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A ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR
A Associação Evangelizar É Preciso foi fundada em 

2005 pelo Padre Reginaldo Manzotti   para evangelizar 
pelos meios de comunicação, além de ajudar cristãos a 
despertar seus interesses pela práti ca religiosa de forma 
autênti ca, buscando sempre uma aprendizagem por meio 
da mensagem de Deus. É uma insti tuição manti da por 
doações espontâneas de associados de todo o país e não 
possui interesses políti cos e fi ns lucrati vos.

A Associação Evangelizar É Preciso também está 
comprometi da com as questões sociais. Por isso 

desenvolve, de forma permanente e planejada, ações que 
contribuem para a construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, por meio da promoção de direitos, valorização 
da vida e a busca pela dignidade humana. Seja no apoio a 
outras insti tuições sociais do terceiro setor, o que favorece 
a abrangência dos serviços, seja na realização de ações 
de cunho educacional, social, cultural, de saúde e meio 
ambiente, visando o interesse coleti vo. Atuamos na Grande 
Curiti ba, principalmente nas regiões periféricas, priorizando 
o público em situação de vulnerabilidade social e risco.



NOSSOS CARISMAS

O Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo para todos os 
povos pelos meios de comunicação
“Ide e fazei discípulos meus” (Mt 28,19).

Por meio da ação do Espírito Santo, a Associação Evangelizar É 
Preciso identi fi cou a base e razão de existi r de todo o trabalho da Obra: 
nossos Carismas. São eles que nos guiam na missão de Evangelizar, 
como Jesus Cristo desejou e pediu a todos os cristãos. São eles:

A Caridade, como fruto da Justi ça
Agindo na gratuidade, na distribuição de conteúdo, serviços 
e obras sociais, tornamo-nos uma Benfeitora Nacional.

A Intercessão
Somos chamados de forma especial a acolher de diversas 
maneiras pedidos de oração e intenções do povo de Deus.

A Leitura Orante Diária da Palavra de Deus
A oração é o combustí vel para a missão e a Leitura Orante 
da Palavra de Deus. É uma forma simples de se encontrar 
com o Senhor por meio da refl exão e da oração baseadas 
nas Sagradas Escrituras.

Devoção a Jesus, nas Suas Santas Chagas; a Nossa 
Senhora do Carmo, madrinha da Obra; a São José, 
providenciai, nosso protetor e a São Pio de Pietrelcina, 
nosso intercessor.
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MISSÃO

VISÃO

Evangelizar por todos os meios: na pessoa de 
Jesus Cristo, pela Palavra de Deus, Magistério 
da Igreja e Devoção a Jesus das Santas Chagas.

Ser o maior grupo de comunicação católica  
em língua portuguesa até 2025.

VALORES

1
2
3
4
5
6
7
8

Acolhimento com dignidade

Orientação espiritual

Solidariedade e caridade

Ati tude 

Conduta éti ca

Simplicidade

Inovação

Maturidade da fé
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A ASSOCIAÇÃO,
UM TRABALHO
ARTICULADO E
INTEGRADO

A parti r do trabalho arti culado e integrado 
entre suas manti das, a Fundação Nossa Senhora 
do Rocio, a Rádio Clube, a Fundação Campo 
Largo, a Televisão e a Rádio Evangelizar e o Portal 
de conteúdos sobre fé, saúde fí sica, família, o 
IDe+, a Associação realiza projetos e parcerias 
para atender pessoas e insti tuições sociais, 
independentemente de seus credos religiosos 
e opiniões políti cas ou parti dárias, mas que têm 
em comum alguma necessidade emergencial a 
ser suprida. É pela porta da Igreja, como casa de 
Deus, ou da Igreja que sai à busca dos que estão 
à margem, que a Associação Evangelizar É Preciso 
reúne esforços para intervir junto à sociedade 
para promover e defender direitos humanos.

FUNDAÇÃO
NOSSA SENHORA

DO ROCIO

FUNDAÇÃO
CAMPO LARGO
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ASSOCIADOS
DA ASSOCIAÇÃO
EVANGELIZAR

A Associação Evangelizar é manti da pelos seus associados: pessoas fí sicas que realizam 
espontaneamente o cadastro e efetuam doações de recursos fi nanceiros, que são reverti dos 
para a manutenção de suas obras e projetos sociais e a expansão das suas mídias, levando 
a missão de evangelização cada vez mais longe.

São pessoas que se comprometem e se identi fi cam com as ações promovidas e desejam 
fazer parte dessa grande rede de fé e esperança.

A parti r do cadastro, as pessoas têm acesso aos conteúdos exclusivos, como o Jornal do 
Evangelizador, que tem sua edição mensal de conteúdo informati vo católico e é enviado via 
Correio às casas desses que colaboram com a Associação ou por e-mail aos que desejam 
poupar recursos fi nanceiros da Obra e ambientais.

Os canais de comunicação da Associação Evangelizar têm o intuito de promover 
diálogo constante e permanente com os associados, de modo que esses se expressem 
e possam interagir de diversas formas com a Obra. São canais virtuais, telefônicos ou 
presenciais em que os associados podem enviar sugestões de pautas para TV e Rádio, 
indicar insti tuições ou famílias que precisem de apoio e acolhimento, enviar notí cias de 
suas regiões, parti cipar de eventos e programas, testemunhar exemplos de fé, parti cipar 
das gravações de programas de TV e Rádio, além da oportunidade de contribuir com 
todos os setores da Associação por meio da exposição de suas opiniões.

A Associação Evangelizar também conta com um canal exclusivo para escutas e 
aconselhamentos, onde no qual as pessoas que passam por diversas difi culdades pessoais 
encontram um espaço para externar suas dúvidas, questi onamentos, angústi as e são 
ouvidas por profi ssionais treinados para um atendimento personalizado, humanizado e 
embasado na espiritualidade.

Essa forma de escuta qualifi cada, busca a promoção humana pelo crescimento e 
desenvolvimento a parti r da própria realização pessoal, encorajando e incenti vando para 
buscar encontrar respostas e soluções dentro do contexto de suas vivências e realidades. 
Neste contexto, a Associação Evangelizar busca promover a cidadania, tanto daqueles 
que fazem parte como associados, como dos assisti dos em seus projetos.
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PROMOVER CIDADANIA:
O TRABALHO DIÁRIO
DA ASSOCIAÇÃO
EVANGELIZAR

A Associação Evangelizar É Preciso está atenta às desigualdades 
sociais e aos refl exos delas na vida das pessoas e da comunidade. 
É sensível às demandas decorrentes da fome, da miséria, das 
doenças, da negligência e de todas as formas de violações dos 
direitos humanos que acometem a população, não somente àquela 
que frequenta o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, ou 
professa a fé católica. Busca, por meio de um trabalho organizado, 
arti culado e sistemati zado, também em rede, atender as situações 
que possam minimizar a violação de direitos e, para além, encontrar 
maneiras de promover as pessoas de maneira integral. Em 
alinhamento com o pensamento do Papa Francisco, “a Igreja não 
pode nem deve fi car à margem na luta pela justi ça” (FRANCISCO, 
2013, 183, apud ALVES, 2014, p. 18) e os profi ssionais e os 
voluntários da Associação Evangelizar estão sempre em busca de 
mecanismos para melhorar a vida das pessoas de maneira concreta. 

