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INTRODUÇÃO 

 

A Pastoral da Sobriedade é uma ação da Igreja Católica que trabalha na prevenção e 

recuperação da dependência química, e que despertou nosso interesse, não só por fazer parte 

do Terceiro Setor, mas também pelo trabalho que propõe mudança de vida, resgate e 

valorização humana, com seus Grupos de Autoajuda, conduzidos por meio da evangelização. 

Portanto, a temática religião e comunicação nos interessa como campo de estudos e reflexão. 

Há ainda a má compreensão por parte da população sobre a dependência química, que 

é uma doença que não escolhe sexo, cor, raça, religião ou condição social. Enfatizando que o 

dependente precisa de ajuda, assim, como os familiares e amigos co-dependentes, bem como 

toda a sociedade que sofre. Mas, não percebemos que os dependentes químicos que 

frequentam a Pastoral da Sobriedade conseguem, juntos, encontrar suporte para lidar com a 

situação.  

Trata-se de um estudo de caso que trazemos na área de Relações Públicas 

Comunitárias, cujos alicerces em autores da subárea das Relações Públicas Comunitárias, nos 

permitiram traçar como objetivo geral analisar todo o cenário e identificar virtudes, pontos de 

aperfeiçoamento e eventuais falhas na comunicação comunitária exercida pela Pastoral dentro 

da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade do Guarujá/SP. De maneira mais 

detida e específica, também procuraremos, auxiliar os processos de comunicação e 

desenvolvimento comunitário realizados dentro da Comunidade Terapêutica, lançando mão 

das teorias, técnicas e estratégias de Relações Públicas para este fim. 

As Relações Públicas Comunitárias fazem ser imprescindível pensar a comunidade 

como protagonista de toda e qualquer ação de comunicação, sua participação efetiva na 

sociedade, e nas muitas transformações sociais positivas que podem surgir de um trabalho em 

conjunto. 

Conquanto, acerca dos objetivos específicos, eles tendem a: 

 

a) Compreender a (s) proposta (s) de evangelização da Pastoral da 

Sobriedade, quanto à questão da dependência química e outras dependências; 

b) Examinar os meios de comunicação utilizados pela Pastoral e sua 

efetividade, ao considerar os públicos de interesse; 

c) Identificar se há um aumento de fiéis na Igreja Católica em 

decorrência do trabalho da Pastoral e 
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d) Propor ações no âmbito comunicacional (se necessário) para fortalecer 

e manter relacionamento com os públicos de interesse. 

 

Salvo melhor juízo, é assunto que merece atenção e que tem sido discutido em 

monografias dos cursos de Serviço Social e Psicologia. Está sendo apresentado da perspectiva 

da Comunicação Social porque envolve relacionamento interpessoal, planejamento estratégico 

e desenvolvimento nos seus diversos aspectos.  

Além do mais, as Relações Públicas podem aumentar a visibilidade da Pastoral da 

Sobriedade e seu trabalho de caráter social e humanístico em prol de um problema social que 

são as drogas, e que afetam direta e indiretamente, o mundo todo. 

No capítulo um, com base em Martino (2004, 2016) trazemos a religião e o declínio da 

Igreja Católica frente à secularização, que ocorre na sociedade à medida que esta se 

moderniza.  Como as religiões têm visto essas mudanças e como têm se adaptado à elas. Aqui 

a relevância das mídias como meio das religiões propagarem suas mensagens, seus valores. 

Em seguida, no capítulo dois, a história da Pastoral da Sobriedade. Como surgiu e sua 

finalidade. A dinâmica dos 12 passos, alicerçado à Terapia do Amor, proposta pelo Papa João 

Paulo II, na luta contra a dependência química. Um trabalho pastoral que tem como foco o ser 

humano, e a comunidade em que está inserida.  

O terceiro capítulo, falamos sobre as Relações Públicas e a comunicação popular, a 

discutir a importância da comunicação com a comunidade, tal qual se baseia na promoção da 

cidadania, capaz de resgatar valores, e a dignidade da pessoa humana. Eis que uma 

comunicação voltada para as necessidades do povo, com vistas das Relações Públicas. Neste 

capítulo, discutimos sobre uma comunicação que educa, traz o senso crítico e liberta. 

As pesquisas de campo estão no capítulo quatro, onde apresentamos os resultados de 

nossas pesquisas de campo, elas que nos auxiliaram a entender melhor o método de 

evangelização da Pastoral não só dentro da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da 

Piedade, como fora, nos grupos de autoajuda com os familiares dos assistidos.  

Por fim, o capítulo cinco há nossas considerações finais, onde destacamos a 

importância que tem o trabalho pastoral na vida dos assistidos na Comunidade Terapêutica e 

de seus familiares. Aqui, a necessidade de algumas melhorias é reconhecida, à medida que 

elas devem acontecer morosamente, conforme as necessidades do público-alvo. 
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1. COMUNICAÇÃO E RELIGIÃO 

 

A Comunicação caminha gradativamente de mãos dadas com a religião. Afinal, ainda 

que seja uma questão de fé individual, a religião é vivida em público, o que a torna um tema 

de estudo tanto para as Ciências Sociais, como também, para outras áreas do conhecimento, 

(MARTINO, 2016, p. 9), pois,  

 

(...) na religião há algo de eterno; é o culto, a fé. (...) Para estendê-la ou 

simplesmente para conservá-la, é preciso justificá-la, isto é, elaborar sua 

teoria. Sem dúvida, uma teoria deste gênero é obrigada a se apoiar sobre as 

diferentes ciências, a partir do momento em que elas existem; 

primeiramente, ciências sociais, porque a fé religiosa tem suas origens na 

sociedade; psicologia, porque a sociedade é uma síntese de consciências 

humanas; enfim, ciências da natureza, porque o homem e a sociedade são 

função do universo e não podem ser abstraídos dele senão artificialmente. 

(DURKHEIM, 1983, p. 232). 

 

Ao longo de sua história, o Brasil passou por um grande processo de mudança social, 

o que afetou os campos religiosos. O resultado: um grande declínio do catolicismo nas duas 

últimas décadas, por conta do protestantismo e surgimento de novos movimentos religiosos.  

A Igreja Católica, segundo os dados do Censo 20101 publicado em junho de 2012 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sofreu um declínio, de modo que no 

Censo 2000, 73,6% dos entrevistados se declararam católicos, enquanto em 2010, este 

percentual caiu para 64,6%. Ainda assim, continua a ser a religião com mais adeptos no país. 

No entanto, houve um crescimento das Igrejas evangélicas, que em 2000 agregavam 15,4% 

dos entrevistados e, dez anos depois subiram para 22,2%. Entre aqueles que se declararam 

evangélicos, 60% eram de origem pentecostal, 18,5%, evangélicos de missão e 21,8%, 

evangélicos não determinados. Cabe ressaltar que também houve aumento no número de 

declarados como espíritas, ou ainda, sem religião. 

 Segundo Pierucci (2004, p. 14-15), esse declínio é esperado dentro de uma sociedade 

que se moderniza e, por isso, não cabe perguntar o que acontece com o catolicismo, mas o que 

está acontecendo com o Brasil. Assunto que será discutido neste capítulo. 

 

 

                                                           
1 Ver dados do Censo 2010 em:<http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-

censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&busca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-

evangelicos-espiritas-sem-religiao> 

 

http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&busca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&busca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao
http://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?view=noticia&id=3&idnoticia=2170&busca=1&t=censo-2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao


16 
 

1.1. A religião como um processo social 

 

O fato das religiões, principalmente o catolicismo, passarem por grandes 

transformações, tem assustado a Igreja Católica, pois, há dificuldades no diálogo com seus 

fiéis. Por isso, as instituições religiosas são constantemente desafiadas a adaptar-se aos novos 

contextos pelos quais atravessam.   

Essas transformações são resultantes de diversas questões que impactam o homem na 

contemporaneidade: a modernidade, a industrialização, o avanço tecnológico, a velocidade, o 

consumo, as mídias digitais, são inúmeras as influências que impactam seu comportamento. 

Daí, a ideia de secularização,  

 

(...) quando a religião deixa de ser o conhecimento fundador da visão de 

mundo, dos comportamentos e da ética, contando com outros elementos de 

controle que independem dela, o trânsito religioso por não haver mais as 

amarras das instituições religiosas. (GUERRIERO, 2004, p.168).  

 

Em suma, o pensar sobre as explicações da realidade. 

O indivíduo do século XXI é responsável por suas escolhas e atitudes. Diferente do 

Medieval, por exemplo, onde se nascia pertencente a uma religião e isto marcava seu 

pertencimento a uma sociedade, hoje escolhe-se a qual culto pertencer – ou, ao longo de sua 

vida, o ser humano se vê imerso em uma miríade de doutrinas religiosas, cada uma lhe 

proporcionando um modo de religar-se ao divino. 

 E, isto explica o crescimento de adeptos às várias religiões, bem como, aos sem-

religião – cuja crença é não crer no divino, mas nos atos conscientes do ser humano. Algo 

que, em si, enseja uma alteridade sobre ter fé, às escolhas individuais por quais caminhos 

doutrinários seguir, em qual religião acreditar. O filósofo John Locke (1978, p. 14) destacou 

ainda no século XVII que, “não importa qual religião seja discutida, ela não será útil e 

verdadeira se seu adepto não acredita nela como tal. Assim, essa seria uma escolha individual, 

uma vez que para agradar a Deus é necessário fé e sinceridade interior”.  

Essa liberdade permite que as pessoas saiam de uma religião e entrem em outra, caso 

sintam-se melhor acolhidos espiritual, moral e eticamente. Pertencer a uma religião não é algo 

definitivo e ninguém deve atacar ou prejudicar o outro, caso o outro professe outra religião. 

(LOCKE, 1978, p. 9). 
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De acordo com o Censo 2010, houve um aumento entre a população que se declarou 

sem religião. Em 2000 era quase 12,5 milhões (7,3%), ultrapassando os 15 milhões em 2010 

(8,0%).  

A sociedade brasileira vive em constante processo de modernização, os indivíduos na 

construção de suas identidades, procuram ser adeptos às organizações religiosas que 

condigam com sua realidade. Não que as tradicionais não o façam, mas porque nascem novas 

crenças em relação ao desenvolvimento do corpo e da mente, além de entenderem que “não é 

só a Igreja que se afasta da sociedade, mas esta também se distancia da Igreja” (ROSADO-

NUNES, 2004, p. 24). Volta-se ao desafio da Igreja Católica que aumenta gradativamente, ao 

passo que 

 

(...) animou os protestantes que empreendessem grandes campanhas 

evangelísticas, muito bem planejadas e com a participação de importantes 

pregadores “avivalistas”, alguns vindos mesmo do exterior. As igrejas 

cresceram por causa do extenso número de conversões conquistadas nas 

chamadas “séries de conferências”, realizadas anualmente pelas igrejas 

locais”. (MENDONÇA, 2004, p. 58). 
 

 

Cabe aqui destacar a importância do protestantismo no Brasil, que muito contribuiu na 

formação da cultura e identidade brasileira. O protestantismo chegou ao Brasil aos poucos. Os 

protestantes, desde o século XVI tiveram uma grande preocupação em traduzir a Bíblia e 

assim, simplificar o culto. Inclusive, alguns homens se dispuseram a viajar pelo Brasil com a 

missão de propagar a palavra de Deus.  

Já o catolicismo restringia o acesso à Bíblia dentro da Igreja, porque acreditavam que 

era uma ameaça. Conhecer a palavra de Deus traria à sociedade, inquietação e geraria 

questionamentos.  

Segundo Mendonça (2004), o protestantismo no Brasil, pode ser dividido em três 

categorias: protestantismo de invasão, protestantismo de imigração e de conversão ou 

missão. Sendo que o primeiro foi classificado assim, porque os protestantes franceses, 

conhecidos como huguenotes, tinham interesses financeiros ao chegarem ao Rio de Janeiro, e 

que acabaram por manifestar sua fé protestante no dia a dia, até serem expulsos em 1567, 

devido a alguns episódios dentro de seu próprio grupo, antes mesmo de estabelecer alguma 

estrutura religiosa. 

Posteriormente, foi a vez dos reformados holandeses, que não tinham como principal 

intenção, a religião, mas grandes interesses comerciais. Entretanto, após essa conquista, os 



18 
 

holandeses acabaram por estabelecer sua estrutura eclesiástica formal no Nordeste. Os 

pastores voltaram-se então para a evangelização dos índios, utilizando de um “catecismo 

trilíngue”, afinal, eram holandeses engajados em um projeto civilizatório para índios que 

falavam tupi, em um país de língua portuguesa.  

 

Depois dos holandeses não mais houve protestantismo no Brasil, a não ser 

pela presença esporádica de um ou outro viajante ou aventureiro europeu de 

origem protestantes. Somente século e meio depois, com a elevação do 

Brasil à categoria de Reino com a presença da corte portuguesa no Rio de 

Janeiro, é que o protestantismo ganha o direito de se estabelecer no Brasil, 

embora com severas restrições. (MENDONÇA, 2004, p. 52). 

 

A partir de 1824 começam a chegar colonos alemães e suíços em alguns lugares do 

Brasil, como Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Minas Gerais e Espírito Santo, alguns deles luteranos, que se organizaram em igrejas, 

sobrevivendo até 1886 com pastores improvisados. No mesmo ano, criou-se uma comunidade 

que foi recebendo pastores vindos da Alemanha.  

E apesar de apresentar um traço muito forte da cultura alemã, a cultura brasileira 

ganhou espaço para que, independente das diferenças, todos pudessem conhecer a Cristo e 

terem suas almas salvas por Ele, segundo esta religião. Um grande exemplo foi a Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em 1950, seguida da Igreja Evangélica Luterana 

do Brasil, que pode ser colocada na categoria de protestantismo de imigração, bem como, 

protestantismo de missão, por sua origem missionária e pela intenção de integrar-se à cultura 

brasileira. (MENDONÇA, 2004, p. 52). 

 

Porém, estamos falando de um tipo especial de protestante, do qual fazem 

parte os episcopais anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, 

congregacionais, pentecostais, neopentecostais, pequenos grupos étnicos, 

etc., que projetaram na opinião pública um termo hoje tão conhecido de 

todos: os evangélicos. (CAMPOS, 2004, p. 107).  

 

Na visão de Mendonça, o termo “evangélicos” poderia ocupar o lugar de protestantes 

por ser um conceito mais corrente (MENDONÇA, 2004, p. 76). Contudo, ainda precisa ser 

trabalhado com o conceito de cristão não-católico, de modo que evite generalizações 

inadequadas, justamente por essa diversificação de religiões. Por exemplo, o grupo 

pentecostal não aceita muito bem o termo por seguirem uma doutrina do Espírito Santo como 

citada no Pentecostes, o que se resume a promessa de Cristo no Evangelho (João 14:16-18), 

em que “O Espírito da Verdade não será recebido pelo mundo porque as pessoas ainda não 
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conseguem vê-lo, nem o conhecem. Porém, Cristo já rogou ao Pai para que este Espírito 

esteja convosco. Que jamais ficaremos órfãos, porque Cristo voltará a vós”. 

Salienta-se que, independente da denominação, o campo religioso do protestantismo 

contribuiu ricamente na história do Brasil, seja para com a modernização de alguns setores da 

sociedade, como a literatura, a arte, a música sacra, a ética, e até mesmo para a educação 

através de projetos pedagógicos e suas instituições de ensino, por exemplo, com a criação de 

escolas teológicas, como a Mackenzie College em São Paulo em 1870, e que acolheram 

pessoas que defendiam o protestantismo, com o intuito de promover o espírito humanístico, 

embasado nos textos bíblicos.  

Contudo, “É fato que as universidades protestantes no Brasil não vêm se destacando 

nessas áreas, o que pode ser explicado pela própria história da educação protestante entre 

nós”. (MENDONÇA, 2004, p. 63). Em contrapartida, o Censo 2010, aponta que “os católicos 

(6,8%), sem religião (6,7%) e evangélicos pentecostais (6,2%) são grupos com um número 

maior de pessoas com 15 anos ou mais de idade sem instrução, bem como em relação ao 

ensino fundamental incompleto (39,8%, 39,2% e 42,3%, respectivamente)”. Trata-se, no 

entanto, de  

 

uma sociedade protestante que queria alcançar a mudança global nos valores, 

traduzida em uma reforma religiosa que pudesse transformar a visão de 

mundo impregnado pelo catolicismo tomista em uma nova sociedade. 

(JARDILINO, 2004, p. 88).  

 

O protestantismo acreditava muito em uma nova sociedade, posto que, segundo 

Pierucci (2004, p. 99), todas as religiões, nada mais são do que o catolicismo às avessas. O 

protestantismo nunca foi contra o catolicismo, apenas tinha uma visão diferente, que queria 

propagar a palavra de Deus na qual acreditavam e assim, transformar a sociedade. Posto, que 

seu desafio hoje é maior, não pela disputa com o catolicismo, mas pelo surgimento de novos 

movimentos religiosos. Não é o campo religioso entrando em colapso, mas cada religião 

procurando manter seus fiéis adeptos para defender suas verdades. 

