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Missão Belém: família 

para quem não tem família 
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A acolhida do Movimento religioso Missão Belém, em 

síntese... 

Nesses 16 anos de vida, o Movimento Religioso Missão Belém realizou 

120.000 acolhimentos de 80.000 pessoas em situação de rua, 

totalizando mais de 8 milhões de diárias. 

Hoje a Missão Belém acolhe e cuida, de maneira permanente, de 700 

doentes. Além disso oferece uma acolhida-“restauração” por 6 meses a 

1600 “irmãos de rua”. Tudo isso graças à doação de 300 voluntários 

em tempo integral (na maioria ex-imãos de rua) e milhares de 

colaboradores que sustentam a obra. 

Pela pesquisa telefónica, realizada com os familiares, sobre mais de 

2000 “acolhidos” que passaram na Missão Belém e se reinseriram na 

vida social há mais de um ano, observa-se que:  

60% deles está bem, trabalhando de forma autônoma ou registrada, 

ou vive na sua família e não mais na rua; 

20% voltou para a Missão, ou foi procurar outros locais de 

“restauração”, ou está preso, ou faleceu. 

Somente 15% voltou para a rua e as drogas. 

No canal youtube, da Missão Belém, “Drogas nunca mais” é possível 

assistir aos breves testemunhos de cerca de 200 irmãos plenamente 

reinseridos na sociedade. 

Nesse momento, a Missão Belém realiza a sua obra, sem receber 

nenhum recurso público, somente com o sustento da Igreja Católica e 

de muitas pessoas “de boa vontade”, como as Associações. 

(Na capa: o desenho do Edifício Nazaré Restaurado. A cor amarela, 

no centro da fachada, retoma a cor do manto de Adão nos ombros 

de Jesus, para expressar o sentido do Projeto VIDA NOVA: uma 

Vida renovada pela Fé em Jesus Cristo Salvador)  

https://www.youtube.com/c/Miss%C3%A3oBel%C3%A9m
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O movimento religioso Missão 
Belém 
 
A Missão Belém é um Movimento religioso católico, nascido na 
Arquidiocese de São Paulo no ano 2005, com a aprovação do Cardeal 
Dom Odilo Pedro Scherer e se caracteriza como uma “Associação privada 
de fieis”, difusa no Brasil, na Itália, no Haiti e em outros países do 
mundo. 
 

Como o próprio nome expressa, o Movimento se propõe de reviver o 
Mistério de Belém: Jesus que nasce pobre no meio dos pobres, numa 
mísera gruta, acolhido com carinho por Maria e José.  
Portanto nossa primeira finalidade é reviver o espírito de família forte e 
humilde que existia no seio da Sagrada Família, encarnado “no meio” 
dos pobres, “com” os pobres, “como” os pobres, “alcançando o coração 
dos pobres”. 
 

A imagem que mais expressa a Missão Belém é uma “grande roda”, cujo 
eixo são os pobres, cofres da Santa Pobreza de Deus. O nome “Belém” 
indica, portanto, o modelo inspirador: Jesus que nasce pobre, numa 
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pobre gruta, no meio dos pobres, para os pobres e, através deles, para o 
mundo inteiro.   
Os Membros de Vida do Movimento Belém são 600 e os Membros de 
Aliança cerca de 15.000, reunidos em:  

 

 180 casas de “acolhida-restauração” para os irmãos de rua 
(cerca de 2300 pessoas). Trata-se de uma experiência espiritual 
que dura 6 meses. 

 80 Grupos de Evangelização (quase 3000 pessoas), bem 
enxertados no eixo, que são os pobres, irradiam o Carisma 
Belém no mundo   

 5 Fraternidades de “Consagrados” no Brasil, 1 no Haiti e 1 na 
Itália  

 Uma grande rede que recolhe mais de 10.000 amigos e 
colaboradores. 

  A Missão Belém sustenta, também, um grande Centro no Haiti, 
que acolhe 2500 jovens e crianças de uma pobre favela-lixão em 
Port au Prince.  

 
O nosso Movimento 

religioso, portanto, 

através de seus 

membros, estende a 

mão, hoje, a 1600 ex 

irmãos de rua, 700 

doentes “crônicos”, 

pessoas idosas, 

incapazes que estavam 

abandonados nas ruas, 

além das 2500 crianças 

que vivem em cima de 

um lixão, em Porto Príncipe (Haiti). Todos eles não são “assistidos”, mas 

parte da nossa grande “família”. 
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“Para” os mais pobres e desamparados, como os primeiros cristãos 
 
Por tudo o que está aqui escrito, acreditamos que apareça claro que não 
se trata de uma “instituição” ou organização que possa entrar no molde 
de uma Comunidade Terapêutica, ou Clínica, ou Hospício, ou Casa de 
passagem, ou Residência terapêutica... 
 
Não se trata de um acolhimento “institucional”. Somos puramente e 
simplesmente um grupo de pessoas unidas em nome da nossa Fé cristã, 
que vivem juntos como os primeiros cristãos dos Atos dos Apóstolos: “A 
multidão que tinha acolhido a fé era um só coração e uma só alma... 
Viviam unidos e possuíam tudo em comum; vendiam suas propriedades 
e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade 
de cada um. Eram assíduos na UNIDADE entre eles, nas ORAÇÕES; 
assíduos no ENSINAMENTO DOS APÓSTOLOS; na FRAÇÃO DO PÃO” 
(Atos dos Apóstolos 2,42-47); “Entre eles ninguém passava 
necessidade... !”  (At 4,34). 
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Somos, em síntese, uma “célula de Igreja”, uma expressão da Igreja 
Católica. 
Portanto confundir-nos com uma “instituição” social seria como chamar 
a Primeira Comunidade Cristã de ‘banco de cestas básicas’ porque 
distribuíam alimentos às viúvas daquele tempo...  
O fato de realizarmos o bem não autoriza ninguém a classificar-nos 
como uma instituição social. 
 
