
Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica. 

 

 

                                                                                                                             Vitória, 31 de outubro de 2019. 

 

A Arquidiocese de Vitória, por meio do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica, em sintonia 

com a proposta do Papa Francisco “somos todos convidados a assumir a Jornada Mundial dos Pobres como 

gesto concreto da Campanha da Fraternidade 2020... que não se trata de uma atitude a ser concretizada 

apenas em um único dia, mas que deve marcar toda a vida dos cristãos” lançará uma CAMPANHA 

PERMANENTE DE COMBATE A FOME E PELA INCLUSÃO SOCIAL, no dia da abertura da CF2020. 

Nesse sentido, precisamos saber quais as Paróquias já realizam esse importante trabalho, para trocar 

experiências e somar esforços na luta contra a miséria e a fome que tiram a dignidade dos nossos irmãos e 

irmãs que vivem em situação extrema pobreza, por isso, pedimos que respondam as perguntas:  

 

1 - Qual o nome da ação/equipe/pastoral?  

Grupo Fé e Vida. 

2 - Qual objetivo?  

Prestar assistência material e espiritual a pessoas ou grupos de pessoas que necessitarem de maneira 

sistemática e sustentável com foco em resultados.  

O trabalho do grupo baseia-se no tripé Oração-Estudo-Ação, onde a Oração e o Estudo dão, respectivamente, 

a Força e o Conhecimento necessários para uma ação com garantia de resultados.  

NOTA: As necessidades materiais são supridas através de um trabalho coordenado pelo grupo mas, com a 

participação de toda a comunidade. 

3 - Quando iniciou esse trabalho?  

O Grupo Fé e Vida iniciou suas atividades na data de 28/12/2015. 

4 - Quantas pessoas colaboram com esse trabalho?  

O Grupo Fé e Vida conta com o trabalho de 35 pessoas. 

5 - Quem são esses colaboradores?  

Os colaboradores deste trabalho em sua maioria são participantes da Comunidade Nossa Senhora das Alegrias, 

Paróquia São Lucas.  

São pessoas que sentiram o chamado de Deus em suas vidas para formar um grupo que atuasse ajudando o 

próximo em diversas ações. 

6 - Quem e quantos são contemplados com esse trabalho?  



Hoje o Grupo Fé e Vida em suas 5 frentes de ação: Projeto Aquecendo Corações – Hospitais, Projeto 

Aquecendo Corações – Asilos, Projeto Aquecendo Corações – Orfanatos, Visita Afetuosa, Abraço Acolhedor, 

Alimentando Vidas e Liturgia abrange em média 600 pessoas. 

 

7 - Como e quando esse trabalho é realizado? 

Os projetos do Grupo Fé e Vida são desta forma realizados: 

 1 – Projeto Aquecendo Corações – Hospitais: 

O Projeto Aquecendo Corações atende Hospitais públicos de Vila Velha/ES.  

 O Projeto Aquecendo Corações Hospitais tem início em 2016 e desde então realizamos 05 grandes ações 

atendendo em média 350 pessoas por ação.   

Os Hospitais que visitamos atendem crianças, jovens, adultos e idosos, com diferentes níveis de escolaridade 

e ocupação.  

 Não é possível quantificar especificamente o tipo de público, pois a clientela dos hospitais é diversas. 

2 – Projeto Aquecendo Corações – Asilos: 

O Projeto Aquecendo Corações - Asilos tem início em 2016 e desde então realizamos 03 grandes ações 

atendendo em média 70 pessoas por ação.  

Por entender que o Asilo de Idosos de Vitória, que abriga 70 pessoas está necessitando de maior cuidado, 

carinho e doações, fazemos essas ações neste Asilo específico.  

As pessoas que no Asilo residem são de faixa etária 65-90 anos. Não conseguimos mensurar os demais 

quesitos como renda, escolaridade ou ocupação, etc.  

3 – Projeto Aquecendo Corações – Orfanatos e Abrigos: 

O Projeto Aquecendo Corações atende Orfanatos e Abrigos.  

O Projeto Aquecendo Corações – Orfanatos e Abrigos tem início em 2016 e desde então realizamos 05 grandes 

ações atendendo em média 60 pessoas por ação.  

Realizamos 02 ações no Orfanato Retiro do Congo, em Vila Velha e também 02 ações no Abrigo Municipal 

João Calvino, em Vila Velha.  