Nessa perspecti va, a Associação Evangelizar sustenta sua atuação 
visando a promoção e defesa dos direitos humanos de crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos, em especial daqueles que 
vivem ou estão em condições de vulnerabilidade. Organiza seus 
projetos e campanhas de modo a benefi ciar milhares de pessoas 
e apoiar diversas organizações da sociedade civil em Curiti ba e 
na Região Metropolitana. Apoia sua missão nas orientações e nos 

princípios que orientam a Igreja Católica, mas que, por sua vez, 
também são princípios globais amplamente prati cados pelas 
organizações da sociedade civil e organismos internacionais 
que estão voltados a promover, garanti r e defender direitos 
humanos. O respeito aos princípios da dignidade humana e 
da justi ça, o exercício da solidariedade, a atenção primordial 
aos mais pobres, a dedicação para construir uma sociedade 
mais igualitária e sustentável orientam cada um dos projetos 
e parcerias desenvolvidos pela Associação. Ancora ainda seus 
trabalhos e seu planejamento de maneira a contribuir com o 
progresso dos 17 Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável, 
em especial os ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 e 17.

Ao ofertar, por exemplo, a parti r de voluntários especializados 
na área da saúde mental e do direito, atendimentos individuais 
com escuta e orientação gratuita para pessoas que necessitam 
de serviços nessas áreas, a Associação recorre a sua capacidade 
de congregar atores para contribuir com a construção de 
suporte efi ciente para o cuidado com os desafi os dessas 
pessoas.

A informação e a orientação qualifi cada para uma família 
sobre como acessar seus direitos, por exemplo, tem a 
capacidade de transformar realidades. A falta de acesso à 

6



Infográfi co Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável

justi ça e às defensorias públicas é um elemento que contribui sobremaneira para a 
manutenção das desigualdades sociais. O apoio especializado em saúde mental para 
a população é uma das formas encontradas pela Associação para suprir uma demanda 
importante e crescente e que, infelizmente, o sistema de saúde pública não consegue 
atender a todos, apesar da prerrogati va prevista na Consti tuição Federal. A falta de 
acesso aos serviços de saúde é um dos fatores que agrava ainda mais as condições de 
vida dos mais empobrecidos.

Ao promover a arrecadação de alimentos por meio da doação de itens para compor 
uma cesta básica ou da doação fi nanceira, a Associação Evangelizar atende milhares 
de pessoas que buscam apoio diretamente na Igreja ou no Santuário e consegue, desta 
maneira, prover condições mínimas de sobrevivência e suporte. 

Ao mesmo tempo, atenta ao seu papel na sociedade e buscando cada vez mais 
ampliar o alcance de sua atuação, a Associação organiza e arti cula insti tuições sociais de 
Curiti ba e Região Metropolitana que realizam atendimentos para crianças, adolescentes, 
idosos, pessoas com defi ciência, promovendo, mensalmente, o apoio com a doação de 
alimentos. O desafi o é contribuir para garanti r a segurança alimentar dos atendidos por 
essas organizações. O trabalho se realiza em rede, a parti r de parcerias, na busca pela 
cooperação e pelo fortalecimento da sociedade, de modo a garanti r o direito à vida e 
à saúde, por meio da alimentação de qualidade. Ao longo do período de parcerias, em 
média dois anos, as organizações sociais também parti cipam de ati vidades orientati vas 
e formati vas em grupos, organizadas pela Evangelizar para aprimorar e fortalecer o 
trabalho individual. De tal forma, demonstra de maneira concreta a sua preocupação 
com as demais insti tuições da sociedade civil e se coloca como agente capaz de apoiar 
e edifi car os trabalhos desenvolvidos por elas.

Em consonância com sua missão de evangelizar pelos meios de comunicação, a 
Associação apoia - por meio da Rádio Clube, da Tv e Rádio Evangelizar com alcance 
diário de mais de 100 milhões de ouvintes e telespectadores - a divulgação dos direitos 
previstos na Consti tuição Federal e que poucos usufruem, muitas vezes, por falta de 
conhecimento e informação.
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Quando se estrutura programas educati vos e informati vos 
que levam à população informações de qualidade sobre, por 
exemplo, os direitos da pessoa idosa na sociedade nos aspectos 
de previdência, assistência social, saúde ou cultura, a Associação 
exerce seu papel de anunciar os direitos e promover cidadania. 
Com a produção e veiculação de programas dessa natureza, 
consegue mostrar que os direitos existem, devem ser respeitados 
e que a coleti vidade necessita estar atenta e vigilante para que não 
ocorram violações de tais natureza. Temas como a maternidade 
no cárcere, invisibilidade das mulheres que vivem no campo, a 
luta dos quilombolas por justi ça, dentre outros, trazem à tona 
um conteúdo educacional e informati vo, que consegue ampliar a 
compreensão da sociedade sobre os direitos dessas populações e 
os desafi os enfrentados por elas. 

Dessa forma, dar visibilidade para assuntos que dizem respeito 
ao coti diano e que podem promover a construção de uma 
sociedade mais bem informada é fundamental, pois suscita a 
refl exão e o debate, promovendo a busca de soluções para tantos 
desafi os e contribui diretamente para o exercício da cidadania.  

As mobilizações educati vas realizadas por meio das campanhas 
que acontecem ao longo do ano nas áreas da saúde da mulher, 
direito à educação e acesso à leitura, ações de Páscoa e Natal, 
direito do idoso, atenção e cuidados ao meio ambiente, incenti vo e 
propagação de uma cultura de paz, dentre outras, tem seu potencial 
de alcance e de impacto ampliado pela cobertura dos canais de 
rádio e TV manti dos pela Associação, além das repeti doras em 
várias regiões do Brasil. As mensagens de solidariedade e de 
promoção do direito à vida de mulheres, crianças, idosos, da 
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educação, da importância da preservação do meio ambiente, da 
urgência de uma cultura de paz na sociedade se propagam são 
traduzidas e atuam na melhoria da vida de milhares de pessoas.