Gouveia (2004, p. 169) acrescenta que os novos movimentos religiosos no Brasil, não 

importando o quanto cresçam, estarão sempre abertos ao diálogo, postulando caminhos 

próprios para chegar ao que acreditam ser o mesmo Deus. O que levanta uma dúvida: Como 

as religiões têm chegado ao que acreditam ser o mesmo Deus e como têm pregado isso frente 

a modernidade? Eis a resposta: por meio das mídias. 
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1.2. A mídia na divulgação de práticas religiosas 

 

Anteriormente, percebeu-se que as igrejas têm enfrentado um grande desafio: o de 

manter a mensagem a ser passada aos seus fiéis, adaptando-a ao contexto do nosso século, 

posto que, “cada igreja usa uma linguagem própria, de acordo com suas concepções, tradições 

e objetivos”. (MARTINO, 2016, p. 32). Pois, 

 

Neste início de milênio, somos todos convidados a renunciar ao Deus 

metafísico, distante e patriarcal, e peregrinar em direção a um Deus humilde, 

em kénosis, encarnado que habita o mais profundo de nós mesmos. 

Caminhar na direção de um Deus maternal, gerador de vida. Este sim poderá 

livrar-nos da violência fratricida e reavivar nossa fraternidade e sororidade 

adormecida pela rotina do dia a dia. (MARTINO, 2016, p. 45). 

 

Esse desafio tem levado às igrejas a recorrerem às mídias, não como um fim, mas 

como um meio. 

O Papa João Paulo II afirmou em 1995, que todo cristão deveria se preocupar com os 

meios de comunicação utilizados para a evangelização, uma vez que os novos meios de 

comunicação superam qualquer fronteira, embora, as formas tradicionais não devessem, de 

forma alguma, ser subestimadas. E destaca que “desde sempre, Deus Se caracteriza pelo seu 

desejo de comunicar. E fá-lo de diversas maneiras”. (PAULO II, 1995, p. 76). 

Martino (2016), na construção de sua pesquisa acerca da Sociologia da Religião, 

questionou-se o que viria a ser a midiatização da religião; ainda que uma instituição religiosa 

utilizasse de meios de comunicação para transmitir suas práticas religiosas sem alteração, não 

estaria sendo midiatizada, mas mediada. Por outro lado, 

 

A mídia só pode interferir nas práticas e vivências religiosas porque essas 

relações sociais existiam antes de qualquer vínculo com a mídia. É 

importante, nesse sentido, pensar no contexto histórico e social no qual as 

religiões se tornam práticas mediadas. A mídia, portanto, não tem “efeitos” 

sobre as práticas religiosas, sobre as igrejas e denominações. Elas se 

encaixam em uma trama muito mais complexa. (MARTINO, 2016, p. 35). 

 

Todavia, quando uma liderança religiosa adota práticas de figuras da mídia, desde o 

falar, o vestir e o andar para melhor se aproximar dos fiéis da Igreja em um culto ou 

celebrações, no estilo próprio de uma transmissão via internet ou TV, volta-se para a ideia da 

midiatização. Para uma melhor visualização, Martino (2016, p. 47), dá como exemplos, o Pe. 

Marcelo Rossi e Pe. Fábio de Melo, que ganharam espaço na mídia, por adotar essas práticas, 
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conquistando um campo muito maior que o campo católico, como a Rede Globo, emissora 

leiga sem vínculos religiosos diretos.  

Questiona-se o porquê de escolher a televisão quando se tem toda uma estrutura 

disponível de mídias digitais. Logo, a resposta de que criar um bom site e manter redes sociais 

não é algo barato como se pensa. Entretanto, a televisão foi um meio de comunicação pouco 

explorada pela Igreja Católica, durante os primeiros anos de sua chegada e expansão no 

Brasil, tornando-se um meio bastante procurado e utilizado a partir da década de 1980. 

Acrescenta-se aqui que “a presença da Igreja Católica continuou tímida e controvertida, 

comparada à dos evangélicos”. (ANDRADE, 2007, p. 180). 

Uma instituição religiosa estar presente na mídia através da televisão era como ter sua 

importância e relevância enaltecidas, a estabelecer uma relação de poder em que a audiência 

define essa relação e, consequentemente, influencia o homem secular quando opta por seguir 

outra religião. Posto que, 

 

O que os une é a relação de disputa permanente entre eles. Por mais 

diferentes que sejam, todos lidam com questões mais ou menos parecidas: o 

sagrado, o sentido da vida, a origem e a finalidade da existência, e assim por 

diante. Cada religião oferece suas próprias respostas para essas questões, 

competindo com todas as outras para convencer o maior número de pessoas 

de que sua mensagem é a correta. (MARTINO, 2016, p. 48-49). 

 

Religiões que vivem nesse contexto midiático passam a ser mais flexíveis em relação à 

realidade dos fiéis, como o uso de piercings e tatuagens ou o cuidado com o corpo. Cada 

pessoa, na sua individualidade, pode viver suas crenças da maneira que achar cabível, desde 

que vá de acordo com o que se acredita. Porém, a religião é uma experiência comumente 

vivida em grupo ou comunidade. É por isso que 

 

A religião interessa para as Ciências Sociais – e para a Comunicação – por 

sua importância como fenômeno social, não como fenômeno religioso. A 

realidade em si dos fenômenos religiosos, das crenças e divindades, 

disputadas sobre questões doutrinárias, sobre o certo e o errado das religiões 

em si não são o objeto da pesquisa nas Ciências Sociais. A religião se torna 

um tema de interesse porque essas crenças estão ligadas ao modo como 

indivíduos, comunidades e sociedades vivem e se relacionam uns com os 

outros. (MARTINO, 2016, p. 20). 

 

Martino (2016) destaca o quanto as instituições religiosas têm crescido notoriamente 

nas mídias. Não somente porque as pessoas seguem aquilo que acreditam, mas porque as 

mídias trazem mensagens numa linguagem familiar. Mensagens essas que atendam às 



22 
 

expectativas do fiel. Ou seja, algo que vá de encontro com aquilo que o fiel acredita, com suas 

convicções, algo que confirme que se está no “caminho certo”. O exemplo na televisão, se dá 

por telenovelas baseadas na Bíblia, como cita o próprio autor, “Os Dez Mandamentos” 

(2015), da Rede Record, adaptado para o cinema (2016). 

O fiel está inserido conscientemente ou não, no contexto midiático o tempo todo. 

Enquanto caminha para um culto religioso ou algum movimento religioso, tem acesso às 

redes sociais, troca mensagens com alguém. Levando isso como peça importante na 

construção das mensagens a serem transmitidas aos fiéis, é que a religião passa por um 

processo de mediação, para que essas mensagens transmitam seus valores, crenças, através da 

mídia. O fiel precisa interpretar isso. 

 

A interpretação do fiel é também mediada pelo fato dele ser consumidor de 

todo tipo de produtos segmentados, de CDs e DVDs de seus artistas 

religiosos preferidos até roupas e acessórios criados para um público 

específico e, por vezes, dotados do logotipo de uma igreja ou da marca de 

uma associação religiosa, em um processo no qual também é construída uma 

identidade. (CANCLINI apud MARTINO, 2016, p. 73). 

 

Uma identidade que perpassa a linguagem. Que está no vestir, nas pessoas que se tem 

como amigos ou nos familiares, no gosto musical, no respeito para com o outro. No que se é e 

em como que ser visto. O fiel é um consumidor de produtos, serviços e de toda uma cadeia 

simbólica em torno de sua religião, incluso processos de relacionamento e de comunicação. 

Dizer que as religiões precisam se adaptar ao contexto de seus fiéis é lembrar que os 

fiéis estão buscando consumir tais produtos como uma forma de diálogo com seu dia a dia. 

Fiéis adotam estilos de vida em nome de sua fé, e trazem assuntos a serem discutidos no 

espaço público.  

 

Em uma definição inicial, a esfera pública é um espaço abstrato formado a 

partir da conversa entre as pessoas. Mas não é qualquer conversação, e essa é 

uma das características mais importantes do conceito: a esfera pública é o 

lugar de interação entre cidadãos livres sobre assuntos de interesse público. 

(MARTINO, 2016, p. 80). 

 

Zabatiero (2008) diz que a religião é um tipo de conhecimento em que cada uma traz 

sua verdade, não sendo válida perante o Estado. Todavia, pode ser trazida para a esfera 

pública se, as religiões entrassem em diálogo na finalidade de criar argumentos 

universalmente acessíveis, uma linguagem “publicamente acessível”. Remete à Carta acerca 

da Tolerância, de Locke (1983, p. 27) em que era discutido sobre a diversidade de opiniões, 
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elas que não poderiam ser evitadas, mas que precisavam ser toleradas entre todos com 

opiniões diversas, pois, tal recusa era o que dava origem às disputas entre as religiões.  

Desta forma, em algum debate sobre um tema polêmico, fiéis de religiões diferentes, 

argumentariam com o mesmo peso por trazem consigo uma linguagem acessível a todos. 

Pode-se dizer que o entretenimento entre fiéis é também um tema polêmico, pois  

 

(...) em muitos momentos, usa elementos como violência, erotismo, elogio 

do consumo, formas de drama e de humor, apresenta uma visão de mundo 

muito diferente do que pregam certas religiões. O paradoxo está na opção 

que algumas denominações religiosas fazem de utilizar, em muitos 

momentos, os estilos, linguagens e práticas do entretenimento, sem, por 

outro lado, abrir mão de seus princípios e de suas mensagens específicas”. 

(MARTINO, 2016, p. 154). 

 

Torna-se praticamente impossível em uma sociedade secular, ao passo da 

modernidade, não levar em consideração a relevância da mídia, tanto para entreter os fiéis, 

como propagar as mensagens da Igreja. O próprio Papa João Paulo II estava ciente da 

abrangência das mídias, no quanto elas permitem falar com os fiéis fora dos alcances da TV e 

do rádio. Mídias são mais que isso, é lidar também com um espaço cibernético.  

E, se a Igreja não se apropria dessas mídias, ela continuará a perder adeptos, é muito 

simples o homem secular assistir ao jogo de futebol na televisão ao invés de prestigiar o culto 

de domingo. Na secularização, além de normal, é prático desta maneira. Observa-se uma 

convergência cultural, em que as narrativas da Igreja e a linguagem dos meios de 

comunicação são fronteiras que se dissolvem.  

 

Não se deve deixar de lado, igualmente, a força econômica desse mercado, 

responsável por movimentar uma parcela da indústria cultural, tanto na área 

de publicações quanto de produção audiovisual e em seu entorno de shows 

ao vivo, sites, presença em redes sociais e apresentações televisivas, seja em 

programas religiosos ou em TV a cabo, e também em programas comuns da 

televisão aberta. (MARTINO, 2016, p. 165). 

 

Cada religião busca estar presente nesses meios, e mesmo que não estejam, Locke 

(1978, p. 9), deixa explícito que “nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar alguém nos 

seus bens civis, se este não professar da mesma religião ou forma de culto. Os direitos antes 

de tudo são assegurados a todos como cidadãos. Não podem ser violados”. Por exemplo, a 

Igreja Católica tem perdido adeptos e tem pensado em soluções que minimizem a situação. 

Porém, não importam quais meios procure para manter seus fiéis adeptos, deve-se respeitar 

todas as outras Igrejas, mesmo que as considere errôneas ou blasfêmia. 
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Se há algo que a secularização nunca irá mudar é a religiosidade. Em uma entrevista 

ao site Planeta Sustentável2, o filósofo Mário Sergio Cortella explica que a religiosidade é o 

que dá sentido à vida, não necessariamente a religião (forma institucionalizada, com ritos, 

livros, etc.). Que se manifesta como convivência, fraternidade, partilha, gratidão, homenagem 

à vida que explode de beleza. Isso não significa viver uma vida sem problemas, dificuldades, 

tristezas, perdas, mas que apesar disso tudo, vale muito a pena viver. E conclui que existem 

muitas pessoas sem religião, mas que são ricas em religiosidade. É não duvidar de um cristão 

que tenha fé e que nunca frequentou um culto.  

A Igreja Católica visa manter seus adeptos, contudo, se houver um crescimento de 

adeptos, melhor ainda, o que na secularização, é um desafio. Entretanto, hoje, a Igreja tem 

procurado incansavelmente por agências de comunicação, para que possam adaptar-se aos 

contextos de seus fiéis. O que elenca a importância da comunicação e reforça seu caráter 

estratégico na propagação das mensagens que a Igreja quer transmitir e que agregue valores 

aos fiéis. É a comunicação pensada e planejada estrategicamente por profissionais da área 

para atender às necessidades da Igreja. 

Para tal, a Parresia Comunicação Católica, é uma agência que foi criada em 2010 por 

católicos de corpo e alma, apaixonados por comunicação. Católicos que foram entendendo 

sua “missão” quanto agência, na leitura do Evangelho.  

A Parresia Comunicação Católica nasceu da vontade do jovem católico Ricardo 

Gomes, graduado em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, de atuar a serviço da Igreja, 

através da profissionalização da comunicação católica. A inauguração oficial da primeira sede 

foi em 1º de setembro de 2010. 

Em 2011, a Paróquia de Santo Antônio, Catedral da Diocese de Governador Valadares 

(MG), foi o primeiro cliente da Parresia. O convite era produzir uma revista católica, e em 

meio à dúvida, o “sim”, pois só assim, Ricardo iria descobrir qual missão Deus lhe reservava 

com a agência. 

A Revista Nacional da Pastoral da Sobriedade foi outro importante trabalho 

desenvolvido pela agência no ano de 2011. E ao longo do tempo, a agência foi crescendo, e 

fez-se necessário melhorar a estrutura interna, profissionalização da equipe, investimentos em 

tecnologia e desenvolvimento de novos produtos, logística. Em 4 de janeiro de 2014, abre 

suas portas no Centro Empresarial Praia da Costa, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. 

                                                           
2 Disponível em: <http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-

a-espiritualidade/> 

http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-a-espiritualidade/
http://doloresbordignon.com.br/entrevista-mario-sergio-cortella-nao-adie-seu-encontro-com-a-espiritualidade/
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A agência oferece soluções que promovem a evangelização: websites, portais, blogs, 

planejamento estratégico, campanhas publicitárias, informativos, jornais e revistas, peças 

gráficas e virtuais, vídeos, eventos e o que mais a Igreja precisar. Bem como, a formação 

qualificada de agentes da PASCOM e leigos envolvidos com atividades da área. Contam com 

planos que variam entre R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) à R$ 1.299,00 (hum mil, 

duzentos e noventa e nove reais) mensais, e que incluem o site institucional da Igreja, 

personalização do Facebook, créditos para a criações publicitárias e consultoria online. 

Ao atuar com comprometimento e profissionalismo, a Parresia pôde ampliar a carteira 

de clientes e consequentemente se destacar no cenário nacional como uma agência referência 

na comunicação católica. E visam se manter firmes no propósito de inovar para que a Igreja 

possa ultrapassar qualquer barreira. Acreditam que a comunicação só é eficiente quando há 

vidas transformadas pela palavra3.  

“O que faz bem a comunicação é a Parresia, isto é, a coragem de falar com franqueza e 

liberdade”. (Papa Francisco)4. 

Hoje, a agência conta com mais de 400 clientes no Brasil e no mundo. Dentre eles: o 

Conselho Nacional de Bispos do Brasil (CNBB); Pastoral da Comunicação (PASCOM 

Brasil); Paróquia Santuário São Miguel Arcanjo (SP); Paróquia São Francisco de Assis; 

Canção Nova e a Pastoral da Sobriedade. 

Acerca da Pastoral da Sobriedade, a qual será tema do próximo capítulo, veremos 

como tem sido sua comunicação dentro da comunidade no combate à dependência química, 

além de mostrar que, em algumas de suas ações denota-se a importância à valorização do ser 

humano, e na busca da transformação pessoal, por meio da evangelização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Conforme informações no site da Parresia. Ver em: <http://parresia.com/quem-somos/> 
4 Área do Cliente Parresia. Ver em: <http://parresia.club/loja/login_page/> 
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2. PASTORAL DA SOBRIEDADE 

 

A Pastoral da Sobriedade é uma ação concreta da Igreja Católica, que nasceu de um 

desafio lançado pelo Papa João Paulo II em 1984, como resposta a uma problemática social: a 

dependência química.  

Essa resposta é uma mensagem de confiança e esperança por meio de um serviço 

capaz de transformar o ser humano desde seu interior.  Não se limita em findar o uso das 

drogas por parte dos toxicodependentes, mas mostrar-lhes que é possível redescobrir a 

dignidade humana, a personalidade, a espiritualidade, o verdadeiro sentido da vida. 

O problema do tráfico e utilização das drogas pode chegar a dimensões diretas e 

indiretas, como a morte por overdose ou problemas cardiovasculares, respiratórios, renais, etc. 

Além de envolver questões políticas e financeiras. Pois, “no mercado das drogas, nada 

interessa além do lucro”. (ASSIS, 2000, p. 36). 

 

As primeiras experiências com as drogas costumam ser prazerosas. O 

contexto é de afabilidade. O traficante, por exemplo, nunca aborda 

violentamente o seu futuro dependente. Ele o seduz com gentileza, atenção. 

Não cobra pelas primeiras porções, porque sabe que a vítima precisa ser 

conquistada. Depois de firmada a dependência, o que se vê é a intolerância, a 

relação desumana”. (MELO, 2013, p. 85). 

 

São indivíduos que entram em contato com as drogas, carregando consigo outras 

pessoas chamadas de co-dependentes, podendo ser membros da família ou amigos. É por isso 

que a Pastoral envolve o dependente, a família, a Igreja e a sociedade, e que através de seu 

diálogo, acolhe a todos, já que desta forma estão acolhendo ao próprio Deus (Mateus 25:40), 

mostrando que Deus é o caminho, a verdade e a vida (João 14:6).  

É um serviço de amor gratuito e doação ao próximo, que procura a integração entre 

outras Pastorais, Movimentos, Comunidades Terapêuticas, para assim, através do Evangelho 

de Jesus, fazer dos excluídos os preferidos. 

