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1 - MISSÃO DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA

 “A Igreja deve cumprir sua missão seguindo os passos de Jesus e 
adotando suas atitudes (Mt 9,  35-36).

 Ele, sendo o Senhor, se fez servidor e obediente até à morte de 
cruz (Fl 2,8).” (DA 31)

  “ A Pastoral da Pessoa Idosa tem por objetivo assegurar a dignidade e a 

valorização integral das pessoas idosas, através da promoção humana e espiritual, 

respeitando seus direitos, num processo educativo de formação continuada destas, 

de  suas famílias  e  de  suas comunidades,  sem distinção de raça,  cor,  profissão, 

nacionalidade,  sexo,  credo  religioso  ou  político,  para  que  as  famílias  e  as 

comunidades  possam  conviver  respeitosamente  com  as  pessoas  idosas, 

protagonistas de sua auto-realização” (Estatuto da Pastoral da Pessoa Idosa, artigo 

2°). 

A  grande força da Pastoral  da Pessoa Idosa está  na  ação de seus  líderes 

comunitários  que  são  capacitados  para  sua  missão,  especialmente  nas  visitas 

domiciliares  às   Pessoas  Idosas.  A  Pastoral  zela  pela  formação  contínua  dessas 

lideranças voluntárias, para isso, elas se reúnem mensalmente para  avaliarem a 

missão daquele mês, além de estudarem um tema e refletirem sobre os indicadores 

dos resultados (as FADIs) e o Boletim da Pastoral da Pessoa Idosa e encontrarem 

soluções para os problemas.  Preencherem a Folha de Acompanhamento Domiciliar 

aos Idosos – FADI.

 Neste relatório de atividades apresentamos aos nossos parceiros institucionais 

e técnico-científico, as ações realizadas pela Pastoral da Pessoa Idosa em todas as 

regiões  do  Brasil  no  ano  de  2007/2008.  Encontra-se  aqui  um  resumo  da 

demonstração dos esforços realizados por todo o voluntariado do país, bem como 

informações sobre os materiais e as parcerias realizadas e os resultados alcançados, 

de acordo com os indicadores. 

2 - ABRANGÊNCIA DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA

“Neste encontro com Cristo, queremos expressar a alegria de 
sermos discípulos do Senhor e de termos sido enviados com o 

tesouro do Evangelho.” (DA 28)
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A  Abrangência  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  mostra  a  evolução  do 

acompanhamento das ações realizadas no 2° trimestre de 2008 comparando com o 

2° trimestre de 2007 e o percentual de crescimento. No Sistema de Informação da 

Pastoral da Pessoa Idosa estes dados são apresentados também no nível estadual, 

diocesano/setor, paroquial/ramo, município, comunitário e cada um dos indicadores 

podem ser acessados individualmente. No Relatório de Atividades apresentamos os 

dados mais significativos deste acompanhamento e suas devidas comparações.  

TABELA 01 -  Situação de  Abrangência do 2° Trimestre de 2008 
comparado ao 2° Trimestre de 2007 

INDICADORES 2008 - 2 2007 - 2 % CRESCIMENTO

Número de Líderes Atuantes      14. 036 10449 34,3

Pessoas Idosas (PI) Acompanhadas 130. 242 94. 368 38,0

Famílias  Acompanhadas                    103. 707 75. 235 37,8

% PI Fazem Atividades Físicas 76,7 75 2,3

% PI que bebem 2 litros de liquido 76,8 76,3 0,7

% PI com Vacina contra Pneumonia 9,1 11,7 -22,3

% PI com Vacina contra Gripe 78,4 77,6 1,0

% PI que caíram últimos 30 dias 3,2 3,7 -14,1

% PI com incontinência urinária 10,8 12,2 -11,9

% PI em tratamento - Urina Solta 54,3 54,4 -0,3

% PI Dependentes                          10,6 11,9 -11,0

% PI que morreram                           0,3 0,3 5,9

N° de mortes (média mensal) 447 306 46,1

Nº Paróquias                                                913 763 19,7

Nº Dioceses 147 137 7,3

Nº Estados 26 23 13,0

Nº Municípios 612 519 17,9

Nº Comunidades 3587 2693 33,0
Fonte:  Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa, referente a FADIs digitadas entre os 
dias 2 de maio de 2008 até o dia 08 de outubro de 2008.

A Tabela 01 apresenta a abrangência geral, o destaque é o crescimento de 

38% no número de pessoas idosas e famílias acompanhadas pela Pastoral 

da Pessoa Idosa, comparando o 2º trimestre de 2008 com o 2º trimestre de 2007. 

São  130  mil  pessoas  idosas  visitadas  mensalmente e  com  a  expectativa  deste 

número continuar crescendo nas mesmas proporcões. Contar com mais de 14 mil 
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líderes visitando mensalmente as pessoas idosas, realizando as reuniões mensais de 

reflexão e avaliação, enviando as Folhas de Reflexão e Avaliação Mensal dos Idosos – 

FADI é um grande avanço. Metade das Dioceses do Brasil já tem ações da Pastoral da 

Pessoa Idosa, praticamente todos os Estados do Brasil. No decorrer do Relatório de 

Atividades serão analisados com as devidas comparações todos os indicadores da 

abrangência e outros dados do Sistema de Informação.

3 -  IVª ASSEMBLÉIA GERAL DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA 

“Com desafios e exigências, abre-se a passagem para um novo 
período da história, caracterizado pela desordem generalizada que 
se propaga por novas turbulências sociais e políticas, pela difusão 
de uma cultura distante e hostil à tradição cristã” (DA 10) 

A IVª Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa, realizada de 19 a 22 de 

novembro de 2007, em Curitiba (PR), contou com a participação dos membros dos 

Conselhos: Diretor,  Econômico e Fiscal;  da Coordenação Nacional;  coordenadores 

estaduais e representantes de todos os Estados que possuem ações da Pastoral da 

Pessoa  Idosa;  equipe  nacional  de  capacitação  e  convidados,  num  total  de  42 

participantes. Nesta Assembléia foi  realizada a avaliação da caminhada da Pastoral 

em  2007;  apresentação  e  estudo  sobre  o  Documento  de  Aparecida;  troca  de 

experiência sobre os avanços e dificuldades; análise e aprovação do relatório de 

atividades; implantação do Conselho Econômico da Pastoral  da Pessoa Idosa nas 

Dioceses e Estados, apresentação do Guia do Líder da Pastoral da Pessoa Idosa e 

aprovação; Propostas para testagem da capacitação do Guia do Líder; alterações no 

Estatuto  da  Pastoral;  aprovação  do  Regimento  Interno;  solicitação  para  ser 

Organismo da CNBB; elaboração das metas para 2008. 

 As propostas refletidas na Assembléia Geral e seus desdobramentos durante o 

ano de 2008 estão neste Relatório de Atividades. Iniciamos com as Metas para 2008 

e os resultados obtidos.