O anúncio dos direitos a parti r dos meios de comunicação, 
difundindo informação e conhecimento de qualidade e a 
execução de projetos, campanhas e parcerias são a base do 
compromisso da Associação Evangelizar e de suas manti das para 
contribuir com a construção de uma sociedade mais inclusiva, 
justa e colaborati va. 

A Associação Evangelizar quer fortalecer e aprimorar o 
seu compromisso em promover os direitos à vida, à saúde, à 
cultura, à segurança alimentar, à assistência social, por meio da 
arti culação de novas parcerias, do aprimoramento das parcerias 
já existentes, da ampliação e inovação dos projetos já realizados, 
da produção de programas de rádio e de televisão com conteúdo 
relevantes e formati vos. Dessa forma, quer contribuir para que 
cada vez mais crianças, adolescentes, adultos e idosos, em suas 
diversas especifi cidades e necessidades, tenham seus direitos 
promovidos e garanti dos. 

Ao anunciar os direitos a parti r de todas as suas estruturas, 
a Associação realiza uma ação transformadora e construti va, 
posicionando-se como um sinal de esperança e uma atuação que 
busca a defesa e a promoção dos direitos, na perspecti va de um 
olhar integral para cada ser humano. 

Apresentamos, a parti r de agora, as principais informações e os 
detalhes dos projetos, das parcerias e das campanhas realizadas 
pela Associação Evangelizar É Preciso, a parti r do trabalho 
integrado de suas manti das.
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NOSSOS PROJETOS



SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS
VOLUNTÁRIOS
DE ASSISTÊNCIA 
À COMUNIDADE 

Atentos a grande demanda pelos serviços de saúde, principalmente no que compete a saúde mental, a Associação Evangelizar disponibiliza, por meio 
de seus voluntários Psicólogos, sessões de Psicoterapia. Esses serviços são prestados de forma gratuita, conti nuada, permanente e planejada e são 
direcionados ao público de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social que declarem não ter condições de custear os serviços na rede privada e não 
tenham conseguido atendimento pelo SUS. Essas pessoas são previamente selecionadas pelo profi ssional de Serviço Social, que realiza triagem seguindo 
critérios de renda e classifi cação de risco, conforme lista de espera. A duração do tratamento é defi nida pelo profi ssional técnico voluntário, conforme 
a evolução de cada paciente. Dessa forma, prestamos 874 atendimentos psicológicos presenciais à comunidade, realizados na Sede da Associação 
Evangelizar em Curiti ba.

Dados como estes enfati zam a necessidade dos serviços alternati vos prestados à comunidade, como forma de minimizar os impactos que problemas 
relacionados à saúde mental trazem ao indivíduo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos, mas na maioria dos casos 
não são detectadas e nem tratadas. O suicídio é a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 a 29 anos. O uso de álcool e drogas 
podem estar atrelados a esses dados. Em uma análise da população geral, uma em cada dez pessoas precisará de cuidados com a saúde 
mental, conforme analisa o mesmo estudo.
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Outro serviço prestado à comunidade é de orientação jurídica, realizado 
por meio de profissional voluntário da área de Direito, visando o acesso 
aos direitos e as informações pertinentes ao exercício da cidadania. 
Esses atendimentos são realizados pontualmente, conforme demanda, 
e finalizam conforme análise do profissional técnico e o andamento do 
processo. Dessa forma, prestamos 52 atendimentos jurídicos embasados 
nas áreas civil, penal, de família, do trabalho e Previdência Social. 

Referente ao processo de escolha dos profissionais de psicologia, 
é feita por meio da divulgação no site do Conselho Regional de 
Psicologia. Outras vagas são divulgadas nas mídias sociais e cadastros de 
profissionais que buscam a Associação, se disponibilizando a prestarem 
esses atendimentos voluntários. Após esse recrutamento é realizada 
uma seleção com aqueles que se enquadram nos perfis desejados, e 
posteriormente são realizadas entrevistas para apresentação do projeto. 
Todos os profissionais precisam ser graduados, com os registros ativos 
nos Conselhos e Ordem dos Advogados do Brasil, além de terem 
disponibilidade de horários para atendimentos semanais. Em seguida, 
esse processo é formalizado por tempo indeterminado, por meio de 
Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. 

Todos os atendimentos voluntários são formulados e desenvolvidos 
em congruência ao Serviço Social para a garantia da integralidade do 
acesso aos direitos, favorecendo uma intervenção mais assertiva. 
Em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 
atendimentos de Psicologia promovem o acesso a saúde e bem-estar. O 
atendimento jurídico é inclusivo à Lei Orgânica da Assistência Social para 
que usuários possam exercer sua cidadania de forma ampla e satisfatória. 

ATENDIMENTOS 
VOLUNTÁRIOS

6%

94%

Psicologia Direito
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ATENDIMENTO DO
SERVIÇO SOCIAL

Acompanhando as demandas das expressões das questões sociais, a Associação Evangelizar 
presta, por meio de profi ssional contratado de Serviço Social, diversos serviços à comunidade no que 
tange o acesso aos direitos e a promoção da dignidade humana. Esses atendimentos acontecem por 
meio presencial, telefônico e e-mail, através de orientações perti nentes, com a relação à violência 
domésti ca, abuso sexual infanti l, maus tratos a idosos, violência contra a mulher, dependência química 
e ampla divulgação dos benefí cios sociais, serviços, programas e projetos socioassistenciais, como a 
inscrição ao CadÚnico, Benefí cios de Prestação Conti nuada- BPC, Bolsa Família, entre outros.   
Encaminhamentos ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para concessão de benefí cios de 
vale transporte aos atendidos pelo nosso Serviço Voluntário de Psicologia; encaminhamentos de vagas 
para tratamentos terapêuti cos de uso de substâncias psicoati vas em Comunidade Terapêuti ca parceira; 
encaminhamentos de migrantes ao Cáritas, Organização Católica parceira que atende pessoas de outras 
nacionalidades em situação migratória; encaminhamentos a Fundação de Assistência Social (FAS) para 
a abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua e encaminhamentos às pessoas idosas aos 
lares parceiros. Fundamentados na garanti a de igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, conforme as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social. Dessa 
forma, prestamos 8.942 atendimentos a comunidade de Curiti ba e Região Metropolitana de forma 
gratuita, conti nuada, permanente e planejada. Também alinhados ao Código de Éti ca do Profi ssional 
de Serviço Social, as visitas domiciliares e insti tucionais, as escutas qualifi cadas e outros acolhimentos, 
sendo instrumentos técnicos-metodológicos, são realizados com o intuito de observar a realidade e a 
necessidade do usuário ou a insti tuição a ser benefi ciada, facilitando a aproximação desse profi ssional, 
proporcionando a coleta de dados mais efi caz. Essas intervenções e estudos sociais são realizadas 
quando se faz necessário o apoio ao usuário e a adesão a proponente parceria social, favorecendo o 
diálogo e o amplo conhecimento das realidades sociais que são apresentadas.
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CAMPANHA DE
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

A Associação Evangelizar, por seu compromisso com a sociedade e priorização da 
segurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco, promove 
permanentemente a campanha de arrecadação de alimentos. Outros materiais de 
higiene pessoal e limpeza também são arrecadados e doados ao público de baixa renda. 
Com o apoio de rede solidária em que se comprometem associados, empresas e outros 
apoiadores, arrecadamos e doamos 20.459 quilos de alimentos e 1.112 itens de higiene 
pessoal e limpeza, distribuídos por meio da parceria com outras insti tuições sociais do 
terceiro setor e lares de idosos que promovem o atendimento e o suporte às comunidades 
das regiões periféricas de Curiti ba e Região Metropolitana. 

