural Escrava Anastácia (CCEA)

Fundado em 08 de junho de 1988, 
inicialmente chamou Centro Cultural Es-
crava Anastácia da Nossa Senhora do 
Monte Serrat, juntando devoções popu-
lares africanas e católicas, muito presen-
tes na comunidade onde se instalou. O 
articulador social é o Padre Vilson Groh 
– fundador, juntamente com Dona Darcy, 
Seu Teco (in memoriam) e outros líderes 
comunitários. A organização não possui 
vinculação religiosa e nasceu para cuidar 
de adolescentes e jovens e protegê-los 
dos apelos do tráfico, da prostituição e 
fazer encaminhamentos para o mundo 
do trabalho.

Atua na preparação para o mercado 
do trabalho para adolescentes, a partir 
de 14 anos, no Programa “Rito de Pas-
sagem”; Programa “Jovem Aprendiz”; 
“Casa de acolhimento para crianças” e 
adolescentes de 0 a 18 anos; distribuição 
de cestas de alimentos não perecíveis e 
orgânicos para as famílias dos jovens; 
seleção e distribuição de roupas para jo-
vens; disponibilização de cozinha para a 
produção de comida para a população 
de rua; realização de bazares solidários 
para apoio aos projetos com jovens, em 
parceria com a ASA.

Destaca-se o projeto “Rito de Passagem”, que oferece 
formação em contra turno para adolescentes a partir dos 14 
anos, visando o acesso ao mundo do trabalho, sendo o Pro-
grama “Jovem Aprendiz” uma das possibilidades de inserção 
laboral. Atende 230 adolescentes e jovens com idade de 14 a 
22 anos e suas famílias (100 por mês). Tem 33 colaboradores 
e 28 voluntários.

Centro Cultural Escrava Anastácia (CCEA)
Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 01
Balneário, Florianópolis
Telefone: (48) 3224-1151
Site: www.ccea.org.br
E-mail: falecom@ccea.org.br
Instagram: @centroculturalescravaanastacia
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Educação, Cuidado e Compromisso com a Comunidade 
Centro de Educação Popular – CEDEP

O CEDEP foi criado em 16 de 
dezembro de 1987, com o intuito 
de apoiar e fortalecer os movi-
mentos populares – na luta pela 
construção de moradias para os 
sem teto. Nessa época Florianó-
polis recebia muitas famílias mi-
grantes, expulsas do campo pela 
política desenvolvimentista e de 
incremento da agroindústria dos 
grandes latifúndios. Essas famí-
lias de forma precária se instala-
ram nos morros e na margem da 
via expressa. Além do problema 
da moradia, veio o desafio de 
se adaptar à vida na cidade. As 
crianças encontravam dificulda-
des de se adaptarem às esco-
las públicas e os pais se depa-
raram com a falta de segurança 
de seus filhos no momento que 
saiam para o trabalho. Desta ne-
cessidade surgiu o projeto “Ofici-
nas do Saber”. Em 1991 inicia-se 
em espaços precários, barracos, 

jo antigo do CEDEP, de atender mais às necessida-
des do território do Monte Cristo, escutar os mora-
dores, e tornar a instituição também num espaço de 
acolhimento, formação e desenvolvimento. Assim, 
Cultivar a Comunidade é trazer o olhar para a co-
munidade, ouvindo as suas demandas e propondo 
formas de atendê-las e estreitar laços entre o CE-
DEP e seu entorno.

O “Semeando Conhecimento” é o Programa do 
CEDEP que reúne os diversos projetos voltados 
para a parte pedagógica da instituição. Reúne os 
projetos voltados para a formação e desenvolvi-
mento educacional de crianças, adolescentes e 
jovens em idade escolar, atendendo esse público 
sobretudo no contraturno da escola.

CEDEP
Rua Frei Fabiano de Cristo
Monte Cristo, Florianópolis
Telefone: (48) 3244.7497
Site: http://cedeponline.com.br/
E-mail: coordenacaogeral@cedeponline.com.br
instagram.com/cedeponline/

centros comunitários, com atividades de comple-
mentação escolar e de recreação em diferentes 
comunidades (Novo Horizonte, Nova Esperança, 
Vila Aparecida e Ilha Continente). Surgiu o sonho da 
“Oficina Única” para centralizar, aumentar e qualifi-
car esses atendimentos. Veio a luta pelo terreno e 
depois pela construção do prédio. Em 2005 a sede 
foi inaugurada.

O CEDEP realiza atendimento socioeducativo a 
350 crianças, adolescentes, jovens e adultos em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica da re-
gião do Monte Cristo, em perspectivas de desenvol-
vimento integral do público atendido e do território 
onde residem. O trabalho é realizado por meio de 
dois Programas: “Cultivando Comunidade” e “Se-
meando Conhecimento”.

No dia a dia do Projeto “Oficinas do Saber” de-
senvolve-se um trabalho na perspectiva da edu-
cação integral – como formação integral do SER, 
promovendo o desenvolvimento humano para que 
os sujeitos se posicionem que reconheçam os seus 
direitos e atuem no enfrentamento das desigualda-
des sociais.

O “Cultivando a Comunidade” parte de um dese-
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Acolher, proteger, educar e integrar 
Obras de Assistência Social Dom Orione

A entidade tem sua sede no bairro de Capoeiras e seu atendimento se irradia para as comunidades 
dos Bairros do Monte Cristo (Chico Mendes, Novo Horizonte, Promorar) Abraão, Coloninha, Itaguaçu, e 
comunidades Ilha Continente e Morro da Caixa.

 A instituição proporciona o atendimento de educação complementar para 140 crianças e adolescentes, 
por meio de 14 profissionais contratados e 13 voluntários, proporcionando vivências que contemplem as ne-
cessidades inerentes à faixa etária atendida (06 a 14 anos), na perspectiva de uma formação integral de seres 
humanos capazes de serem protagonistas de uma sociedade mais justa e comprometida com valores saudá-
veis, éticos, morais e ecológicos.

O projeto de destaque é: “Arte musical como instrumento de promoção da cidadania” que desen-
volve vivências com a arte musical como expressão das emoções, técnicas, sensações, sentimentos, 
aprendizagens, fortalecendo a formação das crianças e adolescentes como sujeitos integrados positi-
vamente em sociedade e difundindo a arte musical global e local em sua diversidade

Obras de Assistência Social Dom Orione
Rua Prefeito Dib Cherem, 2698 Capoeiras – Florianópolis
Telefone: (48) 3365-3409 – domorionefloripa.blogspot.com
E-mail: oasdocasc@gmail.com – Instagram: @cedofloripa

Outras paróquias e ações sociais da forania

Paróquia São João Batista e Santa Luzia
Endereço: Rua Isaura Comichole Pires, 102
Capoeiras, Florianópolis/SC – Telefone: (48) 3244-0238
E-mail: secretaria@paroquiadecapoeiras.org.br

Ação Social e Cultural N. Sra. da Glória
Rua Sérgio Gil, 792
Balneário, Florianópolis/SC – Telefone: (48) 3206-5135
E-mail: ascunseg@yahoo.com.br

Ação Social São José e Santa Rita de Cássia
Rua Luiz D`Acampora, 207 – Jardim Atlântico, Florianópolis/SC – CEP: 88095-330 – Telefone: 48 3240-4154 
E-mail: paroquiasjrc@ig.com.br
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Barreiros

A promoção humana na Paróquia 
Ação Social de Barreiros

FORANIA

A Ação Social de Barreiros é uma organização 
da sociedade civil, fundada pela Paróquia Sagra-
dos Corações, pelo Padre Justino Corstjens em 
11 de fevereiro de 1961, tendo como objetivo pri-
mordial o desenvolvimento da comunidade e a 
promoção de atividades de cunho formativo. Nas 
primeiras décadas foram iniciadas as atividades 
da creche (uma das primeiras em Barreiros, a fim 
de atender crianças da comunidade). A instituição 
atua com fins educacionais e assistenciais e dire-
ciona suas ações no sentido de garantir os direitos 
fundamentais das pessoas por ela assistidas.

Atualmente são desenvolvidos os seguintes 
projetos:  Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de vínculos (SCFV), Centro de Educação Infantil 
Nossa Senhora de Lourdes; Centro de Educação 
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Infantil Anjo da Guarda; Grupo de idosos Raio de 
Luz; Grupo de idosos Maria da Glória; Grupo São 
Cristóvão; Brechó, Grupo de Costura. Esses projetos 
atendem 130 crianças no Centro Educacional Infantil 
– CEI Anjo da Guarda, 115 crianças no CEI Nossa 
Senhora de Lourdes, 70 crianças e adolescentes no 
SCFV, gestantes, 34 adultos (pessoas em situação 
de rua), e 75 idosos nos grupos de idosos. Possui 27 
funcionários contratados e 26 voluntários.

O SCFV – atende como público-alvo, crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
com faixa etária de 6 a 17 anos em período de con-
tra turno escolar, tendo como foco a diminuição das 
situações de risco social e prevenção de ocorrências 
de exclusão social, além de contribuir no processo de 
formação escolar, profissional, de cultura e cidadania. 
Oferece as seguintes oficinas: Canto; Sopro; Dança; 
Muay Thai; Jiu Jitsu; Educação Física e Capoeira.

Ação Social de Barreiros
Rua Cândido Amaro Damásio, 700 – Jardim Cidade de Florianópolis – São José/SC – Telefone: 3246-5989
www.acaosocialdebarreiros.org.br/
E-mail: contato@acaosocialdebarreiros.org.br

Promoção Humana e Justiça Social 
Ação Social Paroquial São Judas Tadeu

A Ação Social São Judas Tadeu foi fundada em 
1985.  Atende, atualmente, em torno de 100 famílias 
em vulnerabilidade social com cestas básicas men-

sais, doações de roupas, calçados, fraldas geriátri-
cas e enxovais para bebês recém-nascidos. 

Seu trabalho visa à promoção humana, a justiça 
e a igualdade social. Desenvolve os seguintes proje-
tos: Projeto Conviver, que dá atendimento e suporte 
a idosos, em torno de 70 pessoas; Projeto Criar e 
Pintar, que desenvolve trabalhos artesanais, reali-
zados por voluntárias que são vendidos e os recur-
sos destinados para incrementar as cestas básicas; 
Campanha de Natal “Árvore Solidária”, que é realiza-
da anualmente no mês de novembro, para arrecadar 
brinquedos e roupas novas para as crianças de 0 a 
12 anos. O Projeto Dedo Doce, oferece um Curso 
Básico de Confeitaria, bimestral, capacitando em tor-
no de 30 alunos, integrantes das famílias assistidas.

Paróquia São Judas Tadeu
Rua Capitão Pedro Leite, 406 – Barreiros, São José/SC – Telefone: (48) 3246-0122
E-mail: acaosocialsaojudastadeu2020@gmail.com

Caridade Social e vínculos com idosos 
Ação Social da Paróquia Santa Cruz

O trabalho de cons-
cientização da caridade 
social junto aos grupos 
e pastorais é um dos 
principais pilares da 
ação social, que realiza 
arrecadação de alimen-

tos para a distribuição de cestas básicas para as famí-
lias carentes. São distribuídas, mensalmente, em tor-
no de 80 cestas básicas, para diversas faixas etárias. 

Também tem um projeto de fortalecimento de 

vínculo com 80 idosos da comunidade, visando a 
integração, seu bem-estar e a qualidade de vida. 
Semanalmente  se reúnem para realizar atividades 
de recreação, orientação, bingos, trabalhos manu-
ais, entre outros.

Paróquia Santa Cruz
Rua Independência, 972 – Areias, São José/SC
Fone: (48) 3246-5572 
www.pscruz.org.br
E-mail:  paroquiasantacruzareias@gmail.com
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Força Voluntária em favor dos mais necessitados 
Cozinha Comunitária Diácono Venceslau

A cozinha comunitária é anexa à Capela Bom 
Jesus dos Passos, no Bairro José Nitro, em São 
José e tem, como principal objetivo, atender crian-
ças de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilida-
de. É vinculada à Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes e São Pedro de onde provém toda 
ajuda e apoio, com o desígnio de amenizar a dor 
e as necessidades do próximo. Em conjunto, são 
feitas ações, como: almoço, que é servido todos 
os dias da semana; doação de roupa, calçados, 
brinquedos e material escolar. A cozinha comuni-
tária iniciou no ano 2003 com o Diácono Vences-
lau. Após seu falecimento em 2014, passou a ser 
conduzida pela Senhora Terezinha Meurer Gues-
ser, que está à frente da cozinha até o presente 
momento. 

Com a Pandemia (2020/2021) houve um au-
mento significativo de famílias, passando a incluir 
novas crianças, em torno de 70 atendimentos ao 
dia.  As ações são desenvolvidas por mulheres vo-
luntárias que se dedicam e se doam para trans-

Atuação em rede e desenvolvimento humano integral 
Instituto José Berkenbrock – IPE

O Instituto José Berkenbrock (IPE) foi criado em 13 de setembro de 
2016 com o propósito de ajudar famílias vulneráveis. Atende cerca de 500 
pessoas (Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos). Conta com 
cinco profissionais contratados(as) e com cerca de 85 voluntários(as).

O IPE realiza projetos e ações de desenvolvimento sócio humanitá-
rio, através da Rede Comunitária IPE. Também oferece cursos e ofici-
nas educacionais e profissionalizantes, além de atividades culturais, es-
portivas e de socialização. Dentro de suas instalações, o Instituto José 
Berkenbrock possui um Espaço Terapêutico, no qual oferece tratamen-
tos e terapias a um preço acessível para a população. Para manter 
seus projetos e iniciativas, o IPE organiza bazares, feiras, bingos e ri-

fas. Como o meio ambiente é uma das preocupações do Instituto, são promovidos workshops de cons-
cientização sustentável, ambiental e, ainda, para a área da saúde.

O Programa Rede Comunitária IPE Social, visa oferecer, para a comunidade, uma nova modalidade de 
serviços solidários, em rede, de natureza comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda com 
perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da economia solidária.