4 - METAS DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA PARA 2008

“Muitos de nossos idosos..., por seu testemunho e obras, 

são verdadeiros discípulos missionários de Jesus” (DA 449)

Na Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa em novembro de 2007 foram 
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assumidas  as  Metas  para  2008.  As  metas  foram  enviadas  para  todas  as 

coordenações, refletida com os coordenadores diocesanos e estaduais nos encontros 

regionais que também elaboraram suas metas para 2008, afim de poder concretizar 

as  Metas  assumidas  para  2008.  Vamos  retomar  todas  as  metas  e  avaliar  o 

desempenho de cada uma delas:

 Meta 1.  Atualizar  líderes  no  Guia  do  Líder.  Para  isto,  garantir  2 

multiplicadores por diocese com Pastoral e capacitadores atuantes nas 

paróquias e comunidades com experiência.

O Guia do Líder foi o grande marco da Pastoral da Pessoa Idosa no ano de 

2008. Sua elaboração já iniciara na Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa, 

em novembro de 2006, com o estudo da Primeira Versão. Nos encontros regionais de 

2007 foi estudada a segunda versão do Guia do Líder, acolhidas as sugestões dos 

coordenadores  diocesanos  e  estaduais  e  repassados  para  a  equipe  nacional  de 

redação. Na  Assembléia Geral da Pastoral da Pessoa Idosa, em novembro de 2007 

foi aprovada a redação com novas sugestões para a equipe de redação.  A equipe 

nacional ampliada de capacitação, em dezembro de 2007 terminou a redação final. A 

diagramação gráfica foi feita em janeiro e fevereiro de 2008. Concomitantemente a 

equipe nacional preparou o roteiro da capacitação para os multiplicadores do Guia do 

Líder para todos os Estados do Brasil. 

Foram  realizadas  13  capacitações  de  multiplicadores  para  as  Dioceses  e 

Estados do Brasil. As capacitações da equipe nacional foram de abril à julho. Estes 

multiplicadores recebem a função de dar no mínimo três capacitações de líderes e 

capacitadores  na  sua  diocese  ou  região.  A  capacitação  de  multiplicador  e  de 

capacitadores é realizada em sete etapas, de 28 horas. 

As capacitações de líderes já estão sendo realizadas. No primeiro momento 

algumas capacitações de líderes foram adiadas pelo fato dos 5 mil Guias do Líder da 

primeira impressão em abril não atenderem todas as programações desejadas. A 

situação pode ser regularizada com a impressão de outros 30 mil exemplares no mês 

de julho, a partir de agosto foram encaminhadas para as dioceses o Guia do Líder e 

também  o  novo  Manual  do  Capacitador,  assim  as  capacitações  estão  se 

multiplicando.

Tabela 02 – Multiplicadores, Capacitadores e 
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                    Líderes Capacitados no Guia do Líder 
Pessoas Capacitadas Capacitações

Multiplicadores 303 17

Capacitadores 410 51

Líderes 1600 112

TOTAL
Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa /Relatório das capacitações por tipo 
e tema, considerando capacitações digitadas até 08/10/2008.

Com 303 multiplicadores capacitados no Guia do Líder, de 129 dioceses dos 26 

Estados com Pastoral da Pessoa Idosa todas as Dioceses do Brasil, inclusive aquelas 

que ainda não iniciaram as ações da Pastoral da Pessoa Idosa, podem contar com 

pessoas  para  capacitar  capacitadores.  Os  multiplicadores  assumem a  missão  de 

capacitar em outras dioceses do seu Estado, sendo assim todas as dioceses que já 

possuem a Pastoral  da  Pessoa Idosa e  as  demais  que desejam implantar  terão 

capacitadores para preparar os líderes. A meta de multiplicadores por Dioceses 

foi alcançada, nem todas possuem dois multiplicadores, mas o processo de 

capacitação em todas as Dioceses do Brasil os atuais multiplicadores podem 

realizar.

 Já podemos contar com 410 capacitadores, número que aumenta a cada dia, 

pois, após o processo de capacitação de líderes os multiplicadores e coordenadores 

diocesanos  convidam pessoas  como perfil  de capacitadores  com experiência nas 

paróquias  e  comunidades,  realizam  com  estes  escolhidos  a  sétima  etapa  da 

capacitação  e  assim,  estes  assumem  a  missão  de  capacitadores.  Em  algumas 

Dioceses é realizada a preparação dos capacitadores de diversas paróquias numa 

capacitação de 28 horas realizando as sete etapas. 

A meta de capacitadores atuantes e com experiência nas paróquias e 

comunidades  é  permanente  e  deve  continuar, pois  muitas  paróquias  e 

comunidades ainda nem tiveram oportunidade de preparar seus capacitadores. 

Meta 2. Capacitar 2.000 novos líderes

Esta meta levou em conta a Capacitação Básica da Pastoral da Pessoa Idosa que já 

vinham sendo realizadas desde abril de 2005. 

Tabela 03: Líderes e Capacitadores a partir de outubro de 2007 até 
setembro de 2008 e desde o início da Pastoral da Pessoa Idosa.
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Capacitados de 01/10/2007
até 30/09/2008

Desde abril de 2005 
até 30/09/2008

Líderes Capacitados 4.138 20.745

Capacitadores 346 2.588
Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa /Relatório das capacitações por tipo 
e tema, considerando capacitações digitadas até 08/10/2008.

A  Meta  foi  alcançada  e  quase  triplicada.  Mais  de  4  mil  novos  lideres 

capacitados na capacitação básica em um ano, de 01/10/2007 até 30/09/2008. Na 

Tabela 02 são 1.600 líderes capacitados no Guia do Líder de maio de 2008 até 30 de 

setembro  de  2008,  somando  as  duas  capacitações  são  5.600 líderes,  mais  346 

capacitadores do Guia do Líder e os demais ultrapassam 6.000 líderes capacitados 

em um ano. 

Meta 3. Ampliar a Pastoral da Pessoa Idosa em 20%: em novas dioceses, 

paróquias, comunidades e  pessoas idosas acompanhadas.

     Tabela 04: Abrangência dos indicadores de crescimento do número de   
   idosos acompanhados e o crescimento do número de comunidades, 
   paróquias, dioceses e Estados  com Pastoral da Pessoa Idosa.

INDICADORES 2008 - 2 2007 - 2 % CRESCIMENTO

Idosos acompanhados 130. 242 94. 368 38,0

Nº Comunidades 3587 2693 32,8

Nº Paróquias                                                913 763 19,7

Nº Municípios 612 519 17,9

Nº Dioceses 147 137 7,3

Nº Estados 26 23 13
Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa /Relatório das capacitações por tipo 
e tema, considerando capacitações digitadas até 08/10/2008.

Em um ano o crescimento dos idosos acompanhados pela Pastoral  da 

Pessoa Idosa foi de 38%. São mais de 35 mil novos idosos que começaram a 

receber a visita mensal dos líderes comunitários da Pastoral da Pessoa Idosa. A meta 

é poder atender cada vez mais o número de pessoas idosas acompanhadas. Cada 

diocese e paróquia também colocou em sua meta aumentar o número de pessoas 

idosas acompanhadas. O acompanhamento de pessoas idosas aumentou mais 

de 20% em todo o Brasil.
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O número de comunidades com a Pastoral da Pessoa Idosa aumentou 33% e o 

número de paróquias chegou a 20%, alcançado a meta de crescimento. 

