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Na manhã do dia 11 de novembro de
2014, o plenário principal da Câmara dos
Deputados se transformou num altar de
celebração e de gratidão a Deus pelos 10 anos da
Pastoral da Pessoa Idosa.

-4-

Sumário
Apresentação..................................................................... 7
Abertura da Sessão Solene................................................. 9
Pronunciamentos
Deputado Luiz Carlos Hauly...............................................11
A Pastoral faz mais com menos
Deputado Mauro Benevides ............................................ 16
Que se fortaleça pela valorização da vida, pelo respeito à
dignidade e à cidadania
Irmã Claudina Scapini ...................................................... 19
Viver muito e bem é um direito do ser humano
Ana Maria Ferreira Melo ................................................. 24
Sejamos parceiros da vida e da melhoria da qualidade de
vida dos nossos idosos
Deputado Izalci Ferreira .................................................. 28
Esse trabalho merece o reconhecimento de toda a
sociedade brasileira
Deputado Chico Lopes...................................................... 31
Não podemos ser vistos como coitadinhos, mas como
pessoas que contribuíram e que tem os seus direitos

-5-

-6-

Apresentação

N

os meus seis mandatos como Deputado
Federal tenho procurado reconhecer os
trabalhos que tem promovido o bem estar do
próximo e que valorizam a força do
voluntariado. Portanto, a Pastoral da Pessoa
Idosa, no momento em que celebra os 10 anos
de fundação é mais do que merecedora desta
homenagem que promovemos na Câmara
Federal.
Foi por meio desta que na manhã do dia
11 de novembro de 2014, o plenário principal da
Câmara dos Deputados se transformou num
altar de celebração e de gratidão a Deus pelos 10
anos da Pastoral da Pessoa Idosa.
Outras dezenas de celebrações foram
realizadas por todo País com o mesmo objetivo.
Mas ao promover essa sessão solene na Câmara
Federal buscamos externar, de forma oficial, o
reconhecimento do Parlamento Brasileiro por
esse trabalho de valorização do idoso.
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Aproveito para agradecer aos meus
colegas deputados por aprovar o requerimento
da sessão solene, a mesa diretora da Câmara
pelo apoio, as entidades que participaram da
celebração, e principalmente a Dra. Zilda Arns
Neumann, fundadora da Pastoral da Pessoa
Idosa, e que deixou mais esse exemplo de amor e
dedicação ao próximo.
É oportuno fazer esse registro histórico: a
primeira discussão para a criação da Pastoral da
Pessoa Idosa ocorreu em 1993, num encontro
casual entre a Dra. Zilda Arns e o médico
geriatra João Batista Lima Filho, no Aeroporto
de Londrina-PR. Impedidos de seguir viagem
por causa do mau tempo, eles conversaram
horas sobre a necessidade da criação desta
Pastoral. E o resultado daquela conversa
floresceu para o bem dos idosos que recebem o
cuidado e a atenção dos voluntários da Pastoral.

Luiz Carlos Hauly
Deputado Federal – PSDB/PR
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Abertura da sessão
solene

D

ecano do Parlamento, o Deputado Mauro
Benevides (PMDB-CE), presidiu a sessão
solene em homenagem aos 10 anos da Pastoral
da Pessoa Idosa. Ele lembrou que a sessão foi
requerida pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, e
acrescentou: “Hauly é um ilustre representante
do Paraná onde ocupou com brilho a Secretaria
da Fazenda. Ao retornar à Câmara, voltou com o
mesmo empenho para realizar um trabalho
hercúleo para dignificar um mandato que
encarna admiravelmente pela vontade do povo
paranaense. Esta referência é uma homenagem
que faço questão de fazer a este ilustre
Deputado
paranaense,
um
dos
mais
competentes Parlamentares desta Casa”.
Mauro Benevides lembrou que, quando
era presidente do Congresso, recebeu a saudosa
Dra. Zilda Arns Neumann, a qual “expôs, com
absoluta precisão, a sua aura de idealismo
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incomparável, sobre o trabalho que realizava a
Frente da Pastoral da Criança e também da
Pastoral da Pessoa idosa”.