O movimento religioso Missão Belém nasceu para evangelizar os pobres 
e fazer-lhes o bem. O próprio nome “Belém” indica que o nosso ideal é 
continuar o mistério de Belém: Jesus que nasce pobre no meio dos 
pobres em favor dos pobres! Como falamos. 
 
 
Os pobres aos quais nos 
dirigimos são: 
 
- os irmãos de rua; 
- os irmãos das favelas (os 
missionários moram nas 
favelas, em barracos de 
madeirite); 
- os irmãos dos cortiços;  
- os irmão doentes de rua, os 
incapazes... 
- as crianças de rua... 
- os pobres do Haiti... 
- os pobres estrangeiros 
jogados nas ruas da Itália 
...  
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 Família para quem não tem família 

Aqui está o carisma 

próprio da Missão 

Belém. O que eram 

Maria, José e Jesus 

na gruta de Belém 

senão uma família no 

meio dos pobres?! 

Assim desejamos ser 

nós: uma pobre 

família para quem 

família não tem. 

O que desejamos oferecer aos pobres é 

o calor de uma família, um abraço, um 

sorriso. A primeira atitude, quando um 

pobre irmão de rua entra nas nossas 

casas, não é dizer: “Mostre seus 

documentos!”, mas dar um simples 

abraço, oferecer-lhe um banho, um 

prato de comida, uma cama limpa... 

Depois estar com ele e escutá-lo.  

E o mais interessante é o fato que sejam 

ex-irmãos de rua que fazem isso! Irmãos 

que vem do mesmo inferno, que 

conhecem os sofrimentos e as 

humilhações da rua, tanto quanto o 

novo irmão que está se aproximando. 

Hoje, na missão, temos 180 casas-família de acolhida. Isso significa 180 

“irmãos pais”, ou seja 180 pessoas, que antes estavam na rua, depois da 
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experiência de Restauração, decidiram ficar conosco e acolher outros 

10-15 irmãos da rua e fazer família com eles. Assim a Missão Belém 

caminha, com os pés dos pobres, sem pedir um centavo aos órgãos 

públicos. O que antigamente era um “problema social”, hoje se 

apresenta como uma “solução”. 

Uma outra coisa interessante é o fato que até pessoas psicologicamente 

prejudicadas, que encontramos na rua, supostamente ‘incapazes’, ficam 

cativados e até nos procuram sozinhas para ficarem nas nossas casas. 

Esse é um sinal claro do nosso ser família para todos indistintamente. 

A experiência de família partiu dos pobres e hoje se irradia como que 

em círculo concêntricos e envolve muitas pessoas criando grupos de 

evangelização para crianças (Ajarai), para adolescentes (Efata), para 

jovens (Je-shuá), para adultos (Ruah) e casais (Caná): cerca de 2500 

pessoas acompanham essa caminhada, em várias partes do mundo, 

utilizando as ferramentas das Casas-família. 

 A Missão Belém irradia a partir dos pobres, como uma grande roda: 

o eixo são os pobres e o aro é o mundo! 
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Legitimidade da iniciativa privada  
em prol dos que se encontram em situação de risco e extrema pobreza 
 
Acreditamos convictamente que TODOS POSSAM FAZER O BEM, mesmo 
que não possuam um diploma...  
TODOS SÃO CONVIDADOS A FAZER O BEM, da forma que está ao seu 
alcance, sem delegar tudo ao Estado, como cidadãos comprometidos 
com o bem da sociedade promovendo seus direitos e deveres. 
Não podemos responsabilizar somente os órgãos públicos e, ainda 
menos, esperar o carimbo deles para fazer o bem gratuitamente, isto 
não está escrito em lugar algum.  
 
Por exemplo, no Estatuto do Idoso, no ponto 10 parágrafo 3 se diz: 
§ 3o “É DEVER DE TODOS zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor”. 
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Um dos nossos primeiros objetivos é 
ajudar aqueles que, na rua, se 
encontram em pior estado, sejam eles 
jovens ou idosos, doentes ou 
incapazes, para que tenham uma vida 
melhor e saiam da área de risco. É 
claro que, antes de mais nada, 
levamos para o hospital os que 
precisam, mas quando recebem alta... 
para onde vão? Nós somos a família 
desses irmãos que não têm mais 
família e, portanto, os acolhemos nas 
nossas casas, sem, com isso, tornar-
nos uma “residência terapêutica”. 
 
Como Missão Belém, levamos muito a sério a questão da OMISSÃO DE 
SOCORRO, como fala o art 135 do Código penal brasileiro: É crime 
“Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 
à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparo ou e  m grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o 
socorro da autoridade pública” 
 
Diante dos homens e de Deus é crime deixar 
morrer uma pessoa, quando estaríamos em 
condições de fazer algo para salvar sua vida. É 
isso que fazemos a todos os que se encontram 
na rua em situação de risco e grave perigo. 
 
Claro que a nossa primeira atitude e é procurar 
a rede pública de saúde, os secretários de 
saúde, os prefeitos, mas, em breve, repetimos, 
os hospitais dão alta, os promotores cobram os órgãos das prefeituras 
para esses acolhimentos post-hospitalares, de “convalescentes” ou 
“doentes crônicos”, mas é muito difícil que algo se mova e, 
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normalmente esses irmãos, ainda com graves problemas de saúde, 
acabam voltando para a rua, sem proteção alguma. Aqui se insere o 
trabalho da Missão Belém. Até que algum órgão do poder público 
consegue fazer alguma coisa para resolver o problema, nós nos 
propomos como “família de quem não tem família” e, por causa disso, 
estamos hoje acolhendo nas casas privadas dos nossos voluntários cerca 
de 700 pessoas com graves problema de saúde, devido à situação de 
grave vulnerabilidade de onde vieram. Metade deles pode ser 
classificada como incapaz. Todos provêm da rua e são acolhidos na mais 
completa gratuidade, exatamente como “irmãos necessitados”. Os 
membros da Missão Belém agem como “bons samaritanos”, em sintonia 
com seus próprios princípios humanos e religiosos.  
 