 

2.1. A história da Pastoral da Sobriedade 

 

Em 1984, o Papa João Paulo II já chamava a atenção da sociedade: pais, escolas, 

ambientes sociais, meios de comunicação social, organismos internacionais, para que cada um 

com suas responsabilidades, porém, juntos, construíssem uma nova sociedade, cheia de 

valores espirituais. 
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Uma de suas preocupações voltada à questão do uso das drogas era que “a droga é um 

mal e ao mal não se dá trégua”. E que, “às vezes nos comportamos como se os problemas 

alheios fossem coisas muito distantes de nós”. (CNBB, 2001, p. 58). 

Segundo oTexto-Base da Campanha da Fraternidade de 2001, para a Igreja Católica, 

são consideradas drogas: lícitas (livremente produzidas e comercializadas, como o fumo e o 

álcool); semilícitas (distribuídas somente sob prescrição médica); ilícitas (cuja produção, 

comercialização e consumo constituem infrações legais). Podendo ser classificadas como 

depressoras (por exemplo, o álcool), estimuladoras (cocaína, crack) ou perturbadoras 

(maconha).  

Para o Conselho Pontifício para a Família, qualquer conceito de drogas é cego, pois, 

“os produtos são de forças diversas, mas as questões de base permanecem as mesmas. (...) A 

toxicodependência não está na droga propriamente dita, mas nas razões que levam um 

indivíduo a drogar-se (...)”. (SODANO, 2000, p. 19). 

Em 1986, em visita pastoral à Colômbia, o Papa João Paulo II relembrou o contido no 

“Ensinamentos, IX”, que se referia ao narcotráfico. Em que os traficantes roubam a liberdade 

de seus irmãos, fazendo deles escravos. Narcotraficantes eram capazes de destruir a 

personalidade de seus irmãos. O Pe. Fábio de Melo vem lembrar que 

 

A liberdade é um dom que nos foi dado por Deus. Todos a recebem. Mas é 

na dinâmica da vida que a recrutamos. Trata-se de uma vigilância diária. 

Sempre que a vida nos confina, é preciso recordar a melodia que nos liberta. 

(MELO, 2013, p. 69). 

 

Dizer que a dependência química é uma problemática da sociedade é salientar que 

cabe a todos lutar por uma melhor atuação política, sendo urgente “o investimento na área 

social: na educação integral da pessoa, na geração de empregos, na reforma agrária, no 

esporte, na formação moral das pessoas, principalmente os jovens”. (ASSIS, 2000, p. 37). 

Em 1991, o Papa João Paulo II, na Conferência Internacional do Pontifício Conselho 

para a Pastoral da Saúde, realizada na cidade do Vaticano, dirigiu sua reflexão sobre o assunto 

“Droga e Alcoolismo contra a vida”. Destacou que há uma ligação entre toxicodependência e 

alcoolismo, e explicou que a pessoa que segue por esse caminho, vive um vazio existencial, 

falta de valores, de autoconfiança, de confiança nos outros, na vida em geral.  

Entretanto, sair dessa situação, uma vez instaurada, não é simples e, que por vezes 

chega ao patamar de algo desesperador. Em geral, as vítimas, sua família e a comunidade ao 

redor não sabem quais medidas devem ser tomadas a fim de acabar com o mal das drogas. 
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É muito fácil a gente se perder na pluralidade do mundo. (...) É muito fácil 

ser roubado, levado e aprisionado no pensamento que nos impede de crer no 

valor de nosso potencial. (...) Subjetividade esmagada, desagregada, 

seqüestrada. (MELO, 2013, p. 64). 

 

Vítimas. Jovens, homens e mulheres que são levados a abandonar toda a esperança. O 

Papa João Paulo II pediu às famílias, à comunidade, que no sofrimento por conta dessa 

enfermidade, não se desesperem, mas que rezem todos juntos para que existam sempre bons 

samaritanos, dispostos a ajudar na prevenção e na recuperação das vítimas do alcoolismo e 

das drogas. E propôs como resposta e como alternativa para essa problemática, a Terapia do 

Amor.  

Como, “a luta contra o flagelo da toxicomania é ocupação de todos, cada um segundo 

a responsabilidade que lhe cabe” (SODANO, 2000, p. 25), O Papa João Paulo II, convocou a 

todos: cônjuges, pais, filhos, jovens, famílias, professores, educadores, profissionais da saúde, 

poder público e Igreja, a ter esperança, a se aproximar dos irmãos necessitados de ajuda, a 

manter o diálogo, dentre outras pequenas ações que somadas, fazem diferença. Atenção 

especial à família que é a grande arma na luta interior do toxicodependente ou alcoólico.  

Concluiu que a Igreja tem o dever de ser na sociedade, fermento evangélico, e que a 

Igreja continuará junto dos que enfrentam com dedicação e responsabilidade o mal social da 

droga e do alcoolismo, sustentando suas ações na palavra e Graça de Cristo. 

 

A Teologia Cristã nos ensina que o conhecimento de Deus nos coloca em 

contato com o ser humano que Ele deseja que sejamos. Quanto mais 

mergulhados no mistério de sua divindade, muito mais teremos condições de 

chegar ao conhecimento de nossa verdade. (MELO, 2013, p. 76). 

 

Assim, “revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus”. (Efésios 4: 24). 

O problema das drogas aflige o mundo todo, e a Igreja do mundo todo procura 

responder pastoralmente a isso, no intuito de em curto prazo, elaborar algum manual pastoral 

que sirva de apoio para os dependentes químicos.  

Uma ação pastoral deve abranger duas dimensões: a da Prevenção, um trabalho que 

oriente e que eduque, fortalecendo os valores humanos e cristãos, como ferramenta contra as 

drogas e seus efeitos; e da Recuperação, que dê assistência ao dependente, através do 

desenvolvimento de um trabalho com ações e mecanismos que mostrem que é possível a sua 

recuperação. 
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2.1.1. Como nasceu a Pastoral da Sobriedade 

 

Dom Irineu Danelon perdeu dois sobrinhos para as drogas. Pensando em outros jovens 

e famílias que sofriam com esse mal, decidiu por lutar pela Pastoral da Sobriedade. O Setor 

Juventude da CNBB, liderado por ele, realizou em 1997, na cidade de Lins (SP) o 1º Encontro 

de Instituições, Fraternidades e Associações, reunindo grupos que trabalham na prevenção e 

recuperação da dependência química. Nesta ocasião, encaminhou uma solicitação formal, para 

que a CNBB articulasse a criação da Pastoral dos Dependentes Químicos, que os bispos 

apoiassem essa criação em suas dioceses, e que a Igreja dedicasse Campanhas da 

Fraternidade5 acerca do assunto, o que aconteceu em 2001 sob o lema “Vidas sim, drogas 

não!”. 

A Campanha da Fraternidade acontece na Quaresma, fazendo apelo à conversão para 

a justiça, o amor, a fraternidade e a paz. Trazendo sempre um tema importante do dia a dia 

das pessoas, para provocar questionamentos e respostas concretas, principalmente por parte 

da Igreja Católica. 

Mais tarde, em 1998, na 36ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em Itaici (SP), 

Dom Irineu, propõe uma ação articulada na Igreja, para responder ao flagelo da dependência 

química: a criação da Pastoral da Sobriedade, antes chamada de Pastoral da Prevenção e 

Recuperação em Dependência Química. Aprovada em comum acordo pelos bispos. E assim, 

nasce a Pastoral no Brasil.  

Hoje, a Pastoral da Sobriedade trata mais do que a dependência química, mas, vícios, 

manias, compulsões. E capacita aqueles que de alguma forma se identificam com a causa e 

desejam lutar pela vida, tornando-se um Agente da Pastoral da Sobriedade. Agentes que 

trabalham com a ética, o respeito e amor ao próximo, e sigilo por conta das partilhas nos 

Grupos de Autoajuda. 

 

A emoção de perceber que algo que se realiza faz a diferença anima a 

construir cada vez mais e melhor, coloca-os com alegria numa estrada bem 

iluminada pela satisfação de ser gente, de existir, de amar e ser amado. Essa 

alegria é vivenciada por aqueles que se dedicam à recuperação de 

dependentes de drogas ou a outras tarefas transformadoras. (CNBB, 2001, p. 

57). 

 

                                                           
5 Segundo o Texto-Base da Campanha da Fraternidade de 2001, a Campanha da Fraternidade teve início em 

1962, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, alcançando dimensão nacional em 1964. 
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Segundo o livro da Pastoral da Sobriedade utilizado na formação e capacitação de 

agentes pastorais (2015), a Pastoral atua em cinco dimensões: 

 

1. Prevenção (àqueles que nunca experimentaram drogas e àqueles que já as 

experimentaram sem fazerem desse uso um hábito);  

2. Intervenção (se dá junto àqueles que já fizeram uso de drogas ou ainda fazem 

com alguma freqüência sem ainda ter se tornado um dependente químico. O que é 

perigoso, posto que há o caminho para dependência);  

3. Recuperação (dirigida aos usuários de drogas, onde já se instalou a 

dependência química, física ou psicológica);  

4. Reinserção familiar e social (acontece junto à família, Igreja, sociedade e 

mercado de trabalho, para que juntos enfrentem os problemas do dia a dia) e 

5. Atuação Política (desenvolvimento de ações que levem à reflexão, 

engajamento de Grupos e Pastorais, organismos que atuem na sociedade, movimentos, 

etc., que defendam a vida). 

 

De 1998 aos dias atuais são realizados inúmeros Congressos, Encontros e 

Assembleias, retiros espirituais, para discutir sobre a dependência química, formação de 

novos agentes pastorais. E para atingir um público ainda mais amplo, em 2005, foi criado o 

site da Pastoral da Sobriedade, contendo as atividades, atendimentos da Pastoral desde 2002, 

bem como, notícias e eventos realizados em todo Brasil. 

Em 2007, foi aprovado o Estatuto da Pastoral da Sobriedade como Organismo da 

CNBB, durante reunião do Conselho Permanente da CNBB, realizada de 23 a 25 de outubro 

em Brasília, em que o primeiro artigo identifica a Pastoral da Sobriedade como uma sociedade 

civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins econômicos, com atuação em nível 

nacional e duração por prazo indeterminado. Tem como mantenedora a Federação Nacional 

das Comunidades Terapêuticas Católicas e Instituições Afins (FNCTC), entidade civil, sem 

fins lucrativos6. 

Alicerçada na “Terapia do Amor”, apresenta o Programa de Vida Nova, a ser 

desenvolvido pelos Grupos de Autoajuda nas paróquias, para os dependentes das drogas e do 

álcool, e também às famílias, que buscam ajuda contra esse mal. Ressalta-se que esse 

Programa atende às exigências da CNBB. 

                                                           
6 Estatuto da Pastoral da Sobriedade. Disponível em: <http://www.sobriedade.org.br/downloads/Estatuto.pdf> 
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O Programa de Vida Nova segue 12 passos: Admitir; Confiar; Entregar; Arrepender-

se; Confessar; Renascer; Reparar; Professar a fé; Orar e Vigiar; Servir; Celebrar e Festejar. 

Passo que são trabalhados semanalmente nas reuniões dos Grupos de Autoajuda, com base em 

citações bíblicas, e que seguem o Calendário Nacional da CNBB7, traduzidos em um 

Programa que causa mudança de vida.  

O Cardeal Angelo Sodano (2000), diz que “a Igreja se põe à inteira disposição para, 

em conjunto, propor um itinerário de libertação que leve à descoberta e redescoberta de 

homens e filhos de Deus”, todavia, quaisquer propostas da Igreja Católica perdem efeito sem 

o empenho pessoal daquele precisa de ajuda. Posto que, “só o empenho pessoal do indivíduo, 

sua vontade revigorada e sua capacidade de autodomínio podem assegurar o retorno do 

mundo alucinante dos narcóticos à normalidade”. 

É preciso perseverar nas reuniões, viver o Evangelho de Cristo que leva à conversão e 

lembrar que em todo momento podem recorrer ao Pai misericordioso e que vem de encontro 

às suas necessidades. É o que retrata o Evangelho de Mateus (11:28), “Vinde a mim, vós 

todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei”. 

Evangelizar, fazer a vontade de Deus com discernimento, levando a luz de suas 

palavras e anunciar o Evangelho, não só em pregações, mas pela própria vivência, que 

mostrem os sinais do amor de Deus para com seus filhos. 

 

O mundo em que vivemos é uma sociedade em busca de caminhos. Os 

estudiosos falam de sociedade pós-industrial, pós-moderna, informacional, 

etc. o fato é que os grandes paradigmas estão se transformando. Sabemos o 

que deixamos para trás no século XX, mas não sabemos em qual direção 

caminha o mundo no século XXI. (CNBB, 2001, p. 36). 

 

Não é um trabalho fácil. Como uma caminhada: a estrada é longa, as pernas doem, os 

passos diminuem, contudo, Deus repousa sua mão no ombro daquele que sente o cansaço 

dessa caminhada, e pede para que não desista.  “Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas 

afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de 

Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte.” (II Coríntios 12:10). 

 

 

 

 

                                                           
7 Ver em: <http://www.sobriedade.org.br/> 



32 
 

2.1.2. Pastoral da Sobriedade na Baixada Santista 

 

Na Diocese de Santos, a história da Pastoral da Sobriedade se inicia em novembro de 

2001, quando se realizou no Centro de Formação do Apostolado de Santos (CEFAS), o 

primeiro Curso de Formação de Novos Agentes. E desde então, a estruturação e formação de 

Grupos de Autoajuda nas paróquias e comunidades. 

O primeiro Grupo registrado foi o da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na cidade de 

Santos no dia 3 de setembro de 2002. No dia 19 de outubro de 2003, foi criado o segundo 

Grupo na Comunidade São João Batista, da Paróquia Senhor Bom Jesus, na cidade do 

Guarujá. 

Em 2005, os Grupos das paróquias Santa Margarida Maria, em Santos, e São Vicente 

Mártir, em São Vicente. No ano seguinte, nasceu o Grupo na Paróquia Senhor Bom Jesus, no 

Guarujá. Em 2011 foi criado o Grupo na Paróquia Santa Rosa de Lima, no Guarujá. Em 2013, 

Grupos nas paróquias São Francisco de Assis, em Cubatão e São Paulo Apóstolo, em Santos. 

Em 2014, nas paróquias São João Batista, em Peruíbe e Santa Terezinha do Menino 

Jesus, em Itanhaém. 

Em 2016, foram criados mais 6 novos Grupos: na Paróquia São João Batista, na cidade 

de Santos; Comunidade Nossa Senhora das Dores, em São Vicente; Comunidade São Gaspar 

Bertoni e Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ambas em Praia Grande; Comunidade São José, 

em Mongaguá e Comunidade Bom Jesus dos Passos, em Guarujá. 

Atualmente, são 16 Grupos em atividade em todas as cidades da Diocese de Santos, 

exceto na cidade de Bertioga, que será a próxima meta. 

Os Grupos Autoajuda da Pastoral da Sobriedade são abertos à toda comunidade. 

Neles, são trabalhados qualquer tipo de dependência, e cada participante analisa sua própria 

vida. Partilha de suas próprias experiências, e através das experiências do outro, busca o 

autoconhecimento e a mudança de comportamento pela fé. 

Afinal, “aquele que resiste na fé, sabendo que seus irmãos espalhados pelo mundo, 

sofrem os mesmos padecimentos, serão chamados à eterna glória de Cristo. Ele os 

aperfeiçoará, fortificará e os tornará inabaláveis”. (I Pedro 5:9-10). 

 Os Grupos trabalham todos na mesma reunião, independente de sua condição, sendo 

separados durante a partilha, aqueles que possuem grau de parentesco para evitar o confronto. 

Ao agente pastoral que conduz os grupos de partilha, cabe manter a ordem, dando voz aos 

participantes, sem interrupções. 
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O trabalho da Pastoral nas comunidades locais visa atingir a todos daquela 

comunidade, para que cada vez mais pessoas sejam atendidas, sendo ela dependente ou co-

dependente. Isso explica a Pastoral presente no Brasil todo.  

Na construção deste não há um foco em um local apenas, mas no trabalho que a 

Pastoral realiza e que segue um padrão estabelecido pela CNBB. Ou seja, participar de um 

grupo de autoajuda da Pastoral em uma paróquia na cidade de Santos ou São Vicente, é uma 

questão de escolha, porque o método de evangelização é o mesmo. 

 

2.1.3. Símbolo da Pastoral da Sobriedade 

 

Figura 1 – Símbolo da Pastoral da Sobriedade 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pastoral da Sobriedade 

 

2.1.4. Órgãos da Pastoral da Sobriedade 

 

São Órgãos da Pastoral da Sobriedade: a Assembleia Geral; o Conselho Diretor; a 

Coordenação Nacional; a Coordenação Nacional de Formação; o Conselho Econômico; o 

Conselho Fiscal e os Conselhos de Representantes dos Beneficiários e Agentes Voluntários. 

 

 

A chama, a luz de Cristo ressuscitado permanece 

no mundo. 

Redenção: o mundo redimido por este Cristo 

ressuscitado na ação do Espírito Santo, em comunhão 

com o Pai. 

Percebe-se na cruz de Jesus, a cruz dos 

dependentes químicos e aflições de seus familiares. 

Meia-lua: Sorriso, pote com óleo, que representa o 

nosso mundo, a nossa humanidade, como todas as 

suas preocupações e angústias. 



34 
 

2.1.5. Oração da Sobriedade 

 

“Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. 

Dependerá da minha perseverança na vivência do Programa de Vida Nova. Confio em Ti. 

Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer 

no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a 

fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os 

preferidos. Celebrara Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem 

drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém”. 

Sobriedade e Paz, só por hoje, graças a Deus. (3 vezes) 

 

2.1.6. Oração do Programa de Vida Nova 

 

Senhor, ADMITO minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho, não posso 

vencê-los. Liberta-me. 

Senhor, CONFIO em Ti, ouve o meu clamor. Cura-me. 

Senhor, ENTREGO minha vida, minhas dependências, em tuas mãos. Espero em Ti. 

Aceita-me. 

Senhor, ARREPENDIDO de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa 

do Pai. Acolhe-me. 

Senhor, CONFESSO meus pecados, e publicamente, peço teu perdão e o perdão dos 

meus irmãos. Absolve-me. 

Senhor, RENASÇO no Teu Espírito, para a Sobriedade. O homem velho passou, eis 

que sou uma criatura nova. Batiza-me. 

Senhor, REPARO financeira e moralmente a todos que, na minha dependência, eu 

prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. 

Senhor, PROFESSO que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com 

a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua Palavra. 

Senhor, ORANDO e VIGIANDO para não cair em tentação, seremos perseverantes 

nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua Paz. 

Senhor, SERVINDO a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos 

gratuitamente, fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da Pastoral da Sobriedade. 
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Senhor, CELEBRANDO a Eucaristia, em comunidade com os irmãos, teremos força 

e graça, para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no Corpo e Sangue de Jesus. 

Senhor, FESTEJANDO os 12 passos para a Sobriedade Cristã, irmanados com todos, 

na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo 

Redentor, pelo nosso testemunho. Amém. 

Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a Sobriedade. (3 vezes). 

 

2.2. Comunidades Terapêuticas 

 

Existem muitas maneiras de ajudar o dependente de drogas ou do álcool a se 

recuperar. Porém, os meios que uns utilizam podem não servir para outros. Alguns 

conseguem dar início à sua recuperação com tratamento em ambulatórios, outros em casas 

de internação, ou com tratamento psicológico e psiquiátrico. Em outros casos, alguns 

precisam de tratamento em Comunidades Terapêuticas.  

É por isso que “multiplicam-se pelo Brasil, os ambulatórios, as casas de acolhida, as 

comunidades terapêuticas, etc.”. (CNBB, 2001, 66). 

 

Temos o endereço de cerca de 160 casas espalhadas pelo Brasil que se 

dedicam à recuperação de dependentes químicos. Existem várias 

fraternidades e associações que se dedicam a essa nobre causa. 

Infelizmente, quase todas elas se desconhecem e não contam com o apoio 

oficial da CNBB. (DANELON, 2000, p. 30). 

 

Tais Comunidades Terapêuticas Cristãs têm grande compromisso com seus 

assistidos, utilizando de programas de recuperação que privilegiem a espiritualidade, 

contando com o acompanhamento das famílias, que também precisam de apoio. 

O tratamento nas Comunidades segue três fases: a desintoxicação (isolamento do 

meio: as pessoas que vivem nas comunidades passam a viver nas comunidades longe de 

tecnologias, por exemplo, para que não percam o foco no próprio tratamento), a terapia 

(alicerçada com o Programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, proposta evangélica 

que concretiza a mensagem de amor e de salvação da Igreja) e a reintegração social (o 

homem chamado a viver em comunhão. É nessa fase que o apoio das Comunidades e a 

frequência em Grupos de Autoajuda são essenciais). 
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Algumas Comunidades utilizam da laborterapia no tratamento de seus assistidos, 

onde, estando em tratamento, os assistidos colaboram com o próprio serviço na manutenção 

das Comunidades. É uma forma de ter uma ocupação sadia e comprometimento. 

Os que se recuperam tornam-se testemunhos de que com perseverança e fé em Deus, 

é possível abandonar os vícios e resgatar-se. O que não diminui sua luta que deve ser 

contínua, pois, uma vez dependente, há o risco de uma possível recaída. 

São considerados os mais indicados a receber e acolher os novos irmãos quando 

chegam às Comunidades, a enfatizar de que ali são todos iguais. Que estão todos a serviço 

uns dos outros, e consequentemente, a serviço de Deus. 

A exemplo, as Comunidades cadastradas na Federação Nacional das Comunidades 

Terapêuticas Católicas e Instituições Afins (FNCTC)8: a Associação Beneficente Nossa 

Senhora de Guadalupe, em Santos/SP; a Comunidade Reviver, em Belo Horizonte/MG e a 

Comunidade Bom Pastor, em Bauru/SP. 

Como objeto de estudo, utilizaremos a Comunidade Terapêutica de Recuperação à 

Dependência Química – Nossa Senhora da Piedade. Segundo seu Estatuto, é umaEntidade 

que professa a fé católica e que não faz distinção de cor, raça, sexo, credo religioso, 

nacionalidade, opção política e condição social ou física. Ressalta-se que essa não-distinção 

se aplica à toda e qualquer Comunidade Terapêutica. 

Fundada no dia2 de maio de 2009, é uma entidade civil e sem fins lucrativos, com 

sede e foro no município do Guarujá, estado de São Paulo. 

Nessa Comunidade, os assistidos vivenciam os 12 passos do Programa de Vida Nova 

nos Grupos de Autoajuda, também seguindo o Calendário Nacional da CNBB, enquanto 

seus familiares vivem os mesmos passos nas paróquias e comunidades. 

Faz-se necessário que cada vez mais, Comunidades Terapêuticas e afins, sejam 

construídas: para cumprir a missão da Igreja de ajudar aos filhos de Deus a se recuperarem 

deste mal que são as drogas e o álcool, através da Palavra de Deus, da vivência do 

Evangelho. 

Partindo dessa premissa, às Relações Públicas cabem interpretar e compreender a 

cultura organizacional aqui presente, como também reconhecer as estratégias e os meios de 

comunicação utilizados pela Igreja, pastoral e Comunidade Terapêutica na propagação de 

suas mensagens. Propor ações para uma melhor atuação de ambas, se necessário. Porque 

tudo envolve comunicação, relacionamento e diálogo, de forma aproximativa e interpessoal 

                                                           
8 Ver Relação FNCTC em: <http://www.sobriedade.org.br/> 
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para conectar estes cidadãos, indivíduos fragilizados pela doença que é a dependência 

química e dar a estas pessoas um novo propósito a partir da partilha e mediação de ideias e 

valores cristãos. 

Nesse contexto, é que as Relações Públicas Comunitárias, um dos campos de atuação 

da atividade profissional de Relações Públicas vai ao encontro da realidade complexa na 

Comunidade Terapêutica de Recuperação à Dependência Química – Nossa Senhora da 

Piedade no Guarujá/SP. 
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3. RELAÇÕES PÚBLICAS COMUNITÁRIAS 

 

 

Tratar sobre Relações Públicas Comunitárias é destacar o terceiro setor, o que segundo 

Roque (2007, p. 238), é uma expressão que intitula várias entidades e articulações entre o 

público (primeiro setor) e o privado (segundo setor), até organizações filantrópicas destinadas 

a atender grupos restritos. 

“Pelo menos teoricamente, essas organizações destinguiriam-se das entidades privadas 

inseridas no mercado por não objetivarem o lucro e por responderem, em alguma medida, às 

necessidades coletivas”. (COELHO, 2002, p. 59). 

Peruzzo (2007, p. 163) aponta que os estudos sobre a comunicação das organizações 

do terceiro setor são praticamente da área de Relações Públicas, à medida que originalmente o 

conceito de terceiro setor não fosse tão trabalhado, e sim, “relações públicas comunitárias, 

relações públicas na contramão, relações públicas nos movimentos populares”. O que será 

discutido neste capítulo. 

 

3.1. Entendendo o terceiro setor 

 

Entende-se aqui o terceiro setor como composto por Organizações não 

Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs) – regulamentadas pela Lei nº 9.790/99 – fundações, 

associações comunitárias, movimentos sociais, instituições filantrópicas, 

entre outras entidades (...). (PERUZZO, 2007, p. 156). 

 

Segundo a autora Simone Coelho (2002, p. 83), uma instituição ser considerada sem 

fins lucrativos, significa que “ela está sob a tutela da mesma legislação que regula e normatiza 

a atuação no campo da caridade e da filantropia”. Portanto, considera-se do terceiro setor, a 

comunidade terapêutica abordada na construção desta pesquisa, que atua a serviço de 

interesses coletivos, como na luta contra a dependência química. 

“Terceiro setor emergiu a partir da mudança do papel do Estado como provedor de 

bens públicos”. (SERRA; FIGUEIREDO; ALMEIDA, 2013, p. 233). Segundos os autores, foi 

preciso à sociedade civil se organizar para ganhar seu próprio espaço, para tentar suprir as 

necessidades sociais. 

 

Para que os contornos do que estamos denominando terceiro setor fiquem 

mais nítidos, é necessário ressaltar ainda um fator distintivo dessas 
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organizações, um fator que não se apresenta nas empresas privadas e nas 

agências governamentais: o trabalho voluntário. (COELHO, 2002, p. 59). 

 

E acrescenta a autora, “Podemos encontrar práticas diversas de ação voluntária ou 

caridosa relacionadas às atividades religiosas. Elas podem ser observadas em várias partes do 

mundo, influenciadas sempre pelos valores culturais e religiosos locais”. (Idem, p. 70). 

Empresas privadas, fundações e o próprio Governo, têm procurado parcerias com 

entidades sem fins lucrativos para que juntos, possam promover projetos voltados para a 

educação, saúde, e apresentem em seus resultados, uma mudança positiva na comunidade. 

 

Para ter acesso a tais recursos, as organizações do terceiro setor têm buscado 

melhorar seu nível de profissionalização, por meio da utilização de técnicas, 

e modelos de gestão concebidos a partir da realidade do mundo 

coorporativo. (SERRA; FIGUEIREDO; ALMEIDA, 2013, p. 234). 

 

Por esta razão, Peruzzo (2007, p. 166-167) diz que para resultados eficientes, é preciso 

entender a complexidade e a importância do uso competente de instrumentos e técnicas de 

comunicação, frente à contemporaneidade, em que há a evolução das tecnologias de 

informação e comunicação. E que,  

 

Uma vez havendo a decisão de colocar essas tecnologias a serviço da 

população e, por meio delas, dar acesso às informações, às culturas, à 

educação, etc., elas desempenham papel primordial no desenvolvimento 

social e da cidadania. (PERUZZO, 2007, p. 51). 

 

Todavia, não é uma questão de decisão, mas uma necessidade, que “faz emergir a 

atividade de relações públicas”. (CÉSAR, 2007, p. 101). 

 

3.2. Relações Públicas: a comunicação a favor da cidadania 

 

Segundo a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP), registrado em ata da 

12ª reunião de sua Diretoria9,  

 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, coeso e 

contínuo da Alta Administração para estabelecer e manter uma compreensão 

mútua entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como 

entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada direta ou 

indiretamente. 

                                                           
9 Ver conceito de Relações Públicas em: <http://abrpsp.org.br/mercado/definicao-de-rp-da-abrp/> 
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Portanto, a construção de um relacionamento que venha a ser duradouro, positivo e 

benéfico para todos os públicos de interesse, organizações privadas, públicas e do terceiro 

setor envolvidos, a pautar-se pela importância da cidadania. 

A construção da cidadania é um tema bastante discutido na comunicação, pois é a 

comunicação que “inclui canais de expressão e o intercâmbio de informação e de saberes, 

além de mecanismos de relacionamento entre pessoas, públicos e instituições” (PERUZZO, 

2007, p. 46). 

Cidadania é mais que o exercer os direitos ou cumprir com os deveres, “implica em 

recorrer a aspectos ligados a justiça, inclusão social, vida digna para as pessoas, respeito aos 

outros, coletividade e causa pública no âmbito de um Estado-nação”. (KUNSH, 2007, p. 63).  

 

Num contexto de desigualdades como o brasileiro, é absolutamente 

necessário que se tenha a oportunidade de exercer efetivamente os direitos 

civis e políticos, já assegurados, e de conquistar definitivamente os direitos 

sociais. (...) Nesse processo, a participação se torna não só um ato político, 

mas também educativo, na medida em que, por meio dela, se vão dando 

passos cada vez maiores. (PERUZZO, 1998, p. 287). 

 

Afinal, o homem social não vive somente em comunidade, em harmonia como uma 

família, mas em sociedade, em que há disputas de poder e interesses individuais. Ou seja, ele 

vive de acordo com seu meio. 

Vive-se o processo de globalização, mudanças sociais, que por vezes, impedem a 

cidadania de ser exercida efetivamente. Como o uso de drogas, que aflige principalmente os 

jovens, sem distinção de classe social, gênero, sexo ou condições financeiras.  

Segundo o Pontifício Conselho para a Família10 (2000, p. 41), “os jovens constituem 

grande número dos usuários de drogas, contudo, hoje, muitos adultos (35-44 anos) também 

estão entre os consumidores de drogas”.   

Ressalta-se então que, cidadania é um processo que coloca como centro a valorização 

humana. Conquanto, pensar uma comunicação a favor do desenvolvimento da sociedade, 

comunidade. 

 

                                                           
10 O Pontifício Conselho para a família foi instituído pelo Papa João Paulo II em 1981. O Conselho é formado 

por pontífices e é responsável pela promoção da pastoral da família, oferecendo orientações relacionadas aos 

jovens, à vida, à família, à educação, à sexualidade, à dignidade humana, à liberdade e direitos que a família têm 

perante a Igreja e a sociedade na qual está inserida. 
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Este é um tema que corre o mundo há mais de meio século, mas que em 

países da América Latina, a exemplo do Brasil, tem sido praticamente 

substituído por expressões como “comunicação e mudança social” ou 

“comunicação para a cidadania”. (PERUZZO, 2007, p. 45). 

 

Essa comunicação tem sido trabalhada nos Grupos de Autoajuda da Pastoral da 

Sobriedade e na Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade, por meio de agentes 

pastorais que precisam ser firmes no compromisso assumido com a Igreja Católica, com o 

dependente, seus familiares e com a sociedade. Colocar-se a serviço do irmão no momento 

que ele precisar, de forma acolhedora e ética. Saber ouvir nas partilhas e guardar sigilo. 

Entretanto, nesta pesquisa, será analisado até que ponto essa comunicação tem sido 

efetiva. E enfatizar o quanto as Relações Públicas pode melhorar a visibilidade da Pastoral, da 

comunidade terapêutica, e conquistar a participação da sociedade em geral. 

“As relações públicas com as comunidades devem se pautar por diretrizes baseadas no 

respeito ao outro em sua diversidade”. (PERUZZO, 2007, p. 160). É o relações-públicas agir 

com o grupo, pensando nas especificidades de cada grupo, para que suas possíveis ações 

ajudem a construir uma sociedade mais justa e mais humana.  

Colocar o relações-públicas como um agente pastoral que tem como deveres, a 

afinidade com os objetivos da Pastoral, participação nas reuniões semanais dos Grupos de 

Autoajuda, engajar-se na vida comunitária da paróquia, participar de eventos de 

aprofundamento da espiritualidade, bem como outras atividades afins.  

 Afinal, o relações-públicas, 

 

(...) não deve ser um mero “consultor”, que não vivencia as necessidades da 

comunidade. As relações públicas comunitárias implicam sua participação 

“na” comunidade, dentro dela e em função dela. Melhor ainda se ele for um 

“agente orgânico” surgido no seio da própria comunidade. (KUNSH, M. 

2007, p. 172). 

 

Não que ele precise seguir a religião católica, mas uma atuação interativa proporciona 

um maior entendimento daquilo em que se pretende trabalhar. 

Ao relações-públicas cabe estabelecer uma comunicação simétrica de mão dupla, em 

que a comunidade e o profissional da área possam pensar em ações estratégicas que 

possibilitem a participação direta dessa comunidade, para que esta não se sinta manipulada. 

Ferrari (2007, p. 87), pontua que é preciso cautela e discernimento ao falar de 

estratégia em Relações Públicas, pois estratégia é uma visão do futuro construída de acordo 

com a situação atual. Mas, que de acordo com Peruzzo (2007, p. 168), só é possível construir 
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quando se identifica os públicos, ou seja, identificar para quem se pretende estabelecer 

estratégias, dirigir uma mensagem. 

Conquanto, adota-se a seguinte definição de público, de acordo com Peruzzo (2007, p. 

169-170), com alguns exemplos: 

 

1. Beneficiários (pessoas a quem a ação da organização se destina): Os 

dependentes de drogas e do álcool; 

2. Colaboradores ou quadro funcional: Coordenadores pastorais nacionais, 

estaduais e regionais, agentes pastorais, familiares e amigos co-

dependentes; 

3. Vizinhança (comunidade local): Na Baixada Santista, são muitas as 

paróquias e comunidades com atuação da Pastoral da Sobriedade, aqui, a 

exemplo, a comunidade local da Igreja Matriz – Paróquia São Vicente 

Mártir, cidade de São Vicente/SP, com reuniões às segundas-feiras; 

4. Órgãos Públicos (aqueles que afetam a organização por meio de políticas, 

leis, etc.): CNBB, Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

(COMAD Santos); 

5. Parceiros reais e potenciais (secretarias, universidades, etc.): SESC 

Santos, espaço utilizado para apresentação de palestras sobre drogas; 

6. Mídia (meios de comunicação, tanto os de longo alcance como os 

comunitários e locais): Acampamentos da Pastoral da Sobriedade – 

Programa realizado anualmente na TV Canção Nova; 

7. Aliados (movimentos que atuam no mesmo universo, mas desenvolvem 

atividades distintas): Pastoral da Família e Pastoral da Comunicação e 

8. Opositores (se opõem ao trabalho desenvolvido por “ódio de classe”): 

ainda não identificado. 