- 10 -

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB(PSDB-PR)

“A Pastoral faz mais com menos,
graças à solidariedade dos voluntários.
E a Palavra de Deus é a grande
força que sustenta este Movimento”...
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A

Pastoral da Pessoa Idosa, é uma entidade
civil sem fins lucrativos, vincula à CNBB,
tendo sido fundada em 05 de novembro de 2004
pela Dra. Zilda Arns, também fundadora da
Pastoral da Criança, a quem rendo minhas
homenagens póstumas.
Seu objetivo primordial é criar uma rede
de solidariedade, que atenda aos idosos em seu
natural
processo
de
envelhecimento,
objetivando melhorar a sua qualidade de vida,
em todas as dimensões do envelhecimento
(física, psicológica, social e espiritual).
Sem dúvida, este trabalho voluntário de
capacitação de líderes para prestarem um
auxílio permanente aos idosos, por meio de
visitas aos seus lares, uma média de 10 pessoas
idosas nas famílias vizinhas, em ações
preventivas, adotando bons hábitos na área da
saúde, nutrição, educação e cidadania,
estimulando a sociabilidade, evitando ou
reduzindo o grau de isolamento e abandono.
Segundo relatório de 2012, atualmente a
Pastoral da Pessoa Idosa possui quase 20 mil
líderes que atuam nas comunidades, que
acompanham mais de 160 mil idosos, sendo a
maior parte deles entre 60 e 74 anos, com um
grande contingente acima de 90 anos.
Este número representa uma atuação em mais
de 800 municípios, 185 dioceses e mais de 1.242
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paróquias, demonstrando a presença real da
Pastoral do Idoso no seio da família brasileira,
que a cada ano incorpora mais idosos.

“Parabéns a todos que ajudam a dar
mais dignidade aos idosos em nosso país.
Que Deus abençoe a todos por essa
Missão de amor e solidariedade”...

A relevância do idoso é tamanha, que no
último dia 28 de setembro ocorreu, na Praça de
São Pedro, no Vaticano, “A bênção de uma vida
longa” – um emocionante encontro do Papa
Francisco com as pessoas idosas e avós vindos
do mundo inteiro, que contou, também, com a
presença do Papa emérito Bento XVI.
Cabe destacar as palavras do Bispo de
Palmas, Dom Jose Antonio Peruzzo, designado
pela CNBB para a Pastoral da Pessoa Idosa, na
carta de apresentação ao Papa Francisco sobre a
Pastoral do Idoso:
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... “Em tempos atuais, se quisermos ser uma
Igreja que ame os pobres, temos sim que ter um
grande apreço a causa dos idosos... Não temos
forças e fundos para transformar materialmente
todas as situações. Todavia nossos voluntários
são treinados para ouvir, falar, para orar, para
orientar e conscientizar os idosos e suas famílias
acerca da dignidade e dos direitos da pessoa
idosa...”.
Tal evento demonstra a presença desta
categoria social, muitas vezes discriminada e
abandonada, mas que tem grande importância
social.
Além disso, no último dia 9 de novembro
houve um grande evento em Valinhos para
comemorar os dez anos da Pastoral, reunindo
um grande número de pessoas que abraçam
essa causa.
No Brasil, devemos apostar no enorme
potencial de fraternidade e de solidariedade da
população brasileira para capacitar líderes
comunitários voluntários, sobretudo face à
mínima participação do Poder Público em
participar nos esforços compreendidos pela
Pastoral da Criança e do Idoso.
Chegamos ao absurdo do Poder Público
contribuir para esta nobre causa da Pastoral do
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Idoso com menos de R$ 1,00 (um real) por idoso
atendido. Isto até o ano de 2010, quando o valor
chegou a, pasmem, R$ 0,25 (vinte e cinco
centavos) por idoso.
Desde 2012, a ajuda governamental foi
interrompida, dependendo a Pastoral apenas de
recursos captados no seio da sociedade.
Senhoras e Senhores, em dez anos a Pastoral da
Pessoa Idosa já demonstrou a sua importância
social.
Assim como a Pastoral da Criança, temos
que unir esforços para expandir este trabalho
solidário, onde é possível fazer mais com menos
recursos, graças à solidariedade dos voluntários,
onde a Palavra de Deus tornou-se a grande força
sustentadora deste movimento.
Parabéns a todos que participam deste
movimento e contribuem para dar um pouco
mais de dignidade à vida do idoso em nosso país.
Que Deus abençoe a todos! Muito obrigado.