O Orfanato Retiro do Congo, atendia crianças cujo faixa etária varia entre recém nascidos a 14 anos. Total de 

crianças atendidas nas visita: 30. Realizamos brincadeiras e lanche da tarde para as crianças. Após o lanche, 

fomos a Capela fazer o agradecimento a Deus. Total de pessoas atendidas nas duas ações: 60.  

O Abrigo João Calvino é administrado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Secretaria de 

Assistência Social. O Abrigo acolhe pessoas em situação de rua, fornecendo café da manhã, almoço, café da 

tarde e janta, bem como hospedagem. A capacidade do Abrigo é de 80 pessoas. Na realização das duas visitas 

que fizemos atendemos 90 pessoas – 45 a cada visita, levando um café da tarde, doações recebidas pela 

comunidade e oração.  



O Orfanato Casa Lar, em Vila Velha, atende a crianças recém nascidas de 0 a 17 anos. O Grupo Fé e Vida 

realizou 01 ação neste Orfanato. Total de pessoas atendidas: 18. Levamos doações e café da tarde. Foi 

realizado uma dinâmica e oração. 

4 – Projeto Visita Afetuosa: 

O Projeto Visita Afetuosa atende famílias que participam da Comunidade Nossa Senhora das Alegrias e que 

por motivo de afastamento ou por questão de saúde ou falecimento de um ente querido estão há um tempo 

sem participar da comunidade.  

Dependendo da demanda as visitas são feitas quinzenalmente ou mensalmente.  

A ação é desenvolvida com uma conversa sobre a família e a comunidade, posteriormente é feito um momento 

da leitura da Palavra de Deus e uma reflexão.  

Durante a visita a família é convidada pelo Grupo Fé e Vida a voltar a participar da comunidade.  

Até o presente momento 80 famílias foram atendidas. Quando necessário há visitas repetidas. Famílias com 

diversos tipos de públicos e diferentes faixas etárias.  

É aberto espaço para que a família abra o coração para expor sua história, momentos ou necessidades. 

Momento esse na troca de experiências.  

O Grupo Fé e Vida tem o objetivo de levar o afeto, a palavra de Deus e o amor.  

5 – Projeto Abraço Acolhedor: 

O Projeto Abraço Acolhedor atende as Residências Terapêuticas Feminina e Masculina.   

O Grupo Fé e Vida realiza mensalmente a visita a duas Residências Terapêuticas: A RT Feminina, que fica 

localizada no bairro Jardim Asteca e a RT Masculina, que fica localizada no bairro Ibes, em Vila Velha/ES.   

A visita as Residências Terapêuticas acontecem uma vez por mês. No momento das visitas o grupo leva um 

café da tarde para cada residência, bem como um momento de dinâmica e oração. Diante das necessidades, 

o grupo leva roupas recebidas em doação periodicamente. São celebrados os aniversários com bolos 

confeitados, balões e parabéns.  

As Residências Terapêuticas são casas administradas pela INVISA, entidade contratada pela Secretaria de 

Saúde do Governo do Estado do Espírito Santo. Instituição com rodízio de pessoas internadas. Umas vem a 

óbito, outras chegam. Pessoas com problemas de saúde mental. Algumas vivem no seu mundo. Precisam de 

amor. É o que fazemos. 

6 – Projeto Alimentando Vidas: 

O Projeto Alimentando Vidas atende em média seis famílias carentes cadastradas e acompanhadas pelo Grupo 

Fé e Vida.   

O Grupo Fé e Vida realiza mensalmente a entrega das cestas de alimentos as famílias.   

A entrega das cestas de alimentos é feita diretamente na residência das famílias. No momento da entrega é 

realizada uma oração e posterior conversa da situação da família. Neste aspecto o acompanhamento é feito 

mensalmente.   



Após a entrega das cestas, nas reuniões do grupo são feitas análises sobre cada família, da continuidade ou 

não ao projeto, conforme situação encontrada no dia da entrega.  

Até o ano 2018 a captação de doações era realizada através de pedidos aos participantes da Comunidade 

Nossa Senhora das Alegrias.  

Em 2019 as cestas de alimento são repassadas com recursos do Dízimo da Comunidade Nossa Senhora das 

Alegrias.    