Gostaríamos que os promotores pudessem nos ajudar a encontrar uma 
solução melhor para esses “cidadãos” necessitados e vulneráveis. Os 
doentes não são “nossos” e, ainda menos, ganhamos alguma coisa por 
acolhê-los (a não ser a benção de Deus). Constantemente notificamos os 
órgãos competentes, mas até agora, nenhum dos doentes que 
acolhemos da rua passou das nossas casas a uma estrutura pública, sinal 
da evidente dificuldade do Poder Público de responder a esse problema. 
Porque a Missão Belém não pode ajudar esses necessitados, até que o 
Poder Público não encontra solução? Será que é melhor que fiquem 
morrendo nas ruas? 
 

Sublinhamos que não temos 

ajuda de nenhum órgão público 

para fazer o que fazemos e nem 

pedimos isso. Trata-se de algo 

que surge por iniciativa privada 

e que todos podem fazer. 

Tentamos oferecer a esses 

pobres tudo o que temos, 
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pensando que, por pouco que seja, é 

sempre melhor do que a rua onde eles 

ficavam e sofriam. 

O movimento religioso Missão Belém, 
nasceu no mundo da rua e é natural que 
muitos de seus participantes provenham 
desse mundo.  
 
Por nossa parte nós não discriminamos 
ninguém. Bem sabemos que pelo direito 
de ir e vir, aqui no nosso Brasil, cada um 
pode ir aonde quiser e pode se “agregar” 
da forma que quiser.  
Assim acontece que também pessoas 

saudáveis que se encontravam nas ruas são acolhidas como hóspedes 
por um tempo que permita a eles uma “recuperação-restauração”, cujo 
pivô é, sem dúvida a “espiritualidade”. 
Frequentemente acontece que alguns fiquem conosco e queiram fazer 
parte do nosso movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essa moça se deixou fotografar na cracolandia e depois na nossa casa: esse é o 

milagre da “Restauração” com a espiritualidade 
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Muitas mulheres chegam a se prostituir para conseguir uma “pedra de craque”. Com 
paciência, os missionários chegam até elas para estender uma mão amiga e propor um 
caminho de “Restauração” 

Os meninos de rua dormem debaixo das pontes e nos tuneis da cidade. Pe Giampietro e 
Cacilda estão visitando um grupo desses meninos no túnel do Vale. 
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Se alguém, erroneamente, quiser nos classificar como uma “clínica 

camuflada” pelo fato de muitos terem tido problema de álcool e droga e 

pelo fato de cuidarmos de tantos doentes, se pergunte o que ganhamos 

com isso, sendo que tudo é gratuito! Pode se perguntar também se não 

está fazendo discriminação no meio de pessoas que buscam viver seu 

“creio religioso”. 

Como está estruturada a acolhida no Movimento Missão Belém 

 
A estrutura de 
acolhida do 
Movimento 
religioso Missão 
Belém se alicerça 
sobre os famosos 
“IRMÃOS PAIS”, 
que, depois de 
uma experiência 
de rua e de 
“restauração”-
“capacitação”, 
decidem se 
entregar 
totalmente e 

gratuitamente, no Movimento Missão Belém, abrindo sua própria casa a 
7-8-10 irmãos provenientes da rua, vivendo com eles o Evangelho, 
fazendo uma vida normal, orando, trabalhando, organizando a casa... 
produzindo algo que sustente a própria família, às vezes se empenhando 
para ajudar quem precisa que carece de saúde e não consegue ser 
autônomo.   
Pode até ser que outros irmãos ajudem esse “Irmão pai”, para conduzir 
a casa. A esses damos o nome de “IRMÃOS SERVOS OU PASTORES”. 

Na Missão Belém, os irmãos acolhidos das ruas têm a 
possibilidade de fazer cursos profissionalizantes  
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Todos constituem uma “Família para quem não tem família”, no molde 
da Primeira Comunidade Cristã dos Atos dos Apóstolos.  
 
Precisa esclarecer bem que o Irmão Pai é o eixo fundamental da 
estrutura de acolhida do Movimento Missão Belém. O movimento 
mantém um vínculo moral, um forte vínculo moral e de fé com cada 
participante, mas nada parecido a um “vínculo empregatício” ou “de 
subordinação trabalhista”.  
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Outras formas de pertença ao Movimento Religioso Missão Belém 
 
É importante destacar que na parte interna da Missão não há somente 
“Irmãos pais, servos, pastores”, mas também MISSIONÁRIOS 
CONSAGRADOS, pessoas que não tiveram vício nenhum na vida; há 
CASAIS que receberam dos juízes mais de 80 “guardas” diretas ou 
“adoções” de crianças em situação de risco nas ruas e nas favelas... 
 
Pois bem, essa é a Missão Belém, olhada por dentro: “família para quem 
não tem família”. 
 
O movimento religioso, olhado por “fora” se apresenta como uma rosa 
de grupos de Evangelização e voluntariado que abrangem: crianças, 

O Cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer 

com o Conselho Internacional da Missão Belém 
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jovens, adultos, casais... todos os que desejam, de alguma forma, fazer o 
bem. 
Esses grupos são constituídos por pessoas que entram em contato com 
a Espiritualidade do Movimento Missão Belém, como explicamos antes, 
e se decidem para uma caminhada, que também tem suas etapas e tem 
como eixo a vivência do Santo Evangelho e o amor aos mais pobres. 
 
Além desses grupos organizados, há incontáveis amigos que continuam 
um laço espiritual com a Missão Belém acompanhando o “Diário 
Espiritual WS” por exemplo, ou tentando vivenciar, de alguma forma 
seus princípios.  
 
  

Os vivazes grupos italianos que participam da Missão Belém 
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Um olhar sintético sobre os frutos desses anos 
 

 
A maioria dos que ingressam nas Casas Família do movimento religioso 
Missão Belém, depois do tempo de “aspirantado” (6 meses), se definem 
para uma participação externa, nos grupos de Evangelização ou nos 
“colaboradores” do Movimento, mas alguns permanecem e assim as 
“Casas Família” vão se multiplicando cada vez mais. 
 