 

“Uma organização tem a necessidade de desenvolver seus próprios canais de 

comunicação institucional”. (PERUZZO, 2007, p. 167). O que inclui os veículos de 

comunicação dirigida escrita (jornais, site, folhetos), bem como veículos de comunicação 

dirigida auxiliar (vídeos, áudios, campanhas ou materiais produzidos por terceiros, desde que 

se adaptem às necessidades de comunicação desta organização).  
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Segundo Fortes (2003, p. 253), para implementar a comunicação dirigida escrita, é 

fundamental conhecer os grupos que irão receber as informações, se elas vão estar de acordo 

com seu grau de entendimento e repertório. Porque a mensagem não pode perder seu objetivo. 

Utilizar de fontes seguras de informação para evitar possíveis ruídos na comunicação, ou a 

sociedade pode não entender a luta contra as drogas por parte da Igreja, da Pastoral e da 

comunidade terapêutica. 

Nas reuniões dos Grupos de Autoajuda da Pastoral, são utilizados materiais como:  

1. Manual da Reunião – Programa de Vida Nova (livro de uso do agente 

pastoral que conduz a reunião);  

2. Livro Ata (para registrar a presença das pessoas, onde deve conter local e 

data da reunião, qual o passo a ser vivenciado naquele dia, nome e telefone 

dos que vêm frequentando as reuniões);  

3. Cartões numerados (distribuídos antes do início da reunião, para 

posteriormente, serem formados os grupos de partilha, evitando que 

familiares e pessoas com graus afetivos permaneçam no mesmo grupo) e  

4. Ficha do Passo do Dia (preenchido pelo agente pastoral durante a partilha, 

que depois da vivência dos 12 passos, será encaminhado à Coordenação 

Nacional em forma de relatório, chamado de Relatório dos 12 Passos). 

 

Sobre a comunicação dirigida auxiliar, Fortes (2003, p. 302) abrange um conjunto de 

recursos audiovisuais, que são um apoio para o relações-públicas na transmissão de sua 

mensagem diante de seus públicos.  

Todavia, “o sucesso na transmissão das informações depende muito mais de quem faz 

uso da palavra do que dos materiais e equipamentos disponíveis.” (FORTES, 2003, p. 302).  

Martino (2014, p. 101-102), baseado na Teoria dos Atos da Fala, de Austin, diz que “a 

linguagem não serve apenas para representar: ela é, em si mesma, uma ação que movimenta a 

realidade”. E dá como exemplo, o momento em que os noivos dizem “sim” no altar. Uma 

pequena palavra de ação que muda a realidade de duas pessoas que antes viviam situações 

diferentes quando solteiras. 

Tal fala que pode ser positiva e benéfica na Igreja, na Pastoral da Sobriedade e na 

comunidade terapêutica, se houver um bom domínio dela. O que vem a ser uma comunicação 

comunitária. 
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Regina César (2007, p. 86), explica que na comunicação comunitária é muito 

importante a interação face a face, onde indivíduos partilham do mesmo espaço-tempo. Uma 

comunicação que não se prende a suportes tecnológicos ou midiáticos da sociedade 

globalizada. 

É essa interação que, segundo a autora, tenta resgatar a importância de vínculos entre 

os públicos e a criação de espaços em laços de amizade, confiança e legitimidade ficam mais 

fortes e duradouros.  

 

3.3. A importância das Relações Públicas Comunitárias na transformação social 

 

Embora as Relações Públicas Comunitárias tenham sua grande importância na 

sociedade, há aqueles (organizações de todos os setores) que desconhecem essa área das 

Relações Públicas, no quanto essa área pode ajudar no processo de desenvolvimento 

comunitário, aproximando as pessoas, que são o foco central de toda e qualquer ação de 

comunicação que se quer estabelecer. Pois, 

 

(...) quando falamos de relações públicas comunitárias, tratamos de uma 

nova postura metodológica que não deve ficar restrita aos movimentos 

sociais periféricos, mas pode se dar em qualquer espaço de atuação, 

dependendo unicamente de um posicionamento do profissional da área. 

(CÉSAR, 2007, p. 83). 

 

Tudo o que foi apresentado até aqui, mostra as Relações Públicas Comunitárias 

presentes na Igreja, na Pastoral e na comunidade terapêutica, embora tais entidades ainda não 

reconheçam isso. Contudo, sempre há o que melhorar quando se trata de uma sociedade que 

se desenvolve gradualmente. Porque suas necessidades vão de acordo com as mudanças que 

ocorrem em seu meio civil, político e social. 

Sobre os meios de comunicação utilizados por estas organizações e a 

profissionalização das organizações para o uso de técnicas de comunicação, salienta-se 

consequentemente que as Relações Públicas Comunitárias, têm muito que fazer e contribuir 

com a comunidade. 

A Pastoral da Sobriedade, por exemplo, possui apenas um site institucional de caráter 

nacional, o que não significa ter uma comunicação qualificada. Cabe ao relações-públicas, por 

exemplo, criar uma fanpage na rede social Facebook, de cada paróquia ou comunidade em 
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que ele estiver presente. Embora, Peruzzo venham ressaltar que, “nem sempre os grandes 

meios massivos satisfazem as necessidades locais”. (1998, p.148). 

As drogas afligem os jovens, e são eles quem tem um contato muito maior com redes 

sociais, sendo preciso alcançá-los com ferramentas das quais tenham acesso. E que ajude na 

visibilidade da Igreja Católica e da Pastoral da Sobriedade. E consequentemente destacar as 

comunidades terapêuticas cristãs existentes que atuam em parceria com eles. Não que as 

mídias sejam o único meio de comunicação, mas “a comunicação popular também pode valer-

se delas”. (PERUZZO, 1998, p. 131) 

Peruzzo (2007), fala da importância do desenvolvimento de processos de comunicação 

na comunidade, do quanto colocar o ser humano como protagonista desse desenvolvimento só 

tem a contribuir para sua eficácia.  

A Pastoral tem como propósito transformar vidas por meio da evangelização, o que 

significa que vai além de uma comunicação face a face, que tem sua relevância, mas utilizar 

de outros meios, para alcançar cada vez mais pessoas. 

A Pastoral tem um material próprio, porém, com o auxílio do profissional de Relações 

Públicas, propõe-se a utilização de outros meios para cumprir com seus objetivos-fins.  

Os discursos utilizados e as reuniões dos Grupos de Autoajuda já são técnicas de 

comunicação dirigida aproximativa, que podem ser mais bem exploradas. “Só há 

comunicação, porque há um sistema social” (FERRARI, 2009, p.78). 

Contudo, há a educação que é uma das melhores formas de obter engajamento das 

pessoas nas atividades da comunidade local, da Igreja, da Pastoral e da Comunidade 

Terapêutica.  Uma educação de libertação em vários aspectos. As pessoas tendo consciência 

de sua importância na causa da dependência química, a dependência talvez não seria um mal 

com a proporção que tem hoje. 

Paulo Freire (2015), em “Pedagogia do oprimido” fala muito dessa libertação. 

Vivemos em uma sociedade opressora, em que hierarquias são estabelecidas, e o que vemos 

são relações de poder. Uma relação de oprimidos e opressores.  

 

Essa situação sinaliza a necessidade de saídas que propiciem o envolvimento 

ampliado da população na busca da democratização do poder, colocando a 

sociedade a serviço dos homens, de forma igualitária, e estendendo os 

direitos de cidadania. (PERUZZO, 1998, p. 277). 

 

De forma resumida, um poder que segundo o Pe. Fábio de Melo “só pode ser mantido 

quando estamos em condições de servir”. (2017, p. 92). 
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Paulo Freire (2015) identifica que há o medo pela libertação. E que este medo dá ao 

ser humano duas saídas: os levar a oprimir ou permanecer oprimidos, salvo, se não souberem 

o que fazer. 

É preciso lutar para sair dessa posição, recuperar sua humanidade. Esquecer a ideia 

que a sociedade criou de que ser homem é ser opressor, que ser novo é ser opressor do 

opressor. Mas sim, “restauradores da humanidade de ambos”. (FREIRE, 2015, p. 41). 

 

Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que 

eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles para ir compreendendo a 

necessidade de libertação? Libertação a que chegarão pelo acaso, mas pela 

práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 

lutar por ela. (FREIRE, 2015, p. 43) 

 

Freire (2015) destaca que isso acontece porque o ser humano ainda está alienado. 

Porque os oprimidos são tratados como “bancários”, em que informações neles são 

depositadas. Em que a reflexão não é desenvolvida. Porque tomam como verdade o que os 

que se dizem conhecedores da verdade, como certo. Quando é inexorável promover a 

reflexão, o questionamento, discordância de ideias. 

Cortella (2017, p. 52) diz que “a concordância faz com que permaneçamos 

estacionados. A discordância faz com que cresçamos”.  

Demanda participação. As Relações Públicas Comunitárias se pauta pela cidadania, 

participação, diálogo. Diálogo “que é sempre comunicação” (FREIRE, 2015,  p.228) e em 

que “os homens não podem ser privados, porque negar isso é impor-lhes uma condição de 

“coisas”, objeto dos opressores”. (FREIRE, 2015, p. 172). 

Os dependentes químicos seriam esses oprimidos. Que a sociedade não pode excluir, 

mas que não lhes dará seu devido valor, enquanto eles não se reconhecerem como seres 

valiosos.  

Aos agentes pastorais e pessoas que convivem com os assistidos, a promoção de uma 

educação que desperte um quefazer, assim, os assistidos podem mudar não só a si mesmos 

como transformar o mundo. 

É um trabalho em conjunto. “Já que agora ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo”. (FREIRE, 2015, p. 96). 

Em suma, mesmo que seja para promover uma educação libertadora, essa capaz de 

desenvolver no ser humano o senso crítico, para que este se perceba protagonista da própria 
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história, resgatar seus valores e sua dignidade, é preciso a participação de todos. Os assistidos, 

seus familiares fazem parte da comunidade, a Igreja está na comunidade e a Comunidade 

Terapêutica é uma comunidade. Comunicação comunitária abrange a todos. Precisa da 

colaboração de todos. 
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4. PESQUISA DE CAMPO 

 

Segundo a autora Marina Marconi (2002, p. 83),  

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

A autora acrescenta que tal pesquisa é realizada em fases, o que inclui em primeiro 

lugar uma pesquisa bibliográfica, para, em segundo, estabelecer um modelo teórico que irá 

auxiliar na construção das hipóteses e elaboração de um projeto geral de pesquisa, a enunciar 

um problema, apresentar objetivo geral e específico, delimitar área da pesquisa e amostras e 

estabelecer uma metodologia que se adeque ao que está sendo colocado em questão. 

Neste trabalho, usou-se a pesquisa de cunho exploratório, onde 

 

Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, 

como entrevista, observação participante, análise de conteúdo, etc., para 

estudo relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, mas 

geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem. 

(MARCONI, 2002, p. 85). 

 

Contanto, foram realizadas análise documental, formulário, observação participante e 

não-participante e entrevistas. 

 

4.1. Análise documental: controle de assistidos na Comunidade Terapêutica 

 

A presente tabela foi elaborada após análise de um caderno de controle de assistidos 

dentro da Comunidade, no período de 21 de julho de 2008 à 9 de outubro de 2017. Separados 

os assistidos ano a ano, na coluna “assistidos”, o total de assistidos que entraram no ano 

correspondente. Na coluna “graduados”, os assistidos que concluíram o período de internação 

de nove meses. Na coluna “desistentes”, os que desistiram durante o tratamento. Na coluna 

“desligados”, os que a Comunidade convidou a se retirar por infringirem o regulamento 

interno, como agressão física, por exemplo. E, por fim, na coluna “retorno”, os assistidos que 

retornaram à Comunidade naquele ano. 
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A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou 

fenômeno ocorre, ou depois. (MARCONI, 2002, p. 62). 

 

O total de assistidos ao longo de nove anos foi de 1.020 pessoas. 

 

Tabela 1 – Controle de assistidos na Comunidade Terapêutica 

Ano Assistidos Graduados Desistentes Desligados Retorno 

2008 9 1 7 1 - 

2009 50 13 32 4 2 

2010 87 22 60 1 11 

2011 115 26 77 9 11 

2012 129 28 91 9 12 

2013 137 37 86 8 27 

2014 129 44 74 6 25 

2015 128 40 64 3 19 

2016 127 28 74 3 18 

2017 111 4 49 3 13 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em análise documental, observou-se que nos anos de 2010, 2011, 2013 e 2014, houve 

registro de assistidos, porém sem fichas e sem prontuários, e assistidos que fugiram da 

Comunidade Terapêutica. Nos anos de 2014, 2015 e 2017, alguns assistidos que fizeram 

reciclagem11. No ano de 2014, um assistido recaiu12 na 1ª ressocialização. 

No ano de 2008, o total era de 9 (nove) assistidos, sendo 1 (um) graduado, 7 (sete) 

desistentes e 1 (um) desligado. A partir de 2009, os números não conferem. Por exemplo, em 

2017, do dia 2 de janeiro à 9 de outubro, um total de 111 assistidos, sendo que nesse período 9 

graduaram, 49 desistiram, 3 foram desligados e 13 retornaram. Trata-se então de 68 assistidos 

que deveriam estar em tratamento, posto que no dia 2 de outubro do ano corrente, quando 

para aplicação de formulário, o total era de 42 assistidos. 

Conclui-se que durante todos esses anos, houve falhas no controle dos assistidos em 

algum dos estágios, pois, a contabilização dos assistidos nesses estágios deveria ser igual ao 

total especificado na coluna “assistidos”. 

Como proposta para melhor controle, sugestões como separar os assistidos que 

entram, por ano (intervalo entre folhas); nos casos de retorno, além de anotar novamente o 

                                                           
11 Quando o assistido conclui os nove meses de internação e se gradua, recai e volta para a Comunidade 

Terapêutica por mais seis meses. 
12 Recaída é quando o assistido volta à dependência química. 
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nome completo do assistido, colocar número de prontuário correspondente ao lado. Com 

alguns assistidos foi feita dessa forma, com outros não, o que gera dúvidas se o assistido 

retornou dentro do mesmo ano de sua internação.  

 

4.2.  Formulário aplicado entre os assistidos da Comunidade Terapêutica 

 

Nesta etapa da pesquisa, foi elaborado um formulário com 14 perguntas, sendo 

algumas fechadas, “também denominadas limitadas ou de alternativas fixas, em que o 

informante escolhe sua reposta entre duas opções: sim e não”. (MARCONI, 2002, p. 101). E 

outras abertas, “também chamadas livres ou não limitadas, que permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões”. (Idem, 2002, p. 101). 

Segundo Marconi (2002), o formulário é instrumento importante para a pesquisa 

quando a intenção é obter informações propriamente do entrevistado. 

O mesmo foi aplicado no dia 12 de outubro de 201713 entre 36 assistidos, todos do 

sexo masculino, de um total de 42. Pois, 6 estavam em ressocialização. As perguntas foram 

lidas em voz alta pela entrevistadora, e dúvidas foram esclarecidas antes dos assistidos 

responderem. Este procedimento teve duração de 30 minutos aproximadamente. 

Os resultados obtidos foram: 

 

Gráfico 1 – “Faixa Etária” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
13 Semana do 7º Passo do 4º Ciclo: Reparar – “Reparar é resgatar a dignidade”. Leitura do Livro de Tito 3, 3-7. 
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Conforme podemos observar, a faixa etária que mais aparece dos assistidos é de 18 a 

29 anos, com 39% das respostas, o que confirma, conforme apontado na construção deste, que 

o flagelo das drogas afeta principalmente os jovens. 

 

Gráfico 2 – Respostas para “1ª internação” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Maioria dos assistidos respondeu que não era sua 1ª internação, contudo, 6 não 

especificaram qual internação era e 4, onde ocorreram as internações anteriores. Dos que 

responderam que sim, alguns especificaram como 3ª, 5ª e até 12ª internação, sendo em 

comunidades terapêuticas como Nossa Senhora de Guadalupe, em Itanhaém/SP, Comunidade 

Evangélica Esconderijo do Altíssimo, interior de São Paulo, além da própria Comunidade 

Nossa Senhora da Piedade, no Guarujá/SP. 

 

Gráfico 3 – Respostas para “Como ficou sabendo da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da 

Piedade?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As respostas apontaram que maioria dos assistidos soube da existência da Comunidade 

Terapêutica através de seus familiares. Aproximadamente na mesma proporção que saber 

através dos amigos. Levantando uma questão: Como os familiares e amigos conheceram e 

conhecem o trabalho da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade?  
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Gráfico 4 – Respostas para “Há quanto tempo na Comunidade Terapêutica?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo os dados do gráfico 4, grande parte dos assistidos está na Comunidade 

Terapêutica no período de um a três meses. Cabe ressaltar os 9 assistidos que estão há menos 

de um mês, e o assistido que está desde 2012, quando de sua graduação. Este último que hoje 

trabalha na Comunidade de forma voluntária e ocupa o cargo de um dos coordenadores, 

responsável pela Comunidade Terapêutica na ausência do presidente-fundador. 

 

Gráfico 5 – Respostas para “Como foi para você o primeiro contato com a Pastoral da Sobriedade?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale destacar aqui os 3% que responderam que esse primeiro contato foi ruim, é por 

não se identificar desde o início com a Pastoral, mas que reconhece a importância desta. 