 Para  análise  do  crescimento  do  número  de  dioceses  é  preciso  fazer  uma 

retrospectiva histórica. Os dados do 2° trimestre de 2008 revelam que 15 dioceses 

que  não  acompanhavam pessoas  idosas  no  2°  trimestre  de  2007  agora  estão 

enviando as FADIS, são elas: Borba – AM;  Roraima – RR; Olinda/Recife e Nazaré – 

PE; Mossoró – RN; Maceió, Palmeira dos Índios e Penedo – AL; Governador Valadares 

- MG, Marília, Lorena, São João da Boa Vista e Guarulhos – SP; Barra do Piraí / Volta 

Redonda – RJ e Itumbiara – GO.  

Durante o ano também temos Dioceses que deixaram de enviar FADIS. Podemos 

dividí-las em 3 grupos: 1. Dioceses que tinham o programa Terceira Idade na 

Pastoral da Criança, os Bispos ainda não indicaram coordenadores diocesanos e 

nem capacitadores e com o tempo estes que líderes deixam de fazer as reuniões 

mensais e de enviar as FADIs:  Cajazeiras – PB; Uberlândia – MG;  Foz do Iguaçu e 

Guarapuava -  PR, Floresta –  PE; Rui  Barbosa e  Caititê -  BA.  2.  Dioceses que 

possuem coordenação Diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa e deixaram de 

enviar FADIs: Petrolina - PE, Livramento de Nossa Senhora - BA e Corumbá – MS. 3. 

Dioceses que já possuem a coordenação diocesana e ainda não enviaram 

FADIs:  Parintins  –  AM; Propriá –  SE; Ilhéus  e  Jequié  –  BA; Itapeva,  Assis  e 

Araçatuba – SP; Pelotas – RS; Rubiataba/Morzarlândia – GO. Estas coordenações 

diocesanas  foram  indicadas  em  2008,  estão  inciando  as  capacitações  e  sendo 

acompanhadas para que possam enviar as FADIs.

Os  coordenadores  estaduais  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  e  também  a 

Coordenação Nacional têm entrado em contato com estas Dioceses, com os grupos 

que já atuaram e tem feito um esforço para que as ações possam se fortalecer. Cada 

caso é um caso e a atenção deve ser para todas estas dioceses. São 20 Dioceses 

com potencial para  iniciarem e retomar as ações. A Meta de crescimento de 20% 

de dioceses não foi alcançada, mas pode melhorar muito se as Dioceses não 

deixarem de enviar as FADIs. 

Meta 4. Participar dos estudos do Documento de Aparecida e da      

      Campanha da Fraternidade/ 2008, com o tema: “Fraternidade e Defesa   

      da Vida”, na sua diocese e aplicar as suas propostas nas ações da    

Pastoral da Pessoa Idosa.
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O Documento de Aparecida, elaborado na Vª Conferência Episcopal dos Bispos 

da América Latina e Caribe, que se realizou de 13 a 30 de maio de 2007,  em 

Aparecida, está presente em toda reflexão e está incorporado nos atuais escritos da 

Pastoral da Pessoa Idosa. Todos os coordenadores diocesanos e estaduais da Pastoral 

da Pessoa Idosa refletiram sobre o Documento de Aparecida nos encontros regionais 

no  1°  semestre  de  2008.  Muitos  já  tinham participado  de  reflexões  sobre  o 

Documento  e  testemunharam  que  de  alguma  forma  estão  repassando  para  os 

coordenadores paroquiais e líderes a riqueza deste Documento para toda a Igreja. 

Dra. Zilda Arns, refletiu com todos os coordenadores nos Encontros Regionais as 

pistas que o Documento de Aparecida apresenta para a Missão Evangelizadora e 

Humanitária que são assumidos pela Pastoral da Pessoa Idosa, na sua metodologia e 

prática  pastoral.  A  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  prepara  seus  líderes  para  serem 

discípulos  missionários  do  Senhor,  “para  que  todos  tenham  vida  e  vida  em 

abundância” (Jo 10,10).

A  Campanha da  Fraternidade  -  “Fraternidade e  Defesa  da  Vida”,  continua 

presente em toda a prática da Pastoral da Pessoa Idosa. Os coordenadores e líderes 

da Pastoral  da Pessoa Idosa foram incentivados  a  participarem dos  encontros  e 

capacitações  da  Campanha  da  Fraternidade  em  suas  paróquias.  Nos  Encontros 

Regionais  o  tema  foi  apresentado  e  muitos  coordenadores  testemunharam  a 

participação  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  no  lançamento  da  Campanha  da 

Fraternidade e outros eventos. A participação em seminários, campanhas, abaixo-

assinados, promoções em Defesa da Vida são estimuladas para que a Pastoral da 

Pessoa Idosa se faça presente e que o lema “Escolhe, pois,  a Vida” (Dt 30,29) 

também esteja presente em toda a caminhada da Pastoral da Pessoa Idosa.

Outro tema presente nos Encontros  Regionais e assumido pela Pastoral da 

Pessoa Idosa é o estudo e aplicação das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 

Igreja do Brasil, 2008-2010. O Objetivo Geral das Diretrizes é refletido nos encontros 

da Pastoral da Pessoa Idosa, que em sua prática, aplica todos os enunciados e busca 

aperfeiçoar onde ainda não está agindo conforme as Diretrizes Gerais. A Pastoral de 

Conjunto é assumida em todos os níveis na Pastoral da Pessoa Idosa.

Esta meta foi alcançada pelos testemunhos e incentivo a participação 

efetiva nas propostas da Igreja para a ação pastoral.
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Meta 5. Realizar 4 Encontros Regionais para os coordenadores estaduais 

e diocesanos.

Em 2008  foram  realizados  cinco  Encontros  Regionais,  com  o  objetivo  de 

fortalecer os coordenadores diocesanos e estaduais e animá-los em sua missão de fé 

e  vida  na  Pastoral  da  Pessoa  Idosa.  Nos  encontros  aconteceram momentos  de 

formação e partilha das ações da Pastoral entre os participantes, com a equipe da 

Coordenação Nacional e um momento muito especial para dialogar com a Dra. Zilda 

Arns Neumann, Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. 

O  ponto  alto  dos  Encontros  Regionais  foi  a  entrega do  Guia  do  Líder,  as 

capacitações  de multiplicadores,  solicitação dos  materiais  educativos,  estudo  das 

atribuições e missão dos coordenadores, como também as reflexões da Dra. Zilda 

animando a Missão do Coordenador, aplicando o Documento de Aparecida no dia-a-

dia da Pastoral da Pessoa Idosa. 

 Participaram  dos  Encontros  Regionais  140  coordenadores  diocesanos,  12 

coordenadores  estaduais,  12  pessoas  das  equipes  de  multiplicadores,  que 

participaram em São  Luís  e  Manaus.  Foram 162  participantes e  mais  a  equipe 

nacional com 6 participantes em todos os Encontros Regionais.  