- 15 -

Deputado Mauro
Mauro Benevides (PMDB(PMDB-CE)

“Que se fortaleçam as ações
da Pastoral do Idoso pela valorização
da vida e pelo respeito
à dignidade e à cidadania”...
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S

enhoras e senhores, o PMDB reverencia o
transcurso de 10 anos da Pastoral da Pessoa
Idosa, fundada em 5 de novembro de 2004, por
iniciativa da Dra. Zilda Arns Neumann, médica
pediatra e sanitarista, exemplo de espírito
solidário, caridade e dedicação.
A Pastoral da Criança, bem como a da
Pessoa Idosa, ambas inspiradas e desenvolvidas
pela Dra. Zilda Arns, sob a égide da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB
constituem instrumentos fundamentais da ação
social da Igreja Católica em prol, sobretudo, dos
mais necessitados e dos que se encontram em
condição de maior vulnerabilidade.
Cabe enaltecer a sensibilidade, a
competência e o empenho com que se distinguiu
a irmã do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que
assumiu a responsabilidade diante dos desafios
que lhe foram apresentados e fez muito mais do
lhe foi pedido.
Depois da Pastoral da Criança, que já
soma mais de três décadas de existência, veio a
Pastoral da Pessoa Idosa, igualmente
mobilizando forças e recursos para dar
cumprimento à nobre missão de servir ao
próximo.
A bem-sucedida experiência da Dra. Zilda
Arns — vale dizer —ultrapassou em muito os
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limites do território nacional, servindo de
modelo para outras iniciativas em países da
América Latina e até em localidades bem mais
distantes, como na África e na Ásia.
Ao homenagear hoje a Pastoral da Pessoa
Idosa e lembrar o papel preponderante de sua
fundadora, aproveitamos ainda para estender os
devidos cumprimentos à Igreja Católica, à CNBB
e a todos obreiros, voluntários e demais
colaboradores responsáveis pela continuidade
dessa obra notável que completa 10 anos de
expressivas contribuições, proporcionando
apoio e assistência a um segmento numeroso e
importante da população.
Desejamos, então, que se fortaleçam e
continuem se expandindo as ações da Pastoral
da Pessoa Idosa, pela valorização da vida, pelo
respeito à dignidade e à cidadania.
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Irmã Claudina Scapini
Representante d a Conferência Nacional
Nacional dos Bispos do Brasil

“Milhares de irmãos são acolhidos,
principalmente os mais pobres,
os mais abandonados e os
mais excluídos da sociedade”...
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M

inhas queridas irmãs, meus queridos
irmãos e, de maneira muito especial,
queridas pessoas idosas aqui presentes, em
primeiro lugar, em nome da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB, agradeço
ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Henrique Eduardo Alves, o convite para
participar desta sessão em homenagem aos 10
anos de atuação da Pastoral da Pessoa Idosa.
Igualmente agradeço ao Deputado Luiz Carlos
Hauly, que idealizou e propôs esta sessão. Muito
obrigada!
A Pastoral da Pessoa Idosa, organismo
vinculado à CNBB, fundada em 5 de novembro
de 2004, pela querida e apóstola do bem Zilda
Arns, in memoriam, a qual merece toda a nossa
homenagem, foi assumida pela CNBB e tem por
objetivo formar redes de solidariedade humana,
fortalecendo o tecido social e contribuindo para
melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas
na família, buscando a compreensão de todas as
dimensões do envelhecimento — física,
psicológica, social e espiritual —, gerando uma
cultura de cuidado do ser humano em sua
plenitude.
Nestes 10 anos de existência da Pastoral
da Pessoa Idosa, muitos desafios lhe são
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apresentados, como a falta de recursos para
garantir a formação e a locomoção de agentes e
atendimentos emergenciais, além de pouco
avanço nas políticas públicas que beneficiam as
pessoas idosas.
Apesar dos desafios, graças ao trabalho
incansável e generoso dos quase 25 mil agentes
da Pastoral da Pessoa Idosa, dos voluntários
espalhados por todo o território nacional,
muitos frutos foram colhidos — gostaria
também de lembrar aqui o Estatuto do Idoso —,
milhares de irmãs e irmãos são visitados,
acolhidos e confortados, principalmente os mais
pobres, os mais abandonados, os mais excluídos
da sociedade.