IPE
Rua Domingos Pedro Hermes, 347
Jardim Cidade de Florianópolis, São José  – Fone: (48) 98497-2423
https://institutoipe.org.br/
instagram.com/ipeberkenbrock/

formar a vida das crianças com amor, carinho e 
respeito acima, de tudo.

Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes  
e São Pedro
Rua João Eliseu de Souza, S/N
José Nitro, São José – Telefone: (48) 3246-557
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Zelo Pastoral e Amor Fraterno 
Marista Escola Social São José

Está localizado no loteamento Jardim Zanellato, bairro Serraria, no município de São José, Região 
Metropolitana de Florianópolis. Foi fundado pelos IrmãoS Maristas em 1996, através de uma parceria 
entre o Grupo Marista e a Prefeitura de São José.  

O Marista Escola Social São José, atende gratuitamente mais de mil educandos em situação de vulne-
rabilidade, nos Anos Iniciais, Finais, Médio e na Jornada Ampliada. Trabalham em sinergia com os demais 
órgãos e instituições de promoção, garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O Marista 
Escola Social São José, continua concretizando o sonho de Marcelino Champagnat, fundador do Institu-
to Marista, na promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Busca por meio de 
uma educação emancipadora, transformar a realidade dos educandos atendidos, tendo como meta formar 
cidadãos éticos e solidários. Para isso, a Pastoral Juvenil Marista (PJM) é um dos movimentos presentes 
na comunidade escolar, que busca fomentar o protagonismo e os valores maristas, entre eles: o amor ao 
trabalho, a sustentabilidade e a espiritualidade.  

Trabalham com o modelo de Jornada Ampliada, atende no contraturno escolar com oficinas de música, 
teatro, pintura em tela, grafite, futsal, karatê, são mais de vinte modalidades de oficinas oferecidas gratuita-
mente, algumas também contam com a parceria do município. 

Outras paróquias da forania

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Rua Iano, 1745 – Nossa Senhora do Rosário, São José/SC – Telefone: (48) 3346-1676 
E-mail: paroquia_rosario1@hotmail.com

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Procasa  
Endereço:  Rua Colômbia, 450 Procasa
88117-225 São José/SC – Fone/Whatsapp: (48) 3035-3034 – E-mail: pnsa12@hotmail.com

Marista Escola Social São José
Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 2302 Serraria – São José – Telefone: (48) 3258-0964
Site: https://maristaescolassociais.org.br/escola/marista-escola-social-sao-jose/
Instagram: @maristaescolasocialsaojose
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Brusque

73 anos de promoção social em Brusque 
Ação Social Paroquial São Luiz

FORANIA

Foi fundada em 04 
de agosto de 1949 
pelo Dr. Carlos Moritz 
e outros membros da 
sociedade brusquen-
se. Objetiva prestar 
apoio à população ca-
rente com os princípios 
da Doutrina Social da 
Igreja Católica, com a 
finalidade de promover 
a solidariedade e mi-
nimizar as diferenças 
sociais, proporcionan-
do instruções básicas 
e utensílios de primeira 
necessidade às pes-
soas carentes. Atua 
também nas áreas de 
atenção ao idoso, ges-
tantes, atendimento 
emergencial, promo-
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ção de saúde e trabalhos manuais. Com 72 anos 
de existência traçou sua trajetória norteada pelo 
desejo de ajudar a construir uma sociedade mais 
fraterna e uma cultura de cooperação.

São 4.000 famílias cadastradas que recebem 
alimentos, roupas, calçados, kits de higiene, kits 
de limpeza, fraldas, cobertores, enxoval, utensí-
lios de casa e móveis. Atende as famílias com 
um suporte emergencial após o cadastro de ava-
liação socioeconômica e acompanhamentos da 
rede de apoio. Conta, ainda, com cinco psicólo-
gos(as) voluntários(as) que auxiliam, conforme 
a necessidade e encaminhamento da assistente 
social ou dos atendimentos realizados pelos pa-
dres da paróquia.

A cidade de Brusque possui elevado número 
de idosos e pessoas com necessidades especiais, 
que fazem uso de fraldas geriátricas e infantis. Devi-
do à alta demanda, foi adquirida uma máquina para 
confeccionar fraldas infantis e geriátricas para suprir 
as necessidades urgentes de muitas famílias caren-
tes. As fraldas serão doadas conforme cadastrados 
na ação social. Os materiais para a fabricação se-

Paróquia Santa Catarina
Rua Botuverá, 54 – Dom Joaquim – Brusque – Telefone: (47) 3351 0765
paroquiasantacatarina.com

rão adquiridos através de parcerias e rede de apoio 
para os recursos financeiros do projeto.

Paróquia São Luiz Gonzaga
Rua Padre Gattone, 75 – Centro – Brusque/SC
Telefone: (47) 3355-5556
www.paroquiasaoluisgonzaga.com/ E-mail: 
acaosocialpslg@gmail.com
www.instagram.com/matrizsaoluisgonzaga/

Atenção à Família e às Gestantes 
Ação Social Paroquial de Santa Catarina

A Ação Social Paroquial surgiu da necessida-
de de existir no bairro uma pastoral de caráter 
assistencial, filantrópico e educativo, visando a 
promoção humana, sem qualquer forma de dis-
criminação. Atende 400 pessoas mensalmente e 
tem 20 voluntários(as). Realiza o trabalho de do-
ações de roupas, cursos para gestantes, doação 
de enxovais e de cestas básicas, empréstimo de 
cadeiras de rodas, camas hospitalares e mule-
tas. Também oferece apoio ao clube de mães, 
que realizam trabalhos manuais para as gestan-
tes. Os recursos são arrecadados de um brechó 
e doações da comunidade.

O Curso de gestantes é um dos destaques da 
ação social. Nele as participantes recebem várias 
palestras, entre elas, nutrição, médica, amamen-
tação, dúvidas sobre o parto, cuidados com o 
bebê, entre outros. As participantes recebem o 
enxoval de bebê.
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Atenção Social aos necessitados 
Sociedade de Promoção Social e Cultural Santa Teresinha

A ação social atende em média 50 pessoas por 
mês e conta com 15 voluntários(as), no desenvol-
vimento de atividades com crianças, jovens, adul-
tos e idosos, de preferência aqueles em situação 
de vulnerabilidade. Dentre as ações realizadas pela 
ação social destacam-se: oficinas de costura, bor-
dados, crochê, tricô e artesanatos, atendimentos às 
gestantes em parceria com os postinhos de saúde e 
entrega de kit bebê, atendimento emergencial (ces-

tas básicas, roupas, cobertores) e confraternização 
natalina com as crianças e suas famílias com doação 
de brinquedos.

Paróquia Santa Teresinha
Rua Santos Dumont, 1488
Santa Teresinha, Brusque
Telefone: (47) 3350 0301
E-mail: paroquiaste@gmail.com

Coração quente, mão estendida 
Ação Social São Judas Tadeu

A ação social foi criada em 19 de maio de 
2005 e atende 400 pessoas carentes e que se 
encontram em estado de vulnerabilidade, atra-
vés de 18 voluntários (as). Dentro dos trabalhos 
que realizam destacamos: Projeto Aqueça uma 
criança no inverno: doação de roupas e calça-
dos; doação de cestas básicas; bazar comu-
nitário; entrega de cobertores para famílias ca-
rentes; entrega de roupas, agasalho e calçados 
para as crianças.

Paróquia São Judas Tadeu
Rua Santa Cruz, 177
Águas Claras, Brusque
Telefone: (47) 3355 7715
E-mail: psjt.brusque@gmail.com
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Amparo social e promoção humana 
Assistência Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A Assistência Social Paroquial teve início 
em 1962, com a vinda do Padre Ivo Ritter para 
Guabiruba, que foi um forte incentivador das 
causas sociais da Igreja. Mobilizou as comuni-
dades para dar início aos atendimentos e visi-
tar os mais carentes.

Atualmente, atende 100 famílias mensal-
mente, e conta com 13 voluntários(as). Desen-
volve trabalhos com os mais carentes, com 
famílias de baixa renda e com alto grau de 
vulnerabilidade, dando assistência com doa-
ções de roupas, calçados, roupa de cama e 
banho e entrega de cestas básicas. Colabora 
na construção e reforma de casas e realiza os 
seguintes cursos: geleia e pão caseiro, doci-
nhos de natal e curso para gestantes com do-
ação do enxoval.

Paróquia N. Sra do Perpétuo Socorro
Rua Brusque, 9
Centro, Guabiruba
Telefone: (47) 3354 0115
E-mail: igrejaguabiruba@gmail.com

Auxílio às famílias carentes 
Ação Social Paróquia Nossa Senhora de Azambuja

Ação Social de Azambuja existe há 
cerca de 30 anos. Surgiu a partir das 
necessidades e carência de algumas 
famílias de Azambuja. Tem quatro volun-
tários e realiza atendimentos a 130 fa-
mílias carentes com doação de roupas 
e alimentos, enxoval para gestantes, vi-
sitas às famílias carentes e doentes, au-
xílio na busca de emprego, auxílio com 
medicação e gás.

Paróquia N. Sra. de Azambuja
Rua: Azambuja, 960
Azambuja, Brusque
Telefone: (47) 3396-6276
www.azambuja.org.br
E-mail: azambuja.org.br@gmail.com



REVISTA DA ASA  EDIÇÃO 004  2022 29

Camboriú

Música, dança e cidadania na comunidade 
Ação Social e Cultural de Monte Alegre

FORANIA

O trabalho prestado pela entidade atende três grandes grupos: 
crianças e adolescentes, adultos e idosos. São oferecidos: ofici-
nas de artesanato (pintura em tecido, artesanato com material re-
ciclado, tricô e crochê), Aula de Karatê, Jiu jitsu, Ginástica Rítmica, 
Oficinas de Violão, canto, Aulas de Dança, aulas de informática 
básica, manutenção e programação de computadores, aulas de 
Inglês e espanhol para adolescentes e jovens, grupo da terceira 
idade, atendimento psicológico e psicopedagógico, auxílio para 
as famílias que passam por dificuldade com alimentação e doa-
ção de roupas.

A entidade mantém parceria com a Prefeitura Municipal de Cam-
boriú, a Ação Social Arquidiocesana (ASA), a Província das Irmãs 
Catequistas Franciscanas, Paróquia Senhor Bom Jesus, Banco Itaú 
S.A., Schopchaki Goju Karate e a Escola de Inglês e Espanhol Get 
It. Os atendimentos com doação de cestas básicas oscilam em 200 
famílias todos os meses. Tem nove colaboradores e 28 voluntários.

Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua Monte Agulhas Negras, 512 – Monte Alegre – Camboriú –  Telefone: (47) 3363-9796
Site: psbomjesus.org.br/
E-mail: acaosocial@pbomjesus.org.br
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Atendimento ao imigrante e artesanato 
Ação Social Paroquial Nossa Senhora Aparecida

Atende às famílias em situação de vulnerabilidade que 
pertencem às comunidades da paróquia e estrangeiros que 
comprovem residência na área de abrangência. Atualmen-
te, o número de atendimentos aos imigrantes venezuelanos 
representa a maioria das famílias cadastradas

Um destaque no trabalho realizado é a Oficina de Feltro, 
pois a maioria das participantes relatam o benefício do arte-
sanato na saúde mental, e na valorização como indivíduo. O 
grupo recebe encomendas de grupos e pastorais e produz 
artesanatos para algumas celebrações importantes, como 
a da Entrega da Estrela. No total atendem, em média, 100 
famílias ao mês e têm 20 voluntários

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rua Dom Carlos, 79 – Vila Real – Balneário Camboriú
Telefone (47) 3360-0488
E-mail: ns_aparecida@hotmail.com

Compaixão e oportunidades 
Associação Social e Cultural Cristo Rei

Desde que foi criada em 1967, a ação social tem 
como objetivo principal atender as pessoas que ne-
cessitam de alimentos, agasalhos, medicamentos e 
educação.

Hoje a associação dá continuidade aos traba-
lhos e procura ampliá-los. Possui quase 80 voluntá-
rios, e atende aproximadamente 5.000 famílias, em 
sete projetos em andamento, que são: “Comida na 
Mesa”; “Aquecendo Vidas”; “Nazaré”; “Arte & Mo-
vimento”; “Caminhar”; “Senti Compaixão”; “Amigos 
da Limpeza”; e, quatro oficinas (curso de bordado, 
curso de língua portuguesa para imigrantes, curso 
de Artesanato com feltro; curso de canto e violão.

Na fundação da ação social, a senhora Helena 
Maria Dellagnelo (com 13 anos) se fazia presente, 
em 1967 e ainda hoje, em 2022 continua ativa na 
Associação Social com muito zelo, amor e cari-
nho. É assim a mesma preocupação perpétua. No-
vos passos são dados, a fraternidade acontece, e o 
Evangelho de Jesus Cristo é praticado.

Paróquia Divino Espírito Santo
Rua Manoel Anastácio Pereira, n. 201
Centro – Camboriú
Telefone: (47) 3365 1047
E-mail: asccrei67@hotmail.com

Paróquia Santa Inês – Balneário
Endereço: Rua 1400, 492
Centro – Balneário Camboriú
Telefone: (47) 3367-0847
E-mail: paroquiasantainesbc@outlook.com

Centro Social São Sebastião
Av. Do Estado, 1750 – Balneário Camboriú
Telefone: (47) 3360 4321
E-mail: saosebastiao@redel.com.br
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Itajaí

É Deus que convida a ir ao povo 
Ação Social Paroquial de Cordeiros

FORANIA

Com o objetivo de 
acolher as famílias em 
vulnerabilidade social, 
a ASPACOR desenvolve 
suas atividades desde 
1986. Atende famílias 
em vulnerabilidade so-
cial, oferecendo saco-
lões mensalmente a 150 
pessoas cadastradas 
e moradores em situa-
ção de rua, oferecendo 
cerca de 100 marmitas, 
todas as quartas-feiras.

O Projeto Social Ir 
ao Povo, nasce de uma 
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dimensão Dehoniana. Deus nos chama para atra-
vés do seu filho como fonte de amor, reparar as 
feridas das pessoas em situação de rua, levando 
comida, roupas, oração e o desejo de impactar a 
vida daqueles que são invisíveis para a sociedade. 
O projeto também encaminha a centros terapêuti-
cos aqueles que querem se tratar de algum tipo de 
dependência química, acompanhados com visitas 
e apoio psicológico.