TABELA 05: Participantes nos Encontros Regionais

LOCAL DATA Estados n° coordenadores 
participantes

Curitiba – PR 28/02 a 02 de 
março

SP/PR/SC/RS
45

Brasília - DF 24 a 27 de 
abril

GO/TO/MT/MS/MG/ES/
BA/DF 43

São Luís - MA 01 a 03 de 
junho

MA/ PA/ PI
25

Manaus - AM 05 a07 de 
junho

AM/AC/RO/RR
16

Campina 
Grande - PB

26 a 29 de 
junho

 CE/RN/PB/PE/AL/SE
33

Equipe Nacional 6
 Fonte: Lista de presença nos encontros regionais  

        

 META 6. Implantar o Conselho Econômico em todas as dioceses e Estados 

que já implantaram a Pastoral da Pessoa Idosa.
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São  24  Dioceses  que  possuem  Conselho  Econômico.  O  texto  sobre  as 

Atribuições  do  Conselho  Econômico,  Modelo  de  Ata  da  Reunião  do  Conselho 

Econômico,  o  Formulário  de  Indicação  do  Conselho,  que  estão  no  Manual  do 

Coordenador  Diocesano  e  Estadual  foi  enviado  para  todas  as  coordenações  em 

setembro de 2008.

As  Dioceses  que  já  indicaram  o  Conselho  Econômico  são:  Afogados  da 

Ingazeira,  Aparecida,  Barreiras,  Belo  Horizonte,  Brejo,  Campina Grande,  Campo 

Limpo,  Criciuma, Frederico  Westphalem,  Guajará-Mirim,  Jales,  Manaus,  Mossoró, 

Oeiras,  Palmas/Francisco  Beltrão,  Paranaguá,  Ponta Grossa, Porto  Nacional,  Porto 

Velho,  Santa Maria, São Carlos,  Umuarama e União da Vitória.  A meta não foi 

alcançada.

    

RECOMENDAÇÕES PARA 2008

1.  Fortalecer os coordenadores paroquiais no ministério da coordenação, 

nas atribuições, na missão e gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, aproveitando para isso as assembléias e encontros diocesanos.

2. Incentivar a participação nos Conselhos de Direitos das Pessoas Idosas.

As recomendações foram repassadas para todas as coordenações diocesanas e 

estaduais e estas colocaram na agenda  de trabalho nas reuniões gerais com um 

tempo  para  divulgar  e  aperfeiçoar  a  formação  das  coordenações  paroquiais  e 

importância da participação nos Conselhos de Direitos dos Idosos.  

Todas as coordenações diocesanas receberam o texto sobre o Ministério da 

Coordenação  na  Pastoral  da  Pessoa  Idosa,  elaborado  pelo  Sr.  Waldemar Caldin, 

membro do Conselho Diretor da Pastoral da Pessoa Idosa. Este texto está sendo 

utilizado nos momentos de formação permanente nas reuniões diocesanas, mas nem 

todas as dioceses reproduziram o texto para as coordenações paroquiais. A partir 

desta recomendação e partilha nos Encontros Regionais está sendo preparada uma 

proposta de capacitação em missão e gestão para os coordenadores paroquiais da 

Pastoral da Pessoa Idosa.

A  participação dos  líderes da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  nos  Conselhos  de 

Direitos  dos  Idosos  tem  sido  constante.  Em  muitos  municípios  que  ainda  não 
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possuem Conselhos  a  Pastoral  já  está  presente na  equipe de  mobilização  para 

implantação. Foi enviado pelo correio eletrônico para os coordenadores da Pastoral 

um texto preparado pelo Conselho Nacional de Direitos dos Idosos – CNDI, com 

todas as informações para a criação dos Conselhos Municipais. A Pastoral da Pessoa 

Idosa está presente nos Conselhos no nível municipal, estadual e nacional. Em 2008, 

no  processo  das  Conferências Municipais  de  Direitos  da Pessoa  Idosa,  líderes  e 

coordenadores  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  estavam  presentes,  alguns  foram 

indicados  como  delegados  para  as  Conferências  Estaduais  e  também  várias 

indicações  para serem delegados  para a IIª  Conferência Nacional  de Direitos  da 

Pessoa  Idosa.  A  meta  para  a  formação  dos  coordenadores  paroquiais  e 

participação nos Conselhos de Direitos dos Idosos está sendo trabalhada em 

toda a Pastoral da Pessoa Idosa.

5 –  ORGANISMO VINCULADO À CNBB

“O que nos define não são as circunstâncias dramáticas da 
vida,  nem  os  desafios  da  sociedade  ou  as  tarefas  que 
devemos empreender, mas acima de tudo o amor recebido 
do Pai graças a Jesus Cristo pela unção do Espírito Santo.” 
(DA 28). 

Na Assembléia Geral  da Pastoral  da Pessoa Idosa, em novembro de 2007, 

foram votadas as alterações no Estatuto da Pastoral da Pessoa Idosa adequando-o 

para  se  tornar  um  Organismo  da  CNBB  e  encaminhada a  solicitação  para  a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A 46ª Assembléia dos Bispos do Brasil, em 

sua sessão plenária do dia 08 de abril decidiu que a Pastoral da Pessoa Idosa passou 

a ser um Organismo vinculado à CNBB. Esta aprovação teve grande repercussão na 

imprensa,  o  que  deu  maior  visibilidade  para  a  Pastoral  da  Pessoa  Idosa.  Da 

Assembléia dos Bispos, foram publicados alguns depoimentos, como do bispo auxiliar 

de São Paulo, dom Pedro Luiz Stringhini, Presidente da Comissão da Caridade da 

Justiça e da Paz, da qual a Pastoral faz parte, que disse: “A Pastoral da Pessoa Idosa 

passa a ser organismo da CNBB como fruto da Campanha da Fraternidade de 2003, 

que  teve  por  tema  Fraternidade  e  as  Pessoas  Idosas”.  Ressaltou  ainda que  “A 

Pastoral Idosa tem um trabalho significativo pela frente devido ao grande crescimento 

da expectativa de vida da população brasileira”. O subsecretário adjunto de pastoral 

da CNBB,  padre Pedro  Bassini,  falou que “a  criação de uma pessoa jurídica da 
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Pastoral da Pessoa Idosa a torna independente nas questões financeiras e, da mesma 

forma, para receber verbas para aplicar em favor do trabalho pastoral.  A discussão 

para a transformação da Pastoral do Idoso em organismo aconteceu por todo o Brasil 

através das diversas nomenclaturas: Pastoral da Terceira Idade, Pastoral da Pessoa 

Idosa,  Pastoral  da  Melhor  Idade,  que  já  funcionam.  Com  a  criação  do  novo 

organismo, a CNBB unifica essas diversas nomenclaturas e passa a executar um 

trabalho  de  articulação  de  toda  pessoa  idosa  no  Brasil,  nas  paróquias  e 

comunidades”, resumiu.