Os repasses desses insumos acontecem mensalmente, conforme quanti dade arrecada 
e atendem essas insti tuições de forma que consigam reverter as receitas antes desti nadas 
à alimentação, higiene e outras necessidades, para produtos e serviços que promovam o 
crescimento e desenvolvimento dessas organizações. 

Segundo o Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE), no ano de 2018, 13,5 
milhões de pessoas no Brasil viviam em extrema pobreza. Grande parte desse público 
é assisti do pelas organizações do terceiro setor por meio da educação, esporte, saúde, 
lazer, acolhimento e outras interferências que buscam pela transformação social. 

Sendo a campanha de arrecadação de alimentos planejada e recorrente, esse processo 
de atendimento ao público mais vulnerável pelo intermédio de organizações do terceiro 
setor, são ações de enfrentamento à pobreza, conforme orienta a Lei Orgânica da 
Assistência Social, que buscam minimizar os impactos que cenários como esses causam 
na sociedade, desencadeando outras questões sociais.
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PARCERIA COM INSTITUIÇÕES
DO TERCEIRO SETOR

A relevância do terceiro setor na sociedade está relacionada a sua capacidade de garanti a dos direitos dos cidadãos. Atuam 
em diversos segmentos que buscam o desenvolvimento social e impactam diretamente a população, como: a assistência 
social, saúde, educação, cultura e meio ambiente. Buscando minimizar os problemas sociais, essas organizações trazem 
propostas que, muitas vezes, o setor público não consegue atender a demanda.  Além do atendimento às comunidades, 
essas insti tuições também interferem na geração de emprego e o estí mulo ao voluntariado. 

Segundo o IBGE – Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca, um estudo realizado em 2016 registra que 237 mil 
fundações privadas e associações sem fi ns lucrati vos estavam em ati vidade no Brasil. A pesquisa ainda ressalta que a 
maioria dessas insti tuições são religiosas, cerca de 35,1% do total. 

Sabendo do potencial transformador dessas organizações, a Associação Evangelizar desenvolve ações que promovem 
a cidadania e dignidade humana, através da parceria com outras organizações do terceiro setor e lares de idosos. Unindo 
diferentes competências e especialidades, esse movimento visa abranger os atendimentos sociais, ati ngindo um número 
cada vez maior de pessoas, atuando de forma mais efi ciente e efi caz.  

Essas parcerias acontecem de forma gratuita, conti nuada, permanente e planejada, através de repasses de insumos 
e materiais para a manutenção do espaço e contribuição com as ati vidades socioeducati vas, além da divulgação das 
ações nos canais de comunicação da Associação Evangelizar. Também há a promoção de campanhas, ações e eventos 
recreati vos, sociais, culturais, educacionais e de saúde. 

Através dessas parcerias, procuramos atender um público diversifi cado, considerando principalmente suas necessidades 
e especifi cidades, como é o caso do atendimento aos idosos, as pessoas com defi ciências, migrantes, crianças e 
adolescentes, pessoas em situação de rua, dependentes químicos e famílias em situação de vulnerabilidade social e risco. 
Alguns critérios são considerados para habilitação dessa parceria, como: a exigência de documentos compatí veis com o 
segmento de atuação e que comprovem a qualifi cação técnica e a capacidade de atendimento. Dessa forma, atendemos 
mensalmente 16 insti tuições sociais do terceiro setor e lares de idosos localizados em Curiti ba e Região Metropolitana, 
para que essa dinâmica aconteça de forma asserti va no processo de transformação da realidade ou ambiente.
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AÇÕES DIRECIONADAS 
ÀS CRIANÇAS



PROJETO
ABRACEI

PROGRAMA DE TV “VIVA
A VIDA” – PASTORAL
DA CRIANÇA

A Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, atua desde 1983 no âmbito nacional 
desenvolvendo um amplo trabalho de orientação e acolhimento às famílias 
em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania, com o objeti vo 
de desenvolvimento integral das crianças, famílias e comunidades, sem 
disti nção de raça, cor, profi ssão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou 
políti co. Por todo o processo de transformação que a Pastoral da Criança 
vem desenvolvendo na sociedade, a Associação Evangelizar apoia essa 
Organização desde 2012, através do Projeto ABRACEI. Essa parceria 
consiste no repasse anual de valor correspondente ao atendimento de 10 mil 
crianças por mês. O recurso repassado tem a intenção de contribuir com os 
projetos sociais desenvolvidos pela Insti tuição, como também de incenti var 
a implantação de novos que visem o desenvolvimento e crescimento da 
comunidade, preconizando o atendimento à criança. Esse valor é repassado, 
desde então em todos os meses de dezembro ao Presidente da Pastoral 
da Criança, pelas mãos do Presidente da Associação Evangelizar É Preciso, 
em uma cerimônia solene de celebração do Natal. Essa ação também tem a 
intenção de divulgar o trabalho da Pastoral da Criança, através dos meios de 
comunicação, buscando apoio de outras insti tuições à Organização, como 
também o fortalecimento do trabalho voluntário. Embasados pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescentes, parcerias como essa, ampliam a atuação 
de insti tuições comprometi das com a garanti a e promoção dos direitos 
das crianças e adolescentes no que compete às necessidades básicas de 
educação, saúde, alimentação e bem-estar social, englobando o exercício 
da cidadania.