Agora, o grande sonho é construir a Casa Social 
Padre Dehon, onde será possível atender idosos, 

crianças, famílias inteiras, oferecendo horta comuni-
tária, cursos, contra turno escolar, banhos, roupas, 
alimentos, cultura, arte e esporte. O terreno já foi 
doado pela Prefeitura, agora falta a estrutura física.

Paróquia São Cristóvão
Rua Odílio Garcia, 446 – Cordeiros – Itajaí
Telefone: (47) 3341-1408
www.paroquiasaocristovao.com
E-mail: projetosocialiraopovo1@gmail.com

Reconstrução de casas e atendimento aos necessitados 
Ação Social Paroquial da Fazenda

 A Ação Social nasceu fruto da atuação de Pe. 
Hélio da Cunha, que acompanhava o árduo e apai-
xonado trabalho do Diác. Aldo A. dos Santos. No 
início o objetivo era aplacar a fome dos necessita-
dos. Depois, com a vinda de mais voluntários, novas 
frentes de trabalho foram se abrindo. Atende 70 fa-
mílias, diretamente, com 80 voluntários (as). Os tra-
balhos realizados são: doação de cestas básicas, 
doação de roupas, enxovais, aquisição de óculos e 
remédios, empréstimo e/ou doação de equipamen-
tos para mobilidade (cadeira de rodas, muletas), 
fraldas geriátricas e infantis, grupo de idosos, além 
de reconstruir, nos últimos cinco anos, seis casas.

 O público-alvo são as famílias em situação de 
vulnerabilidade social, particularmente idosos, aca-
mados e crianças. A comunidade é informada sobre 
as necessidades dos assistidos, de modo que rapi-
damente conseguem responder às necessidades 
que surgem. Um projeto que tem se destacado nos 
últimos tempos é a reconstrução de casas. Estão 
construindo a morada de uma mulher que vive só e 
não tem família, cuja casa estava desde fevereiro de 
2020 interditada pela Defesa Civil.

Paróquia N. Sra. de Lourdes
Rua Amaro Jaques, 85 – Fazenda – Itajaí
Telefone: (47) 3344-3972
Email: acaosocialfazenda@gmail.com

Gerando Vidas: mutirão solidário 
Ação Social Paroquial São João Batista

A atuação da Ação Social desde seu início em 
1977, com o Padre Agostinho Sthalin, sempre foi 
voltada ao bairro Imaruí, onde foram desenvolvidos 

diversos projetos, como cursos de crochê e tricô, 
aulas de violão e teclado, clube de mães, grupo mi-
rim e pequeno cidadão.
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 Atualmente oferece vários serviços e projetos à 
comunidade do bairro São João, atendendo aproxi-
madamente 350 pessoas por mês. São eles: Serviço 
Cesta Básica; Projeto Pão Nosso; Gerando Vidas; 
Serviço Feirinha do Bem; Projeto Divina Infância de 
Maria; Projeto Janta Solidária; serviço de doação de 
roupas; serviço de bazar; sala de produção; aulas 
de violão, teclado; curso de costura e artesanato; 
projeto sala de atendimento; horta solidária.

 A ação social tem como destaque o Projeto Ge-
rando Vidas: convivência e fortalecimento de vínculo 
das gestantes e parturientes, que iniciou em setem-
bro de 2020, em parceria com as Unidades de Saú-
de do Imaruí e do bairro São João, oferecendo às 
gestantes e parturientes oficinas, palestras, terapias, 
alimentação, enxoval, book fotográfico e acompa-
nhamento da criança até o primeiro ano de vida.

Paróquia São João Batista
Largo São João – São João – Itajaí
Telefone: (47) 3348-2594
E-mail:acaosocialparoquialsj@gmail.com

Atenção às famílias empobrecidas 
Ação Social São Vicente

A cidade de Itajaí é uma cidade que 
recebe muitos imigrantes do Brasil e do 
exterior, atraídos pelo Porto local. As-
sim essas pessoas chegam à cidade 
e muitas não conseguem empregos, 
necessitando de ajuda de alimentos 
e roupas. Tragédias como as enchen-
tes de 1983 e 1984 também foram fa-
tores que despertaram a necessidade 
de uma ação social na Paróquia São 
Vicente, que foi fundada em 26 de de-
zembro de 1988.

Os 10 voluntários(as) atendem to-
das as quintas-feiras os moradores 
de rua, famílias de baixa renda e ca-
rentes. Iniciam o atendimento com um 
momento de oração, que dura cerca 
de 40 minutos. Depois servem 300 ca-
chorros-quentes com suco ou café. Em 

Paróquia São Vicente de Paulo
Rua Estefano José Vanolli, 1029 – São Vicente, Itajaí – Telefone: (47) 3241-2742
E-mail: paroquiasvicentepaulo@yahoo.com.br

seguida todos são atendidos e encaminhados para a doação de 
roupas, onde cada pessoa pode pegar até 15 peças. Algumas 
dessas pessoas pedem alimentação. Em média, atendem 120 
famílias por mês. Esses sacolões são entregues na casa das 
pessoas no período da noite no mesmo dia.
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Corrente do Bem 
Ação Social do Santíssimo Sacramento

 No dia 13 de março de 2021, um grupo de ami-
gos se reunia para realizar uma missão. fazer refei-
ções para doar. O primeiro encontro, que rendeu 50 
refeições, foi promovido por um casal e por voluntá-
rios. Foi tão especial que, no mesmo dia, iniciaram o 
movimento para o fim de semana seguinte, e assim 
como o número de refeições, o número de voluntá-
rios também dobrou, chegando a 100 refeições no 
segundo encontro. Surgiu, então, a Corrente do Bem.

Agora, entregam semanalmente 300 refeições 
para moradores de rua e famílias carentes, cestas 
básicas, roupas, cobertores, kits de higiene e limpe-
za, medicamentos não subsidiados pelo SUS, paga-
mento de aluguel, luz e água, além da participação 
em campanhas que surgem ao longo do tempo.

Paróquia Santíssimo Sacramento
Praça Gov. Irineu Bornhausen, s/n – Centro, Itajaí – Telefone: (47) 3348-1254
E-mail: correntedobemitj21@gmail.com

Obra de Caridade Cristã 
Pia União de Santo Antônio

Em 2011, durante a missa solene em honra a Santo Antônio, no dia 13 de junho, o pároco do Ssmo. 
Sacramento, Pe. Sérgio José de Souza, recém-empossado, sugere a instituição paroquial da Pia União de 
Santo Antônio. Com a finalidade eminentemente assistencial, visa à promoção de diversas obras de carida-
de cristã, em prol da realização humana e dos vulneráveis, sem distinção alguma quanto à raça, religião e 
condição social.

A Irmandade conta com 45 membros e é mantida através de doações de pães por fiéis e pessoas da 
comunidade; arrecadação semanal do cofre de Santo Antônio, doações eventuais, em espécie, por fiéis e 
pessoas da comunidade. Destacam duas ações: Café da manhã de Santo Antônio que é realizado no dia 
13 de junho, dia de Santo de Antônio, café oferecido aos moradores em situação de rua e o Almoço de 
Natal, que é realizado em dezembro e oferecido aos moradores em situação de rua e a famílias carentes 
cadastradas junto à ação social.

Paróquia Santíssimo Sacramento
Praça Gov. Irineu Bornhausen, s/n – Centro, Itajaí – Telefone: (47) 3348-1254
E-mail: paroquiasantissimo@gmail.com
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Uma obra de amor para servir 
Associação Obra São Lourenço

Em 2015, quando o Arcebispo de Florianópolis, 
Dom Wilson Tadeu Jönck, organizou as foranias, os 
18 diáconos permanentes da Forania Itajaí decidi-
ram criar uma associação com o objetivo de aco-
lher e tratar dependentes químicos em função da 
assistência que já prestavam aos moradores de 
rua. À época, a metodologia foi alicerçada na fé e 
em atividades espirituais, convivência entre pares e 
com uma equipe técnica reduzida, com o método 
de Comunidade Terapêutica.

 Diante da complexidade e da demanda, a Asso-
ciação decidiu por qualificar e capacitar, de forma 
técnica e científica, sua equipe e diretores, amplian-

do assim, seus serviços e equipe multidisciplinar, 
com um olhar personalizado, integral, sistêmico, 
familiar e holístico para o adicto e sua família. Foi 
desenvolvido um método de trabalho e tratamento 
próprio que uniu a fé e a ciência, aplicado de forma 
biopsicossocial, através dos processos individuais 
de autoconhecimento e sistêmicos. Evoluiu, assim, 
para o Centro de Tratamento biopsicossocial Obra 
São Lourenço.

Um projeto que tem destaque na instituição é a 
“Cooperativa”. Nela os residentes produzem artesa-
natos, velas, terços e bolachas. Sempre que há um 
evento ligado às paróquias que compõem a forania 
de Itajaí, os residentes da Obra São Lourenço vão até 
este evento devidamente autorizados e vendem seus 
produtos. Toda a renda arrecadada com as vendas é 
revertida para os próprios residentes. Com estes re-
cursos eles desenvolvem a responsabilidade financei-
ra, comprometimento com o grupo e com o trabalho.

Associação Obra São Lourenço
Rua Antônio Ayres dos Santos, 920
São Vicente – Itajaí
Telefone: (47) 2125 – 4494
www.comunidadesaolourenco.com.br
E-mail: obrasaolourenco.adm@gmail.com

Ambiente de paz, educação e respeito 
Casa São Vicente de Paulo
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Educação é tarefa do coração 
Parque Dom Bosco

O Parque Dom Bosco atua como contraturno 
escolar com crianças e adolescentes e, para os jo-
vens, oferece cursos de iniciação profissional. Os 
educandos participam da formação humana e cris-
tã. Foi fundado em 25 de março de 1961 pelo Irmão 
Salesiano Aquilino Minella, como oratório festivo. 
Em 1963, agregou aos seus trabalhos, o caráter so-
cial e começou a oferecer cursos. Em 1974, foi cha-
mado de Instituto Lar da Juventude de Assistência 
e Educação – Parque Dom Bosco e ampliou suas 
ações, que são desenvolvidas até hoje.

Por meio dos trabalhos de entrega de sacolões, 
a Ação Social São Vicente, em visita às famílias, 
constatou-se a necessidade de terem um lugar 
para deixarem seus filhos para poderem trabalhar, 
já que no bairro muitas crianças brincavam nas 
ruas e estavam expostas ao crime e às drogas. 
Com uma estrutura formada por dois contêineres e 
uma cobertura metálica com um pátio de 144 m², 
surge a Casa São Vicente de Paulo, com o obje-
tivo de tirar a criança da rua e colocá-la em um 
ambiente de paz e harmonia, a fim de evangelizar, 
oferecer atividades culturais e fornecer alimenta-
ção a essas crianças e, sempre que possível, au-
xiliar as famílias.

Hoje, atende 70 crianças de 7 a 14 anos em con-
tra turno escolar, com 10 voluntários e dois profis-
sionais contratados(as). São oferecidas, além da 

alimentação, oficinas de artesanato, flauta doce, 
teclado, dança, catequese e entretenimento com 
brincadeiras.

 No ano de 2019 recebeu, do município uma área 
de terra de 5.600 m2, onde pretendem dar início à 
sede própria, já que o terreno onde estão hoje é 
emprestado. Nessa nova sede almeja servir almo-
ço para as crianças e dar cursos profissionalizantes 
para os adolescentes e jovens.

Casa São Vicente de Paulo
Avenida Nilo Simas, 947
Cidade Nova
Itajaí
Telefone: (47) 99176-7655
E-mail: silvio97graus@gmail.com

 Atende 820 educandos, com 14 funcioná-
rios(as) e conta com 13 voluntários(às), desen-
volvendo atividades em três frentes de trabalho: 
O projeto Educando Para a Vida atende crianças 
e adolescentes de 06 a 13 anos. O projeto Gera-
ção 2030 atende adolescentes e jovens de 14 a 
20 anos. O programa Jovem Aprendiz qualifica e 
encaminha para o mercado de trabalho. Todos os 
educandos participam da formação humana e cris-
tã, coordenada pelo setor pastoral, que repassa 
os ensinamentos de Dom Bosco, para a formação 
de bons cristãos e honestos cidadãos. O Projeto 
Geração 2030 busca oportunizar a capacitação e 
integração de adolescentes e jovens de 14 a 20 
anos, no mercado de trabalho.

Instituto Lar da Juventude de Assistência e 
Educação
Rua Brusque, 1333 – Centro – Itajaí
Telefone: (47)3344-9100
www.parquedombosco.org/
E-mail: parque@dombosco.net

Paróquia São Pedro Apóstolo
Endereço: Avenida Itaipava, 2.229 Itaipava – Itajaí
Telefone:: (47) 3346-2874
E-mail: paroquiasaopedroita@hotmail.com
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Itapema

FORANIA

Assistência Social e Promoção de Direitos 
Ação Social e Cultural Nossa Senhora dos Navegantes

Com a missão de planejar e promover ações 
de Assistência Social e promoção e defesa dos 
direitos humanos, a ação social foi fundada em 
2015. Atende, em média, 108 pessoas e conta 
com 25 voluntários (as). Atua com a concessão 
de benefícios eventuais, que são as entregas de 
cestas básicas, utensílios domésticos, roupas, 
cobertores, fraldas geriátricas, kit gestante para 
famílias em situação de vulnerabilidade e risco 
social.

O Clube de mães promove laços de amizade 
e interação social, com rodas de conversa, troca 
de aprendizados e oficinas de costura, crochê, 
bordado, pintura em tecido, artesanato, borda-
do em toalhas, lazer, exposição dos produtos 
 confeccionados.

Outra atividade que a ação social realiza é o 
Natal Solidário, que acontece no final do ano, com 
uma confraternização com as famílias atendidas no 
decorrer do ano, com doação de cesta básica, ces-
ta extra e brinquedos.