7 – Projeto Liturgia: 

O Grupo Fé e Vida participa ativamente da Celebração da Palavra – no segundo domingo do mês, a noite, na 

Comunidade, com leitores e animador. 

8 - Qual o tempo de duração?  

O tempo de duração de cada ação depende das características da ação. Vão de 1 hora a 3 horas. 

9 - Quais as estratégias utilizadas?  

Apesar de ser subordinado à Comunidade Católica Nossa Senhora das Alegrias, Paróquia São Lucas, os 

membros podem ser de outras comunidades, outras paróquias e até de outras denominações religiosas, desde 

que sejam denominações cujo amor ao próximo seja a base da fé professada.  

Os membros do grupo dividem-se em 3 categorias, a saber: Coordenador, Voluntário, Visitante.  

Coordenador: O grupo possui uma coordenação cujos membros são eleitos pelos demais membros de todas 

as categorias. A coordenação é formada por:  

Coordenador Geral: Responsável por representar o grupo sempre que o grupo for convocado para 

qualquer evento. Na impossibilidade de comparecimento, ele indica seu substituto, devendo ser este, um 

membro coordenador. É também responsável por fazer cumprir este regimento.   

Coordenador de Comunicação: Responsável pela redação e distribuição das atas de reuniões ordinárias e 

extraordinárias e também por todo tipo de comunicação com o grupo, pelo grupo e para o grupo, bem como, 

divulgação de campanhas e demais eventos em que houver participação do grupo. Também é responsável 

pelos relatórios dos eventos em que houver participação do grupo.   

Coordenador de Recursos: Responsável pela administração dos recursos materiais oriundos de doações e/ou 

contribuições para o grupo, exceto as doações de alimentos dentro do projeto Alimentando Vidas, cujos 

Padrinho e Madrinha se encarregam de administrar. O Coordenador de Recursos também é responsável pelos 

recursos humanos, sendo responsável pelo ligamento e desligamento de membros do grupo. Também é 

responsável pelo acolhimento das pessoas visitantes ou membros quando da sua admissão no grupo ou 

quando da apresentação para a participação de eventos realizados.  

Coordenador Espiritual: Responsável pela parte de formação espiritual do grupo, organização de estudos, 

palestras.  

Coordenador Assessor: Membro da coordenação sem função específica, podendo auxiliar os demais 

coordenadores na execução de suas funções quando houver demanda que a justifique ou voluntariamente. O 

número máximo de Coordenadores Assessores é de 6 pessoas.  



Padrinho/Madrinha: Membro do grupo responsável por um ou mais eventos. As programações e relatórios dos 

eventos ficam a cargo do padrinho quando do não comparecimento do Coordenador de Comunicação ao evento.  

Voluntário: Membro do grupo cuja participação nas reuniões sistemáticas é facultativa mas, que, em eventos é 

obrigatória.  

Visitante: Colaboradores apenas do grupo. Os visitantes podem vir a se tornarem Voluntários quando for de 

sua vontade assumir as responsabilidades.  

NOTA: Os membros coordenadores e padrinhos são responsáveis por providenciar sua substituição caso não 

possam exercitar sua função temporariamente. Exceção a esta regra é o caso dos relatórios dos eventos, cuja 

responsabilidade já está definida previamente que será do Padrinho, caso o coordenador de comunicação não 

compareça ao evento.  

10 - Quais os desafios?  

Os desafios do Grupo Fé e Vida é manter firme a esperança por dias melhores, pois é através da fé e da força 

que vem de Deus podemos manter motivado realizando as ações de amor ao próximo. 

 

 

 

E nos devolvam até o dia 20 de novembro de 2019 pelo E-mail: mitra.acaosocial@aves.org.br 

Considerando a importância de construirmos a campanha coletivamente, convido-os para participarem 

da reunião de articulação: 

Dia: 30 de novembro de 2019 

Horário: 8h às 12h 

Local: Auditório do Colégio Agostiniano, situado R. Thieres Velloso, 125 - Centro, Vitória - ES, 29010-570. 

 

  Venha partilhar conosco sua experiência local/paroquial e colaborar com a construção de uma 

Campanha Arquidiocese e permanente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Pe. Kelder José Brandão Figueira 
Vigário Episcopal 

Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica 
Arquidiocese de Vitória 

 

mailto:mitra.acaosocial@aves.org.br