Graças a esse trabalho silencioso, nesses 16 anos, foram acolhidas na 
Missão Belém, ainda que fosse somente por um dia, mais de 80.000 
pessoas necessitadas, que se encontravam nas ruas (realizando 120.000 
acolhimentos, sendo que alguns voltaram mais vezes). 
Muitas delas resolveram fazer a caminhada completa conosco e 
milhares se livraram da escravidão dos vícios da rua. Seus testemunhos 
podem ser encontrados no Canal Youtube “Drogas nunca mais”! 

 Pesquisa sobre 2300 acolhidos das ruas, que tinha problemas de drogas , 

aceitaram  uma “restauração” nas nossas casas e depois voltaram para a 

sociedade.  Veja também CANAL YOUTUBE “Drogas nunca mais” Missão 

Belém. 

Faleceram 

3% 

Voltaram para a Missão ou 

foram para outras 

Comunidades 16% Presos 5% 
Voltaram  

para rua 15 % 
Reintegrados 

com grave 
dep. 8% 

Reintegrados, 
com leve 

dependência (ex. 
fumo), 11% 

Reintegrados, 
sem vício 

nenhum, 42 % 
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Esse acolhimento movido pela iniciativa privada totalizou, mais de 8 
milhões de diárias. Não é difícil calcular quanto a prefeitura deveria ter 
gastado para dar um abrigo a essas pessoas desamparadas por todos 
esses dias...  Somente o “vale refeição” teria custado quase 160 milhões 
de reais! Sem contar a complexidade que se enfrenta para acolher um 
doente físico ou psiquiátrico.  
 
Ainda precisaria falar de muitas outras coisas, como as oportunidades 
que os “irmãos” acolhidos receberam, por exemplo os numerosos 
Cursos Profissionalizantes realizados com a parceria da Fundação Porta 
Aberta, formada por Desembargadores, Juízes, Promotores, Professores 
universitários, médicos e profissionais sérios. 
 
Mais em frente é possível encontrar fotos e pronunciamentos de 
pessoas competentes que podem testemunhar quanto esse silencioso e 
gratuito trabalho seja útil à sociedade e providencial para mudar a vida 
de tantos pobres de rua. 
 
Os depoimentos, que seguem, são a pura transcrição de entrevistas 
gravada, cuja citação vem junto ao nome. A linguagem não foi alterada, 
querendo respeitar o máximo o que as pessoas expressaram em sua 
linguagem falada.  
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A VIDA NOVA DE JOSENILDO 
(http://bit.ly/mbjosenildo) 
 

Josenildo, hoje, tem uma casa de primeira acolhida para os ‘irmãos de rua’ 

que vem diretamente do Centro de São Paulo e da Cracolandia. Não somente 

ele saiu da rua e das drogas, através da Missão Belém, mas hoje estende a 

mão a centenas de ‘caídos’, acolhendo-os em sua casa por 3-6 dias e 

encaminhando-os para os Sítios da Missão Belém no interior de São Paulo, 

para a recuperação.  

  



21 

 

“Paz e alegria meu nome é Josenildo, tenho 37 anos. Passei 19 anos 

no uso de drogas e, desses, 17 no crack. Por isso perdi minha família, 

minha esposa, meus filhos e fui parar na rua. 

Depois da separação, sai de casa e vim pra São Paulo. Vivi 14 anos no 

centro de São Paulo. Para muitas pessoas que conhecem e que vão 

assistir a esse vídeo, digo que eu ficava na Mooca, “no cimento”, na 

Alcântara Machado, no Glicério e no Parque Dom Pedro...  
 

Eu ia me afundando sempre mais, estava sempre na “maloca”, vivia 

para o uso da droga... Um dia estava ‘usando’ junto com um rapaz, 

dentro de um barraco, e falei pra ele que estava com saudade da 

minha família e tinha muita vontade de voltar para casa e o único 

meio para mim voltar para casa é eu parar com minha dependência, 

procurar uma comunidade...  

Imediatamente,  enquanto estávamos ainda ‘usando’, ele falou da 

Missão Belém porque ele já tinha passado na Missão Belém. Falou que 

era uma comunidade muito acolhedora e chegou a me falar do sítio 

que tinha em Jarinú e me aconselhou a vir para comunidade. 

Quando eu cheguei no portão de entrada (em Jarinu), quem estava lá 

para mi acolher era o Bochecha e Barroso...  

Cheguei sem sonhos, sem expectativas e triste...  

Tomei um banho e, quando sai, o coordenador que me acolheu, 

estava com um café e dois pães prontos para mim. Eu olhei para ele e 

disse: “Irmão não me leva a mal não, mas faz 4 dias que eu não como 

comida de panela... Será que você não pode me arranjar um pouco de 

arroz e feijão para mim? 

O irmão, com todo amor, retirou o pão, entrou dentro da cozinha e 

trouxe arroz, feijão e um pouco de strogonoff! Lembro igual hoje. Até 

hoje sinto o gosto dessa comida, até hoje me sinto alimentado...  
 

Dali para frente começou a vir uma mudança de vida muito forte em 

mim, eu nem esperava... 



22 

 

Hoje eu olho e não sei como cheguei onde estou: um dependente que 

não conseguia viver sem as drogas, sem as coisas erradas do mundo, 

pela graça de Deus, hoje vai fazer 2 anos e 7 meses limpo!  

Nesse tempo, tive uma graça muito grande, que até hoje é o que me 

sustenta e me mantem em pé: é o Jé-Shuá (retiro espiritual que 

proporciona uma forte experiência de Deus)... 
 

Depois veio a minha caminhada concreta que foi 6 meses, mas eu 

tinha feito um propósito e fiquei 1 ano. No final desse ano, veio 

aquela vontade de ir embora... e um dia partilhando com padre que 

tinha uma paróquia perto da nossa casa, ele me perguntou se eu 

tinha realmente certeza de que queria ir embora e eu disse que não... 

e foi a partir desse momento que resolvi entregar a minha vida, servir 

a comunidade: acolher, como eu fui acolhido, um dia... 
 