A Pastoral da Criança também produz e transmite conteúdo educati vo. 
É o caso do Programa de Rádio “Viva a Vida”, que aborda questões de 
saúde, nutrição, educação e cidadania. Este programa é transmiti do 
semanalmente através das Plataformas digitais da Pastoral. Moti vados 
pela vontade de ampliar esse conhecimento, a TV Evangelizar, 
produz e transmite mensalmente um programa com esse segmento, 
proporcionando mais alcance e abrangência do conteúdo, possibilitando 
que outras comunidades tenham acesso a informação, provocando a 
transformação social através da educação. Outros desdobramentos 
também podem ser observados, como a divulgação e visibilidade das 
ações e campanhas da Pastoral da Criança e o incenti vo ao voluntariado 
para a Organização. O primeiro Programa de TV, embasado pelo Programa 
de Rádio, foi transmiti do em 2016 pela TV Evangelizar, em comemoração 
aos 33 anos da Pastoral, apresentando um histórico do Projeto através do 
testemunho de vida da fundadora, a médica Dra. Zilda Arns. Essas ações, 
de viés educacional, vão ao encontro dos Objeti vos do Desenvolvimento 
Sustentável que incenti vam a boas práti cas e comtemplam questões 
relacionadas à erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, 
saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, 
redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo 
e produção sustentáveis, paz e justi ça e insti tuições efi cazes. Dessa forma, 
a parceria entre o Grupo Evangelizar e a Pastoral da Criança potencializa 
as oportunidades de desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 
igualitária, enaltecendo a vida em todas as suas fases.
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CAMPANHA
PÁSCOA DA VIDA

DIA DAS CRIANÇAS E
DIA NACIONAL DA LEITURA

Resgatar o verdadeiro senti do da Páscoa e possibilitar um 
momento de refl exão em que a ressurreição de Cristo nos 
apresenta o gesto concreto de solidariedade e empati a, essas 
são as moti vações para a Campanha “Páscoa da Vida”, que é 
promovida anualmente pela Associação Evangelizar. 

Com o objeti vo de arrecadar doces e chocolates que 
posteriormente são doados às crianças em situação de 
vulnerabilidade social que são atendidas pelas insti tuições 
sociais situadas em Curiti ba e Região Metropolitana parceiras 
da Associação Evangelizar. Desse modo, arrecadamos e doamos 
654 quilos de doces e chocolates, contemplando 3.100 crianças. 
É através da Campanha de Páscoa que levamos um pouco de 
alegria e adoçamos a vida de quem mais precisa.

Celebrado em 12 de outubro, mesmo dia das crianças, o Dia Nacional da Leitura 
foi insti tuído pela Presidência da República no ano de 2009, após uma grande 
mobilização da sociedade civil. Diversas organizações atuantes na causa, uniram-
se para chamar a atenção da importância da oferta da leitura na primeira infância. 
Trata-se de um marco para a promoção da cultura da leitura no Brasil. 

Considerando essas temáti cas, a Associação Evangelizar unifi ca ações que 
promovem não só o entretenimento, como também o incenti vo da práti ca da 
leitura entre as crianças. Arrecadamos no período, livros de literatura infanti l e 
doces, contemplando 410 crianças de 6 a 12 anos atendidos em insti tuições 
sociais de Curiti ba e Região Metropolitana que são parceiras da Associação 
Evangelizar. Com o apoio de voluntários, foram desenvolvidas outras ati vidades 
como pintura facial e contação de histórias com fantasias e fantoches, maneiras 
mais atrati vas que insti gam a vontade de conhecer os livros. 

Sabido dos benefí cios da práti ca da leitura entre as crianças, como a melhora na 
escrita, desenvolvimento de vocabulário, esti mulação da criati vidade e imaginação 
e favorecimento na aquisição de cultura. Ações como essa, corroboram aos 
Objeti vos de Desenvolvimento Sustentável que preveem a educação de qualidade 
e as oportunidades no processo de aprendizagem ao longo da vida.

654 kg
de doces e chocolates

3.100
crianças
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CAMPANHA
NATAL DE VERDADE

Promover momentos de confraternização, fomentando a solidariedade de pessoas 
que queiram proporcionar às crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social, 
um Natal mais alegre e cheio de esperança. Moti vados por esses senti mentos, que 
a Associação Evangelizar promove, anualmente, a Campanha “Natal de Verdade”, 
que prevê a arrecadação de brinquedos, doces, meias e produtos de higiene pessoal, 
atendendo crianças e idosos assisti dos pelas insti tuições sociais e lares de idosos de 
Curiti ba e Região Metropolitana. 

Através da simbologia de bolas de árvores de natal, as pessoas têm a possibilidade 
de escolher o público que querem benefi ciar, reti rando bolinhas de papel na Sede da 
Associação ou no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e posteriormente deixando 
seu presente que são entregues às crianças ou aos idosos. 

Levando juntamente com o presente, alegria e carinho, contemplamos 3.708 crianças 
e presenteamos também, 2.040 idosos. 

Em uma época que inspira o amor e cuidado com o próximo, muitas pessoas se mantém 
engajadas em parti lhar com outras esses senti mentos tão nobres. Colaboradores, 
associados, apoiadores e empresas parti cipam desse movimento, contribuindo não só 
com o presente, mas com a divulgação da ação, inspirando e moti vando outras pessoas 
a também se envolverem.

3.708 2.040
crianças idosos
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AÇÕES DIRECIONADAS 
AOS IDOSOS



Precisamos resgatar e promover o valor e a 
dignidade das pessoas idosas. Precisamos 
ouvi-las. Deixar que se manifestem, que 
nos ensinem a sabedoria adquirida ao longo 
de seus anos já vividos. Precisamos de uma 
sociedade para todas as idades, com uma visão 
positi va do envelhecimento e que desperte 
o senti mento coleti vo de grati dão, apreço 
e hospitalidade, para que os idosos sejam 
inseridos nesta sociedade de forma ati va. Uma 
sociedade moderna que faça o idoso senti r-
se parte da sua comunidade. Que as suas 
experiências e as lutas travadas para garanti r 
uma vida mais digna aos seus fi lhos sirvam de 
aprendizado e que esse aprendizado possa ser 
comparti lhado, vivido em comunhão.

https://www.evangelizarepreciso.com.br/padre-manzotti-
pede-atencao-especial-com-os-idosos/

Segundo os Objeti vos do Desenvolvimento Sustentável, 
o desenvolvimento das sociedades só é inclusivo quando 
abrange todas as idades, reduzindo as desigualdades no acesso 
às oportunidades e a capacidade de promover a inclusão 
social, econômica e políti ca de todos, sem disti nção de sexo, 
defi ciência, raça, etnia, origem, religião, entre outros. Segundo 
o Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE), em 
2018, a população idosa no Brasil, (pessoas acima de 60 anos) 
esti mava-se em 9,2% (19,2 milhões de pessoas). Considerando 
a expectati va de vida, a projeção para 2030 é que esse público 
supere em quanti dade o número de crianças e adolescentes de 
zero a quatorze anos, o que refl ete, principalmente nas áreas 
da saúde e assistência. Por questões como essas, a sociedade 
precisa estar preparada para atender, de maneira sati sfatória, 
essa crescente demanda. Dessa forma, as ações da Associação 
Evangelizar, preconizam a valorização e a dignidade da pessoa 
idosa, respeitando suas experiências e enaltecendo os princípios 
de família, entendendo que esse processo de envelhecimento 
favorece a aprendizagem, o fortalecimento de vínculos e 
contribui para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. 