Paróquia Santo Antônio
Avenida Governador Celso Ramos, 701
Centro – Itapema
Contato: (47) 3368-2185
www.santoantonioparoquia.com
E-mail: acaosocial.nsn@gmail.com
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Sensibilidade e evangelização 
Pastoral da Caridade Social

A Pastoral da Caridade Social iniciou quando o Pe. Leandro Francisco Schwinden chegou na paróquia 
e percebeu uma grande quantidade de pessoas em situação de rua que se abrigavam durante a noite na 
marquise da Igreja. Diante desta realidade o padre se sensibilizou, e juntamente com alguns paroquianos 
idealizou uma ceia natalina para essas pessoas que ali ficavam. Esse gesto foi o marco inicial da Pastoral 
da Caridade Social em 24 de dezembro de 2020.

Atualmente, a ação social atua com a distribuição de benefícios: 200 cestas básicas, atendendo 200 
famílias, com 45 voluntários. Realizam uma reunião com as pessoas que recebem as cestas básicas, com 
orientação e evangelização dessas famílias. Entregam um kit no período de Natal, com brinquedos para as 
crianças das famílias assistidas. Também entregam roupas e calçados, móveis às famílias carentes e, ainda, 
fazem a entrega de kit gestante para mulheres grávidas em parceria com a pastoral da criança.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Av. Nereu Ramos, 5030 – Meia Praia, Itapema – Telefone: (47) 3268-0723
www.paroquiascjmeiapraia.com.br
E-mail:admparoquiascj@hotmail.com
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O importante não é o que se dá, mas o amor que se dá 
Casa Madre Teresa de Calcutá

A Casa Madre Teresa 
de Calcutá foi inaugura-
da no dia 14 de abril de 
2010 e está localizada 
em um dos bairros com 
maior índice de vulnera-
bilidade social da cida-
de de Itapema (Jardim 
Praia Mar). Atende atu-
almente 200 crianças, 
adolescentes e suas 
famílias de 5 a 16 anos 
de idade e oferece para 
as famílias, cesta básica 
mensal, roupas, calça-
dos, enxoval de ges-
tante, cobertores, entre 
outros. Tem 17 colabo-
radores e 65 voluntários.

No total são 15 ofici-
nas oferecidas, sendo: 

dança, (ballet/jazz), zumba, recreação, judô, futsal, basquete, vôlei, culinária, artes, coral, flauta, violão, 
violino, recreação e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Durante as oficinas, as crianças e 
adolescentes recebem alimentação, no período da manhã e da tarde. Todas as quartas-feiras, as crianças e 
adolescentes levam para suas casas a marmita (arroz, feijão, carne, salada e suco).

As crianças e adolescentes recebem atendimento médico e odontológico nas terças e quintas-feiras. 
Cada criança que tem necessidade de aparelho odontológico é avaliada e recebe todo o tratamento neces-
sário. Até o momento, 62 alunos foram contemplados com o aparelho na instituição.

O projeto de música que é realizado na instituição busca incentivar os dons, estimular o gosto pela músi-
ca e o fazer musical. As coordenadoras relataram que “a história de vida de cada aluno, não é fácil, nem tão 
pouco bonita, mas nos dias das oficinas da Casa Madre Teresa, vem dar a possibilidade de um futuro com 
expectativas positivas. Eles sabem e comentam: “dá vontade de continuar tocando e cantando.”

Casa Madre Teresa de Calcutá
Rua 456, nº 1159 – Jardim Praia Mar, Itapema – Telefone: (47) 3398 3091
casadecaridademadr.wixsite.com/casamadreteresa
E-mail: casadecaridade.madreteresa@gmail.com

Outras paróquias da forania

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos
Avenida Governador Celso Ramos, 1445 – Centro, Porto Belo – Tefefone: (47) 3369-4062
E-mail: paroquia_bja@hotmail.com

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição
Endereço: Rua Flamingo, 150 – Bombas, Bombinhas – Telefone: (47) 3369-1561
E-mail: picbombinhas@gmail.com
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Tijucas

FORANIA

Referência de trabalho social em Nova Trento 
Ação Social Neotrentina

Com um histórico de mais de 30 anos atenden-
do a população neotrentina, a ação social tem como 
público-alvo crianças, mulheres, adultos e idosos e 
atende mais de 600 pessoas mensalmente. Conta 
com 20 voluntários e atua com projetos de ajuda, in-
clusão e superação dos menos favorecidos com um 
serviço sistemático e contínuo. Tem um amplo espa-
ço no Salão Paroquial São Virgílio, onde atende com 
uma equipe de voluntários. Oferece aulas gratuitas 
de crochê, tricô, pintura em tecido e corte e costura.

O Projeto em destaque é “Mulheres em Ação pela 
Superação”, que reúne todos os projetos que ensi-
nam algum trabalho manual para as mulheres des-
de crianças, adolescentes e adultos que não tiveram 
oportunidade de ensino e, por meio destes projetos, 
conseguem contribuir na renda familiar e auxilia aque-
les que podem ingressar no mercado de trabalho.

Paróquia São Virgílio
Rua Santo Inácio, 170 – Centro, Nova Trento
Telefone: (48) 3267-0127
www.paroquiasaovirgilio.com
E-mail: paroquiasaovirgilio@bol.com.br
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Obra de amor e providência divina 
Associação Casa De Acolhimento Restauração  

e Evangelização (CARE)

A Casa CARE surgiu do sonho de um casal, de 
retribuir ao Bom Deus, tantas graças recebidas, 
transformando retribuição em acolhimento e amor 
aos menos favorecidos. Da mesma forma, como o 
Fundador João Amaral foi acolhido, restaurado e 
muito amado na Comunidade Bethânia, assim toda 
a família se sentiu chamada ao carisma do acolhi-

mento, fundando assim, em 11 de maio de 2018 
uma nova comunidade de acolhimento a depen-
dentes químicos em situação de vulnerabilidade.

Acolhe, de forma totalmente gratuita, ofere-
cendo novas oportunidades, através de mudan-
ça de hábitos, espiritualidade, disciplina e valo-
rização da vida. No início, o acolhimento ocorria 
em um sítio bem pequeno no bairro Oliveira em 
Tijucas. Só conseguiam acolher cinco pessoas, 
mas o Bom Deus tinha pressa no propósito e logo 
apresentou um lugar maior, onde fosse possível 
acolher um número maior de seus filhos perdidos 
pelo mundo. O lugar providenciado foi em São 
João Batista, no terreno que pertence à Mitra Me-
tropolitana de Florianópolis, onde agora fica a 
sede da Casa CARE.

Com a capacidade de atender até 26 pessoas, 
atuam em regime de residência a dependentes quí-
micos (homens e mulheres) e marginalizados em 
geral, com o resgate e cuidados de valores familia-
res e sociais.

Associação Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização (CARE)
SC-108 – Tijipió, São João Batista – Telefone:48 32657166/4832657883
E-mail:amaraljoao895@gmail.com

Casa do Servo de Deus 
Comunidade Bethânia

A Comunidade Bethânia, Recanto em São João 
Batista, é a Casa do Servo de Deus Padre Léo. Foi 
fundada em 12 de outubro de 1995 e tem por mis-
são o acolhimento de pessoas marginalizadas e de-
pendentes químicos, há 25 anos. Mesmo após seu 
falecimento em 2007, Bethânia segue com o legado. 

Disponibiliza 45 vagas de acolhimento gratuitas para 
adultos com idades entre 18 a 59 anos. Destas, 30 
são destinadas ao público masculino e 15 para o fe-
minino. Tem 04 colaboradores e 11 voluntários.

Em Bethânia, o acolhimento ocorre de forma vo-
luntária, ou seja, é preciso o sincero e livre desejo 
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A Associação Casa Irmã Dulce nasceu em 1º 
de setembro de 2005, da necessidade de presta-
ção de serviço socioassistencial no município de 
Tijucas, sendo a primeira comunidade acolhida o 
Jardim Progresso uma comunidade com necessi-
dade de cuidados sociais. As atividades começa-
ram informalmente com distribuição de sopão que 
era produzido no salão social da Igreja Matriz São 
Sebastião e distribuído no Jardim Progresso, às fa-
mílias necessitadas. A partir desse momento, viu-
se a necessidade de criar um espaço próprio para 
dar continuidade aos trabalhos sociais, para o bem 
desta comunidade carente.

Em 2014, a Associação assumiu o Lar de Idosos 
que antes era coordenado pelas Irmãzinhas dos 
Anciãos Desamparados. Desde então, vem lutando 

para manter-se aberta e atendendo seus morado-
res da melhor forma possível, também fazendo me-
lhorias na estrutura física e na equipe de trabalho, 
visando o bem-estar dos idosos que ali residem. 
A instituição tem como missão: acolher e garantir 
assistência material, moral, social e espiritual aos 
idosos carentes sem distinção de crença, raça, cor 
nacionalidade, ou qualquer condição assegurando 
sua autonomia física e mental.

A instituição visa o cuidado assistencial ao ido-
so, tendo como foco o bem-estar e a saúde dos 
mesmos. Acolhe 60 idosos de ambos os sexos, 
com uma equipe de 44 colaboradores e 25 voluntá-
rios (as), que atendem com todo cuidado aos ido-
sos que ali residem. O foco do atendimento é no 
bem-estar e na qualidade de vida dos idosos, dan-
do assistência psicossocial, assistência de saúde, 
assistência física com fisioterapeuta e assistência 
médica. Para isso, há uma atuação constante para 
melhorar as políticas públicas voltadas para a pes-
soa idosa.

Lar Santa Maria da Paz
Rua Marechal Deodoro, 55 – Centro,Tijucas
Telefone: (48) 3263 1176
Site: larsantamariadapaz.com.br
E-mail: larsantamariadapaz@gmail.com
instagram.com/larsantamariadapaztijucas/

de ser acolhido. O trabalho segue um projeto peda-
gógico, que inclui quatro etapas: pré-acolhimento, 
acolhimento, restauração e reinserção social e com-
preende um período, em média, de até 11 meses, 
na luta diária contra a dependência de substâncias 
psicoativas. Desenvolve atividades de capacitação 
profissional com os acolhidos, por meio de oficinas 
como: artesanato, panificação, confeitaria e alfabe-
tização. Estas atividades são realizadas através de 

parcerias com entidades como a Epagri, Prefeitura 
de São João Batista, Senar, IFSC e voluntários.

Comunidade Bethânia
Estrada Municipal Bethânia, 400
São João Batista – Telefone: (48) 3265 4416
Site: www.bethania.com.br
E-mail: comunicacao@bethania.com.br

Dignidade e Amor à Pessoa Idosa 
Lar Santa Maria da Paz

Promoção social das famílias 
Ação Social Paroquial SANT’ANA

A ação social foi fundada em 10 de maio de 1985 com a missão de atender os problemas de assistência 
pessoal e educacional, promover campanhas junto à comunidade local que visem à obtenção de recursos 
materiais e humanos para o programa de atendimento às famílias e as pessoas carentes. Também tem o 
objetivo de divulgar os trabalhos da paróquia no campo social e educativo. Atende 100 famílias em situa-
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ção de vulnerabilidade, mensalmente, no território 
da paróquia e pessoas em situação de rua, através 
dos seus 11 voluntários.

Paróquia Sant’Ana
Rua Cantório Florentino da Silva, 1785
Centro, Canelinha
Telefone: (48) 3264-0158
E-mail: paroquia.canelinha@hotmail.com

Misericórdia e Vida Fraterna 
Comunidade Católica Abbá Pai

Com início em 1999, ano dedicado ao Pai, após 
um período de discernimento, os casais Ivano Al-
ves Pereira e Simone Pereira e Bernardo Elizandro 
da Silva Júnior e Alessandra Dias da Silva, e mais 
uma leiga solteira, Simone Peixoto, abraçaram a 
vida fraterna.

A comunidade tem 26 vocacionados e 100 “Ami-
gos Abbá Pai” e desenvolve suas atividades em 
duas grandes áreas: assistência social e de evan-
gelização.

A fim de exercer permanentemente um trabalho 
de assistência social amplo e diversificado, a Abbá 
Pai mantém: central de voluntariado, escola de pais, 
grupo de terapia familiar, aconselhamento e oração, 
atendimento psicológico, atendimento pedagógico;

No intuito de efetuar continuamente atividades 
de evangelização, a comunidade possui e realiza: 
escola de formação; ministério de música; obras li-
terárias; palestras; pregações, eventos; construção.

Visando ampliar suas ações assistenciais, como 
meio para desenvolver e aprimorar ainda mais os 
trabalhos de sua central de voluntariado, a Abbá Pai 
está realizando a construção da Morada da Miseri-
córdia, como um centro de serviços sociais, servin-
do como local para elaborar atividades junto às co-
munidades próximas às suas instalações e também 
como lugar alternativo para efetuar os trabalhos 
com as pessoas assistidas. Localizada em região 

estrategicamente central da Arquidiocese de Floria-
nópolis (Timbé/Tijucas), a Morada da Misericórdia 
também atuará como um centro de evangelização, 
atendendo todas as foranias da Arquidiocese.

Comunidade Católica Abbá Pai
Rua Santo Inácio de Loyola, 124
Apto 402
Centro, Florianópolis
Telefone: (48) 99119-1371
www.abbapai.org
abbapai@abbapai.com
instagram.com/com.abbapai

Paróquia Senhor Bom Jesus
Endereço: Rua Pedro Gomes, 164 – Centro, Major Gercino
Telefone: (48) 3273-1103
E-mail: par.senhorbomjesus@hotmail.com

Santuário Santa Paulina – Vígolo
Rua Madre Paulina, 3.850 – Vígolo, Nova Trento
Telefone: (48) 3267-3030
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Florianópolis 
Norte

FORANIA

Proteção Social e Emancipação das Famílias 
Ação Social Paroquial de Ingleses

A Ação Social Paroquial de Ingleses (ASPI) foi fundada em 09 de abril 
de 1997. Visa à promoção e capacitação de recursos humanos, promo-
vendo e defendendo os direitos constitucionais, especialmente no que se 
refere às políticas sociais. Ela sobrevive de doações e eventos que promo-
ve e depende de ajuda para as despesas fixas mensais e demais projetos.

