
VICARIATO EPISCOPAL PARA A AÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E 

ECUMENISMO  

 ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA 

 

1 – JUSTIFICATIVA - MOTIVAÇÃO 

O Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, 

recém-criado por Dom Dario Campos, vem ao encontro da proposta do Papa 

Francisco que, ao assumir o pontificado, unificou os Conselhos pontifícios de 

Justiça e Paz, “Cor unum”, Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e Pastoral no 

Campo da Saúde no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano 

Integral. 

A Doutrina Social da Igreja, inaugurada por Leão XIII, introduziu no seio da Igreja 

as questões sociais, refletindo criticamente sobre a responsabilidade da Igreja 

na relação com os sistemas sociais, políticos e econômicos desenvolvidos pelas 

nações. 

As questões sociais, políticas e econômicas e a relação da Igreja com a 

sociedade foram amplamente debatidas no Concílio Vaticano II e contempladas 

na constituição pastoral “Gaudium et Spes” que inicia dizendo:  

 “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 

 homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que 

 sofrem, são  também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as 

 angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma 

 verdadeiramente  humana que não encontre eco no seu coração. 

 Porque a sua comunidade é formada por homens, que, reunidos em 

 Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em 

 demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação 

 para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e 

 intimamente ligada ao gênero humano e a sua história.” (GS1) 

O Espírito do Concílio Vaticano II, em especial da Constituição Gaudium et Spes, 

foi retomada pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelli Gaudiun 

onde o Papa afirma que: 



 “...Uma fé autêntica – que nunca é cômoda nem individualista – 

comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, 

transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da 

nossa passagem por ela. (...) Embora a justa ordem da sociedade 

e do Estado seja dever central da política, a Igreja «não pode, 

nem deve ficar à margem na luta pela justiça».  Todos os cristãos, 

incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a 

construção dum mundo melhor. É disto mesmo que se trata, pois 

o pensamento social da Igreja é primariamente positivo e 

construtivo, orienta uma ação transformadora e, neste sentido, 

não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração 

amoroso de Jesus Cristo.” (EG 183) 

Uma das orientações dadas pelo arcebispo Dom Dario ao criar o Vicariato para 

Ação Social, Política e Ecumênica foi o fortalecimento da relação da 

Arquidiocese com a sociedade civil organizada. Para tanto, foi realizado o 

encontro “Igreja e Sociedade em Ação”, no dia 27 de julho de 2019, no Centro 

Católico de Estudos Dom Silvestre Luis Scandian, com uma grande participação 

das Pastorais Sociais, Paróquias e diversos Movimentos Sociais objetivando a 

criação de um espaço permanente de diálogo e de construções coletivas de 

ações.  

Ao abrir o evento, Dom Dario fundamentou teologicamente a proposta do 

Vicariato, citando Moisés na experiência do encontro com Deus, quando Moisés 

ouve como Deus sente as dores da humanidade: 

 “Neste encontro entre a humanidade e a divindade, o servo é 

colocado diante da face de Deus, que se revela a ele, como 

sendo um Deus próximo, capaz de sentir as dores mais 

profundas do seu povo e de se envolver em sua história. Desse 

modo, ao revelar o seu nome a Moisés, o Senhor se autodefine, 

visto que, o nome divino não indica somente quem é Deus, mas, 

sobretudo, como Deus age”. 

Outra atividade determinada pelo Arcebispo foi a criação de um espaço de 

interlocução com o poder público em todos os níveis, para o fortalecimento e 

monitoramento das políticas públicas necessárias ao bem estar da população, 



em especial, aquelas que são fundamentais para a vida dos pobres e dignidade 

das minorias sociais. 

 

2 – OBJETIVO GERAL 

Integrar, animar, apoiar e coordenar a partir do compromisso com a Palavra de 

Deus e da Doutrina Social da Igreja, iniciativas e ações existentes e que visem 

fortalecer a construção de uma sociedade mais justa, plural e igualitária na qual 

os pobres e os excluídos tenham participação e protagonismo, tendo como 

fundamento os princípios da solidariedade, da subsidiariedade, da dignidade da 

pessoa humana e do bem comum, que são princípios permanentes e universais 

da Doutrina Social da Igreja. 