Na questão de número 4, em que se questiona como os assistidos se sentem em relação 

ao trabalho pastoral na Comunidade Terapêutica, as respostas foram praticamente unânimes, 

de que se sentem bem, acolhidos, agradecidos. Com exceção dos que disseram que não se 

identificam com o trabalho pastoral. 

Em seguida, na questão de número 5, como os assistidos veem o método de 

evangelização da Pastoral da Sobriedade. Foram respostas bem diversas, tais como, um 
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método monótono, chato, ruim, que depende do agente pastoral, simples, ferramenta 

importante na recuperação e um método em que falta mais espiritualidade. 

 

Gráfico 6 – Respostas para “Se pudesse, mudaria algo?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta questão semiaberta, 30 assistidos responderam “sim”, sendo perguntado em 

seguida, “o quê?”. Dos 30, apenas 8 responderam. Respostas como aulas de instrumentos, 

atividades que envolvam mais espiritualidade, além de aumentar o número de reuniões 

semanais da Pastoral com uma participação maior dos assistidos. 

 

Gráfico 7 – Respostas para “Você acredita que o grupo de autoajuda da Pastoral, uma vez por semana é o 

suficiente no processo de recuperação dos assistidos?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os assistidos que responderam que o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade 

uma vez por semana não é o suficiente no processo de recuperação, são praticamente os 

mesmos que responderam à questão anterior, apontando como mudança o aumento de 

reuniões semanais da Pastoral. 
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Gráfico 8 – Respostas para “O trabalho da Pastoral da Sobriedade na Comunidade Terapêutica estimula 

o relacionamento entre os assistidos?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Embora 83% dos assistidos tenham respondido à essa questão que “sim”, 17% dizem 

que não. Contudo, foram respostas dos assistidos que estão na Comunidade há menos de 1 

mês e que não tiveram ainda muito contato com a Pastoral da Sobriedade ou com o trabalho 

que ela realiza. 

 

Gráfico 9 – Respostas para “Você se sente confortável para falar com o responsável pela Comunidade 

Terapêutica sobre qualquer assunto?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

75% dos assistidos se sentem à vontade para falar com o responsável pela 

Comunidade sobre qualquer assunto. Já para o assistido que respondeu que “depende”, se for 

para falar com os coordenadores, com os quais convive mais, sim. Com o presidente-fundador 

não. 
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Gráfico 10 – Respostas para “Como é seu relacionamento com os agentes pastorais?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico mostra que há um ótimo relacionamento entre os assistidos e os agentes 

pastorais. Os assistidos disseram que é um relacionamento de amizade e muito respeito. 

 

Gráfico 11 – Respostas para “Na sua opinião, há algo que poderia ser melhorado na Comunidade 

Terapêutica?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos 13 assistidos que disseram “sim” a esta questão, 9 especificaram que o que 

poderia ser melhorado na Comunidade Terapêutica é o desenvolvimento de atividades que 

envolvem a espiritualidade e estudos sobre os 12 passos e sobre a doença que é a dependência 

química. 

 

Gráfico 12 – Respostas para “Pretende participar dos grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, em 

uma paróquia mais próxima quando se graduar?” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os que responderam que não pretendem participar dos grupos de autoajuda da Pastoral 

da Sobriedade, apontaram que isso não anula a vontade de participar de outras pastorais, tais 

quais, pretendem conhecer quando se graduarem.  

Nas questões com uso de escalas de 1 a 10, onde 1 significa péssimo e 10 excelente, 

perguntamos como os assistidos avaliam o trabalho da Pastoral da Sobriedade entre os 

assistidos e qual nota dariam à Pastoral da Sobriedade, as médias foram de 8,2 e 8,6 

respectivamente, o que demonstra uma boa aceitação por parte dos assistidos acerca da 

Pastoral e o trabalho que esta desenvolve. 

 

4.3. Observação em campo na Comunidade Terapêutica 

 

Nesta etapa da pesquisa de campo, foram realizadas nos dias 24 de julho de 2017 e 1º 

de agosto de 2017 duas observações: a primeira, não-participante, onde o pesquisador 

"presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz mais o 

papel de espectador”. (MARCONI, 2002, p. 90). A segunda, participante, que “consiste na 

participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, 

confunde-se com ele”. (Idem, 2002, p. 90). Quanto a esta última, a autora destaca que o  

 

O observador participante enfrenta dificuldades para manter a objetividade, 

pelo fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou 

simpatias pessoais, e pelo choque dos quadros de referência entre observador 

e observado. (Idem, 2002, p. 91). 

 

Pretendíamos com as observações, conhecer mais de perto a rotina dos assistidos, 

entender a dinâmica dos 12 passos, como a Pastoral da Sobriedade atua dentro da 

Comunidade, se havia uma participação efetiva por parte dos assistidos nas reuniões da 

Pastoral, bem como nas atividades propostas dentro da Comunidade. 

 

4.3.1. Observação não-participante 

 

Chegada na Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade às 13h30 do dia 24 

de julho de 201714. Os assistidos estavam sentados em sofás dispostos do lado de fora da casa, 

                                                           
14 Semana do 8º Passo do 3º Ciclo: Professar a fé – “Peço ajuda da Igreja”. Leitura do Livro 2ª Carta a Timóteo 

3, 10-17. 
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conversando entre si. Quando a Sra. Italia Domato de Fornos15 chegou, alguns vieram até ela 

para lhe cumprimentar. Tinha o costume de chamar os assistidos de “meus meninos”. Ela é 

responsável por toda semana (geralmente às segundas-feiras) aplicar algum exercício a ser 

praticado durante a semana, até que volte novamente. Exercício este que instrui os assistidos a 

conviver entre si e fora da comunidade terapêutica. 

O local é grande, com árvores e um campo de futebol. Banheiros masculino e 

feminino (este utilizado em dias de visitas dos familiares, normalmente no segundo domingo 

de cada mês. 

Ainda do lado de fora da casa, sobre uma mesa, caixas de frutas, doações que 

recebem, às vezes de mercados e afins.  

Neste dia, a reunião que foi conduzida pela Sra. Italia Domato teve início às 14h10. Os 

assistidos formaram um semicírculo em volta dela. Maioria dos presentes com lápis e papel 

em mãos para fazer anotações. Estavam presentes 26 assistidos, pois alguns estavam na 

cozinha preparando o jantar, ou realizando outra tarefa, exceto dois que estavam voltando da 

ressocialização16. 

O exercício do dia era sobre a dificuldade de lidar com os sentimentos ruins, mais 

conhecido como “levantamento semanal de situação de risco”17, este que busca também o 

autoconhecimento. Foi feito uma pergunta, e os assistidos tinham de se autoavaliar, dar nota 

de 0 a 2 para habilidades que tinham, sendo 0 (zero), nenhuma habilidade; 1 (um), pouca 

habilidade e 2 (dois), muita habilidade. A pergunta foi: “Como lidar com os desentendimentos 

no trabalho?”. E de um em um, as respostas foram dadas oralmente, algumas com explicação 

e que a Sra. Italia  Domato já conhecia, pois convivia com os assistidos há um tempo, além de 

conhecer os familiares de cada um. 

Os assistidos falavam sem medo de julgamentos entre si.  Admitiam que não tinham 

habilidades em lidar com os desentendimentos no trabalho, que chamavam a atenção de quem 

os incomodavam, e que nos momentos de raiva, a vingança era uma possibilidade. 

                                                           
15 Sra. Italia Domato de Fornos é agente da Pastoral da Sobriedade e realiza um trabalho educativo, de prevenção 

pré-recaída com os assistidos na comunidade terapêutica. Toda semana leva algum exercício que leve à reflexão 

e mudança de comportamento entre os assistidos. 
16 Quando os assistidos completam seis meses dentro da comunidade, eles se preparam para a ressocialização, 

que é a reinserção na família e na comunidade. Isso significa passar uma semana com seus familiares, colocando 

em prática o que é ensinado e vivenciado na comunidade. Essa ressocialização acontece uma vez por mês nos 

últimos três meses, até que estejam prontos para se graduar. O tempo de permanência na comunidade 

comumente é de nove meses. 
17 Tal exercício é distribuído depois entre alguns assistidos, para que eles deixem visível nos quartos. Os 

assistidos devem refletir durante a semana sobre ele, fazer anotações e trazê-las na próxima semana para 

discussão. 
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O exercício foi dividido em duas etapas: na primeira, eles se autoavaliam e dão uma 

nota sobre si. Na segunda, discutem o que podem fazer para melhorar isso. 

Ao fim da primeira etapa, um dos assistidos tocou em seu violão a música “Raridade” 

do cantor Anderson Freire. E como num coral, todos, sem exceção, cantam o refrão. Em 

seguida, uma pausa de 10 minutos18 (às 14h56 aproximadamente). 

Nesse tempo, alguns assistidos dão uma volta pela comunidade, bebem água, vão ao 

banheiro. No espaço em que acontecia a reunião, um assistido e um já graduado continuaram 

tocando violão. Tempo de duas músicas: “Vai valer a pena” e “Ele não desiste de você”. Entre 

uma música e outra, risadas e um comentário: “Podemos formar uma dupla de louvor”. 

A segunda etapa teve início às 15h15. Os assistidos que iam voltando, eram recebidos 

com músicas: “Ele não desiste de você” e “Faz chover”. 

E aos poucos, de um a um, foram dando ideias do que poderiam fazer para lidar com 

esses desentendimentos, uma saída para não entrarem em e mais e maiores conflitos. Até 

porque, tais conflitos são motivos para recaídas. Algo como pedir desculpas mesmo que o 

outro esteja errado, depois de passar um tempo.  

A reunião fluiu tranquilamente. Pouca conversa paralela.  

O local é bem estruturado, coberto, com um palco para missa e cadeiras de plástico 

empilhadas ao fundo. Além de um quadro do bispo Dom Tarsício Scaramussa19 na parede. 

A reunião foi finalizada às 16h11 com a oração do Pai Nosso e uma Ave Maria. E um 

grito de guerra: “Recuperação. Força!”.  

 

4.3.2. Observação participante 

 

Chegada na Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade às 13h44 do dia 1º de 

agosto de 2017. Enquanto a Sra. Italia Domato, ia cumprimentando os assistidos, fui até a 

secretaria para conhecer melhor o espaço e entender como funciona a rotina da casa, e sobre a 

mesa estavam alguns cadernos de espiral, sendo estes de ocorrência (quando algum assistido 

comete algum delito e é advertido por isso), de assistidos graduados, desligados e que 

desistiram, e de ressocialização (os que passam uma semana com a família e em sociedade 

                                                           
18 O início e término dos intervalos e atividades são sinalizados pelo toque de um sino. 
19 Dom Tarcísio Scaramussa nasceu em Prosperidade (Município de Cachoeiro de Itapemirim), atualmente 

Vargem Alta, Espírito Santo, no dia 19 de setembro de 1950. Foi nomeado pelo Papa Francisco em 6 de maio de 

2015, SDB bispo diocesano de Santos, antes, bispo coadjutor, sendo hoje, o 6º bispo diocesano da Diocese de 

Santos. Foi ordenado sacerdote em 1977 e ordenado bispo em 2008. Ver informações em: 

<http://www.diocesedesantos.com.br/clero/dom-tarcisio-scaramussasdb/> 



59 
 

para se reintegrar, a partir do sexto mês de internação). Na parede atrás da mesa do 

coordenador também responsável pela Comunidade na ausência do presidente-fundador, uma 

lista atualizada com o nome de todos os assistidos (total de 42). Armários com pastas 

organizadas em ordem alfabética, com a ficha de cada assistido. Separadas das pastas com 

fichas dos graduados. 

Logo, teve início a reunião conduzida pela Sra. Italia Domato às 14h, ao som da 

música “Faz chover” do cantor Fernandinho20, seguido de uma outra música em clamor ao 

Espírito Santo. 

O exercício desta tarde foi sobre como evitar discussões com que vive/mora com os 

assistidos. Colocou-se em debate como as famílias lidam com a dependência. Ouvi desabafos 

por parte dos assistidos como: “Minha família não me entende, e por isso me sinto sem 

apoio”. Até que a Sra. Italia Domato fez um comentário: “Isso é normal. A questão é que a 

família conhece vocês. Eu conheço a doença de vocês”. E acrescentou que as famílias ainda 

precisam entender que a dependência não tem cura, que se trata de uma luta diária para ajudar 

os dependentes a não recair. 

E aos poucos, cada um foi respondendo ao exercício e se autoavaliando. Então, uma 

pausa de 15 minutos. Alguns dos assistidos usam esse tempo livre para beber água, ir ao 

banheiro, andar pela Comunidade. Enquanto outros procuram pela Sra. Italia Domato para 

conversar sobre si, dificuldades, família, em particular. 

Havia outro grupo de pessoas que ficaram sentados, desenhando. 

Faltavam 2 minutos para a segunda parte da reunião, quando 2 assistidos começam a 

afinar o violão. O sino tocou às 15h01, sinalizando que era hora de todos voltarem para o 

salão. Um a um tomando seu lugar. A música que foi tocada é do cantor Thiago Brado21, 

“Minha essência”. 

Nessa segunda parte foi discutido as habilidades que devem ser desenvolvidas e 

aprimoradas para lidar com as discussões com quem vive e mora com os assistidos. Algo 

como, não responder aos familiares pelos olhares de desconfiança, comentários que ouvirem 

quando voltarem para casa. Um assistido comentou que quando comia na rua, chegava em 

casa e não tinha fome. Sua mãe logo discutia, o acusando de ter feito uso de drogas, já que um 

dos efeitos da droga é a perda de apetite. Sendo assim, lembrar que a família já sofreu muito. 

Habilidades como partilhar com alguém. Ligar para uma pessoa de confiança. Não sair 

de casa com raiva.  

                                                           
20 Cantor brasileiro de música cristã, compositor e pastor evangélico. 
21 Thiago de Oliveira da Silva, cujo nome artístico é Thiago Brado, é cantor católico, compositor e produtor. 
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A reunião terminou às 16h.  

Em seguida participei do lanche com eles. Comemos iogurtes, que foram doações de 

um supermercado local. Uma doação grande e que deveria ser consumida em pouco tempo 

por conta da geladeira que não estava funcionando. Cada um recebeu dois tipos de iogurte. 

Após, os assistidos tiveram um tempo livre para o banho, jogador futebol. 

Às 18h, segundo o cronograma da Comunidade, teria o Rosário. Novamente, os 

assistidos iam tomando seus lugares no salão22. Cada assistido trazia consigo um terço. Eu 

ganhei um para rezar junto deles. E que ao final me foi dado de presente. Um dos assistidos ia 

conduzindo o terço. A cada mistério do rosário, uma intenção e uma música de louvor. A essa 

altura, todos sabiam o motivo da minha presença ali, e então, para minha surpresa, meu TCC 

foi colocado em intenção no primeiro mistério. Cada mistério era conduzido pelo mesmo 

assistido, enquanto os demais iam rezando a Ave-Maria e o Pai-Nosso.  

O terço terminou às 18h50. O jantar teve início às 19h. 

O refeitório é bem organizado. Armários sem portas, todas as paredes com algo: 

orações, quadros, tapetes com imagens cristãs. Molho de pimenta postos sobre a mesa, em 

potes pequenos. Fizemos um círculo em volta das mesas e rezamos pelo alimento que seria 

servido. Depois, formamos uma fila para nos servirmos. Pegamos nossos pratos, e quem nos 

servia eram dois assistidos responsáveis pela cozinha na semana23. Quando me sentei à mesa, 

um dos assistidos comentou da vontade de fazer enfermagem quando se graduasse. A Sra. 

Italia estava ao meu lado e disse que quem é dependente não pode, ou pelo menos não 

deveria, estudar enfermagem ou similares porque mexe com manipulação de substâncias. 

Quando todos nós estávamos à mesa, era notória a fartura: arroz, feijão, macarrão com 

frango, salada. Conforme os assistidos iam terminando a refeição, os pratos e talheres eram 

entregues a outros dois assistidos responsáveis por lavar a louça O jantar terminou às 19h46.  

A Pastoral da Sobriedade tinha início previsto para as 20h, porém, começou em atraso, 

devido ao atraso do agente pastoral. O passo daquela semana era Orar e Vigiar24. Observei 

algumas semelhanças comparadas à atuação da Pastoral dentro e fora da Comunidade:  

 Há um momento de louvores (música) no início da reunião, 

 Agente pastoral portando seu Manual; 

                                                           
22 O salão é onde ocorrem todas as reuniões, partilhas. Também chamado de capela nos dias de missa. 
23 Toda semana a cozinha é de responsabilidade de alguns assistidos. Essa rotatividade de pessoas é para que 

todos façam de tudo um pouco dentro da Comunidade. Faz parte da laborterapia, que é o serviço que o assistido 

realiza para ocupar o tempo, criar responsabilidade e comprometimento. 
24 9º Passo do 3º Ciclo: Orar e Vigiar – “Vigiar”. Leitura do Livro de Mateus 17, 14-21. 
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 O método de evangelização é o mesmo: em questão de organização, momento 

de fazer as orações da Pastoral, tempo de partilha, tempo de reflexão após a 

leitura do Evangelho. 

E algumas diferenças: 

 

Tabela 2 – Diferenças entre as paróquias e a Comunidade Terapêutica 

Nas paróquias Na Comunidade Terapêutica 

Os participantes assinam de próprio punho, seu nome 

para registrar frequência na reunião semanal. 

Um dos assistidos anotou o nome de todos os 

presentes em uma folha avulsa de caderno. 

Grupos de autoajuda, conduzidos por vários agentes 

pastorais. Os participantes sentam-se em grupos 

separados, quando frequentam membros da mesma 

família. Mais de um grupo de partilha.  