A atuação da ASPI consiste no trabalho social com famílias, pessoas 
idosas e mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, aten-
dendo em média 450 pessoas por mês. Conta com 10 voluntários e 01 
profissional contratado. Com a finalidade de fortalecer a função protetiva, 
prevenir a ruptura dos seus vínculos, promove o acesso ao usufruto de 
direitos. O público prioritário são mulheres residentes nos bairros Ingle-
ses, Rio Vermelho, Capivari e Moçambique, com idade de 18 a 78 anos.
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Um dos principais projetos da ASPI é o “Empreendendo Valores”: Tem foco nos valores da vida, consiste 
em várias atividades, tais como: oficinas de artesanatos e costura criativa, terapias holísticas para mulheres 
entre outras atividades. A profissionalização destas mulheres possibilita melhorias na qualidade de vida e 
de renda familiar.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Rua Sargento Maurílio Gonçalves Cabral, 23 – Ingleses, Florianópolis – Telefone: (48) 3284-2528
E-mail: acaosocialingleses@hotmail.com

Rede cheia de Solidariedade 
Ação Social da Trindade

A Ação Social da Trindade foi criada em 1955. 
Tem a missão de atuar na formação humana e cristã 
da família: crianças, adolescentes, jovens, idosos, 
adultos e gestantes, fortalecendo e unificando ações 
de promoção dos direitos sociais na construção de 
uma sociedade solidária, fraterna, sustentável e plu-
ral. Para cumprir seus objetivos trabalha à luz do 
Evangelho por meio de valores como fraternidade, 
ética, responsabilidade, desenvolvimento humano, 
cidadania, amor e corresponsabilidade, entre outros, 
promover a dignidade humana, a justiça e a igualda-
de social, fortalecendo vínculos. A manutenção se 
dá por meio de convênios públicos, benfeitores das 
obras sociais e por meio de auxílio financeiro, desti-
nado pela Paróquia Santíssima Trindade.

Público atendido: Organizada em “Rede de Projetos Sociais”, a AST abrange comunidades carentes da 
região da Trindade, por meio de diversos projetos. Entre eles há três casas de atendimento socioeducativo 
para crianças e adolescentes.

Creche São Francisco: Atende 114 crianças entre seis meses e seis anos de idade.
Casa da Criança do Morro da Penitenciária: Atualmente, acolhe 150 alunos de 6 a 17 anos no período de 

contraturno escolar. Em 2017 recebeu o Prêmio Itaú – UNICEF “Todos pela Educação” em reconhecimento à 
qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Casa São José: Possui cerca de 200 alunos entre seis e 14 anos, também, no contraturno escolar.
Outros projetos desenvolvidos na Rede fazem a Ação Social da Trindade ser bem diversificada e abrigar 

grande número de atendimentos, com mais de 100 voluntários e 60 funcionários. Destacam-se o atendi-
mento jurídico, Pastoral da Solidariedade, Crescer com Amor, os Grupos de Convivência da Terceira Idade, 
Fazenda da Esperança, Grupo de Gestantes, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Pastoral da Pessoa 
Idosa, Projeto Justiça Restaurativa, Brechó, Medicina Alternativa para dores crônicas, missão Aparecida e 
Guadalupe, Encontrando Amigos (Acreps) e etc. Acrescenta-se ainda a distribuição de cestas básicas para 
famílias cadastradas pela assistência social da Rede. Em 2021 cerca de 11.860 pessoas foram atendidas 
por meio da doação de 10.930 cestas, totalizando 196.740 Kg de alimentos distribuídos aos necessitados.

Paróquia da Santíssima Trindade
Praça Santo Dumont, 94
Trindade, Florianópolis/SC
Fone: (48) 3025-6772
www.paroquiadatrindade.com
E-mail: acaosocialdatrindade@yahoo.com.br
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Discípulos de Emaús em Missão 
Ação Social Missão – Casa Lar Emaús

Foi fundada por jo-
vens do movimento 
do Emaús, para que 
crianças tenham sua 
cidadania garantida e 
principais demandas 
atendidas, buscando 
oferecer um ambiente 
acolhedor e sadio com 
transmissão de valores 
essenciais ao seu bom 
desenvolvimento. Isso 
compreende aspec-
tos básicos e objetivos 
como: moradia, alimen-
tação, documentação, 
acesso à educação, as-
sistência médica-odon-
tológica-psicossocial, 
demandas subjetivas como fortalecimento de vínculos afetivos, ressignificação da sexualidade humana, 
cultura, esporte, lazer bem como todo tipo de preocupação com seu bem-estar, oferecendo a possibilidade 
de novas oportunidades e buscando sempre sua formação e proteção integral.

Atende 10 crianças do sexo masculino, entre 6 e 15 anos de idade, conta com 10 profissionais contra-
tados e 50 voluntários. Desenvolve as seguintes ações: Apoio Pedagógico, atividades presenciais e online, 
que visam apoiar as atividades da escola, como também desenvolver e capacitar a realidade de cada crian-
ça. Recreação, projeto em parceria com o Curso de Educação Física da UDESC para atividades de esporte 
e recreação orientada. Meditação Chi-Do, técnica que visa contribuir para a melhoria da saúde física, mental 
e emocional das crianças. Os Florais atendem integralmente a saúde das crianças através de fórmulas de 
flores, considerando os aspectos mental, emocional, social e físico, na redução da ansiedade, estresse, 
pânico, depressão, traumas e fobias. Horta na Casa, plantio e trabalho com a terra.

Ação Social Missão – Casa Lar Emaús
Rua Eurico Hosterno, 321 – Santa Mônica, Florianópolis – Telefone: 48) 3223-4915
www.casalaremaus.org.br / E-mail: coordenador.casalaremaus@gmail.com

Cursos e atendimento social 
Ação Social e Cultural da Lagoa da Conceição

A Ação Social, fundada em 1988, hoje tem seu 
próprio espaço e atende 80 famílias com cestas 
básicas mensalmente. Tem desenvolvido trabalhos 
sociais com jovens na linha de formação em infor-
mática, oferecendo cursos em parceria com o CDI. 
Atende pessoas em situação de rua, com roupas, 
produtos de higiene pessoal, comida, acompanha-
mento nos casos de dependentes químicos, levan-
do a comunidades terapêuticas de recuperação tais 
como Bethânia em São João Batista. Realiza visitas 
aos doentes em casa, hospitais e casas de repouso.
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O Brechó distribuí roupas usadas em bom estado e, quando não estão, são recuperadas, lavadas e 
colocadas à venda ou doadas a instituições de caridade. Isso, além de ajudar a comunidade, auxilia na 
manutenção da ação social.

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição da Lagoa
Rua Francisca Luiza Vieira, 220
Lagoa da Conceição, Florianópolis
Telefone: 48 99912 2294
https://santuariodalagoa.org
E-mail: igrejadalagoa@gmail.com
Instagram: imaculadadalagoa

Sede de uma vida melhor para todos 
Ação Social N. Sra de Guadalupe

Fundada em 2004, a Ação Social atua com o Projeto 
Sede de Amor, voltado para pessoas em situação de 
rua, com necessidades diversas como: alimentação, 
vestuário, tratamento de saúde, serviço de barbeiro e 
cabeleireiro, entre outras. Com 15 voluntários (as), o 
trabalho é desenvolvido semanalmente, atendendo 120 
pessoas por mês.

Com o atendimento emergencial de cestas básicas, 
atende 150 famílias carentes, na maioria das vezes com 
muitos integrantes, onde os provedores se encontram 
desempregados. Atualmente, tem um voluntário em 
cada uma das comunidades assistidas, que realiza visi-
tas às famílias, faz as entrevistas e preenche o cadastro.

Os recursos provêm de doações de colaboradores, pessoas físicas e jurídicas, doações de associações 
de clubes de serviços como Rotary e Lions e recursos advindos do brechó de novos e usados.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
Rua Madre Maria Villac, nº 1.700 – Canasvieiras, Florianópolis
Telefone: (48) 3369 1388
www.paroquiadecanasvieiras.com.br
E-mail: pnsguadalupe.sc@gmail.com

Outras paróquias e ações sociais da forania

Ação Social São Francisco Xavier
Rodovia Virgílio Várzea, 538 – Monte Verde, Florianópolis
Telefone: 48 3238-4966
Paroquiasfx@uol.com.br

Paróquia Nossa Senhora das Necessidades – Santo Antônio de Lisboa
Endereço: Estrada Caminho dos Açores, 2450 – Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis
Telefone: (48) 3235-2302
E-mail: igrejansn@gmail.com
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Palhoça

FORANIA

Cuidar com Dignidade, Servir com Alegria 
ASFA – Ação Social Francisco de Assis

A Ação Social atende em média 135 famílias com 
a doação de cestas básicas; 12 dessas famílias re-
cebem um total mensal de 1.128 fraldas geriátricas. 
Tem um colaborador e 18 voluntários.

Os principais trabalhos da ASFA são: Rádio Co-
munitária São Francisco de Assis; fábrica de fraldas 

geriátricas; distribuição de roupas doadas pela co-
munidade em geral; distribuição de cestas básicas, 
bazar solidário para arrecadação de fundos.

Em parceria com o Rotary Club de Palhoça foi 
iniciado uma fábrica de fraldas para crianças e fral-
das geriátricas, com o objetivo de atender famílias 
em situação de risco social. As fraldas são fabrica-
das por voluntariado permanente e com o auxílio de 
mão-de-obra de pelo menos um membro de cada 
família assistida. O projeto gera, na comunidade, 
um sentimento de pertença e permite aplicar na prá-
tica os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo.

Paróquia São Francisco de Assis
Rua João José da Silva, 326 – Aririú, Palhoça
Telefone: (48) 3342-0436
E-mail: paroquiafcoassis@hotmail.com
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Fonte de Vida 
Ação Social Ponte do Imaruím

A Ação Social Ponte do Imaruim foi criada em 
1986, junto com a fundação da Paróquia São Judas 
Tadeu e São João Batista, com o intuito de atender 
as famílias em situação de vulnerabilidade social 
da região. Com o objetivo de criar, recriar e execu-
tar políticas sociais, procurando o engajamento de 
pessoas críticas e conscientes, os 15 voluntários 
da entidade realizam a entrega de cestas básicas 

às famílias cadastradas; entrega de roupas, brechó 
social e grupos de idosos.

Para auxiliar nos atendimentos, a ação social dis-
põe de uma assistente social que realiza o acom-
panhamento das famílias em situação de vulnera-
bilidade social, inseridas nos projetos sociais da 
instituição, além de orientações acerca dos direitos 
sociais, encaminhamentos para o mercado de tra-
balho, para os serviços de proteção social, entre 
outras orientações e auxílios.

 O Projeto Nova Vida é desenvolvido gratuita-
mente com gestantes, desde 1988, através da re-
alização de confecção de enxovais de bebês e 
acompanhamento das gestantes e famílias, visando 
à atenção à saúde da gestante e identificação de 
demandas socioassistenciais.

Paróquia São Judas Tadeu e São João Batista
Rua João Febrônio de Oliveira, 65
Ponte do Imaruim, Palhoça
Telefone: (48) 3242-1544
E-mail: acaosocialponte@gmail.com

Mobilização Comunitária para Caridade 
Ação Social e Cultural de Enseada de Brito (ASCEBRITO)

A ASCEBRITO foi reativada em 2016 com al-
guns voluntários, ajudando as famílias mais ca-
rentes da região. Os recursos eram angariados 
com campanhas e eventos. Com a pandemia da 
COVD-19, houve um aumento no número de fa-
mílias necessitadas e os 17 voluntários da enti-
dade começaram a campanha do quilo e roupas 
no quarto final de semana nas Igrejas da paró-
quia. Naquele período, não podendo mais fazer 
eventos, construíram um espaço fixo no salão da 
Matriz para o Bazar permanente. Com as vendas 
conseguem atender a demanda de cestas bási-
cas e outros recursos, oferecendo preços acessí-
veis aos paroquianos.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Praça Nossa Senhora do Rosário, s/n.º
Enseada de Brito, Palhoça
Telefone: (48) 3242-8044
E-mail: pnsr1750@hotmail.com



AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA  Asa50

Do Evangelho às grandes obras de Caridade 
Ação Social Paroquial de Palhoça

A Ação Social, fundada em 1970, está reunida 
em um grupo chamado Caridade Social, que en-
volve a Casa Lar Santa Maria dos Anjos, as pas-
torais da criança, do alimento, saúde e a Pastoral 
do Povo de Rua. Criou-se uma rede de Pastorais, 
que se ajudam mutuamente, tanto na arrecadação 
como na distribuição das doações recebidas para 
que cheguem de forma rápida e eficaz àqueles que 
dela necessitam.

O asilo Lar Santa Maria dos Anjos é a principal 
obra de caridade de nossa paróquia. Iniciou suas 
atividades, através de grupo de senhoras da ordem 
terceira franciscana, coordenadas por Dona Lali-
nha, a qual foi idealizadora e entusiasta do projeto. 
Atualmente, conta com 19 profissionais contrata-
dos, 16 voluntários, mais as equipes que ajudam 
no brechó permanente e nos bazares, e em outros 
eventos que destinam parte de suas rendas ao asi-
lo, da Ação Social Paroquial.

A Pastoral da Criança, conta com 25 líderes e 
25 apoios. A Pastoral da saúde conta com oito vo-
luntários. A Pastoral do alimento tem 30 voluntários 
e a Pastoral do povo em situação de rua tem, hoje, 
15 voluntários. A instituição destaca, de forma es-
pecial, a importância da Pastoral do povo em si-
tuação de rua, que iniciou suas atividades no dia 

12 de setembro de 2021, em plena pandemia.com 
a motivação de não deixar as pessoas na rua no 
inverno. Nesse pouco tempo de atividade, a Pas-
toral já mudou vidas, transformou pessoas”, relata 
a instituição.