“A velhice é uma etapa da vida,
é a etapa mais longa da vida.
E viver muito e bem é um direito do ser
humano”...
- 21 -

Os agentes levam afeto, consolo e
solidariedade àqueles pobres sem forças, porém
fortes e ricos na esperança, de testemunho de
vidas doadas, de experiências e saberes
acumulados. Lutam para que os direitos da
pessoa idosa sejam conquistados e para que sua
dignidade de filhos e filhas de Deus seja
respeitada.
A velhice é uma etapa da vida, é a etapa
mais longa da vida. E viver muito e bem é um
direito do ser humano. Todos querem viver
mais, mas ninguém quer ser velho. Aliás, ter vida
longa sempre foi uma aspiração da humanidade.
Porém, quando alcançada, passa a ser uma
questão social.
A todos vocês que aqui estão, sensíveis à
causa
dos
mais
vulneráveis,
nosso
agradecimento e apelo: vamos unir forças e
alimentar sonhos e, assim, juntos, assumamos o
compromisso com a promoção da dignidade e
dos direitos das pessoas idosas a partir do seu
protagonismo, construindo uma sociedade para
todas as idades, em diálogo com a sociedade
civil e as entidades públicas, construindo enfim,
- 22 -

para todos, uma vida digna e uma sociedade
mais justa e solidária.
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Ana Maria Ferreira Melo
Representante
Representante d a Coordenação da Pastoral da Pessoa Idosa

“Nosso agradecimento à todos.
Sejamos parceiros da vida
e da melhoria da qualidade
de vida dos nossos idosos”...
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N

ós queremos agradecer ao Deputado
Luiz Carlos Hauly pela proposta de
realização desta homenagem. Nós nos sentimos
honrados e felizes por esse reconhecimento de
uma pessoa tão especial na vida dos brasileiros,
não só da Pastoral da Pessoa Idosa, mas na vida
dos brasileiros, como homem público, homem
de fé e, realmente, um homem que promove a
solidariedade.
Nós vimos um vídeo curto, que mostrou
apenas as atividades da Pastoral. Eu digo
“apenas”,
porque
são
as
atividades
fundamentais que os líderes exercem nas
comunidades, a caminhada em direção aos mais
pobres, ao encontro dos menos favorecidos,
para fazer a visita domiciliar; depois, a reunião
mensal de reflexão e avaliação; depois, toda a
amostragem da parte de capacitação. Enfim, eu
gostaria só de fazer um pequeno histórico do
início da Pastoral da Pessoa Idosa.

Em 2003, com a Campanha da
Fraternidade com o tema A fraternidade e as
pessoas idosas e o lema Vida, dignidade e
esperança, sentiu-se a necessidade dessa
pastoral, já vendo o grande número de idosos
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que somos no Brasil. Em 2004, em assembléia
geral os bispos do Brasil aceitaram a proposta
de construir, de começar a Pastoral da Pessoa
Idosa. Como também já foi dito, tudo ocorreu
sob a responsabilidade da Dra. Zilda Arns. Uma
mulher corajosa, destemida, fiel a Deus, vivendo
conforme os critérios do Evangelho, que teve a
força de criar a Pastoral da Criança e a Pastoral
da Pessoa Idosa, com trabalhos voltados aos
mais necessitados.
Aqui expresso nosso desejo de continuar
essa parceria tão bonita, tão bela com os órgãos
públicos, com os nossos representantes nesta
Casa. O Deputado Luiz Carlos Hauly já nos
acolheu de braços abertos em seu gabinete,
colocando-se à disposição da nossa missão, que
é a missão dele também, uma vez que ele vive
conforme os critérios do Evangelho.
Então, nosso agradecimento a todos.
Tudo o que ele e a irmã Claudina falaram eu
gostaria de reforçar: sejamos parceiros da vida,
da melhoria da qualidade de vida dos nossos
idosos. Dos 145 mil idosos acompanhados no
Brasil, apenas 693 estão no Distrito Federal. Nós
já somos 592 famílias no Distrito Federal, 124
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líderes e 22 paróquias. Somos poucos, mas aos
poucos estamos saindo de nós mesmos, a Igreja
está saindo de si mesma para ir ao encontro
dessas pessoas. Então, sinceramente e
emocionada, agradeço a todos. Muito obrigada.
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Deputado Izalci Ferreira (PSDB(PSDB-DF)