Conforme  Regimento  Interno da  CNBB,  o  Conselho  Permanente  analisa  e 

aprova os Estatutos dos Organismos. Transcrevemos a Ata da Reunião do Conselho 

Permanente: 

“Ata da reunião do Conselho Permanente da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB

No dia 12 de junho de 2008, às 17:30 horas, na sede da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília – DF, realizou-se, sob a presidência de Dom 

Geraldo Lyrio Rocha, Presidente, com a presença de Dom Dimas Lara Barbosa, 

Secretário Geral, e dos membros que o integram, a reunião Ordinária do Conselho 

Permanente  da  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil  (CNBB).  A  reunião 

ocorreu em cumprimento ao Estatuto da CNBB e atendendo a convocação prévia. 

Entre os  temas tratados,  constou a apreciação e homologação do Estatuto da 

Pastoral da Pessoa Idosa, organismo vinculado à CNBB. O secretário geral, Dimas 

Lara Barbosa, com a colaboração de D. Luis Pedro Stringhini e da assessora, Ir. 

Rosita Milesi, apresentou para análise o Estatuto da citada entidade. Foi feito um 

breve debate, acompanhado de alguns pedidos de esclarecimento.  Concluída a 

apreciação e o intercâmbio de informações, o Estatuto foi submetido à 

votação  dos  presentes,  para  homologação.  A  aprovação  foi  unânime, 

resultando,  assim,  homologado  pela  CNBB,  o  Estatuto  da  Pastoral  da 

Pessoa Idosa, para os procedimentos e efeitos a que se destina.  (grifo 

nosso) Os bispos desejaram êxito à entidade, neste espaço de ação social  tão 

importante e valioso do atendimento integral à pessoa idosa. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para 

constar, eu, Dimas Lara Barbosa, lavrei a presente ata que subscrevo e que será 

levada a registro no Cartório competente. Brasília-DF, 12 de junho de 2008.

 Dom Dimas Lara Barbosa - Secretário-Geral da CNBB”

 

O  Estatuto  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa,  após  aprovação  pela  CNBB  foi 
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registrado  no  1°  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  de  Curitiba.  O 

Regimento Interno, também aprovado na Assembléia Geral foi Registrado no mesmo 

Cartório,  as coordenações estão recebendo a cópia autenticada do Estatuto e do 

Regimento Interno para quando necessitarem apresentar a documentação da Pastoral 

da Pessoa Idosa.

6.  MATERIAIS EDUCATIVOS

 “ A Igreja sente-se comprometida a procurar a atenção humana 
integral a todas as as pessoas idosas,

 ... e incorporando-as o quanto possível 
à missão evangelizadora” (DA 450)

Cada Líder  comunitário  recebe  o  Caderno  do  Líder,  onde  inscreve  e 

acompanha  as  pessoas  idosas  mensalmente;  o  Guia  do  Líder; a  carteirinha  de 

identificação;  o  certificado  de  participação  da  Capacitação  Básica;  um  Boletim 

bimestral com as notícias das comunidades de todo o Brasil, um artigo sobre saúde, 

a mensagem da Coordenadora Nacional, um assunto para reflexão sobre sua missão, 

entre outros temas.  

Em dezembro de 2007, a equipe nacional ampliada finalizou a elaboração do 

Guia do Líder da Pastoral da Pessoa Idosa, acrescentando as contribuições da 

Assembléia Geral. Dra. Zilda Arns Neumann, Coordenadora Nacional da Pastoral da 

Pessoa Idosa, “agradece a todas as pessoas, entidades, instituições e comunidades 

de diferentes regiões do País que contribuíram na elaboração, revisão e finalização 

deste Guia” e complementa com um “agradecimento especial ao Ministério da Saúde 

por  seu  grande  apoio  para  a  realização  deste  material,  nas  capacitações  das 

lideranças e no desenvolvimento das ações da Pastoral da Pessoa Idosa”.  A primeira 

edição do Guia do Líder ficou pronta em abril de 2008 e reeditado em julho. O Guia 

do Líder proporciona um “Momento Novo” nas ações da Pastoral da Pessoa Idosa. 

A equipe nacional ampliada também elaborou o  Manual do Capacitador – 

revisado e  adaptado conforme o  Guia  do  Líder.  Elaborou  o  Caderno  do  Líder – 

revisado com a alteração da Escala de Avaliação conforme o Guia do Líder e iniciou a 

elaboração da  proposta de incluir IDADES para cruzamento de dados no Caderno do 

Líder e nas FADIs. 
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Outro material  educativo importante foi o  lançamento do primeiro  DVD da 

Pastoral da Pesoa Idosa - “De bem com a vida”. Ele tem duração de 12 minutos 

e apresenta a Pastoral da Pessoa Idosa: sua fundação, sua missão, seu jeito próprio 

de trabalhar e de evangelizar. Todos os coordenadores receberam um exemplar para 

sensibilizar novas pessoas para  assumirem a missão de levar vida,  dignidade e 

esperança para as pessoas idosas. 

A publicação do Boletim Bimensal da Pastoral da Pessoa Idosa ficou um 

pouco defasado no ano de 2008. Os líderes receberam dois exemplares em dezembro 

e outros dois em abril, os demais estarão sendo enviados, para que o processo de 

formação  permanente  através  do  Boletim  continue.  As  correspondências,  as 

comunicação por meio do correio eletrônico, as notícias e artigos publicados no site: 

www.pastoraldapessoaidosa.org.br 

Foi impresso pela primeira vez um Folheto sobre as ações e abrangência 

da Pastoral da Pessoa Idosa. O material foi enviado para os Senhores Bispos, as 

coordenações  estaduais,  diocesanas, paroquiais,  comunitárias,  padres  que  estão 

realizando a missão na Pastoral da Pessoa Idosa, Coordenação Nacional das Pastorais 

Sociais e entregues em momentos de sensibilização da Pastoral da Pessoa Idosa. 

 7 - CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS E 

DIOCESANOS

“A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, 
mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e 

capacita para anunciar a boa nova do amor de Deus.” (DA 29)

Um passo fundamental para a implantação e expansão das ações da Pastoral 

da Pessoa Idosa é a escolha de um coordenador diocesano e estadual para assumir a 

missão de articular e acompanhar as diversas ações. 

 A escolha do coordenador diocesano é de responsabilidade do Bispo Diocesano, 

que baseia-se na lista tríplice indicada em assembléia. O coordenador indicado recebe 

uma capacitação sobre missão e gestão, durante quatro dias na Sede Nacional da 

Pastoral da Pessoa Idosa em Curitiba. 

Durante a capacitação, o coordenador recebe sua nomeação de coordenador 

diocesano  ou  estadual,  assinada  pelo Presidente  do  Conselho  Diretor,  e  pela 

Coordenadora  Nacional  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa,  e  volta  com  a  missão  de 
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implantar e acompanhar as ações na sua diocese.

Desde o início da Pastoral da Pessoa Idosa foram realizadas 20 (vinte) 

capacitações de coordenadores na Sede Nacional, em Curitiba. No presente exercício 

foram 4 (quatro) capacitações para 41 ( quarenta e um) coordenadores diocesanos e 

1 (um) coordenador estadual. 