Grupo de autoajuda conduzido pelo agente pastoral. 

Os assistidos partilham na frente de todos (grupo 

único). O que tem um lado negativo: o tempo é curto, 

o que não possibilita a todos os assistidos partilharem. 

Vi um assistido querer partilhar sobre o passo da 

semana, e o agente pastoral pediu que ficasse para 

uma próxima vez. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O passo da semana falava muito sobre o vigiar-se para não recair. Evitar fazer coisas 

que fazia antes, como passar perto de um ponto de venda de drogas. Que querer se testar para 

provar aos outros e a si mesmo que está curado, seria muito complicado. 

Uma partilha que me chamou muito a atenção foi a de um dos assistidos que toca 

violão. Ele pediu licença a todos, e disse: “Família, boa noite. Preciso primeiro pedir 

desculpas a vocês porque eu errei. Na tarde de hoje, na hora de comer os “danones” eu peguei 

um a mais. Queria pedir desculpas porque é errado, não quero prejudicar ninguém e nem sou 

melhor do que ninguém. É isso. “Tamo junto””. 

E acrescentou a Sra. Italia Domato: “Bonita a sua atitude em reconhecer seu erro. 

Pedir perdão para nós todos é um quebrantar-se muito grande. Porque somos orgulhosos. É 

preciso perseverar. Ore. Se vigie. Um danone aqui dentro pode ser como uma droga lá fora. 

As pessoas tropeçam nas pequenas pedras, não nas grandes”. 

Logo, o final da reunião. Mais louvor, um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. A reunião 

terminou às 22h15. Nessa hora, os assistidos se retiraram para dormir. 
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4.4. Entrevistas em profundidade 

 

Nesta etapa da pesquisa, foi elaborado um questionário semiestruturado, aplicado com 

4 (quatro) pessoas, sendo estas primordiais no trabalho pastoral com os assistidos, seus 

familiares e a comunidade local. Pois, de acordo com cada pessoa, perguntas abertas foram 

acrescentadas, de modo que nós pudéssemos analisar a comunicação da Pastoral da 

Sobriedade na Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade. 

 

A entrevista é importante instrumento de trabalho nos vários campos das 

ciências sociais ou de outros setores de atividades, como da Sociologia, da 

Antropologia, da Psicologia Social, da Política, do Serviço Social, do 

Jornalismo, das Relações Públicas, da Pesquisa de Mercado e outras. 

(MARCONI, 2002, p. 93). 

 

Das questões elaboradas, quando perguntamos como era fazer parte da Pastoral, os 

inqueridos assim responderam: 

 

“É uma benção muito grande fazer parte desse trabalho, servindo ao irmão 

necessitado, fazendo do excluído pela sociedade o nosso preferido”. (Sr. 

Carlos Pimenta). 

 

 

“Então, para mim é muito gratificante fazer parte da Pastoral da Sobriedade, 

porque eu estou fazendo a obra de Deus. Fazendo o que Deus manda a gente 

fazer, que é o primeiro mandamento: amar”. (Sr. Roberto Rodrigues) 

 

 

“(...) eu tinha que me envolver em alguma pastoral segundo o meu 

tratamento, e a que eu mais me identifiquei foi a Pastoral da Sobriedade, 

logo quando estava no início, em 98. Eu abracei e estou até hoje”. (Sr. José 

Wilson). 

   

 

“Hoje em dia é importantíssimo eu fazer parte dessa Pastoral. Inclusive 

porque eu participei da criação da Pastoral. Eu estava lá desde o início. (...) 

Foi o Padre Haroldo que teve a primeira ideia de formar um grupo de 

pessoas de várias lideranças, de várias religiões para que a gente pudesse 

trabalhar contra esse grande mal que é a dependência química. (...) Já 

participei de todos outros tipos de grupos de autoajuda que passa essa 

mudança de vida, e a Pastoral da Sobriedade é um dos que mais são 

adequados”. (Sra. Italia). 

 

Assim, identificamos que todos têm ligação direta com a Pastoral da Sobriedade. 

Quando perguntamos como se deu o envolvimento com a causa: 
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“Desde a participação no Grupo de Autoajuda da minha paróquia, como nos 

outros grupos, pois pela função de coordenador diocesano, tenho que 

acompanhar e apoiar onde preciso os demais grupos da diocese, que hoje são 

16 em atividade”. (Sr. Carlos Pimenta). 

  

 

“Eu me envolvi com a causa quando eu “tava” interno. Eu já conhecia a 

Pastoral da Sobriedade assim, por cima, mas eu me envolvi realmente 

quando eu participava das reuniões enquanto eu era interno. (...) Eu me 

formei agente ainda enquanto eu era interno. Então, quando eu saí da 

Comunidade, eu engajei mesmo, para valer nas reuniões e na Pastoral da 

Sobriedade aqui fora e também comecei a participar como agente nas 

reuniões dentro da Comunidade Terapêutica”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“Eu me identifiquei com a causa como uma pessoa que viveu a dependência 

química e passou por um tratamento. (...) E isso eu fui alimentando e veio 

aquela vontade de procurar um lugar, e foi onde, com muito esforço eu 

consegui comprar, ali no Quilombo, porque foi um valor, na época, bem 

mais acessível. E era o que dava para início”. (Sr. José Wilson). 

 

 

“Eu já estava envolvida com a dependência química há 15 anos, trabalhando 

em uma Comunidade Terapêutica com o padre Haroldo. E aí, ele me 

convidou para ir nas reuniões da Pastoral da Sobriedade, que estavam 

montando um grupo de autoajuda. (...) E à princípio eu nem gostei, porque 

eu achei que não iria dar certo. Misturar familiares com os dependentes 

químicos que não eram os parentes. (...) E, no entanto, eu vi que foi 

justamente que o que mais deu certo foi isso. Deles saberem o quanto que os 

familiares sofrem com a doença deles, e os familiares saberem o quanto que 

eles sofrem para poder controlar essa doença deles”. (Sra. Italia). 

 

Sobre como eles veem a atuação da Pastoral dentro da Comunidade Terapêutica: 

 

“A nossa atuação deve ser de apoio espiritual, com a aplicação da 

metodologia da Pastoral através da reunião do grupo de autoajuda e do 

Programa de Vida Nova”. (Sr. Carlos Pimenta). 

 

 

“A atuação da Pastoral lá é basicamente passar o Programa de Vida Nova 

para eles. Que o que nós temos é o Programa de Vida Nova baseado em 12 

passos. 12 passos que nós temos que vivenciar diariamente. (...) é uma série 

de coisas. Tem o trabalho da Pastoral, tem a prevenção de recaída com a 

dona Italia, tem o trabalho também da psicóloga, tem o trabalho dos 

monitores lá dentro, coordenadores. Na verdade, é uma engrenagem. Não é 

algo sozinho. Não é um solo. É um grupo”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“A atuação da Pastoral da Sobriedade dentro da Comunidade é uma 

prioridade”. (Sr. José Wilson). 
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“Veja... É muito bom porque também ajuda nessa mudança de vida. Porque 

a recuperação de droga e álcool, ela só se dá com uma mudança de vida. E a 

Pastoral da Sobriedade, os 12 passos é um Programa de Vida Nova. Então, 

se eles praticarem esse Programa de Vida Nova, vai auxiliar muito essa 

recuperação”. (Sra. Italia). 

 

Nesta questão, podemos observar a importância que as pessoas dão para os 12 passos 

do Programa de Vida Nova. A crença de que se os assistidos colocam esses passos em prática, 

as chances de recair na dependência química são menores. Que a mudança de vida é que leva 

à sobriedade.  

Como é um trabalho que envolve os familiares, perguntamos se há um feedback por 

parte dos familiares dos assistidos. 

 

“Não existe na sistematizado ainda sobre o retorno e eficácia de nosso 

trabalho, mas notamos e temos como comprovar a mudança de vida dos 

familiares que perseveram na metodologia da Pastoral. É uma meta nossa 

sistematizar estatisticamente a eficácia do trabalho”. (Sr. Carlos Pimenta). 

 

 

“Às vezes, até após um tratamento as pessoas vêm e fala da mudança de 

atitude “né”, porque o princípio da Pastoral da Sobriedade não é parar de 

usar droga. Não é só isso. É um Programa de Vida Nova. É a mudança de 

vida. Então, quando essa mudança acontece, sim, acontece o feedback da 

família”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“Isso tem sim. Eles têm sim esse comentário. E é aquilo, nem Deus agradou 

a todos. (...) Tem uma minoria também que às vezes não concorda, 

principalmente pessoas de outras denominações. Mas, como a gente tem esse 

trabalho dentro da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade junto 

com a Pastoral da Sobriedade, então, a gente pede essa disciplina para que 

acompanhe o grupo da Sobriedade, em primeiro lugar”. (Sr. José Wilson). 

 

 

“Os familiares costumam me procurar aqui fora para saber alguma coisa. 

Eles acreditam no que a gente coloca. Mas o que a gente gostaria mais é que 

eles tivessem... Porque esse grupo é para os co-dependentes e eles são co-

dependentes, e é uma coisa que a maioria não aceita. Eles estão lá porque 

seu filho, ente querido está doente. Não porque ele precisa. E eles precisam 

do grupo de autoajuda”. (Sra. Italia). 

 

Nessas respostas podemos analisar que não há um controle estatístico sobre esse 

feedback por parte dos familiares dos assistidos. Que é algo que se dá nos encontros nas 

reuniões da Pastoral ou quando os familiares procuram por um deles para saber sobre os 

assistidos. Há os familiares que concordam e não concordam com o trabalho que a Pastoral 
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realiza, mas que isso se explica pelo fato de não frequentarem as reuniões da Pastoral da 

Sobriedade como deveriam.  

Quanto aos assistidos, perguntamos como é estimulada sua participação na vivência 

dos 12 passos. 

 

“Através da insistência de que somente com a perseverança na vivência do 

Programa de Vida Nova, os 12 passos é que a graça será alcançada, que é a 

sobriedade”. (Sr. Carlos Pimenta). 

 

 

“(...) tem uma estratégia que é o amor. Que é a pedagogia de Jesus Cristo. É 

através do amor. Então, a gente fala muito da igualdade, em cima do passo, 

em cima da Palavra de Deus. (...) Então, a nossa estratégia, é tirar deles um 

sentimento que eles têm muito que é de inferioridade, fazer com que eles 

sintam a verdadeira verdade que é que eles, dependentes químicos, não são 

piores nem melhores que ninguém. Nós, perante os olhos de Deus somos 

todos iguais”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“Essa participação, nós dentro da Comunidade, não fazemos os grupos, mas 

lemos a Palavra, e ali fazemos uma dinâmica, uma pergunta em cima da 

Palavra. Isso, de uma forma ou de outra, estimula. Em cima da Palavra e 

dentro do tratamento”. (Sr. José Wilson). 

 

 

“(...) eu não dou Pastoral da Sobriedade lá, mas quando eles têm dúvidas ou 

alguma coisa e dizem que é chato, eu falo, explico o quanto que é bom”. 

(Sra. Italia). 

 

Mais uma vez, as respostas estão pautadas na vivência dos 12 passos, em que cada 

passo traz uma Palavra para reflexão, de modo que os assistidos discutam isso em um grupo 

único de partilha, conforme observado na observação participante. Na questão de número 5, 

do formulário que os assistidos responderam, sobre como veem o método da Pastoral, dentre 

tantas respostas, foi dito que era um método chato, e que com a resposta da sra. Italia, vem a 

complementar o esforço em mostrar para os assistidos que apesar disso, o método dos 12 

passos é algo bom. 

Em uma escala de 1 a 10, em que 1 é péssimo e 10, excelente, perguntamos como eles 

avaliam o método de evangelização da Pastoral: 

 

“Sou suspeito para fazer essa avaliação, pois sou um agente apaixonado por 

essa pastoral. Como sempre penso que tudo pode ser sempre melhorado, 

avalio como 7,5”. (Sr. Carlos Pimenta). 
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“Eu não posso dar outra nota, senão 10, porque o método de evangelização é 

baseado nos Evangelhos, na Palavra de Deus. Então, o método é 10. (...) Nós 

temos as nossas características, nós temos a nossa maneira. Até as nossas 

maneiras de cumprimentar um ao outro que é “Sobriedade e Paz”, que a 

gente fala um com o outro. Então, nós temos o nosso jeito de evangelizar, 

aonde eu, agente da Pastoral reconheço que a nota seria 10”. (Sr. Roberto 

Rodrigues). 

 

 

“É 10. Principalmente com o nosso aqui, do lado de cá. Nós temos música, a 

leitura do Evangelho. Então, a minha avaliação na parte de evangelização e 

música é 10”. (Sr. José Wilson). 

 

 

“Então, eu vou colocar em âmbito nacional. Porque se for colocar no nosso 

aqui de Santos, Guarujá... Não é o certo. (...) a Pastoral da Sobriedade, ela 

evangeliza, e nós temos 60 passagens bíblicas que evangelizam. Nós temos 

dois sacramentos dentro da Pastoral que nós praticamos. Então, em âmbito 

nacional, eu daria de 7 (sete) a 8 (oito), porque o que eu tenho visto de 

testemunhos é muito grande”. (Sra. Italia). 

 

O sr. José Wilson e o sr. Roberto avaliam o método de evangelização da Pastoral de 

forma muito positiva, quando dão nota 10 (dez). Posto, que o sr. Carlos e a sra. Italia, dão 

nota 7 (sete), por acreditarem que sempre há o que melhorar, o que vai de acordo com as 

respostas da questão 5 (cinco) do formulário aplicado entre os assistidos, que avaliam esse 

método como algo monótono, ruim, em que falta mais espiritualidade. 

Quando falamos sobre os meios de comunicação, como é feita a divulgação do 

trabalho da Pastoral da Sobriedade. Eis que 

 

“Essa é uma questão delicada, pois considero que não fazemos uma boa 

divulgação nos meios de comunicação. Deveríamos ter e procurar mais 

espaços para divulgação, pois até em nossa Igreja, muita gente não conhece 

esse trabalho”. (Sr. Carlos Pimenta). 

 

 

“Por se tratar de um Grupo de Autoajuda, a gente não costuma fazer 

comunicação além da comunicação utilizada, que é a comunicação junto à 

Igreja mesmo. Normalmente convidando o pessoal para vir à reunião da 

Pastoral da Sobriedade nas missas ou celebrações da Igreja. Aí que acontece 

a nossa comunicação”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“Na verdade, dentro dos grupos e mais no boca a boca. Temos nosso site, o 

site da Pastoral e é isso. Mais no boca a boca. Sem divulgação. É dentro das 

comunidades, dentro da nossa Igreja, e as coisas estão fluindo dentro da 

medida do possível”. (Sr. José Wilson). 

 

 



67 
 

“Eu costumo pedir ajuda nas paróquias para falar uns 5 (cinco) minutos 

quando acaba a missa, eu divulgo... Eu vou falar de mim. Acho que todos 

nós divulgamos de alguma maneira, e eu divulgo dessa maneira”. (Sra. 

Italia). 

 

Por fim, qual o papel que a comunicação desempenha para a melhoria da condição e 

qualidade de vida dos assistidos. 

 

“(...) falhamos nesse aspecto, pois muitas famílias com essa problemática, 

não sabem onde procurar ajuda, não conhecem a Pastoral, mesmo 

frequentando a Igreja. Precisamos avançar nessa questão, pois é de grande 

importância”. (Sr. Carlos Pimenta). 

 

 

“O papel que a comunicação desempenha na melhoria é um papel de 

orientador, papel de reeducador. Porque o dependente químico está numa 

vida desregrada. Ele entra para dentro de uma Comunidade Terapêutica e lá 

dentro ele vai aprendendo novamente uma série de valores. Honestidade, 

mente aberta, boa vontade. Vai aprender a tratar bem as pessoas 

novamente”. (Sr. Roberto Rodrigues). 

 

 

“A gente fica muito grato quando vai qualquer pessoa da nossa doutrina 

Católica Apostólica Romana para dentro da Comunidade levar uma 

mensagem, levar uma palavra de conforto, para levantar a nossa autoestima. 

Isso é muito gratificante. É muito bem vindo. Então, é ótima essa 

comunicação para com os acolhidos, para com os residentes”. (Sr. José 

Wilson). 

 

 

“Quanto mais a pessoa tiver conhecimento, melhor. Tanto que a partir do 

ano que vem nós vamos começar a trabalhar mais para que as pessoas 

conheçam mais sobre a dependência química, porque os agentes da Pastoral 

não conhecem nada sobre dependência química. Eles conhecem sobre uma 

mudança de vida”. (Sra. Italia). 

 

Os entrevistados reconhecem a importância da divulgação do trabalho Pastoral, que 

tudo até aqui tem sido feito na medida do possível, ainda que seja preciso ter mais espaço para 

isso. Que é uma divulgação informal, em que mesmo dentro da Igreja há pessoas que não 

conhecem a Pastoral da Sobriedade. Contudo, fazer uma melhor divulgação é uma questão 

delicada pela falta de estrutura e capacidade para atender um número grande de pessoas.  

Em perguntas feitas para cada entrevistado, de acordo com sua função, perguntamos 

ao Sr. Carlos Pimenta como é levar a Pastoral da Sobriedade à outras paróquias, como são as 

parcerias com as Comunidades Terapêuticas, e ele, como coordenador diocesano da Pastoral 
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da Sobriedade, como vê o engajamento da comunidade local nas atividades da Igreja Católica, 

Pastoral da Sobriedade e Comunidades Terapêuticas: 

 

“É uma responsabilidade muito grande, com grandes e muitas tarefas para 

quem encara tudo com muita seriedade. O grande problema a enfrentar é a 

falta de compromisso das pessoas com a Pastoral, com o excluído, com os 

dependentes, com as famílias. Poucas pessoas se comprometem 

verdadeiramente com as questões sociais, com a messe”. 