“

”Padre Reginaldo Manzotti  
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PASTORAL DA 
PESSOA IDOSA

Fundada em 2004, pela médica pediatra e sanitarista, Dra. Zilda Arns, a Pastoral 
da Pessoa Idosa, Organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
atua na atenção, cuidado a acompanhamento ao idoso, através de visitas domiciliares 
realizadas periodicamente pelos líderes voluntários que atuam em todo o Brasil. Assim, 
são assisti das mais de 170 mil pessoas idosas que são orientadas no âmbito da saúde 
e bem-estar, levando afeto, esperança e fortalecendo vínculos com esses que, muitas 
vezes, estão em situação de abandono, vulnerabilidade social e risco. Além disso, a 
Pastoral da Pessoa Idosa desenvolve ações que valorizam o idoso, promovendo a 
dignidade e o exercício da cidadania por meio do acesso aos seus direitos. 

Enaltecendo todo o trabalho que a Pastoral da Pessoa Idosa vem desenvolvendo 
frente aos desafi os impostos ao idosos, a TV Evangelizar apoia e contribui com suas 
ações, através da produção e transmissão do Programa “Envelhecer de Bem com a 
Vida”. Programa que faz parte da programação da emissora desde 2016 e traz uma 
abordagem direcionada a este público, tratando de diversos assuntos como: saúde, 
educação, nutrição, cidadania, fé e espiritualidade. É a voz da Pastoral que alcança 
outras comunidades, favorecendo o acesso à informação, promovendo mais qualidade 
de vida e bem-estar a essas pessoas e valorizando o processo de envelhecimento, 
como forma de contribuição à sociedade, fomentando a autonomia e o protagonismo 
da pessoa idosa.
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CAMPANHA DO 
COBERTOR 2018 DIA DO IDOSO

Celebramos em 13 de maio o Dia da Fraternidade Brasileira. Criada em 1961, a 
parti r da Campanha da Fraternidade da Igreja Católica, essa data celebra a fraternidade 
como um valor que mantém a união e a paz na sociedade. A parti r dessa grande 
referência, a Associação Evangelizar lança, anualmente, sua Campanha do Cobertor, 
pois com a chegada do inverno, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade 
passam por difi culdades em se aquecer.  Muitos não têm roupas adequadas para 
enfrentar as baixas temperaturas, entre eles os idosos e as pessoas em situação de 
rua são os mais afetados, considerando sua fragilidade e vulnerabilidade. Moti vados 
por essa necessidade, e resgatando os senti mentos de empati a e solidariedade, 
o intuito dessa Campanha é arrecadar cobertores novos que são entregues à 
comunidade. É através desse gesto concreto de fraternidade, que buscamos levar 
um pouco de conforto, cuidado e atenção aos que mais necessitam. Dessa forma, 
arrecadamos e doamos 425 cobertores, atendendo 425 idosos acolhidos no Lar 
de Idosos de Curiti ba e Região Metropolitana. Esse movimento vai ao encontro 
das diretrizes do Estatuto do Idoso, no senti do de priorizar pelo atendimento às 
necessidades básicas e prezar pela saúde e bem-estar das pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e risco. Assegurados também, pela Lei Orgânica da Assistência 
Social, em que a assistência deve ser prestada a todos que dela necessitarem, sem 
discriminação de qualquer natureza. Por fi m, essas ações fomentam a compaixão e 
a sensibilidade de pessoas que tenham condições e vontade de fazer o inverno de 
alguém muito melhor. 

A celebração pelo Dia Nacional do Idoso acontece desde 1991, 
através de uma iniciati va da Organização das Nações Unidas 
(ONU), com o objeti vo de sensibilizar a sociedade, chamando 
atenção para questões como o envelhecimento, destacando a 
necessidade de proteção e cuidado a este público mais vulnerável. 
No Brasil, a data é lembrada dia 1º de outubro em referência a 
criação do Estatuto do Idoso, que preconiza questões como a 
preservação da saúde fí sica e mental, a liberdade e a dignidade 
da pessoa idosa, ressaltando a convivência familiar e comunitária.

Reconhecendo a responsabilidade, enquanto sociedade, 
pelo idoso, conforme rege o Estatuto do Idoso, a Associação 
Evangelizar prima pelo direito e valorização da vida de todas as 
pessoas, principalmente os mais vulneráveis e fragilizados como 
é o caso. Sendo assim, para comemorarmos o Dia do Idoso, 
inti tulado ‘O Dia do Cuidado’, fi zemos uma grande festa no Lar de 
Idosos Amigos da Vó Noêmia em Piraquara, Região Metropolitana 
de Curiti ba, com apresentação cultural de dança cigana por 
grupo de voluntários, apresentando a cultura do povo cigano e 
entretendo os acolhidos. Também por meio de voluntários da área 
estéti ca, foram realizados diversos procedimentos nos idosos, 
como: massagem, manicure, corte de cabelo e maquiagem. 
Intrinsicamente relacionadas a essas ações, estão a ascensão de 
direitos à saúde, à vida, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
lazer e à cidadania, oportunizando o aumento da autoesti ma, 
a inclusão e a valorização da pessoa idosa, o que acarreta em 
melhores condições de saúde e bem-estar.425

idosos
425
cobertores
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AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DIRECIONADAS AO PÚBLICO EM GERAL 



DIA
INTERNACIONAL DA PAZ

Criado pelas Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional 
da Paz é celebrado desde 1982 com a intenção de sensibilizar pessoas a 
propagar ati tudes que melhorem o mundo e minimizem os confl itos entre 
os povos. Em 2018, com a temáti ca “Uma paz sustentável para um futuro 
sustentável”, a ONU sugere uma refl exão sobre tragédias humanitárias e 
outros problemas e desafi os que humanidade vem enfrentando. 