“Os 10 anos da Pastoral do Idoso
atestam o sucesso deste trabalho
que merece o reconhecimento
de toda a sociedade brasileira”...
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S

enhoras e senhores, em 5 de novembro
de 2004 foi fundada a Pastoral da Pessoa
Idosa, organização que “tem por objetivo
assegurar a dignidade e a valorização integral
das pessoas idosas, através da promoção humana
e espiritual, respeitando os seus direitos, em um
processo educativo de formação continuada
destas, de suas famílias, de suas comunidades,
sem distinção de raça, cor, profissão,
nacionalidade, sexo, credo religioso ou político”.
De acordo com o IBGE, o grupo de idosos
com 60 anos ou mais será maior do que o grupo
de crianças com até 14 anos já em 2030.
Confirma-se, assim, a tendência revelada pelo
Censo de 2002 de envelhecimento da população
brasileira, incrementado nos últimos 10 anos.
Hoje, ao celebrarmos os 10 anos da
Pastoral da Pessoa Idosa, somos forçados a
voltar no tempo, quando um encontro
aparentemente casual lançou a semente que
germinaria pouco mais de 10 anos depois.
Quando a saudosa Dra. Zilda Arns, então
Coordenadora da Pastoral da Criança, e o Dr.
João Batista Lima Filho, então Presidente da
seção paranaense da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia, foram forçados a
permanecer no aeroporto de Londrina por causa
do mau tempo, no ano de 1993, iniciaram-se as
conversas preliminares em torno da execução
- 29 -

do trabalho conjunto em benefício das pessoas
idosas.
Sras. e Srs. Deputados, os 10 anos da
Pastoral da Pessoa Idosa atestam o sucesso da
empreitada, que merece o reconhecimento de
toda a sociedade brasileira, sendo muito
auspicioso que esta Casa se renda a tão
importante celebração.
E quero ainda, Sr. Presidente, chamar a
atenção desta Casa para a necesssidade de nos
debruçarmos sobre os diversos projetos que
tramitam com o objetivo de valorizar e
reconhecer as pessoas da melhor idade, as
pessoas da Pastoral que vem fazendo esse belo
trabalho, valorizando os idosos deste País.
É exatamente em favor das pessoas dessa
idade, quando os custos aumentam mais,
quando se gasta mais com remédios, quando se
gasta mais com a busca de qualidade de vida,
que nós precisamos rever as nossas leis para
fazer justiça a quem tanto contribuiu para o
País.
Parabéns a todos, especialmente aos
organizadores, aos diretores da Pastoral da
Pessoa Idosa!
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Deputado Chico Lopes (PC
(PCdoBdoB-CE)

“Agradecemos a Deus por chegarmos
a essa idade. Não podemos ser vistos
como coitadinhos, mas como pessoas que
contribuíram e que tem os seus direitos”...
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P

rimeiro, eu parabenizo o Deputado Hauly
por essa iniciativa brilhante. Segundo, 10
anos de pastoral merecem uma comemoração,
porque eu acompanho a Pastoral dos Moradores
de Rua e sei da importância das pastorais. Às
vezes, faço esta reflexão: por que não se
aumenta mais o número de pastorais? Nós
precisamos estar cada vez mais próximos do
povo, por que hoje temos concorrentes que não
estão muito preocupados com o espírito, não.
Estão preocupados em chegar a esta Casa,
diferente de nós que temos outros
compromissos com aquilo em que acreditamos.
Portanto, é de bom alvitre estes 10 anos
de comemoração, puxados pelo companheiro
desta Casa.
Quando não chegamos à idade idosa
significa que nós já fomos antes. Portanto, é uma
dádiva do Senhor que temos de agradecer todo o
santo dia.
Nós não podemos ser vistos como
pessoas coitadinhas. Pelo contrário. Demos e
continuamos dando a nossa contribuição no
desenvolvimento, na educação, na saúde.
Estamos perto do próximo com respeito.
Por isso, gente, hoje é um dia de alegria, é
um dia bom. Chamo as outras pessoas para se
incorporarem a esse trabalho, porque é um
- 32 -

trabalho em que temos de agradecer por estar
aqui até este momento.
Parabéns! Viva os idosos, que devem ser
vistos como pessoas humanas e não como
coitadinhos ou pobrezinhos! Não, nós não
queremos esse tipo de pena, nem esse
paternalismo. Queremos respeito do Governo,
queremos políticas públicas, queremos ser
respeitados. Isso é o que nós queremos porque é
o nosso direito.
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Irmã Terezinha entrega ao Deputado Hauly
um kit da Pastoral da Pessoa Idosa
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O Coral dos Cinquentões da UNB fez uma
bela apresentção durante o evento
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A Sessão Solene recebeu membros da
Pastoral da Pessoa Idosa de diversas regiões
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