
Pastoral Social – 2ª parte 

Falávamos na semana passada que o grande desafio para as pastorais sociais é o saber 

entrosar-se e articular-se em vista de uma ação conjunta. Queremos hoje aprofundar ainda mais 

por onde vai se construindo a ação das pastorais sociais. 

Quando falamos de pastoral, falamos de algo ligado à vida da Igreja, sob a responsabilidade do 

pastor (bispo), que manifesta a ação evangelizadora da Igreja no mundo, e por Social, entende-

se algo que está ligado à sociedade. Assim, poder-se-ia, numa primeira aproximação, dizer que 

Pastoral Social é a ação da Igreja voltada para a sociedade. Em outras palavras, é a Igreja na sua 

ação para o mundo (“ad extra") (cf. GS 40).  

Assim, a Pastoral Social é a atuação do Povo de Deus no meio da sociedade, como fermento, 

sal e luz. Transformando-a pelo testemunho e ação, para que seja mais justa, solidária e 

fraterna, anunciando dessa forma os valores do Reino Definitivo (cf. nº 87 – Diretrizes Gerais – 

CNBB). 

É a Igreja, através dos meios que lhe são próprios, apresentando propostas para que a vida da 

sociedade se torne mais justa, graças à ação conjunta e decidida, mas sempre pacífica de todos 

os cidadãos (João Paulo II, aos Construtores da Sociedade Pluralista nº 26). 

É a solicitude de toda a Igreja voltada especialmente para a condição socioeconômica da 

população, se preocupando com as questões relacionadas à saúde, à habitação, ao trabalho, à 

educação, à qualidade de vida, enfim, às condições reais da existência.  

É o agir da Igreja em sua sensibilidade com os mais fracos e indefesos, vivendo a 

solidariedade frente às situações de emergências, exercendo seu profetismo no combate à 

injustiça e manifestando uma profunda experiência de Deus, que quer a vida em abundância 

para todos, como nos disse Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em 

abundância” (Jo 10,10. Pastoral Social – CNBB).  

Qual é, então, o objetivo geral das Pastorais Sociais? 

Promover ações voltadas para a transformação da sociedade, à luz da Palavra de Deus e da 

Doutrina Social da Igreja. Aprofundar a integração entre oração e ação, fé e política, religião e 

compromisso social. Fazer a ponte entre a Igreja e a sociedade, buscando, em parceria com 

outras entidades e movimentos sociais, a construção do Reino de Deus. Manifestar a presença 

amorosa de Deus nas realidades concretas onde se faz presente a exclusão social. 

 



 

Qual é a estrutura da Pastoral Social na arquidiocese? 

Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, as Pastorais Sociais se encontram sob a coordenação do 

Vicariato para a Caridade Social e são: Pastoral Carcerária, Pastoral da Saúde, Pastoral das 

Favelas, Pastoral do Trabalhador, Pastoral das Domésticas, Pastoral do Menor, Pastoral da 3ª 

Idade, Apostolado do Mar, Campanha da Fraternidade, Migrantes, População de Rua, Pastoral 

da Criança, Pastoral da Sobriedade, Ação Junto aos Refugiados, Pastoral da Mulher 

Marginalizada, Pastoral das Pessoas com Deficiência, e outras.  

Há, ainda, outros organismos como: a Cáritas Arquidiocesana, o Banco da Providência, o 

Ambulatório da Providência, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, e outros. 
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