Para celebrar essa data, e em parceria com a TV e Rádio Evangelizar, 
diversas atrações foram ofertadas ao público do entorno do Santuário de 
Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. As Santas Missas 
do dia foram presididas pelos Bispos Auxiliares Dom Francisco Cota e Dom 
Amilton Manoel da Silva. Várias atrações artí sti cas se apresentaram em um 
palco montado em frente ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, tais 
como coral de crianças, as duplas sertanejas Álvaro e Daniel, Orti z e Renato, 
Guatupê e Guaratuba, Bruno e Alex, Dido e Vivian e os cantores Jonathan 
Moraes e Alysson Santoli. Crianças e idosos, atendidos pelo Santuário 
Nossa Senhora de Guadalupe confeccionaram, através de ofi cina, mil 
origamis em formato de pássaros, simbolizando a pomba da paz, que foram 
distribuídos aos fi éis ao fi nal de cada Santa Missa. Alinhados aos Objeti vos 
de Desenvolvimento Sustentável, ações como essas corroboram ao clamor 
de paz e justi ça que a sociedade tanto almeja e precisa.
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DIA DA ÁRVORE
Em referência ao início da Primavera no Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em setembro com 

a necessidade de conscienti zar a sociedade sobre a importância da preservação e a conservação dos 
recursos naturais para o planeta, debatendo questões como a biodiversidade e o aquecimento global, 
que impactam diretamente nas condições de todas as formas de vida. Além disso, reforça a luta na 
defesa das fl orestas contra as propostas de políti cas públicas ambientais questi onáveis, que favorecem 
ao desmatamento, por exemplo. 

Segundo o INEP (Insti tuto Espacial de Pesquisas Espaciais), o desmatamento da Amazônia cresceu em 
2018 29,5%, ati ngindo uma área desmatada 9.762Km². Várias consequências podem ser observadas 
pelo desmatamento descontrolado, como a exti nção de espécies de animais e vegetais, aumento da 
poluição, desequilíbrio no ecossistema, entre outros agravamentos que impactam diretamente a vida 
na Terra. 

Mesmo distantes, essas interferências impactam na vida de toda a comunidade biológica e precisam 
ser expostas no senti do de conscienti zar a população da importância da preservação do meio ambiente, 
um dos pilares para o desenvolvimento sustentável.   

A Associação Evangelizar, preocupada e comprometi da com a sustentabilidade, promove ações que 
despertem a consciência das pessoas no cuidado com meio ambiente, preservando-o para as futuras 
gerações. Dessa forma, em comemoração ao Dia da Árvore, a Associação distribuiu, gratuitamente, 
300 mudas de árvores frutí feras e sementes de girassóis com mensagens moti vacionais de valorização 
das fl orestas, contemplando mais de 500 pessoas que parti cipam das Santas Missas nesse dia, 
incenti vando o planti o desse material e convidando à sociedade à essa refl exão sobre questões que 
interferem e impactam diretamente na qualidade de vida e bem-estar de todos.

+ de
500
pessoas

300
mudas de árvores
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AÇÕES DIRECIONADAS 
ÀS MULHERES



CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA
O câncer de mama é uma doença que ati nge em sua maioria mulheres. Em 2018, segundo o Insti tuto Nacional 

do Câncer (INCA), ocorreram 2,1 milhões de novos casos, o que corresponde à 11,6% de todos os outros cânceres 
no mundo.  No Brasil ocorreram em 2017, 16.724 óbitos por câncer de mama feminino. Muitos fatores contribuem 
para o desenvolvimento de tumores, porém, a idade é o mais preponderante, tendo maior risco em mulheres acima 
dos 50 anos. 

O Movimento Outubro Rosa também é enaltecido todos os anos pela Associação Evangelizar, chamando a atenção 
para conscienti zação do controle e prevenção do câncer de mama. Nesse movimento, que também é solidário e 
altruísta, arrecadamos e doamos 267 lenços, 62 mechas de cabelo, 48 chapéus e gorros, para o resgate da autoesti ma 
de mulheres que estão passando por esse momento delicado. Esses acessórios benefi ciaram mais de 300 mulheres 
que são atendidas pela Associação Amigas da Mama, uma Associação fundada em 2001 pela união de mulheres 
que vivenciaram o câncer de mama e hoje, voluntariamente, apoiam outras mulheres que estão precisando de apoio 
para o enfrentamento da doença. Essa ação compreende também o Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável que 
trata da saúde e bem-estar, visando a redução das taxas de mortalidade por tumores malignos.

+ de
300

mulheres atendidas
pela Associação

Amigas da Mama.
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EDUCAÇÃO VOLTADA À COMUNIDADE 
– PRODUÇÃO DA TV EVANGELIZAR

Levar informação com conteúdo à 
sociedade, seja abordando assuntos atuais 
de interesse coleti vo, seja contextualizando 
histórias que valorizem a cultura brasileira ou 
mostrando a realidade das minorias, o objeti vo 
maior das produções da TV Evangelizar é 
propagar o conhecimento. Levar em todas as 
comunidades, pelos meios de comunicação, 
o acesso à informação, proporcionando o 
desenvolvimento e a transformação social 
através da educação e cultura. 



QUILOMBOLAS:
REFUGOS DA ESCRAVIDÃO 

LUZ NO CÁRCERE:
A MATERNIDADE NO
AMBIENTE DO CÁRCERE

Mesmo depois de 129 anos da abolição da escravidão, os 
remanescentes das comunidades quilombolas ainda lutam por justi ça, 
dignidade e cidadania. O documentário “Quilombolas: refugos da 
escravidão”, produzido pela TV Evangelizar em 2017 mostra a vida nos 
anti gos quilombos e dá voz e vez aos seus moradores. Um emocionante 
retrato da cultura, dos costumes, da história e dos problemas das 
comunidades fundadas por escravos que buscaram a liberdade.

Produzido em 2017 pela TV Evangelizar, o Documentário: “Luz do cárcere: 
a maternidade no ambiente do cárcere”, retrata a roti na da maternidade 
dentro dos presídios brasileiros, considerando os momentos da gravidez, do 
parto, da amamentação, da convivência entre mãe e fi lho até o momento da 
separação. Um documentário rico e emocionante que conta histórias reais 
de mulheres que acima da condição de reclusão, são mães.

Esse documentário está disponível no Youtube:
htt ps://www.youtube.com/watch?v=sOxfJ7-
6ff g&list=PLdqSolo90Oz8v2D_OZsCak3jM6MCdNRUd&index=32

Esse documentário está disponível no Youtube:
htt ps://www.youtube.com watch?v=mIr5ukC07Gc&list=PLdqSolo90Oz8v2D_
OZsCak3jM6MCdNRUd&index=31
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DOENÇAS DA MODA:
NOMOFOBIA  

MULHERES INVISÍVEIS

Produzido em 2017, o documentário: “Doenças da moda: nomofobia”, 
debate sobre as doenças “modernas”, que cada vez mais se manifestam 
na sociedade. Aborda temas como a nomofobia: o medo intenso de 
fi car sozinho, o pavor de fi car sem o celular; a vigorexia: transtorno 
psicológico pela obsessão do corpo musculoso; e a intolerância a lactose. 
Especialistas explicam os transtornos e apontam o caminho para superar 
esses problemas.

