
 
Pastoral das Pessoas com deficiências 
  
A semana de 18 a 24 de setembro foi um tempo dedicado às Pessoas com 
Deficiências. Momento que para nós da Igreja deu oportunidade de atualizar a 
Campanha da Fraternidade realizada em 2006 com o lema “levanta-te e vem para o 
meio” e rever como anda o nosso compromisso com a evangelização dessa parcela 
do povo de Deus. 
Começamos a semana com a Celebração transmitida pela TV Brasil no dia 18/09, 
continuamos com uma celebração na Catedral de São Sebastião com a 
característica de ser uma Missa audiodescritiva, isto é, uma celebração que pode 
situar cada pessoa com sua deficiência no contexto da celebração. E encerramos 
com a celebração dos 30 anos de existência da Pastoral dos surdos na Paróquia de 
Santa Margarida Maria, na Lagoa.   
Cada momento destes nos fez ver que o primeiro passo a ser dado para a 
evangelização dos deficientes é saber acolhê-los na comunidade. Muitas vezes 
parece que ainda não sabemos o que fazer com as pessoas com deficiência. Mas, 
um gesto de acolhida faz toda a diferença.  
Todos nós precisamos ultrapassar as nossas barreiras e ajudar cada uma dessas 
pessoas a se tornarem cidadãos. Pois elas, no seu dia a dia, já vivem dificuldades e 
obstáculos impostos pela própria condição e ampliados ainda mais pelo preconceito.  
A temática da CF 2006 continua a ser um chamado a toda a população para uma 
reflexão sobre a realidade dessas pessoas.  
O grande anseio da Igreja, continuadora da missão de Jesus Cristo, é que toda a 
sociedade venha a assumir a construção de políticas públicas mais eficazes para 
atender à realidade das pessoas com deficiência.  A sociedade acumula uma grande 
dívida social para com essas pessoas e seus familiares. 
A campanha de 2006 foi como que um grito para chamar a atenção de todos.  O 
lema "Levanta-te, vem para o meio!", é um “imperativo com muitos significados: 
sair do conforto, curar a dor e agir, mudar a situação”.  
A Pastoral das Pessoas com Deficiência, que agrega hoje as várias iniciativas 
relacionadas a essas deficiências - cadeirantes, cegos, surdos e tantos outros e que 
atuam a mais de tinta anos em nossa Arquidiocese,  vem acolhendo e dando 
esperança a tantas dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude a fortalecer o que já 
existe e coragem para ampliar ainda mais esse acolhimento em nossas paróquias.  
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