Hoje não tenho projetos fechados, entrego a minha caminhada nas 

mãos de Deus...  

As experiências, que passei na rua, hoje são alimentos para minha 

permanência na caminhada. Deus me restituiu a vida de uma tal 

maneira, de uma tal forma que eu não tenho como explicar!  
 

Uma coisa eu quero falar a todas as pessoas que vão ver esse vídeo:  

quem fala é uma pessoa que foi viciada e dependente químico, eu 

pensava que não tinha mais caminho para mim... Mas vou falar para 

vocês: busque uma comunidade que fale de Deus, que fale da sua 

palavra, do amor de Jesus! Busque um ambiente onde se vive em 

família e não desista de você, acredite em você, acredite que vale a 

pena, que o único caminho é esse.  

Só com uma caminhada verdadeira com Deus, a gente pode conseguir 

uma vida nova e ser um homem novo e ter dignidade novamente.  

Paz alegria a todos! Não desista nunca da caminhada de uma vida 

nova, de uma busca nova!” 
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A VIDA NOVA DE LEONIDAS E ADMEIA 
(http://bit.ly/mbleonidas  Leonidas e Admeia chegaram na Missão, 

destruídos pelas drogas e por uma terrível vida de rua. Depois de ter-

se conhecido e ter feito uma caminhada de namoro, chegaram ao 

casamento. Hoje Leonidas cuida das obras da Missão Belém. Ele 

mesmo acompanhou os trabalhos de restauração do Edifício Nazaré, 

que acolhe o Projeto VIDA NOVA. Admeia cuida de uma casa de 

“Mãe solteiras de rua”)  

 

“Paz e alegria, meu nome é Leonidas, tenho 43 anos. Comecei o uso 

das drogas aos 15 anos, quando ainda morava em Campinas, na casa 

do meu pai. Eu estudava, tinha um trabalho depois da escola, porém 

acabei me envolvendo com cigarro, bebida e ai conheci a maconha. 

Nessa época, minha mãe, que morava em Santos, já havia falecido, 

por causa do uso de álcool e drogas. Meu pai também tinha esse 

vício. Ele não usava na minha frente, mas eu sabia que fumava 

maconha, cheirava cocaína, bebia...  

http://bit.ly/mbleonidas
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Um dia ele veio me agredir porque eu tinha começado a usar, eu não 

achei certo, porque ele usava também. Porque eu não poderia usar 

igual ele?  

Foi quando pedi meus documentos pra ele, falei que eu ia sair de 

casa... Ele me deu tudo e falou: “ se você quiser ir embora vai, mas 

fica sabendo que, se você colocar o pé pra fora dessa casa, aqui você 

não entra mais!”. 
 

Sai e acabei chegando em Santos e conhecendo também a cocaína. 

Fui me afundando sempre mais no uso das drogas. 

Perdi meu irmão aos 14 anos de idade, por causa do álcool e da 

droga. Também, 5 meses depois a minha irmã mais velha acabou 

falecendo, devido também o uso da bebida e da droga. 
 

Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha nenhum 

parente aqui dentro do estado de São Paulo... A única coisa que 

sobrava... era a rua.  
 

Ia me afundando sempre mais. Cheguei a ficar 5 dias em coma no 

hospital de Santo André, devido a tanto uso de álcool e drogas.  
 

Quando sai desse coma, comecei a frequentar alguns pontos de 

convivência de moradores de rua e uma assistente social da Casa 

Amarela de Santo André veio me falar da Missão Belém. Aceitei e fui. 
 

Na Missão fiz tudo o que propunham: os retiros catequéticos, o Je-

Shua, que foi muito bom, porque curou todas as feridas que ainda 

tinha dentro do meu coração. 

Nasceu em mim o desejo de ajudar e, com o exemplo dos mais 

velhos, cheguei a me tornar um “Irmão Pai”, tendo a responsabilidade 

de uma casa-família, para poder retribuir aquilo que os outros tinham 

feito por mim um dia: da mesma forma que eu tinha sido acolhido, 
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que eu tinha sido abraçado, que eu tinha sido cuidado, agora, como 

“Irmão Pai”, coordenador podia fazer o mesmo para os outros! 
 

Muitas coisas boas foram acontecendo na minha vida, depois que 

entrei a fazer parte do Movimento Missão Belém como, por exemplo, a 

reaproximação dos meus filhos, que passaram a me ver de uma forma 

diferente.  

Eles não me chamavam de pai, me chamavam pelo nome. Hoje me 

chamam de pai, me pedem a benção e eu dou a benção para eles. 

 

Deus me deu graça de conhecer uma pessoa dentro da Missão Belém 

mesmo. Seu nome é Adimeia e a conheci ela dentro de um curso de 

formação. Ela tinha 5 filhas mulheres e eu 4 filhos homens. Então... 

antes de casar, já tínhamos 9 filhos! 

Depois do nosso casamento a gente teve mais dois filhos: o Lucas e a 

Maria Luiza, e assim chegamos a 11 filhos! Hoje vivo muito bem e feliz 

dentro da Missão Belém.  

Tudo aquilo que eu com as minhas próprias forças não consegui 

construir, Deus me deu, que foi uma família: os meus filhos, a minha 

esposa ao meu lado e tudo através da graça de Deus e através da 

Missão Belém! 

 

A mensagem que eu deixo é que você acredite, que você abra o seu 

coração para graça de Deus, porque esse foi o sonho que ele sonhou 

para cada um de nós, ser família com Deus, ser família com o 

próximo”. 

 

Adimeia: “Eu vim do mundo das drogas, há 7 anos atrás. Quando me 

envolvi com o crack, já tinha 4 filhas. Com 33 anos foi o meu primeiro 

uso químico, fui diretamente ao crack e de pouco em pouco eu fui 

tirando as coisas de dentro de casa, fui largando o emprego, fazendo 
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um monte de coisa para conseguir usar drogas. 
 