TABELA 06: Coordenadores Diocesanos e Estaduais capacitados de 
01/10/06 até 30/09/07

DATA DIOCESANOS ESTADUAL

10  a 13 de dezembro de 2007 9 -

25 a 28 de março de 2008 7 -

29 de julho a 1 de agosto 2008 18 1

23 a 26 de setembro de 2008 7 -

TOTAL 41 1
Fonte: Lista de presença das capacitações

Destes novos coordenadores diocesanos, 20 dioceses implantaram a Pastoral e 

outras 21 dioceses os novos coordenadores substituíram os antigos. O Estado de 

Goiás foi o único que escolheu um coordenador estadual.

Dioceses que no presente exercício enviaram coordenadores diocesanos pela 

primeira vez para a capacitação em Curitiba: Governador Valadares -MG; Ilhéus e 

Jequié – Ba; Humaitá, Borba e Lábrea – AM; Maceió, Penedo e Palmeira dos Ìndios – 

AL; Nazaré – PE; Paranatinga – MT; Oeiras – PI; Assis,  São João da Boa Vista, 

Itapeva, Lorena e Araçatuba – SP; Pelotas – RS; Rubiataba ; Mozarlândia – GO; 

Santarém – PA. 

8 – Levar a Pastoral da Pessoa Idosa para Ásia

“Fixamos o olhar em Maria e reconhecemos nela a imagem 
perfeita da discípula missionária. Ela nos exorta

 a fazer o que Jesus nos diz (Jo 2,5) “Vão e façam 
discípulos todos os povos” (Mt 28,19)”. (DA 364)

O encontro casual e também providencial da Dra. Zida Arns, Coordenadora 

Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa com o Sr. Willian Ho, chinês, residente nos EUA, 

onde conversaram sobre a metodologia de trabalho da Pastoral  da Criança e da 

Pastoral da Pessoa Idosa. Sr.  Willian visitou Dra.  Zilda Arns em Curitiba para se 
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inteirar  mais  sobre  as  ações  da  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  e  se  prontificou  de 

apresentar a Pastoral da Pessoa Idosa numa Conferência de Cristãos na China.

Sr.  Willian  apresentou  a  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  na  “Gospel  for  China 

Conference”, realizada em Hong Kong, em dezembro de 2007. Levou o DVD – De 

bem com a vida, dublado para o mandarim, também traduziu o Caderno do Líder 

para o Mandarim e preparou um folder para os participantes da Conferência com o 

endereço para acessarem o vídeo pela internet. 

Na avaliação com a Dra. Zilda Arns ficou programada a visita da Dra. Wenzhou 

Chen, médica  chinesa,  residente nos  EUA.  De  05  a  14  de  agosto  a  Dra.  Chen 

conheceu as ações da Pastoral da Pessoa Idosa em São Paulo e Curitiba. Dra. Zilda 

Arns apresentou as ações da Pastoral da Pessoa Idosa e orientações para a Dra. Chen 

iniciar em Xangai, junto com a Ir. Mary Pan, que já trabalha com pessoas idosas na 

China. Dra. Chem e Ir. Mary Pen estarão com o Bispo de Xangai e pároco para propor 

uma experiência piloto da Pastoral da Pessoa Idosa numa comunidade de Xangai. No 

Brasil,  Dra.  Chen  e  Sr.  Willian,  participaram  da  capacitação  de  líderes,  visitas 

domiciliares, reuniões de reflexão e avaliação mensal, celebração do envio, contato 

com padres que realizam a missão com chineses. Receberam também o Guia do Líder 

traduzido para o inglês, gravaram em vídeo os pontos principais de uma capacitaçãoe 

tudo o que a Pastoral realiza. Dra. Chen foi pra Xangai em setembro e por seis meses 

vai preparar um grupo para o projeto piloto na China. 

Dra. Zilda Arns encaminhou o histórico acima para a Presidência da CNBB. Dom 

Geraldo  Lyrio  Rocha,  presidente  da  CNBB,  solicitou  um  dosssiê  com  todos  os 

materiais da Pastoral da Pessoa Idosa, inclusive os elaborados em mandarim e inglês 

para o Vaticano conhecer a proposta e indicar como será o encaminhamento da 

Pastoral da Pessoa Idosa para a Igreja da China. Cópia do dossié também foi enviado 

para a Nunciatura Apostólica em Brasília.

9. SISTEMA DE INFORMAÇÃO

“Necessitamos que cada comunidade cristã se transforme num poderoso 

centro de irradiação da vida em Cristo. Por isso, é imperioso assegurar 

momentos de oração comunitária que alimentem o fogo de um ardor

 incontido e tornem possível um atrente testemunho de unidade 
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“para que o mundo creia” (Jo 17, 21).” (DA 362)

Para avaliar e monitorar suas ações, foi desenvolvido com apoio da Pastoral da 

Criança  um eficiente e  ágil  Sistema de  Informação,  com capacidade de  coletar, 

analisar e emitir relatórios sobre a situação das pessoas idosas acompanhadas em 

cada  comunidade.  Os  dados  apresentados  estão  disponíveis  no  Sistema  de 

Informação  para  que  todas  as  pessoas  que  visitam  o  site 

www.pastoraldapessoaidosa.org.br possam obter os relatórios em todos os níveis. 

A base de dados do Sistema de Informação é o Caderno do Líder comunitário. 

Mensalmente, os líderes de cada comunidade elaboram a Folha de Acompanhamento 

Domiciliar do Idoso – FADI, com as informações contidas nos seus cadernos, sobre 

cada pessoa idosa acompanhada mensalmente através da visita domiciliar. As FADIs 

são enviadas para a Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, em Curitiba 

(PR),  onde são digitados  e  sistematizados  os  dados,  e  ficam armazenados  com 

possibilidade de consulta por qualquer pessoa via internet.

Com  esse  Sistema  de  Informação,  cada  nível  de  coordenação  (nacional, 

estadual, diocesano, paroquial, comunitário), podem avaliar de forma permanente e 

sistemática os resultados alcançados e planejar melhor as ações a serem realizadas a 

curto, médio e longo prazos.

1. RESULTADOS DURANTE O EXERCÍCIO

“O conteúdo central da missão é levar vida plena a todos, e toda atividade 
missionária é compromisso e empenho por uma vida mais digna em Cristo. Porém, 

as condições de vida de muitos abandonados, excluídos e ignorados em sua miséria 
e dor contradizem esse projeto do Pai e desafiam os 

cristãos a maior compromisso a favor da cultura da vida.” (DGAE 6)

Os dados apresentados abaixo estão disponíveis no Sistema de Informação da 

Pastoral da Pessoa Idosa e são atualizados  on line conforme a digitação das FADIs 

que chegam à Coordenação Nacional. São apresentados os resultados do 2° trimestre 

de 2008, comparados com os dados do 2° trimestre de 2007, dando o percentual 

(%) de crescimento ou diminuição de cada indicador na comparação dos trimestres. 

No início deste relatório apresentamos a abrangência nacional da Pastoral da 

Pessoa Idosa. Na avaliação das metas para 2008 analisamos os indicadores absolutos 
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de idosos acompanhados nas dioceses, paróquias, comunidades. Vamos analisar a 

seguir os demais indicadores, apresentar o acompanhamento por Estados e dioceses 

que mais acompanham pessoas idosas. Vejamos os indicadores: 

10.1 Líderes atuantes

O crescimento de 34,3% no número de Líderes comunitários atuantes é um 

demonstrativo  do  interesse  e  da  acolhida  que  esta  Pastoral  encontrou  nas 

comunidades. Esse resultado demonstra ainda que o compromisso assumido pelos 

multiplicadores e capacitadores, de formar novas lideranças, foi levado a sério e as 

capacitações realmente estão acontecendo.