Ação Social Paroquial de Palhoça
Rua Padre João Batista Réus, 1040
Caminho Novo, Palhoça
Telefone: (48) 3242-2478
E-mail: coordenacao@asilosantamaria.com.br

Espírito de Solidariedade e Cidadania Plena 
Associação João Paulo II

A Associação João Paulo II é filiada ao Instituto Padre Vilson Groh (IVG), sendo uma das instituições que 
compõem a rede de trabalhos socioassistenciais da grande Florianópolis.

São 42 anos de dedicação, concentrando esforços dos poderes públicos, privados e comunitários, construindo, 
ao longo destas décadas, as bases necessárias para a formação e o desenvolvimento de aproximadamente 5 mil 

crianças e adolescentes que passaram pela instituição.
Com uma equipe de 25 colaboradores e duas volun-

tárias, atende 250 crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, na modalidade de educação 
infantil de 0 a 5 anos e crianças e adolescentes de 6 
a 15 anos, residentes no bairro Ponte do Imaruim, em 
Palhoça/SC, com ênfase à Comunidade Praia.

Associação João Paulo II
Rua João Gonçalves, 128
Ponte do Imaruim, Palhoça
Telefone: (48) 3242 0061
Site: ajp2.org.br/
E-mail: ajp2@ajp2.org.br
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Recuperar a dignidade da pessoa e reintegrar na sociedade 
Associação Vida Nueva

A Associação Vida Nueva visa dar assistência a 
pessoas em situação de rua. Foi inaugurada em 
2006 e é dirigida por um grupo de religiosos que 
moram e administram a entidade de maneira total-
mente voluntária, como trabalhadores sociais. Tem 
a capacidade de atender 22 pessoas internas, ho-
mens em situação de rua de 18 a 59 anos. Conta 
com 60 voluntários e dois colaboradores.

Os acolhidos na instituição recebem moradia, 

alimentação, vestuário e educação e tem opções 
de trabalhos com Artes, mosaico, marcenaria, in-
formática, educação física/academia (fisioterapia). 
Também recebem tratamento dentário, tratamento 
psicológico e médico. Tem acompanhamento peda-
gógico e trabalham questões inerentes a preserva-
ção do meio ambiente, etc. A entidade trabalha na 
ressocialização dos atendidos e os encaminha para 
a família e a sociedade com dignidade, respeito, 
exercendo a sua cidadania, contam os dirigentes.

Associação Vida Nueva
Servidão Mariano José de Fraga Júnior, 233 
Enseada de Brito, Palhoça
Telefone: (48) 3286 8368
vidanuevaong.blogspot.com/
E-mail: vidanuevabr@yahoo.com.br
instagram.com/associacaovidanueva/

Educação Integral e Garantia de Direitos 
Centro de Educação Infantil Jardim Laranjeiras

A Fundação Fé e Alegria iniciou suas 
atividades em Santa Catarina no ano de 
1993, na Comunidade Chico Mendes, 
bairro Monte Cristo, em Florianópolis, 
atendendo crianças e adolescentes no 
contraturno escolar e em situação de rua. 
A decisão de transferir o trabalho para o 
município de Palhoça ocorreu após uma 
pesquisa realizada no ano de 2005, no 
qual foi constatado que a região da Bar-
ra do Aririu, bairro litorâneo da cidade, 
não possuía organizações sociais. Na-
quele ano, o Centro de Fé e Alegria foi 
inaugurado na cidade para oferecer di-
versos serviços à comunidade.

Após a consolidação de Fé e Alegria 
na região, a unidade passou a atender 
públicos jovens e adultos, visando ofere-
cer capacitação profissional. Anos mais 
tarde, inaugurou as atividades na área 
da Educação Infantil, serviço oferecido 
até os dias de hoje.

A Educação Infantil atende 165 crian-
ças de 3 a 5 anos e tem como diferencial 
sua Proposta Pedagógica de Educação 

Popular Integral para as Infâncias, que considera a criança um 
sujeito ativo do seu processo de ensino, para possibilitar uma 
aprendizagem mais crítica e consciente, visando a garantia de 
seus direitos.

Fundação Fé e Alegria do Brasil
Rua Américo Vespúcio, 350
Barra do Aririú, Palhoça
Telefone: (48) 3344 1033
Site: www.feyalegria.org/brasil/ceilaranjeiras/
E-mail: contato.sc@fealegria.org.br
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Casa Escola para a Comunidade 
Associação pública de fiéis Opera Santa Maria da Luz – OSMDL

A associação pública de 
fiéis Ópera Santa Maria da 
Luz (OSMDL) é uma organi-
zação religiosa, internacio-
nal e chegou à Arquidiocese 
em quatro de maio de 2009. 
Realiza vários trabalhos no 
campo da evangelização e 
do social.

A instituição atende 25 
famílias no bairro Passagem do Maciambú – Palho-
ça, com uma Casa – Escola, inaugurada em 2022, 
onde são oferecidos cursos de capacitação profis-
sional, além de proporcionar espaço para eventos 
na comunidade.

A instituição destaca o projeto que realiza no 
período da Páscoa. Relatam que nesse projeto de 
Páscoa, as mães vão fazer (com orientação dos vo-
luntários,) as cestinhas: amendoim confeitado, car-
tuchos, ovinhos etc., para presentearem seus filhos. 
Durante o trabalho conversam sobre os símbolos 

OSMDL
Servidão Mariano José de Fraga Junior, 233
Enseada do Brito, Palhoça
Telefone: (48) 3286 8368
E-mail: osmdl@yahoo.com

Eu sou Solidário 
Ação Social e Cultural São Joaquim

A Ação Social surgiu em 1982 para unir as comunidades e prestar apoio 
a famílias carentes do município. Conta com 20 voluntários e trabalha em 
parceria com outras pastorais sociais, como a Pastoral da Saúde e da Crian-
ça e em comunidades, onde a Igreja Católica é a única instituição presente.

Dentro dos trabalhos que realiza destaca a organização da Praça de 
alimentação da Quermesse Comunitária, grande festa da cidade, que reúne 
várias entidades assistenciais do município para angariar fundos e desen-
volver seus trabalhos sociais junto à população. O Projeto “Eu sou Solidá-
rio” de Arrecadação e distribuição de alimentos, onde cada pessoa que 

queira ajudar adota um ou dois itens da lista de alimentos e se compromete a doar todos os meses o item 
escolhido para a ação social, que se responsabiliza por montar as cestas com as doações e disponibilizá
-las para serem distribuídas para as famílias necessitadas de cada comunidade.

Paróquia São Joaquim
Rua Lauro Severiano Müller, 330 – Centro, Garopaba – Telefone: (48) 3254 3140
Facebook: @Ação-social-de-Garopaba
E-mail: ascsjgaropaba@gmail.com

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Praça Sagrado Coração de Jesus, s/n – Centro, Paulo Lopes/SC – Telefone: (48) 3253-0109
E-mail: paroquiascj.pl@gmail.com

da Páscoa. O objetivo é evangelizar e estimular a 
autoestima das mães que poderão presentear seus 
filhos com a execução dos presentes e, com a en-
trega das cestas, nosso projeto também entregará 
cesta básica, biscoitos e ovos.
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São José

FORANIA

Presença social no mundo urbano 
Ação Social Paroquial de Campinas

A Ação Social Paroquial de Campinas atende 
famílias cadastradas mensalmente com cestas 
básicas, leite e frangos, kits de higiene e limpeza 
e roupas. Com um total de 17 voluntários, atende 
também diariamente famílias em vulnerabilidade so-
cial com cestas básicas e moradores em situação 
de rua, com roupas.

Realiza, anualmente, dois bazares beneficentes, 
em que os recursos são voltados para atendimento 
às famílias em vulnerabilidade em suas diversas ne-
cessidades (alimentos, medicamentos, passagens, 
exames médicos, consultas etc.)

Projetos executados em 2022: curso básico de 
computação para adultos, curso de cabeleireiro e 
manicure, programa de reforço escolar nas discipli-
nas de português e matemática do ensino funda-
mental do 1º ao 3º ano e curso de cozinha (Chef) 
para jovens e adultos de 18 a 40 anos.

Paróquia Santo Antônio
Rua Irmãos Vieira, 4 – Campinas, São José
Telefone: (48) 3241-0637
www.sto.arquifln.org.br
E-mail: asp@paroquiasantoantonio.net
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Mobilização Solidária em favor dos necessitados 
Ação Social Paroquial Senhor Bom Jesus da Santa Cruz

A Ação Social foi criada 
pelo Frei Rafael Maria Hertz 
que era Capelão do Hospi-
tal de Hanseníase de Santa 
Tereza, em 1966. Atualmen-
te atende em torno de 400 
pessoas de baixa renda, 
crianças, grupo de mulhe-
res e idosos. Tem cerca de 
20 voluntários(as).

A ação principal que re-
alizam é a campanha de ar-
recadação de alimentos na 
Igreja, que são distribuídos 
para famílias da comunida-
de, em situação de vulnera-
bilidade. Também são distri-
buídas roupas e calçados, 
apoio ao lar de idosos, con-
fraternizações e mutirão para 
reformas de casas e disponi-
bilização gratuita do espaço 
para grupos de dança, grupo 
de mulheres e idosos.

Paróquia São Pedro de Alcântara
Rua João Pering, 254 – Centro, São Pedro de Alcântara Telefone: (48) 3277-0109
E-mail: spaacaosocial@gmail.com

Promoção humana e Defesa da Vida 
Associação São José

Paróquia São José
Praça Hercílio Luz, 201 – Centro Histórico, São José – Telefone: (48) 3247-1596
E-mail: admpsjose@gmail.com
Instagram: @sjparoquia

A Ação Social promove campanha 
da solidariedade, na qual dividem os ali-
mentos por comunidade. No quarto do-
mingo do mês são recolhidos os alimen-
tos doados e, com a ajuda de alguns 
colaboradores que fazem a doação em 
dinheiro, montam as cestas e entregam 
para as 36 famílias cadastradas.

No período de 21 de agosto a 22 de 
fevereiro, foram distribuídas em torno de 
280 cestas e muitas peças de roupas. No 
mês de dezembro é realizada uma arre-
cadação extra para o churrasco de soli-
dariedade no Natal.
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Presença Divina junto aos portadores de necessidades especiais 
Orionópolis Catarinense

A Orionópolis Catarinense nasceu por iniciativa 
de leigos atuantes e da Congregação da Pequena 
Obra da Divina Providência de Dom Orione. É uma 
instituição religiosa fundada em 1987, com o nome 
em homenagem ao fundador da Congregação, São 
Luís Orione, o Santo da Caridade.

É uma entidade de Assistência Social que presta 
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade. Atualmente, acolhe 53 pessoas com de-
ficiências físicas e mentais, de todas as idades, que 
possuem vínculos familiares fragilizados ou rom-
pidos. Proporciona, além de cuidados de saúde e 
reabilitação, o desenvolvimento biopsicossocial da 
pessoa com deficiência. É a única no Estado de 
Santa Catarina a prestar este serviço e é referên-

cia neste tipo de atendimento. A instituição funciona 
24h/dia, com 83 colaboradores e 48 voluntários que 
buscam garantir a qualidade de vida dos acolhidos. 
Todo o atendimento realizado pela Orionópolis é 
gratuito para os moradores.

A instituição oferece: alimentação balanceada 
com acompanhamento nutricional, atendimento es-
pecializado de enfermagem, atendimento psicológi-
co e psiquiátrico, reabilitação através de fisioterapia 
e fonoterapia, acompanhamento médico e odonto-
lógico, acompanhamento e integração social atra-
vés do serviço social, lazer por meio da música, 
passeios e apresentações culturais, cuidados esté-
ticos e de higiene, orientação religiosa, atividades 
pedagógicas com oficinas de saúde e bem estar, 
reciclagem e pintura, alfabetização e letramento, 
musicoterapia, artesanato, horta-terapia, jogos edu-
cativos e educação física adaptada.

Orionópolis Catarinense
Rua Frederico Afonso, 5568
Ponta de Baixo, São José
Telefone: (48) 3343-0087
http://www.orionopolis.org.br
E-mail: orionopoliscatarinense@yahoo.com.br

Gestos de Amor e União 
Pastoral da Caridade de São José

A Pastoral atende semanalmente 80 pessoas em 
situação de rua, com lanches, roupas, cobertas e 
acompanha famílias em situação de vulnerabilidade 
social ou pessoas que estão em transição de saída 
das ruas com entregas de cestas básicas, utensílios 
domésticos, roupas de cama, etc.

Com as doações das malhas, são confecciona-
das roupas e mantas, e com os retalhos confeccio-
nam estopas para limpeza (as estopas são vendidas, 
para ajudar nas despesas), também são montados 
enxovais para doação a gestantes carentes.

Pastoral da Caridade de São José
Rua Doutor Constâncio Krummel, 950
Praia Comprida, São José
Telefone: (48) 99932-9930
E-mail: claudemir64@hotmail.com
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Biguaçu

FORANIA

Proteção Social e trabalho em rede 
Ação Social São João Evangelista

A Ação Social São João Evangelista tem caráter fi-
lantrópico e de assistência social, fundada em 1966. 
Com 30 voluntários e duas profissionais contratadas, 
atendem 120 famílias em situação de vulnerabilida-
de social, residentes no município de Biguaçu, tendo 
presente um trabalho em rede (local e municipal) e 
na construção de parcerias, com a participação no 
Conselho Municipal de Assistência Social, de Saúde 
e no Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Além do atendimento emergencial (alimentos e 
roupas) são ofertadas algumas oficinas – violão: 30 
vagas (20 participantes, dez das famílias atendidas), 
Balé – 20 vagas (12 participantes, oito das famílias 
atendidas), alfabetização e reforço escolar – 05 par-
ticipantes, artesanatos – 10 vagas (famílias com ca-
dastro), Atendimento psicológico – 08 atendimentos.



REVISTA DA ASA  EDIÇÃO 004  2022 57

O destaque do atendimento social se dá pela escuta qualificada e profissional, que hoje é realizada por 
duas profissionais, uma formada em serviço social e outra em teologia, agregando a esse atendimento tam-
bém, às pessoas voluntárias que fazem a acolhida das famílias nos demais projetos e encaminham para o 
atendimento social.