 

Que expandir os grupos de autoajuda é uma de suas principais tarefas, o que nem 

sempre é fácil, quando alguns párocos não aceitam a Pastoral da Sobriedade em suas 

paróquias por acharem que isso irá trazer viciados à sua paróquia. 

Quanto ao engajamento da comunidade local, 

 

“O povo em geral está anestesiado, não sei o que está acontecendo, o uso de 

drogas aumentando drasticamente, a violência explodindo, a desigualdade 

social, o desemprego e não vejo movimentos do povo para mudar essa 

situação. Não consigo ter uma opinião sobre o porquê disso, é muito 

preocupante essa situação, o egoísmo exacerbado das pessoas que se dizem 

“cristãs””. 

 

À sra. Italia, por ter um contato maior com os assistidos e seus familiares, foi 

perguntado se, com todo esse trabalho da Pastoral da Sobriedade, os familiares estão tendo 

um entendimento maior sobre a dependência química. Ela respondeu que sim. Deu como 

exemplo, esposas que fazem o curso de formação de novos agentes da Pastoral, e passam a 

entender melhor sobre seus companheiros, elas que são co-dependentes. Mas que por outro 

lado, há os familiares que deixam de frequentar as reuniões da Pastoral quando o assistido 

recai ou gradua. 

Sobre o relacionamento com os assistidos, ela diz que: 

 

“É muito amor envolvido. Muita amizade. Eu meu doou bastante. Eu amo o 

que eu faço. Eu sou apaixonada por esses meninos. (...) Os meninos me 

contam que já mataram, já esfolaram, que já violentaram. E eu amo esses 

meninos. Porque eu sei que eles têm uma doença e não é ele que fez aquilo, 

foi a doença que fez aquilo. Então, eu sei que foi uma doença que matou, 

que a doença que fez tudo aquilo, que a doença que faz coisas horríveis. (...) 

E eu amo esses seres humanos, independente de tudo o que já fizeram, tudo 

o que eles já aprontaram”. 

 

Quanto a essa resposta da sra. Italia, é interessante lembrar uma frase de Mario Sergio 

Cortela sobre o amor. “O amor tem turbulências, mas ele não é não é confrontante, e sim 



69 
 

conflitante. (...) que é ele que nos dá a capacidade de administrar conflitos para que não haja 

nenhuma ruptura” (2017, p. 64). 

Embora tenham sido apontados alguns erros no registro de assistidos na Comunidade 

Terapêutica desde 2009 até os dias atuais, é relevante observar que o total de assistidos nesses 

anos, o que segundo a entrevista concedida pelo fundador-responsável, o sr. José Wilson, foi 

além do esperado. E que na simplicidade, todos os assistidos têm tido uma boa assistência.  

Nota-se que falta uma divulgação maior do trabalho pastoral pela própria Pastoral da 

Sobriedade, mas que falta espaço para isso. Apesar de ser uma ação concreta da Igreja 

Católica, o sr. Carlos Pimenta, na função de coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade 

- responsável por expandir a Pastoral para outras paróquias - aponta a falta de apoio por parte 

dos párocos. Há uma visão errada sobre a Pastoral, ela que não traz “drogados, viciados”, à 

Igreja, mas cumpre com sua missão de fazer dos excluídos, os preferidos. 

Sobre os dados apontados no gráfico 10, 54% dos assistidos responderam que têm um 

bom relacionamento com os agentes pastorais, o que se aplica ao próprio agente Roberto 

Rodrigues que em entrevista, fala sobre esse relacionamento como algo de muito respeito e 

confiança; o mesmo também se aplica à sra. Italia que mesmo não atuando como agente 

pastoral dentro da Comunidade, é agente pastoral fora dela. Ela que tem um carinho muito 

grande e diz amar os assistidos, que independente de suas idades, os chama de meninos. 

No gráfico 12, em pergunta semiaberta, quando questionado sobre o que os assistidos 

mudariam na Comunidade Terapêutica, os 9 (nove) que especificaram o que mudariam, 

levantaram ações como estudo sobre os passos e sobre a doença que é a dependência química. 

Aqui caberia uma ação voltada a isso. Entretanto, segundo a sra. Italia alguns agentes 

pastorais realizam um trabalho sem saber ao certo o que é a dependência química, e que sem 

conhecimento sobre dificulta a melhoria na qualidade de vida dos assistidos. Para solucionar 

essa questão, no  próximo ano será feito um trabalho que prepare e informe os agentes 

pastorais. Quando isso acontecer, os agentes terão propriedade para falar com os assistidos.  

A sra. Italia voltou essa questão para ela, pois como alguém que tem praticamente 

todas as respostas para tudo, acaba por ficar sobrecarregada em atender a todos, e responder 

às dúvidas de todos. 

De forma geral, a Pastoral tem desenvolvido um bom trabalho com os assistidos e com 

seus familiares. E apesar de em pesquisas ter sido identificado que os assistidos querem da 

Pastoral ações que desenvolvam maior sua espiritualidade, o sr. José Wilson disse que é feito 
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grupos de oração, terços, celebrações, confissões, além da própria Pastoral. Ou seja, ações que 

promovem a espiritualidade. E que foi identificado em observação participante.  

O Pe. Fábio de Melo (2017) ao falar sobre espiritualidade, disse que antes de ser 

padre, muitas vezes em que fez suas orações na presença de outras pessoas, não se sentia forte 

espiritualmente, mas quando orava sozinho sim. Fica a dúvida se isso também não justificaria 

as respostas dos assistidos, tendo em vista que as atividades dentro da Comunidade são 

realizadas em grupo. 

O próprio fundador-responsável reconhece a importância dessas ações, pois a 

espiritualidade faz parte do tratamento. Assim, também diz o Pe. Fábio de Melo: “A oração é 

terapêutica” (2017, p. 145).  

Os entrevistados sabem da importância da comunicação nesse meio. O que foi 

percebido nas observações. A linguagem utilizada tanto pela sra. Italia, como pelo agente 

pastoral ou pelos responsáveis pela Comunidade. Por exemplo, a sra. Italia é uma pessoa que 

tem conhecimento e experiência acerca da dependência química, e fala de modo que eles 

entendam. 

Voltando ao Pe. Fabio, ele costuma dizer que a “linguagem é uma das grandes 

dificuldades, porque é preciso estar situado no tempo e espaço”. (2017, p. 33). Se isso não 

acontece, faz-se necessário desconstruir e construir um novo discurso. 

Nas entrevistas em profundidade, observa-se o comprometimento que os entrevistados 

têm com o trabalho que realizam. Seja no pedido de doações junto a padarias, mercados, ou 

na divulgação informal sobre a Pastoral da Sobriedade. O fazem porque lidam com pessoas. 

Porque são pessoas que abraçaram a causa da dependência química. O sr. Carlos Pimenta, 

levanta a questão de que é estranho as pessoas não se sensibilizarem com a causa, pessoas que 

se denominam cristãs.  

 

As questões humanas nos aproximam. Sofremos pelas mesmas causas, nos 

alegramos pelos mesmos motivos. A humanidade enfrenta uma grave crise 

de valores. (...) antes das questões religiosas há uma realidade que carece ser 

resolvida. O nosso problema não é a falta de Deus. Enfrentamos é a falta de 

valores humanos, de educação, de conhecimento, de preparo, de 

solidariedade, tolerância. (MELO, 2017, p. 105). 

 

 

A sra. Italia disse que sabe que tem assistidos que não querem “nada com nada”, mas 

que até então, é uma decisão que cabe a eles de levarem a sério ou não o tratamento. Todavia, 

os gráficos apontam que os assistidos se sentem bem e acolhidos na Comunidade, o que 
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também é identificado na tabela 1, na coluna “retorno”. Mais do que um local onde as pessoas 

encontram outras pessoas dispostas a ajudar, elas sabem que podem voltar.  

Peruzzo (1998), fala que comunicação comunitária é dar voz ao povo, mostrar sua 

importância, e este reconhecendo-se importantes e parte de um processo de comunicação 

tendem a participar de forma que mudanças sociais acontecem. A autora destaca que a 

comunicação pode acontecer de forma informal, como o caso da Pastoral da Sobriedade, na 

forma como é feito a divulgação de seu trabalho, e forma como as reuniões do grupo são 

conduzidas. Que essa informalidade é normal, dentro de uma sociedade em que os meios de 

comunicação de massa estão nas mãos dos burgueses, classes dominantes. Eles que, tendo o 

“domínio” de tais meios ocultam realidades, distorcem fatos.  

Retomamos à entrevista do Sr. Carlos Pimenta, em que ele se indaga como pode a 

nossa sociedade priorizar seus afazeres a abrir mão de seu tempo em prol de uma pessoa que 

precisa de ajuda. Atualmente no cenário em que nos encontramos, de violência, 

desigualdades, drogadição. Até que ponto as pessoas estão informadas, ou querem se 

informar?  

Em suma, uma comunicação comunitária sob a luz da simplicidade, mas da verdade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo expôs a comunicação utilizada pela Pastoral da Sobriedade dentro 

da Comunidade Terapêutica Nossa Senhora da Piedade. Tal estudo que permitiu compreender 

a proposta de evangelização da Pastoral da Sobriedade, quanto à questão da dependência 

química, baseada em um Programa de Vida Nova aplicada tanto na Comunidade Terapêutica 

quanto nos grupos de autoajuda das paróquias.  

Quando falamos de comunicação, há uma lacuna a ser preenchida. Porque ainda que 

falte estrutura para atingir mais pessoas, se os assistidos que passaram e estão na 

Comunidade, compreenderem também a mensagem que os envolvidos com a causa 

transmitiram e transmitem, a mudança de vida acontecerá, e cada vez mais outras pessoas 

poderão ser atendidas nas Comunidades, e cada vez mais os grupos de autoajuda das 

paróquias estarão lotados. O que não exime a responsabilidade do poder público. 

Quando o sr. Carlos Pimenta, coordenador diocesano, em sua entrevista fala sobre as 

parcerias como as comunidades terapêuticas ligada à Igreja Católica, do procedimento com 

aqueles que pedem ajuda, destaca que são encaminhados para exames médicos, e que por 

vezes, materiais como produtos de higiene pessoal são eles, agentes pastorais - que obtêm, por 

conta de alguns estarem em  situação de rua. Que isso se dá pela não participação efetiva do 

poder público, que o que há são apenas ações de puro marketing político. 

O sr. José Wilson, responsável-fundador pela Comunidade, diz que a Pastoral da 

Sobriedade e a própria comunidade costumam ser convidadas para palestras sobre 

dependência química com os jovens. Um trabalho de educação e prevenção, que atualmente, 

segundo ele, é uma exigência da Pastoral mas que não tem acontecido muito.  

Coloco aqui a ideia de não esperar pelos convites, mas procurar pelas escolas e colocar 

isso como proposta. Uma troca de experiências. Já que a Pastoral leva sua metodologia de 

evangelização também por meio de testemunhos. 

“Todo mundo aprende melhor quando há a possibilidade de ensinar a alguém. E todo 

mundo ensina melhor quando há a chance de também aprender”. (CORTELLA, 2017, p. 33). 

Em pesquisa bibliográfica, ainda que a Igreja hoje tenha a ciência de que é preciso 

também estar presente nas mídias, um site institucional de âmbito nacional da Pastoral da 

Sobriedade não é o suficiente.  

O que a Pastoral tem pregado dentro da Comunidade e fora dela mostrou-se 

satisfatória. À medida que é preciso um maior engajamento da comunidade local nos projetos 
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da Pastoral da Sobriedade, como cursos de formação de novos agentes, atividades da 

comunidade local, como as missas. Não é só uma questão de acreditar em Deus, mas cada um 

fazer sua parte. O Pe. Fábio de Melo nos diz que “Deus não poderá fazer tudo por nós, porque 

há uma parte que nos cabe. É uma relação de cooperação. Que em tudo Ele nos antecede, mas 

não nos desobriga de fazer o que precisamos”. (2017, p. 80). 

O relações-públicas aqui teria o papel de auxiliar na divulgação da Pastoral da 

Sobriedade e das parcerias com comunidades terapêuticas. Como (re)criar uma cartilha com 

informações atualizadas, que podem ser dispostas em escolas, organizações de todos os 

setores, secretarias das paróquias, de forma resumida sobre o que é a Pastoral, para quê serve, 

como atua. Pautando-se ainda pela questão de que o que acontece dentro da Pastoral deve 

permanecer em sigilo, por razões éticas. Despertar nas pessoas a curiosidade pelo trabalho que 

esta realiza. Enaltecer sua importância, com vistas às diversidades e especificidades de cada 

um. 

Da perspectiva das Relações Públicas, é possível uma comunicação eficaz sem tantos 

recursos midiáticos. Que a convivência, o diálogo, a proximidade dá resultados. Peruzzo 

(1998) aponta que a comunicação popular compreende processos variados. “Os veículos 

especificamente populares não são metodologias uniformes. (...) que em todas ocasiões, vale 

dar voz ao povo”. Ou seja, “ a comunicação popular, desenvolvida no contexto onde atuam, 

enquanto necessidade de expressão em nível local, em com conteúdos específicos que os 

grandes meios massivos não conseguem satisfazer”. (PERUZZO, 1998, p. 148). 

 A sra. Italia nos disse que já viu pessoas se recuperarem da dependência química sem 

nunca ter se internando numa Comunidade, porque a pessoa entendeu a mensagem da Pastoral 

e diariamente tem colocado em prática. 

Claro que na construção deste outras questões foram levantadas. Por exemplo, será 

que a divulgação da Pastoral tem sido assídua nas paróquias? As pessoas podem não 

frequentar todas as missas, mas se em todas houver essa divulgação, em algum momento ela 

saberá. Questões que pretendemos responder futuramente em forma de artigos.  

Muito foi dito em questão de espiritualidade, e chegamos à conclusão de que ela 

depende de cada um. Aos que fazem o trabalho de evangelização, cabe passar o que sabe, mas 

aprender o que não sabe. As pessoas sabem de Deus aquilo que lhes convém. É por isso que o 

Pe. Fábio de Melo (2017) fala que algumas pessoas veem Deus como um ser ruim. Devido as 

experiências de vida que tiveram. Essas pessoas não veem como um aprendizado. É aí que as 
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pessoas devem agir diferente, ter fé. Procurar passar para outras pessoas o que de bom tiraram 

de suas experiências.  

Durante uma Conferência, Joana Puntel25, em seu discurso diz que um grande 

problema da comunicação, está na transmissão da fé. As pessoas sabem o que querem dizer, 

mas não sabem como dizer. “A fé é um dom que se assemelha à semente. Ela nunca é a 

mesma porque está sempre se transformando”. (MELO, 2017, p. 88), ou como bem diz Joana, 

“a fé nunca morre. Ela nasce em outras modalidades”, cabe a nós saber lidar com as 

tecnologias, mecanismos de comunicação para melhor transmiti-la, ou sempre haverá ruídos. 

Ou fazendo uma apologia, pedras. 

Segundo Cortella (2017), todos nós encontraremos pedras,  

 

(...) mas pedras são apenas pedras, umas grandes, outras menores. São 

obstáculos a serem contornados. O que não pode acontecer é que as pedras 

se tornem barreiras. Pedras são fronteiras: elas demarcam um território de 

risco, mas não indicam impossibilidade. (2017, p. 66). 

 

Concluímos que a Pastoral da Sobriedade tem uma comunicação satisfatória, 

reconhecendo a necessidade de atingir mais pessoas, à medida que ainda não tem estrutura e 

apoio tanto no sentido político como social para isso. Que o que tem sido feito, tem surtido 

efeito.  

Faz-se preciso então intensificar o trabalho com os que estão envolvidos, como o que 

já foi dito pela sra. Italia, em relação à uma formação com os agentes pastorais sobre a 

dependência química, pois, tendo domínio daquilo que falam, as pessoas verão credibilidade 

no que a Pastoral prega. Não como pessoas alienadas, mas como pessoas livres, na posse de si 

mesmas.  

Martino (2016) que trouxe isso para reflexão. A fala como meio de comunicação. Ela 

que transmite ideias, valores, trazem algum impacto ao ouvinte. Por exemplo, há pessoas que 

sentem a emoção de um jogo de futebol ao ouvir o rádio, como se estivessem no estádio. 

Assim, acontece com os assistidos. Eles sentem a verdade, quando quem está ali na frente, 

durante a reunião da Pastoral dão um testemunho de vida.  

                                                           
25 Profª. Drª. Ir. Joana Terezinha Puntel é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. 

Seu campo de atuação compreende os temas de jornalismo, cidadania, política de comunicação, igreja, religião, 

cultura, meios de comunicação de massa, ética da comunicação. Foi conferencista na XII Conferência Brasileira 

de Comunicação Eclesial – Eclesiocom: Novos paradigmas na comunicação e sua incidência na transmissão e 

vivência da fé. Apresentou uma palestra sob o tema: “Os novos paradigmas da comunicação e a sua incidência 

nos métodos pastorais”. O evento aconteceu no dia 17 de agosto de 2017, na PUC Campinas. 
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Karnal (2017, p. 94) questiona: “Como é que nós vamos seduzir as pessoas se não for 

pela chance de transformar pedra em pão?”.  

Em suma, em qualquer ação de Relações Públicas, haverá algum grau de dificuldade, 

mas que se fosse fácil, não precisaria do profissional da área 
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