Chegou um tempo em que fui parar na rua: eu largava minhas filhas 

dentro de casa, ficava uma semana fora de casa, até que o Conselho 

Tutelar veio e pegou. Ai que eu me desesperei e me enterrei ainda 

mais nas drogas! 

Além do mais, estava gravida de 7 meses e meio da minha quinta 

filha, sempre usando drogas. Não queria ser encontrada por ninguém, 

mas um pessoal, que fazia pastoral de rua, descobriu onde eu ficava 

(favela do Silvina) e me procurou. Eu sempre dava perdido, porque na 

realidade, por mais sofrimento que eu passava, não conseguia sair, 

porque o que eu estava usando era mais forte.  
 

Enquanto eu estava no uso, as minhas filhas estavam no Conselho 

Tutelar, assim eu resolvi falar que ia me tratar.  

Estava gravida de 7 meses e meio e fui acolhida na casa das 

mulheres. 

Após um ano dentro da comunidade, consegui pegar minhas filhas de 

volta, graças a Deus. Nesse tempo conheci também Leonidas. 

Fomos acompanhados pelo nosso diretor espiritual e o padre 

abençoou o nosso namoro.  

Chegamos ao noivado, depois do noivado foram mais 7 meses até o 

matrimonio, que foi uma das graças mais preciosas da nossa vida! É 

um presente de Deus ser família. A Missão Belém é realmente uma 

família para quem não tem família.  

Aqui estão os nossos filhos, os frutos do nosso matrimonio e de tudo 

o que Deus foi colocando no nosso caminho. 

O recado que eu tenho para dizer para vocês é que não desistam da 

caminhada de vocês, que vale a pena passar por tudo, pra alcançar o 

sonho que Deus tem pra cada um. Esse foi o nosso sonho realizado; 

essa foi a vontade de Deus na nossa vida e estamos aqui até o fim, 

até onde Deus nos guiar! 
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A VIDA NOVA DE CARMEM 
(http://bit.ly/mbcarmem) 

 

Paz e alegria, meu nome é Carmem, tenho 36 anos. 
Com 12 anos, comecei me drogar com remédios que a minha mãe 

tomava lá em casa, e por influência das amizades, que dizem que não 

influenciam em nada, mas influenciam sim... conheci a maconha, e 

mais para frente, com uns 20 anos mais ou menos eu conheci a 

cocaína, também por influência das amizades.  

Aí eu caí mesmo na cocaína e na maconha, vivia mais fora de casa do 

que em casa. Minha mãe trabalhava muito, coitada, trabalhava em 

dois empregos; então ela não sabia como controlar essa situação.  

Aos 26 anos mais ou menos eu conheci o crack. Aí foi o fim porque 

acabou! Foi o fundo do poço realmente: eu não tinha mais vida, nem 

me alimentava!  
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Tinha casado na igreja, mas fui perdendo o meu esposo, perdi a 

confiança dos meus pais. Meu maior medo era falar com o meu irmão, 

eu tinha medo de apanhar. Mas a decepção mesmo era me tornar 

uma “Nóia”. 

Minha mãe me levou na psiquiatria, tomei muitos remédios, eles me 

dopavam, mas nada me controlava, porque o crack é maldito, era 

mais forte e faz de tudo para te derrubar mesmo.  

Certo dia, usando droga, minha mãe falou: “filha, me leva à Missa?” e 

eu, drogada, falei que não tinha como eu ir, mas acabei indo...   

Ela insistiu para que eu entrasse na Igreja, e eu entrei.  E aos prantos 

eu pedi para o Pe. Alexandre que é o padre da Imaculada que me que 

me ajudasse mesmo, e ele me apresentou a Missão Belém. 
 

Cheguei lá e descansei nos primeiros 3 dias, e depois veio o  Jé-Shua 

(forte experiência espiritual). Foi lá mesmo que veio a mudança 

total... Disse para me mesma: “nossa aonde eu estou?” “Onde eu 

estava?”. 

A parte melhor da Missão, é acordar, rezar o Terço e ter o Diário 

Espiritual, porque é onde a gente encontra a Palavra de Deus, ele fala 

realmente com a gente.  
 

Com apenas 3 meses eu saí, me senti bem para sair, e hoje já fazem 

5 anos que eu estou fora, estou bem. Continuo a fazer parte ainda da 

família. Tenho a minha casa, moro sozinha, tenho os meus pais, os 

meus bichinhos... Faço parte de algumas Pastorais aqui da Igreja 

Franco da Rocha. Na Paróquia Imaculada tem a Pastoral de rua, assim 

continuou aquela “sementinha” da Missão Belém. 
 

Uma irmã, a Priscila, que encontrei na Missão, dizia muito que quando 

a gente chega no fundo do poço é o melhor lugar porque não tem 

mais para onde descer, então ali chegam as mãos de Jesus e Nossa 

Senhora, eles resgatam a gente e nos trazem para cima. 
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Então, o importante é nunca desistir, é persistir e acreditar que vai 

melhorar, que tudo tem que melhorar e vai melhorar, é só acreditar! 

http://bit.ly/mbcleiton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIDA NOVA DE CLEITON  (http://bit.ly/mbcleiton) 
O meu nome é Cleiton, tenho 35 anos, e quero contar um pouco da 

minha história para vocês. 

Eu conheci o crack com 12 anos pelo desprezo que tinha dentro de casa, 

a minha mãe me negava comida. Eu achava que seria feliz usando droga, 

depois desse tempo que eu comecei fumar o crack, 6 meses depois eu 

conheci a cocaína e a maconha, aí, com tudo isso, comecei a me 

aprofundar mais, já não queria mais trabalhar, comecei a roubar. De 

tanto o uso de crack e cocaína, eu fiquei com depressão. Tive síndrome 

do pânico, vivi mais ou menos uns 5 anos na base de calmante: 

diazepam,  carbamazepina.  

Teve um tempo em que eu já não cortava o cabelo mais, não queria 

tomar banho, ficava ouvindo vozes... pedindo para tirar a minha própria 

vida , cheguei ao ponto de tentar 5 vezes o suicídio.  