O Documentário “Mulheres Invisíveis”, produzido pela TV Evangelizar em 
2018, retrata a vida das mulheres do campo. Os desafi os impostos a elas, 
por uma cultura de violência de gênero e violência moral, em que muitas 
sofrem caladas e alheias a sociedade. Mulheres que não tem seu trabalho 
reconhecido e valorizado, e suas vidas e seus sonhos negligenciados até 
mesmo pela família. Relatos emocionantes e reais que nos trazem uma 
refl exão do papel da mulher na área rural, na família e na sociedade. A busca 
pela dignidade e o protagonismo da sua história

Esse documentário está disponível no Youtube:
htt ps://www.youtube.com/
watch?v=o5cNU5CTPwA&list=PLdqSolo90Oz8v2D_
OZsCak3jM6MCdNRUd&index=29 

Esse documentário está disponível no Youtube:
htt ps://www.youtube.com/
watch?v=YcSUvLRFL0Y&list=PLdqSolo90Oz8v2D_
OZsCak3jM6MCdNRUd&index=26
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ATENDIMENTO
ÀS GESTANTES



GESTOS
QUE ACOLHEM

Na perspecti va da acolhida às mães gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social e declarem não terem condições de arcar com os custos do enxoval para o recém-nascido, a 
Associação Evangelizar desenvolve permanentemente a campanha de arrecadação de roupas e outros 
itens para bebês. 

Uma amostra dessa realidade é a Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE (Insti tuto 
Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca), que informa que no Brasil, em 2018, haviam 13,5 milhões de 
pessoas na extrema pobreza, correspondendo à 6,5% da população total, ou seja, com renda mensal 
per capita inferior a US$ 1,90 por dia. Sabido que muitas dessas famílias, geralmente das regiões mais 
periféricas, encontram-se gestantes que, por inúmeros fatores, não conseguem renda para garanti r as 
necessidades básicas de uma criança. 

Atentos a essa demanda, a Associação Evangelizar busca, nesse momento, auxiliar essas gestantes 
que, mesmo com todas as difi culdades, lutam para formar uma família. Dessa forma, arrecadamos 
e doamos 2.624 itens para bebês, entre eles: roupas, cobertores, toalhas, fraldas infanti s e outras 
necessidades. Contemplando 65 gestantes que residem em Curiti ba e Região Metropolitana, entre elas 
mães migrantes que chegam na região em busca de melhores condições de vida para suas famílias. Essa 
comunicação acontece diretamente na Associação, por meio telefônico ou através de outras mídias do 
Grupo Evangelizar, seja por quem procura pela ajuda ou por quem deseja contribuir com a Campanha. 

Alinhados à Consti tuição Federal no que tange os direitos sociais da proteção à maternidade e a 
infância, e em acordo o Objeti vo de Desenvolvimento Sustentável, que visa o amparo a mulheres 
grávidas e crianças recém-nascidas. Essas ações evidenciam a valorização da vida e a promoção da 
dignidade humana em todas as fases.

2.624
itens para bebês

65
gestantes
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ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E 

OUTRAS COMORBIDADES



CUIDAR
É PRECISO

De acordo com o últi mo Censo do IBGE (Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca), realizado em 
2010, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum ti po de defi ciência, o que corresponde a 
24% de toda a população. Muitos desafi os são impostos a esse público diariamente. A incumbência da 
Associação Evangelizar é proporcionar mais mobilidade a essas pessoas, minimizando essas difi culdades 
com materiais que os permitam ter mais saúde e qualidade de vida. 

O repasse de materiais hospitalares às pessoas que nos procuram com essas necessidades e 
declaram não ter condições de comprar pelos meios próprios, acontece de forma gratuita, conti nuada e 
permanente. Essas solicitações acontecem diretamente na Associação Evangelizar, por meio telefônico 
ou através do Programa de Rádio “A Hora do Associado” que é transmiti do diariamente através da 
Rádio Evangelizar AM, que atende moradores de Curiti ba e Região Metropolitana. Assim, arrecadamos 
e doamos 15.894 fraldas geriátricas, 33 cadeiras de rodas, 19 cadeiras de banho, 16 andadores, 
13 colchões hospitalares, 10 bengalas, 8 pares de muletas, 6 camas hospitalares, 1 aspirador para 
traqueostomia, 4 inaladores, 1 aparelho auditi vo, 4 aparelhos de pressão arterial, 1 órtese e 1 colar 
cervical. Esses materiais são arrecadados também, através das divulgações feitas por nossos veículos de 
comunicação do Grupo Evangelizar e são ofertadas espontaneamente por ouvintes e telespectadores. 
Dessa forma, atendendo 382 pessoas com diferentes necessidades. Alinhados aos propósitos da Lei 
Orgânica da Assistência Social, garanti ndo o atendimento às necessidades básicas e o Objeti vo de 
Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para uma vida mais saudável, promovendo a mobilidade 
de pessoas de todas as idades.

382
pessoas com
diferentes necessidades

15.894
fraldas geriátricas
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QUEM PRECISA
PEDE AJUDA,
QUEM PODE
AJUDA QUEM PRECISA

Através do Programa de Rádio a Hora do Associado, transmiti do 
diariamente pela AM Rádio Evangelizar, os ouvintes de Curiti ba e 
Região Metropolitana tem a oportunidade de pedir ajuda, assim como 
aqueles que se sintam sensibilizamos e tenham condições, possam 
ajudar. Recebemos também, através de outros meios de comunicação, 
doações espontâneas. Dessa forma, repassamos 437 móveis e 
eletrodomésti cos a pessoas em situação de vulnerabilidade social que 
precisem desses materiais por diversos moti vos e que declarem não 
ter condições de adquirir pelos meios próprios. Esse movimento de 
solidariedade acontece de forma conti nuada e permanente, fazendo 
essa mediação, entre quem mais necessita e quem tem vontade de 
ajudar, contribuindo, muitas vezes, para qualidade de vida e promoção 
da dignidade humana, atendendo as necessidades básicas, conforme 
orienta a Lei Orgânica da Assistência Social.

437 móveis e eletrodomésti cos
a pessoas em situação de
vulnerabilidade social
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A Associação Evangelizar É Preciso atua por meio 
da promoção de direitos que integram os eixos da 
cidadania, da saúde, da assistência, da inclusão, 
da educação e da cultura que visam a redução das 
desigualdades sociais. É nessas oportunidades que a 
empati a e a solidariedade fazem-se tão necessárias 
por meio da parti cipação de associados, voluntários 
e colaboradores que apoiaram e contribuíram com as 
ações sociais promovidas durante o ano de 2018.

O desenvolvimento da sociedade só é possível 
por meio da construção coleti va. Desse modo, a 
Associação Evangelizar É Preciso expressa seus mais 
sinceros agradecimentos.

MENSAGEM DE
AGRADECIMENTO:
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www.evangel izarepreciso .com.br

https://www.padrereginaldomanzotti.org.br/