 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1.1 – Propor, fomentar e fortalecer as atividades que visem a defesa dos 

direitos dos cidadãos, especialmente daqueles que se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade pessoal e social; 

2.1.2 – Apoiar e articular os trabalhos das pastorais sociais e núcleos visando o 

 fortalecimento de ações e a construção de uma atuação conjunta dos 

 mesmos, por meio de encontros e do trabalho em rede; 

2.1.3 – Estimular encontros e o trabalho em redes das Comunidades Eclesiais 

 de Base das Paróquias situadas em áreas vulneráveis; 

2.1.4 – Despertar na comunidade cristã católica a responsabilidade que ela tem 

em relação ao compromisso com a transformação da sociedade; 

2.1.5 – Investir na participação nos espaços e fóruns de controle social e de 

formulação de políticas públicas; 

2.1.6 – Consolidar o papel do Vicariato Episcopal como órgão articulador das 

ações sociais, políticas e ecumênicas na Arquidiocese de Vitória-ES; 

2.1.7 – Criar espaços de articulação e diálogo com a sociedade civil organizada 

e o poder público; 

2.1.8 – Criar a Escola de Fé e Cidadania. 



2.1.9 – Realizar as ações em sintonia com o Departamento de Pastoral da 

Arquidiocese de Vitória-ES 

2.1.10 – Retomar a reflexão sobre a Cáritas Arquidiocesana de Vitória. 

 

3 – IDENTIDADE E ORGANIZAÇÃO 

1. O Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica é um organismo 

pastoral da Arquidiocese de Vitória, conforme objetivos expressos neste 

documento; 

2. O Vicariato segue em tudo as normas estabelecidas pela Cúria 

Arquidiocesana, estando diretamente vinculado ao Arcebispo 

Metropolitano; 

3. O Vicariato se orienta de forma permanente pela Doutrina Social da Igreja 

e se esforça para difundi-la e implementá-la, como forma de contribuir 

para que as relações sociais, econômicas e políticas sejam sempre mais 

permeadas do espírito do Evangelho; 

4. O Vicariato é coordenado por um Vigário Episcopal, nomeado pelo 

Arcebispo de Vitória, e desempenha suas atribuições articulando as 

pastorais sociais, as relações políticas, além das atividades ecumênicas 

da Arquidiocese de Vitória-ES; 

5. O Vigário Episcopal age em estreita colaboração com o Arcebispo, 

acolhendo suas orientações, respeitando suas respectivas competências, 

especialmente quando se expressa publicamente, mediante documentos 

ou declarações sobre questões relacionadas à sua área de atuação; 

6. Cabe ao Vicariato fazer o planejamento de ações voltadas a alcançar os 

seus objetivos, propondo iniciativas de nível arquidiocesano, regional, 

paroquial e comunitário; 

7. Constituem o Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica as 

Pastorais Sociais da Arquidiocese de Vitória-ES, os Projetos Sociais 

vinculados à Igreja, a Escola de Fé e Cidadania, a Comissão para a 

Promoção da Dignidade da Pessoa Humana e a Comissão para o 



Ecumenismo, presididos pelo Vigário Episcopal que se reunirão 

periodicamente ou sempre que convocados quando se julgar oportuno ou 

necessário; 

8. O Conselho do Vicariato será formado por ministros ordenados e fiéis 

leigos com atuação nas áreas de competência do Vicariato para a Ação 

Social, Política e Ecumênica e terão seus nomes aprovados pelo 

Arcebispo de Vitória, podendo ter entre seus membros irmãos de outras 

confissões religiosas e não crentes; 

9. O Vicariato terá como sede o endereço da Cúria Metropolitana de Vitória-

ES, funcionando com estrutura física, funcionários e orçamento próprio; 

10. O Vicariato possui Conselho Pastoral, equipe de trabalho e secretaria 

executiva próprios; 

11. O Vigário Episcopal poderá convidar e apresentar ao Arcebispo 

candidatos para o Conselho que não sejam membros das comissões e 

fóruns, sempre que achar necessário ou oportuno. 

 

4 – RECURSOS FINANCEIROS  

1. Uma coleta anual a ser realizada em toda Arquidiocese, no Dia do Pobre; 

2. Parcerias com entes públicos e privados; 

3. Projetos com organizações internacionais ligados à Igreja; 

4. Percentual dos recursos destinados ao Fundo de Solidariedade – (coleta de 

Domingo de Ramos) e da Coleta para a Evangelização (3º Domingo do Advento); 

5. Projetos com o Fundo Nacional de Solidariedade. 

 

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 – O Vicariato deverá providenciar até dezembro de 2021 um estatuto para ser 

apreciado e aprovado pelo Arcebispo Metropolitano, com regras claras sobre o 

seu funcionamento, a partir dos organismos que o compõe. 



2 – Estas orientações entrarão em vigor a partir da assinatura do Exmo. e 

Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, Dom Dario Campos, e só poderão ser 

alteradas no todo ou em parte por ele.  

 

Vitória-, ES, 01 de Março de 2020, Abertura da Campanha da Fraternidade, 

Fraternidade e Vida: “Vida Dom e Compromisso” 

 

Frei Dom Dario Campos 

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória-ES 

 

 