O bazar solidário é uma ação que envolve pessoas voluntárias na organização de roupas usadas. As 
roupas são comercializadas em espaço específico para esta ação, mas também são realizadas doações 
para as pessoas do atendimento emergencial e das famílias cadastradas.

Ação Social São João Evangelista
Rua Rio Branco, 54 – Centro, Biguaçu – Telefone: (48) 3243 3130
www.psje.org.br
E-mail: acaosocial@psje.org.br

Amor sem fronteiras 
Comunidade Católica Divino Oleiro

A missão da Comunidade Católica Divino Oleiro 
na África iniciou com o pedido do Dom Pedro Carlos 
Zilli, (in memoriam) Bispo de Bafatá, para trabalhar 
na cidade de Tite, Guiné-Bissau nos trabalhos de 
primeira evangelização e pastoral e, consequente-
mente, nos trabalhos sociais, principalmente liga-
dos a saúde e educação. O primeiro grupo de mis-
sionários esteve em Empada por um ano e depois 
foram à Tite, onde estão há 10 anos.

A evangelização é feita nas tabancas (aldeias), 
onde o Evangelho chega a muitos que nunca ouvi-
ram falar de Jesus. Também é realizada catequese 
em preparação aos sacramentos e fazem forma-
ções e retiros com os grupos e movimentos. Na 
educação é administrado um liceu (mais de 600 alu-
nos) e 6 jardins (300 crianças). Na saúde, em par-
ceria com a associação Amici delle Missioni, Sicília, 
acompanham gravidez de risco ou não, crianças 
em extrema desnutrição e casos de saúde emer-
genciais dos mais necessitados.

Comunidade Católica Divino Oleiro
Avenida Papenborg s/n
Areias de Baixo, Governador Celso Ramos
Telefone: (48) 3296 1511
Site: www.divinooleiro.com.br
E-mail: missaoafricacdo@gmail.com
Instagram: divino_oleiro

Lutando pela Vida com muito amor 
Recanto Silvestre

O Recanto Silvestre, 
localizado em Biguaçu, 
tem 20 anos de funcio-
namento, em regime de 
internação/residência. A 
casa atualmente recebe 
25 internos homens, na 

faixa etária de 18 a 60 anos. Num espaço amplo, a 
sede do Recanto tem uma cozinha, refeitório, consul-
tórios (médicos/odontológicos), escritório para coor-
denações e diretoria, dormitórios.

As atividades fixas incluem reuniões de conte-
údo terapêutico (partilha de sentimentos, estudo 
dos onze passos dos grupos de entreajuda – AA/
NA. Grupo de Apoio Toxicômanos e Alcoólatras – 
GATA). A padaria “Pão pela Vida – Receita de Amor” 
é uma das principais fontes de renda da instituição.

Recanto Silvestre
Rua João Alfredo Fermino, 783 Fundos, Biguaçu
Telefone: (48) 3243 3414
E-mail: primluiz@bol.com.br
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Uma história de superação 
Casa dos Amigos

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Praça Anchieta, 10 Centro – 88180-000 – Antônio Carlos/SC
Fone/Fax: (48) 3272-1110
E-mail: par.scoracaodejesus@hotmail.com

Nossa Senhora dos Navegantes – Gov. Celso Ramos
Avenida Gancho, 414 – Centro – Governador Celso Ramos – 88190-000
Fone/Fax: (48) 3262-2318
E-mail: contato.paroquiansn@gmail.com

Daniel Paz dos Santos viveu 
nas ruas de Florianópolis por 
10 anos. Em 2012 foi recebido 
na Casa de Acolhimento manti-
da pelo Instituto do Padre Vilson 
Groh. Em 2014 integrou a Ocu-
pação Amarildo e foi para um 
assentamento no município de 
Águas Mornas. Em 2016, um in-
cêndio destruiu sua casa e foi mo-
rar no município de São José. Em 
2017, Daniel alugou um casarão 
no município de Antônio Carlos, 
hoje conhecida como Casa dos 
Amigos que acolhe pessoas em 
situação de rua com idade supe-
rior a 50 anos, buscando mantê
-los longe de vícios e dando um 
lar, uma família construída a partir 
das histórias e experiências dos 
que são gentilmente recebidos.

Neste ambiente, com a capacidade de atender até 25 pessoas, é 
construído diariamente um caminho de oportunidades, diferentes e me-
lhores daquelas que as ruas costumam oferecer, com respeito, esperan-
ça e solidariedade, na perspectiva de uma vida melhor, sem preconceito, 
violência ou discriminação.

A Casa dos Amigos é uma Residência Coletiva Permanente, não 
tem nenhum apoio do poder público, se mantém através de doações, 
prestação de serviços, reciclagem, venda de artesanato e de hortaliças 
orgânicas e húmus que são cultivadas na própria casa.

Casa dos Amigos
Estrada Antônio José Zimmermann, 3647 – Antônio Carlos
Telefone: (48) 99642-8274
Site: casadosamigosac.com.br/
E-mail: danielmovimentosc@gmail.com
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FORANIA

Santo Amaro
Paróquia Santo Amaro da Imperatriz
Endereço: Praça São Francisco de Assis, 50
Centro
88140-000 Santo Amaro da Imperatriz
Caixa Postal 11
Fone/Fax: (48) 3245-1116
E-mail: paroquiasantoamaro@terra.com.br

Paróquia São Sebastião
Endereço: Rua Jacinto Matos, 86
Centro
88475-000 Anitápolis
Fone/Whatsapp: (48) 3256-0124
E-mail: paroquiasaosebastiaosc@gmail.com

Paróquia São Bonifácio
Endereço: Praça Padre Deodato, s/n
Centro
88485-000 São Bonifácio
Fone: (48) 3252-0194
E-mail: psaobonifacio@yahoo.com.br

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Praça Silvéria Ferreira de Campos, 60
Centro
88445-000 Leoberto Leal
Fone/Fax: (48) 3268-1191
E-mail: pscjleobertolealsc@gmail.com

Paróquia N. Sra Imaculada Conceição
Endereço: Praça Nicolau Kretzer, 254
88460-000 Angelina
Fone: (48) 3274-1185
E-mail: paroquiansangelina@yahoo.com.br
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Servo de Deus Padre Léo
O padre Léo, nasceu em 9 de outubro de 1961 e foi bati-

zado com o nome de Léo Tarcísio Gonçalves Pereira. Veio de 
uma família humilde de Delfim Moreira, Sul de Minas Gerais, 
no vilarejo conhecido por Biguá. É o nono filho de Joaquim 
Mendes Pereira (seu Quinzinho) e Maria Nazaré Guimarães 
(dona Nazaré). Antes de ingressar no seminário foi torneiro 
mecânico e também trabalhou em uma fábrica de armas em 
Itajubá (MG). Somente em 1982 entrou no Seminário Deho-
nista na cidade de Lavras (MG), pertencente à Congregação 
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Pe. Léo foi or-
denado Sacerdote em 1990, atuou na formação de novos 
religiosos e sacerdotes, também na área da educação. Em 

1995, fundou a Comunidade Bethânia.
Seu carisma tornou-se amplamente conhecido no Brasil por meio da grande atuação na Renovação Ca-

rismática Católica. Foi pregador de multidões, desde o tempo de formação presbiteral. Com seu jeito alegre 
e irreverente de ser apaixonado pela Sagrada Escritura, utilizava-se de exemplos concretos e simples do 
dia a dia para chegar aos corações mais endurecidos. Utilizava linguagem simples que prendia a atenção 
do ouvinte e ao mesmo tempo o convidava a uma experiência íntima com a pessoa de Jesus, não somente 
racional, mas de forma afetiva.

Atuou como verdadeiro profeta do Coração de Jesus em vários meios de comunicação. Publicou 27 
livros, atuou em programas católicos de televisão na Associação do Senhor Jesus, em Valinhos (SP) e, pos-
teriormente, no Sistema de Comunicação – Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), onde ganhou fama 
nacional e internacional.

Após 16 anos de sacerdócio, vivendo integralmente o seguimento de Cristo, Pe. Léo faleceu em 4 de 
janeiro de 2007, aos 45 anos, vítima de infecção generalizada por causa de um câncer no sistema linfático. 
Sua obra e memória continuam vivas nos corações de quem o ama e daqueles que fazem parte da família 
Bethânia.

“Sou um sujeito que desde criança quis ser padre; e muito pobre, tentei ir para o seminário, mas não fui 
aceito. Então fui trabalhar até conseguir ter roupas suficientes para fazer meu enxoval. Fui para o seminá-
rio com 21 anos. Tinha namorada, fui noivo, e descobri a Congregação dos Padres do Sagrado Coração 
de Jesus, que é o que eu tento viver: quero ser um homem do Coração de Jesus. Vivo no meio de jovens 
drogados, prostituídos e aidéticos. Tento ser um deles e eles me ensinam muito”, 
Padre Léo, scj.

O caminho da beatificação

O processo de beatificação do Padre Léo começou em outubro de 2017, 
quando os padres Vicente, Lúcio e Elinton visitaram o Arcebispo de Floria-
nópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, SCJ. Durante a conversa, foi explícita a 
vontade de tornar Léo um beato, pedido que foi aprovado pelo Arcebispo.

Após esta etapa foi criado o Instituto Padre Léo, entidade responsável pela 
coleta dos testemunhos dos milagres para depois serem encaminhados ao 
processo de beatificação e indicado o Pe. Lúcio Tardivo (BTH), como autor 
da causa, que acompanhará todos os trâmites. Já no dia 8 de dezembro 
de 2019, a Comunidade Bethânia anunciou oficialmente a autorização da 
abertura do processo de beatificação do Padre Léo. Em seguida, ocor-
reu a abertura do processo no dia 7 de março de 2020, com a realização 
de uma Santa Missa campal, na sede da Comunidade Bethânia, presidi-
da pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck.

ESPECIAL
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Presença Cristã nos presídios
Pastoral Carcerária

PASTORAIS SOCIAIS

Com mais de 50 anos para a promoção e a inclusão social da po-
pulação carcerária a pastoral atua no Sistema Prisional da Grande Flo-
rianópolis: Presídio Masculino e Feminino, Penitenciária de Florianópolis 
e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), onde estão 
reclusas mais de 2.100 pessoas. Oferece atendimento social, evangeli-
zador e jurídico desenvolvido por 42 voluntários. Desenvolve um projeto 
de ressocialização, inclusão social e capacitação profissional e deno-
minado Estampa Livre com reclusos do Presídio Masculino. Também 
presta serviços de saúde odontológica em parceria com estudantes de 
pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 
um consultório mantido na sede da entidade situada junto ao Complexo.

Rua Delminda da Silveira, 960
Agronômica, Florianópolis – Telefone: (48) 3665-9217
http://pastoralcarcerariaflorianopolis.blogspot.com/
E-mail: pastoralfloripa@yahoo.com.br

Dignidade Integral e Envelhecimento Saudável 
Pastoral da Pessoa Idosa

Com 346 líderes volun-
tários, a pastoral acompa-
nha 1.126 pessoas idosas 
em 28 paróquias e em 15 
municípios da Arquidio-
cese de Florianópolis. 
Visa gerar uma cultura de 
cuidado do ser humano 
em sua plenitude para a 
construção de uma socie-
dade mais igualitária para 
todas as idades.

“ponte”, entre o Idoso e os líderes, suprindo assim 
as necessidades das pessoas idosas, que moram 
sozinhas.

Servidão Antônio Manoel Nunes, 387
Rio Vermelho – Telefone: (48) 99852-8850
Site: www.pastoraldapessoaidosa.org.br
Instagram: pastoraldapessoaidosa.org.br
E-mail: amtorresusp@hotmail.com

O objetivo da pastoral é formar redes de soli-
dariedade humana, fortalecendo o tecido social e 
contribuindo para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas idosas na família, buscando a compreen-
são de todas as dimensões do envelhecimento (físi-
ca, psicológica, social e espiritual),

Durante a pandemia da COVID-19, impossibilita-
da de realizar sua principal ação, que são as visitas 
domiciliares, a pastoral lançou a campanha “Fique 
em Casa – Ligue para uma pessoa idosa hoje”. Teve 
a internet como forma encontrada, para manter a 
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Superação e Vida Nova 
Pastoral do Povo de Rua

A Pastoral do Povo da Rua tem como missão ser 
presença junto ao povo da rua, reconhecer os sinais 
de Deus presentes na sua história e desenvolver 
ações que transformem a situação de exclusão em 
projetos de vida. A Pastoral realiza acompanhamen-
tos com visitas periódicas quando são solicitadas, 
quando o morador da rua se encontra internado. Se 
encontram semanalmente para reuniões com rodas 
de conversa onde são dados encaminhamentos ne-
cessários para o desenvolvimento das atividades.

O projeto Moradia Primeiro, baseado no modelo 
Housing First, é executado pela pastoral e foi lança-
do na Arquidiocese no dia 28 de junho de 2022. Ele 
parte do princípio do acesso imediato de uma pes-
soa em situação crônica de rua (mais de cinco anos 
na rua, uso abusivo de álcool e outras drogas e com 
transtorno mental) a uma moradia segura, individu-
al, dispersa no território do município e integrada à 
comunidade. Ao entrar no projeto a pessoa passa a 
ser acompanhada por equipe flexível, formada por 
profissionais de diferentes áreas de forma a respon-
der às demandas apresentadas pela pessoa para 
apoiá-la a permanecer na moradia.

Rua Esteves Júnior, 447
Centro, Florianópolis
Telefone:(48) 99123-1929
Instagram: @pastoraldopovodaruasc
E-mail: pastoraldopovodaruasc@gmail.com

Migrar é um Direito, ser acolhido também 
Pastoral dos Migrantes

A pastoral atua junto aos migrantes em ações 
com segmentos sociais, promovendo ações de in-
clusão social, denunciando violações dos direitos 
dos migrantes e trabalhando para a construção de 
um país mais igualitário para todos. O serviço de 
tradução/intermediação cultural e regularização mi-
gratória também são oferecidos a quem precisa.