30 

 

Tomei chumbinho, a última vez enfiei uma faca na minha cabeça, 

paralisou o meu lado esquerdo, e em questão de segundos eu comecei a 

clamar à Deus naquele momento, e foi voltando os movimentos. 

 

Quando eu tinha mais ou menos 22/23 anos, eu conheci a minha mulher, 

ela era da igreja da Congregação, e eu comecei a ir para a Igreja 

também. Ela engravidou, perdeu o primeiro filho com 8 meses. Ela tinha 

uma gravidez de alto risco.  Depois de um ano, ela engravidou de novo e 

perdeu o segundo filho, pegou uma infecção hospitalar, ficou 22 dias em 

coma e... Deus à levou. 

Eu me senti um fracassado, vendo a minha situação e o meu passado, 

achei que eu não conseguiria mais ser feliz e comecei a me afundar 

novamente no crack, a ponto de ficar 6 meses na Cracolândia.  

Depois disso eu tentei voltar para a minha casa...  Aí eu vi um amigo 

meu, ele tinha ficado 4 meses na Missão Belém e me convidou.  

Falei para ele que eu não tinha dinheiro para pagar. Ele falou que lá não 

precisava de dinheiro, que os irmãos acolhiam e ajudavam na caminhada, 

ajudavam a mudar de vida. Foi assim que conheci a Missão Belém. 

Lá com os irmãos, eu comecei a minha caminhada, eu aprendi a rezar o 

terço, aprendi a fechar o Diário que no começo eu tinha uma dificuldade 

para fechá-lo. 

 

Com 6 meses, eu concluí a minha caminhada, mas continuei ajudando 

como “Irmao Pai”- coordenador. Fiquei um ano e dois meses. Hoje eu 

estou aqui fora há um ano e seis meses, estou liberto e sempre estou 

buscando. Estou trabalhando há 2 meses, como pintor e pedreiro. 

Sempre que posso estou rezando, lendo a bíblia, estou dobrando o meu 

joelho e clamando a Deus para que ele me ajude a caminhar cada vez 

mais, progredindo. E vocês, não tenham medo de se entregar totalmente 

à Deus, de dar o melhor de vocês à Deus, porque Deus vai mudar a 

história de cada um assim como ele mudou a minha e de vários irmãos 

também. Paz a Alegria à todos! 
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PRONUNCIAMENTO DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
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PRONUNCIAMENTO PROCURADOR DE JUSITIÇA PROF. VIDAL SERRANO  
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Dr Vitore 

Maximiliano, no 

cargo de Secretário 

Nacional do SENAD 

(máximo órgão 

federal contra álcool 

e drogas) visitou a 

Missão Belém em 

2014, assim disse:  

“Eu me sinto pequeno 
diante do que vi na 
Missão Belém” 

Continua o Dr Victor “Reconhecendo o esforço e o empenho de uma 

comunidade como essa, eu não tenho duvida de afirmar que vocês oferecem 

algo que governo nenhum pode oferecer, que é amor, solidariedade, que é 

carinho e respeito das pessoas.  

Ainda que o Estado Brasileiro se empenhe para isso, nós não podemos fazer 

um concurso publico para contratar funcionários servidores públicos dos 

quais possamos cobrar solidariedade e amor, que são valores humanos 

essenciais para acolher pessoas que durante um tempo de sua vida, uma 

dificuldade que é de fato possível a ser  superada...” 

“É possível sim uma nova vida, com a disposição de vocês, com o apoio 

fundamental e crucial de uma obra magnifica como essa, de pessoas que 

estão entregando a sua vida para cada um de vocês, com o apoio do Estado 

Brasileiro (porque é nosso dever apoiar iniciativas como essa obra Missão 

Belém e tantas outras espalhadas pelo pais)...” 

“...Mostrando ao Prefeito, mostrando ao Governador, mostrando ao 

próprio Presidente da Republica que é possível recuperar-se do sofrimento 

da dependência quimica com o esforço de cada um e com o apoio de uma 

comunidade é uma receita que, oferecendo saúde e assistência social, é o 

caminho correto...”  (http://bit.ly/mbsenad) 

Entao fica aqui o meu reconhecimento, Pe Giampietro, ao trabalho do 

senhor e de toda a comunidade tem feito em prol daqueles que mais 

precisam dessa mão amiga, dessa mão carinhosa, dessa mão que oferece 

valores humanos, valores cristãos tão importantes 
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Dra Eloisa Arruda, no cargo de Secretária da Justiça, no Governo 

Geraldo Alkmim 2012 

 

“O meu desespero por não conseguirmos os resultados que nós 

pretendíamos (com a Operação de Policia na Cracolandia do dia 3 de 

Janeiro de 2012), foi muito grande...  

Foi nessa oportunidade que eu chamei o Pe Giampietro e disse assim para 

ele:  

 

“Padre me ajude, eu estou agora pedindo ajuda de Jesus Cristo porque 

sem isso nós não vamos produzir naquelas pessoas a mudança interior 

que é necessária para que ela busquem um caminho de vida e não um 

caminho de morte. Foi esse o primeiro teor da nossa conversa... Quando 

apresentei ao governador a possibilidade da Missão Belém fazer uma 

intervenção na Cracolandia, ele ficou muitíssimo entusiasmado porque é 

nisso que também o nosso governador acredita” 

(http://bit.ly/mb_sdh) 
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Delegado de Jarinu, Dr Osmani, em visita à Casa Rainha da Paz, 

depois da difamante noticia das mortes nessa casa, em julho 2017, 

assim disse (http://bit.ly/mbosmany):  

“Em primeiro lugar não esperava que fosse assim. Eu fiquei 

impressionado. Ontem fiquei mais impressionado ainda em ver que 

o senhor (Pe Giampietro) participou de uma reunião do CONSEG de 

Jarinu, explicar com sua humildade, de uma forma clara e sincera 

como funciona, qual é o custo... quem quiser pode ver e entrar, ver 

quanto se gasta, entender que vocês não tem mais a ajuda do 

Governo. Só foi um ano, 2013...  