10.2  Pessoas Idosas acompanhadas

O acompanhamento das pessoas idosas é o principal objetivo dessa Pastoral. 

Esse indicador apresentou um crescimento de 38,0% em um ano. Levando em conta 

o número de líderes atuantes no período em questão e o número de pessoas idosas 

acompanhadas, constatamos que cada líder acompanhou uma média de 9 (nove) 

pessoas idosas por mês. 

10.3 Famílias acompanhadas

Consideramos uma família  as pessoas que moram sob um mesmo teto. O 

resultado desse indicador no 2° trimestre/2008, mostra que em cada família são 

visitadas 1,2 pessoas idosas, ou seja, na grande maioria das casas visitadas, o líder 

comunitário encontra somente uma pessoa idosa.  Isso pode estar ligado à questão 

da viuvez, por exemplo. 

10.4 Pessoas Idosas que fazem atividades físicas

O líder comunitário, nas visitas domiciliares, estimula que a pessoa faça alguma 

atividade física: como caminhadas, ir às compras, passear, visitar amigos e parentes 

-  pelo menos  três  vezes  na  semana,  por  um período  de meia  hora.  Entre elas 

compreende-se  que  haja  um  número  relativamente  reduzido  de  pessoas  que 

desenvolvem atividades físicas com regularidade. Deve-se considerar ainda que 10,6 

% das pessoas acompanhadas são dependentes.

10.5 Pessoas Idosas que bebem 2 litros de líquido ou mais por dia
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 Os líderes orientam sobre a importância de ingerir de 8 a 10 copos de líquido 

por dia.  Para isso, utilizam várias dinâmicas e métodos para incentivar as pessoas 

idosas a tomarem bastante líquidos. A cada mês, na visita domiciliar, o líder confere 

se a pessoa está se esforçando para aumentar, aos poucos, a quantidade de líquidos 

que ingere.

10.6 Pessoas Idosas que estão em dia com a vacina de pneumonia e de 

gripe

A  vacina contra  pneumonia,  com  validade para  5  anos,  não  se  encontra 

disponível para todos os nossos acompanhados. 

A vacina contra gripe, aplicada a cada ano, disponível SUS – Sistema Único de 

Saúde. Comparando o 2° trimestre de 2008, com o mesmo período de 2007, houve 

um pequeno acréscimo de 1,0% de pessoas idosas vacinadas contra gripe. Nos dias 

previstos  da  Campanha do  Ministério da  Saúde  a  Pastoral  da  Pessoa  Idosa  se 

empenha para que a vacina possa beneficiar a todos.

10.7 Pessoas Idosas que sofreram queda nos últimos 30 dias

 Dos  acompanhados  no  2°  trimestre  de  2008,  3,2% das  pessoas  idosas 

visitadas caíram nos últimos 30 dias. Considerando o mesmo período do ano anterior, 

houve um decréscimo de  14,1%. 

Os líderes estão socializando o saber, neste caso, orientando sobre alternativas 

simples para evitá-las. 

10.8 Pessoas Idosas com incontinência urinária e  em tratamento  por esta 

causa

 Das pessoas idosas acompanhadas 10,8% apresentam incontinência urinária. 

Destas, apenas 54,3% buscam tratamento médico.  As razões de quase 50% delas 

não procurarem o tratamento merece uma investigação.   

10.9 Pessoas  Idosas dependentes

A Pastoral da Pessoa Idosa utiliza uma escala baseada na Escala de Katz para 

medir  o  indicador  de  dependência.  Nessa  escala  são  avaliadas  cinco  atividades 

básicas de auto-cuidado: tomar banho, vestir-se, fazer a higiene pessoal, transferir-

se e alimentar-se. É considerada dependente a pessoa idosa que necessita de ajuda 
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para desenvolver uma ou mais dessas atividades básicas de auto-cuidado. Assim, 

segundo  o  trimestre  em  questão,  10,6%  das  pessoas  acompanhadas  são 

dependentes.

 

10.10 Idosos que morreram em 2008

Cada pessoa acompanhada tem momentos para refletir e partilhar com o líder 

seus anseios.

O líder que foi presente na vida da pessoa idosa e sua família também se faz 

presente  de  alguma  forma  quando  chega  a  morte.  As  mortes  são  anotadas  e 

encaminhadas na FADI para a Coordenação Nacional, e depois registradas no Sistema 

de Informação. 

No trimestre em questão, houve uma média mensal de 447 mortes, ou seja, 

1341 mortes em números absolutos durante os meses de abril a junho. Dessas, as 3 

principais causas de morte são: 

1° - doenças cerebrovasculares/AVC: 13,27%;

2° - doenças cardíacas: 12,07%; 

3° - doenças do aparelho respiratório: 10,02%;

Importante  ressaltar  que morreram 47 idosos  com idade de 100 anos  ou mais, 

representando 1,19% de todas as mortes.

11 - PESSOAS IDOSAS ACOMPANHADAS POR ESTADO

“Estamos conscientes de nossos limitados recursos materiais, bem como da 
insuficiência de agentes de pastoral para respondermos devidamente a esses apelos 

do Espírito. Mas não esmorecemos nem desanimamos, pois somos animados pelo 
mesmo Espírito que impeliu os apóstolos, em circunstâncias mais adversas que as 

nossas, a proclamarem corajosamente o Evangelho de Deus, o Cristo Ressuscitado, 
nossa Páscoa.” (DGAE 10)

TABELA 07 – Acompanhamento das pessoas idosas por Estado no 
2°tri/ 2008 comparado ao 2° tri/ 2007 

N°  Estados 2° Tri/2008 2° Tri/2007 % Crescimento

1 Paraná 27.357 19.617 39,5

2 Bahia 12.660 10.011 26,5

3 Minas Gerais 12.139 5.983 102,9

4 Ceará 10.557 9.658 9,3
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5 Pernambuco 10.026 6.915 45,0

6 São Paulo 9.267 7.222 28,3

7 Maranhão 7.501 6.318 18,7

8 Rio Grande do Sul 5.940 3.695 60,8

9 Paraíba 4.206 1.961 114,4

10 Piauí 4.018 3.130 28,4

11  Acre 3.081 2.464 25,1

12 Mato Grosso 3.016 2.446 23,3

13 Rio Grande do Norte 2.717 1.706 59,2

14 Goiás 2.670 2.961 -8,9

15 Pará 2.442 1.802 37,5

16 Sergipe 2.363 645 266,4

17 Amazonas 2.140 2.638 -18,7

18 Rondônia 1.923 1.373 40,0

19 Mato Grosso do Sul 1.431 1.192 20,0

20 Tocantins             1.357 910 49,1

21 Espírito Santo 1.238 695 78,1

22 Santa Catarina 1.205 746 61,5

23 Alagoas 506 0 0,0

24 Distrito Federal 204 279 -27,0

25 Rio de Janeiro 146 0 0,0

26 Roraima 102 0 0,0

BRASIL 130.242 94.368 38,0
Fonte:  Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa, referente a FADIs digitadas entre os 
dias 2 de maio de 2008 até o dia 08 de outubro de 2008.