Em 31 de outubro de 2019, foi aberta a Casa do 
Migrante Scalabrini, que conta com apoio da Orga-
nização Internacional para as Migrações (OIM). O 
objetivo da casa é acolher migrantes e realizar a in-
tegração em Santa Catarina, a partir da inserção no 
mundo laboral e educacional.

Além da casa a pastoral também acompanha famílias migrantes em situação de vulnerabilidade social, 
com cestas básicas mensais, roupas e atendimento emergencial.

Rua treze de Maio, 62 – José Mendes, Florianópolis
Telefone: (48) 3225 7043
Site: https://www.spm-sc.com/
Instagram: @spm.sc
E-mail: migrantesfloripa@gmail.com
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Busca pela restauração da dignidade 
Pastoral da Sobriedade

A Pastoral da Sobriedade é uma ação concreta 
da Igreja na prevenção e recuperação da depen-
dência química. Busca a integração entre todas as 
pastorais, movimentos, comunidades terapêuticas 
parceiras e casas de recuperação em vistas a levar 
esperança e conforto espiritual àqueles que sofrem 
desta realidade.

Na Arquidiocese de Florianópolis são 10 insti-
tuições que lutam diariamente para ajudar homens 
e mulheres que desejam uma vida nova, longe da 
adicção. São elas: Comunidades Bethânia, Casa 
CARE – Casa de Acolhimento, Restauração e Evan-
gelização (ambas em São João Batista), Fazenda 
da Esperança e Clínica Caminho do Sol (ambas em 
Florianópolis), Centros de Tratamento Recanto Paz 
e Bem (Palhoça) e Recanto Silvestre (Biguaçu), Co-
munidades Terapêuticas Lar Recanto da Esperança 
(Florianópolis) e Anjos da Paz (Rancho Queimado) 
e Centro Terapêutico São Lourenço, em Itajaí.

Endereço: Rua João Alfredo Fermino, 783
Fundos, Biguaçu
Fone: (48) 3243-3414
E-mail: primluiz@bol.com.br

Amor vivenciado na prática 
Pastoral da Criança

As principais ações da Pastoral da Criança são o acompanhamento de 
gestantes e crianças de zero a seis anos de idade, por meio de líderes volun-
tários, que vivem nas próprias comunidades em que atuam. A missão é toda 

baseada no tripé das 
ações: visitas domici-
liares, celebração da 
vida e reunião de refle-
xão e avaliação.

Na Arquidiocese a 
pastoral está presen-
te em 20 paróquias, 
com 60 líderes e mais 
de 100 voluntários 
(as) envolvidos nestas 
equipes. Seu trabalho 
se baseia na organi-
zação comunitária e 
no treinamento de lí-
deres, que assumem 
a tarefa de orientar 
as famílias da comu-
nidade sobre ações 
básicas de saúde, 
educação, nutrição 
e cidadania, tendo 
como objetivo o de-
senvolvimento integral 
das crianças.

Largo São Sebastião, 88 – Centro, Florianópolis
Telefone: (48) 98406-1495
Site: www.pastoraldacrianca.org.br
Instagram: pastoraldacrianca.arquifloripa
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A causa indígena é de todos nós 
Pastoral Indigenista

Há, no território da Arquidiocese de Florianópo-
lis, 14 aldeias indígenas, predominantemente gua-
ranis, com um total de 958 famílias e 268 famílias.

A pastoral tem buscado conhecer o território 
das aldeias, suas formas de vida e subsistência a 

fim de problematizar as questões referentes à sua 
realidade. A realidade socioeconômica, já difícil 
em outras décadas, encontrou o apogeu com a 
pandemia de COVID 19. As aldeias, em sua maio-
ria, se mantêm por meio da venda de artesanato 
e ficaram impossibilitadas de comercializar seus 
produtos, devido ao Decreto de Emergência. A 
partir do decreto, as aldeias passaram a subsistir 
de doações de entidades não governamentais e, 
pelo atendimento pontual realizado pelos municí-
pios onde estão localizadas. Apesar de os povos 
originários não estarem nos municípios em núme-
ros expressivos, as políticas públicas voltadas a 
eles são inconsistentes e não dão conta de aten-
der suas necessidades.

A proximidade dos grandes centros não evita a 
situação de exclusão, falta de acesso, discrimina-
ção, ausência de políticas públicas efetivas e visibi-
lidade governamental.

Rua Esteves Júnior, 447 Centro – Florianópolis
Telefone: (48) 99989 3961
E-mail: jaquelinemanchein217@gmail.com

Eu vim para que tenham Vida em Abundância 
Pastoral da Saúde

É toda a ação do povo de Deus comprometido em aco-
lher, promover, cuidar, educar, defender e celebrar a vida hu-
mana. É a ação libertadora de Cristo presente no mundo na 
área da saúde, em três dimensões: solidária, comunitária e 
político-institucional.

A relevância e reconhecimento do trabalho desenvolvido 
pelos Grupos da Pastoral da Saúde, hoje presentes através de 
seus 14 grupos ativos em várias paróquias, são confirmados 
pela parceria e procura por parte de entidades da sociedade 
civil e pública para conhecer como essa Ação Evangelizadora é desenvolvida na Arquidiocese de Florianópolis.

Na paróquia de Anitápolis, a pastoral trabalha com fabricação de remédios naturais, as plantas são doa-
das e as voluntárias cuidam da horta. São feitas várias tinturas, para inúmeros fins e são vendidas na secre-
taria da paróquia. Os produtos fabricados atendem, desde crianças a idosos de todas as idades. Todos os 
integrantes fazem um trabalho voluntário.

Rodovia SC 407, km 7, nº 7.537
Biguaçu – Telefone: (48) 9 9993 1369
E-mail: cidaessencia@hotmail.com
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Referência 
de atuação social 

nas periferias
Há mais de 40 anos, Pe. Vilson 

chegou a Florianópolis. Ele se insta-
lou na periferia, com o propósito de 
transformar realidades. Ao longo dos 
anos, fundou e/ou assumiu ONGs 
nas periferias da Grande Florianópo-
lis: ACAM, Assoc. João Paulo II, CE-
DEP, Centro Cultural Escrava Anastá-
cia, Centro Social Elizabeth Sarkamp, 
além da Amigos da Guiné-Bissau 
(África). Ajudou também a trazer a 
Marista Escola Social Lúcia Mayvorne 
(outra escola social do Grupo Marista 
é a Marista São José). Em 2011, Pe. 
Vilson criou o Instituto Pe. Vilson Groh 
(IVG), para organizar e apoiar essas 

organizações. Juntos, formam a Rede IVG e trabalham para que crianças e jovens tenham acesso à educa-
ção, oportunidade de se inserir em universidades e no mercado de trabalho e assumir o protagonismo das 
suas próprias vidas.

O IVG desenvolve 7 programas: o Programa de Bolsas de Estudo (funciona a partir de dois eixos: Pré-
vestibular e Bolsas de Ensino Superior e Técnico); o Programa Pode Crer – Acreditando nos Sonhos e 
Talentos do Futuro; o Programa Comunidades em Movimento; o Fundo IVG de Combate à Fome); além do 
Programa de Formação Continuada e Fortalecimento da Rede IVG, o Programa de Incidência Política e o 
Programa de Saúde e Qualidade de Vida.

Dentre os projetos, a rede IVG destaca o projeto Pode Crer, que implementa uma nova perspectiva educa-
cional e uma metodologia que une tecnologia, cidadania e comunicação. Sua premissa é o desenvolvimento 
de juventudes de periferia, com capacidade para liderar e ser conscientes dos desafios sociais no Brasil.

A Rede IVG atende 5.957 crianças, adolescentes e jovens, de 0 a 24 anos. Impacta 20.979 pessoas. 
Conta com 341 colaboradores e 195 voluntários.

Rede IVG
Avenida Mauro Ramos, 1264 – Centro, Florianópolis – Telefone: (48) 3039-1828
Site: redeivg.org.br
E-mail: ivg@redeivg.org.br
instagram.com/redeivg

INSTITUTO PADRE VILSON GROH
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Integração Social 
na Comunidade

CIS SANTA DULCE DOS POBRES

Está localizado na Vila Aparecida, em Florianó-
polis. Tem por objetivo fortalecer o tecido social da 
comunidade e seus vínculos territoriais, buscando o 
desenvolvimento socioambiental; priorizando o tra-
balho com mulheres, crianças e adolescentes.

Diretrizes de atuação

• Segurança e Soberania Alimentar;
• Protagonismo Social por meio de programas, 

projetos e oficinas de formação continuada;
• Geração de trabalho e renda e formação profissional.

Segurança Alimentar

Cozinha Comunitária Dona Hilda e Cozinha Soli-
dária Ribeirão da Ilha: as cozinhas atuam na pers-
pectiva da segurança alimentar de moradores da 
Vila Aparecida e pessoas em situação de rua da 
região continental de Florianópolis.

Horta comunitária: trabalha a Soberania Alimentar 
da comunidade promovendo espaços de plantio pela 
comunidade, onde as Cozinhas Comunitárias e mora-
dores são OS beneficiados. O trabalho com composta-
gem dos resíduos orgânicos é outro foco neste projeto.

Protagonismo social  
por meio de programas, projetos  

e oficinas de formação continuada

Economia Solidária: atua na perspectiva de for-
mação de grupos, organização, distribuição e con-
sumo, procurando formas auto sustentáveis de 
geração de trabalho e renda e relação de empreen-
dedorismo solidário com a comunidade.
Panificação: a oficina oportuniza aprender a pre-

parar e gerir a produção de diferentes tipos de pães, 
bolos, bolachas e biscoitos. Para isso, se utiliza do 
conhecimento de matérias-primas, equipamentos e 
ferramentas de panificação.

Corte e Costura: busca capacitar jovens e mulhe-
res na arte de corte e costura, oportunizando não só 
a possibilidade de emprego, mas também de con-
sertos de roupas para a família.

Crianças e Adolescentes: crianças e adolescen-
tes são incentivados a terem outras formas de rela-
ção com o território, assim como oficinas de recre-
ação e educação. Datas comemorativas ao público 
infanto-juvenil são promovidas, tais como: Dia das 
Crianças, Natal, Páscoa e outros.

Oportunidade de geração de trabalho  
e renda e formação profissional

Padaria Comunitária Dona Zezé: a padaria produz 
e comercializa o “Pão da Quebrada”. O pão se ca-
racteriza por ser um produto vegano, integral e receita 
própria. O projeto introduz produto integral no coti-
diano da comunidade. A comercialização do pão da 
quebrada fora do território da Vila Aparecida possibilita 
a comercialização subsidiada dentro da comunidade.

Cosméticos e Saboaria da Vila: os cosméticos 
são feitos a partir de matérias primas naturais e de 
origem vegetal. Há ainda, parcerias para desenvol-
vimento de embalagens biodegradáveis.

Ateliê Retalhos da Vila: o concerto e customização 
de roupas; produção de absorventes femininos, unem 
as mulheres da Vila Aparecida que atuam na produ-
ção desses itens e, auxiliam no desenvolvimento de 
uma relação mais sustentável com o meio ambiente.

Desenvolvimento Comunitário

Fórum de Entidades e Lideranças da Vila Apareci-
da: na construção do Desenvolvimento Comunitário, 
a comunidade da Vila Aparecida vem trabalhando 
para consolidar espaços legítimos de articulação, 
mobilização e organização.

CIS Santa Dulce dos Pobres
Servidão Nossa Senhora do Carmo, s/n
Vila Aparecida, Florianópolis
Telefone: (48) 98452-5588
Instagram: @cissantasulce
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Um lugar de 
hospitalidade

CASA DE APOIO SÃO JOSÉ

Foi inaugurada em 2017, com o propósito de 
prestar amparo aos pacientes e acompanhan-
tes dos pacientes do Hospital Regional de São 
José Dr. Homero de Miranda Gomes, vindos de 
vários municípios de Santa Catarina para reali-
zar intervenções médico/hospitalares. Tem ca-
pacidade para acolher dignamente 26 pessoas, 
homens e mulheres, além de proporcionar esta-
dia, a casa oferece refeições, banho e espaço 
para descanso.

Com ambiente humanizado e acolhedor, atua 
no sentido de prestar apoio a quem dela neces-
sitar, de forma gratuita. Proporciona benefícios 

ao doente, que apresenta melhor resposta ao 
tratamento e melhor adaptação às intervenções 
durante o internamento, culminando em melho-
ras no estado de saúde, não apenas clínico, mas 
também emocional.

Desde a sua fundação já acolheu mais de 
16.570 pessoas para pernoites. Serviu mais de 
63.268 refeições (café da manhã, almoço, lanche 
e janta). Na casa também as pessoas acolhidas 
podem lavar suas roupas e tem a opção de usá-la 
como período de descanso.

Casa de Apoio São José
Rua Dr. Constâncio Krummel, 952
Praia Comprida, São José
Telefone: (48) 3197-0130
instagram.com/casadeapoiosaojose/

“Então os levou para a 
sua casa, serviu-lhes 
uma refeição e com 

todos os de sua casa, 
alegrou-se muito”  

(At 16,34)
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Um espaço de referência  
para as Pastorais Sociais

recanto são francisco de assis

O Recanto São Fran-
cisco, localizado no bair-
ro Alto Aririú – Palhoça 
é um espaço destinado 
para encontros, reuniões, 
retiros e capacitações. O 
imóvel foi doado para a 
ASA no ano de 2019 pela 

Ação Social São Francisco de Assis. No dia 02 de 
outubro de 2021 foi realizada a inauguração do Re-
canto São Francisco, com uma missa presidida por 
Dom Wilson Tadeu Jönck.

Ele foi criado para ser um espaço de referência 
para realização de reuniões, formações e capacita-
ções profissionais para grupos e pastorais sociais. 
Também é um espaço onde a Pastoral do Povo de 
Rua acolhe pessoas que se encontram em proces-

so de saída das ruas e/ou acolhimento a pessoas 
pós-tratamento de dependência química.

Recanto São Francisco
Rua Geral Morro dos Quadros, s/n
Alto Aririu, Palhoça – Telefone: (48) 3224-8776
instagram.com/recantosaofranciscosc/