 O  aumento  do  número  de  pessoas  idosas  acompanhadas  depende  do 

crescimento do número de líderes. E para aumentar o número de líderes,  depende 

em parte da qualidade e motivação dos coordenadores e dos capacitadores e da 

verba disponível para executar as capacitações e o acompanhamento. Dessa forma, 

vemos que os Estados que apresentaram grande crescimento são aqueles em que há 

maior incentivo por parte das suas Dioceses, e boas indicações de coordenadores, 

capacitadores e multiplicadores.

Os Estados do Paraná, Bahia e Minas Gerais são os que possuem um maior 

número  de  pessoas  idosas  acompanhadas.  Sergipe,  Minas  Gerais  e  a  Paraíba 

cresceram mais de 20% em um ano. Distrito Federal, Amazonas e Goiás foram os 

únicos Estados que tiveram decréscimo. Roraima, Alagoas e Rio de Janeiro iniciaram 
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a Pastoral da Pessoa Idosa neste exercício. Somente o Estado do Amapá ainda não 

tem implantada a Pastoral da Pessoa Idosa. 

12 – DIOCESES COM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS IDOSAS 
ACOMPANHADAS NO 2° TRI/ 2008 comparado ao 2° TRI/ 2007

“Cada diocese será uma “comunidade missionária” à medida que não fortalecer 
apenas sua consciência missionária, com gestos concretos 

de ida ao encontro dos outros, mas também responder aos grandes
 problemas da sociedade onde se encontra. Esses desafios exigem 

“imaginação e criatividade para chegar às multidões”. (DGAE 09)

TABELA 08 – Dioceses que mais acompanharam pessoas idosas no 2° 

tri/ 2007 comparado ao 2° tri/ 2006 

N° Dioceses 2008 - 2 2007 - 2 % Crescimento

1 Afogados da Ingazeira (PE) 9.186 6.511 41,1

2 Palmas/Francisco Beltrão(PR) 7.428 5.470 35,8

3 Montes Claros (MG) 6.345 2.542 149,7

4 Cascavel (PR) 5.118 3.806 13,8

5 Crato (CE) 4.352 4.116 34,5

6 Barra (BA) 3.740 2.687 39,2

7 Toledo (PR) 3.181 441 621,3

8 Grajaú (MA) 2.945 1.870 57,4

9 Apucarana (PR) 2.574 2.418 6,4

10 Irecê (BA) 2.307 1.726 33,6

11 Fortaleza (CE) 2.286 1.790 27,7

12 Santa Maria (RS) 2.080 1.691 23,0

13 Jales (SP) 1.923 1.887 1,9

14 Belém do Pará (PA) 1.849 1.502 23,3

15 Cruzeiro do Sul (AC) 1.826 1.398 30,6

16 Aracajú (SE) 1.800 339 431,9

17 Balsas (MA) 1.744 1.778 -1,3

18 Caratinga (MG) 1.797 600 199,4

19 Cornélio Procópio (PR) 1.744 1.701 2,5

20 Limoeiro do Norte (CE) 1.733 1.632 6,2

21 Barreiras (BA) 1.600 1.154 38,7
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22 Feira de Santana (BA) 1.572 1.374 14,4

23 Picos (PI) 1.558 1.645 -5,3

24 Sinop (MT) 1.526 1.120 36,2

25 Maringá (PR) 1.502 865 73,6

26 Bacabal (MA) 1.494 1.216 22,8

27 Guarabira (PB) 1.476 67 2.103

28 Uruaçu (GO) 1.344 1.733 -22,5

29 Paraíba (PB) 1.295 1.216 6,5

30 Frederico Wesphalem (RS) 1.278 398 220,8
Fonte:  Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa, referente a FADIs digitadas entre os 
dias 2 de maio de 2008 até o dia 08 de outubro de 2008.

Outro fator que nos chama a atenção nessa tabela é que das 20 Dioceses com 

maior número de pessoas acompanhadas, apenas duas estão em capitais: Fortaleza 

e  Belém.  O  que demonstra  e  confirma a  dificuldade das  pastorais  nos  grandes 

centros urbanos.  

13. PARCERIAS - DOAÇÕES

“Nestes tempos em que palavras e imagens de misturam a todo 
gosto, somente a força do testemuno é capaz de mostrar 

claramente que o Evangelho é fermento de libertação plena 
de cada pessoa, de todas as pessoas, das sociedades

 e das culturas.” (DGAE 209)  

O grande avanço das ações da Pastoral da Pessoa Idosa nas mais diversas 

regiões é fruto de um trabalho intenso dos voluntários e do apoio técnico e financeiro, 

especialmente do Ministério da Saúde.

Os líderes e capacitadores que desenvolvem as ações atuam voluntariamente, 

imbuídos da dimensão evangélica do servir. Muitas vezes, além de realizar as ações, 

também  utilizam  de  recursos  financeiros  próprios  para  a  partilha  do  lanche, 

passagens de ônibus, despesas com correio, telefone e outros.

 Paróquias e dioceses se envolvem com o trabalho da Pastoral e disponibilizam 

as estruturas  existentes e alguns  recursos  financeiros  para  contribuírem com as 

capacitações dos voluntários. 

Os coordenadores e líderes da Pastoral também buscam parcerias locais para 

ajudar nos gastos das capacitações, imprimir o folder institucional com os endereços 

locais,  confeccionar camisetas para os  líderes,  banners para as comemorações e 

25 



transporte  para  as  pessoas  idosas  participarem de  eventos  especiais,  como  a 

comemoração do dia do idoso e outros. A articulação com o Poder Público Municipal 

já acontece em alguns locais, com o merecido reconhecimento. 

Para  que  a  Pastoral  possa  ter  recursos  materiais  para  enviar  para  as 

coordenações diocesanas utilizarem nas capacitações e acompanhamento de líderes, 

confecção dos materiais educativos, gastos operacionais, foi celebrado um convênio 

com o Ministério da Saúde, que atende as necessidades para a realização das ações 

básicas. A Pastoral realizou pela segunda vez,  uma  parceira com o Banco Real, que 

fez uma doação para a Pastoral da Pessoa Idosa desenvolver suas ações em todo o 

território nacional.  Foi  feito também uma parceria com a Itaipu Binacional.  Estes 

parceiros e outras pessoas que espontaneamente colaboram para o desenvolvimento 

das ações da Pastoral da Pessoa Idosa são citados nas impressões da Pastoral da 

Pessoa Idosa.  O  demonstrativo  do  Balanço  Financeiro  quantifica  as  doações  em 

espécie que foram enviadas para a Pastoral e sua aplicação nas ações básicas. 

Drª Zilda Arns Neumann
Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa

Fundadora e Coordenadora Internacional da Pastoral da Criança
Representante Titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde

Conselheira Titular no CDES da Presidência da República
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