Eu vim aqui com satisfação, percorrer todo o sitio, conversar com 

todos, ver a forma em que são tratados e o que me impressionou 

mais ainda foi a forma em que eles se tratam! Um ajuda o 

outro! Sinceramente, o senhor está de parabéns. 

A realidade, a verdade aparece, Padre. Do que eu estou vendo aqui é 

uma maravilha! Eu não esperava isso... Eu fiquei encantado!” 
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Cardeal Dom Odilo 
Pedro Sherer, 

arcebispo de São 
Paulo 

Na primeira visita ao 

nosso “barraco”, 

moradia dos 

missionários: “Vocês 

são uma lição para a 

Igreja... 

Existem vários  

trabalhos com os 

pobres, mas  talvez 

este  é o mais radical: 

estar com os pobres, 

no lugar dos pobres e 

os pobres mais “lascados”. Para dizer as palavras do Evangelho: são 

os mais “pequeninos” de Jesus.  

Como diz o capítulo 25 de Mateus: “Eu tive fome e me deste de 

comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste...” . 

Esse é um trabalho que faz um grande bem aos pobres, mas 

faz um grande bem também para a Igreja, diante dos Padres, 

dos Bispos, dos Leigos, diante da Cidade. A cidade precisa 

desses sinais... E por isso a minha visita.... 

Eu estou muito contente e façam isso! Façam isso sim, com alegria e 

muita fé. Tenho a certeza que quem está mesmo contente disso é 

nosso Senhor!” 
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O Governador do Estado de São Paulo, Dr Geraldo Alckmin encontra 400 ex viciados 

de crack acolhidos na Missão Belém, no dia das mães de 2013 e diz “A Missão Belém 

é uma benção!” 

No ano 2007, a Câmara municipal da Capital  deu ao Pe Giampietro Carraro o título de 

Cidadão Paulistano, como reconhecimento a toda a Missão Belém pela obra que vem 

realizando em prol da população de rua da capital. 
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A Missão Belém no Vaticano. O Pontificio Conselho para a 

Promoção da Nova Evangelização fez a Apresentação do Livro 

base da Missão Belém em sua Evangelização. Eis o que escreve: 

“O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização tem o 

prazer de apresentar este livro, fruto do serviço missionário que vem 

sendo desenvolvido pela Comunidade Missão Belém, agregação de 

fiéis, nascida em São Paulo, Brasil, a serviço dos mais pobres e 

necessitados, que recebem dela, não só ajuda material, mas também 

a proclamação da Boa Nova.  

Ao longo dos anos, a comunidade tem dado forma para diferentes 

caminhos kerigmáticos, que visam a promover o encontro de adultos, 

de casais, de jovens com Cristo.  

Este livro apresenta a série de encontros destinados aos adultos, 

denominados Ruah. 
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É, sem dúvida, um instrumento pastoral válido para os nossos 

tempos. A simplicidade da metodologia, a leveza do conteúdo e a 

importância dada ao testemunho fazem que estes encontros 

kerigmáticos possam ser reproduzidos a partir de qualquer instância 

eclesial, ou inspirar experiências semelhantes.  

 

Aqueles que se perguntam como fazer o Kerygma encontrarão nestas 

páginas uma resposta fortemente indicativa. Neste sentido, é um 

sinal de amor à Igreja que a Missão Belém queira partilhar com todos 

os detalhes sobre o seu modo de proceder no anúncio do 

Evangelho.  

... Reiterando o apoio deste Pontifício Conselho para a vossa 

missão, aproveito para enviar-vos minhas cordiais 

saudações”. 
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Projeto “Vida Nova”: Marco do Ano da 

Misericórdia da Arquidiocese de São Paulo 
 

Vindo ao encontro da proposta do Santo Padre Papa Francisco, a fim 

de que se realizasse uma Grande Obra de Misericórdia diocesana, no 

Ano da Misericórdia, em favor dos pobres, a Arquidiocese de São 

Paulo, através da Missão Belém, completou a restruturação do Prédio 

que se encontra na Praça da Sé, n. 47 a fim de instalar, nesse 

imóvel, O PROJETO VIDA NOVA para a acolhida do Povo de 

Rua da Cidade de São Paulo. 

O Projeto, operacionalizada pela Missão Belém, como foi explicado 

desde o seu lançamento, se propõe a ser uma “mão estendida” para 

quem sofre na rua, ajudando-o a encontrar uma VIDA NOVA, que lhe 

permitirá de vencer os vícios do álcool e das drogas e sair dessa 

situação de perigo mortal e grave humilhação. 
 

A casa não é um “albergue”, mas uma “família” que acolhe, em São 

Paulo, por uma semana, oferecendo a primeira ajuda. Depois, se 

necessário, e se o irmão acolhido concordar, continuará sua 

experiência espiritual nos outros Sítios da Missão até que precisar. 

 

A capacidade de acolhida no Prédio será de 80 irmãos de rua por 

semana. Sublinhamos que o Prédio, será um conjunto de 

“apartamentos” familiares, onde um Irmão de rua, “restaurado” há 

mais tempo, acolhe os que chegam da rua, como seus “amigos”, na 

sua casa e vive com eles, contando como foi a sua “restauração” e 

conduzindo-os no caminho que ele já percorreu. 

(No canal youtube da Missão Belém: “Droga nunca mais”, você poderá encontrar 

160 testemunhos, como esses que são contidos no livro e testemunham a 

eficácia da metodologia da Missão Belém) 
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Profissionais no campo do Direito que 
apoiam a Missão Belém 

PROCURADOR DE JUSTIÇA MARIO SERGIO 

SOBRINHO (esquerda)  e JUIZA DRA JACIRA  

(direita), membros da Fundação Porta 

Aberta, grande parceira da Missão Belém, 

junto com a Dra. ELOISA ARRUDA, 

secretária Direitos Humanos (Pref. SP), que 

apoia a Missão Belém (veja pág. 33) 

DESEMBARGADOR ANTÔNIO CARLOS 

MALHEIROS, membro de Porta Aberta, 

Conselheiro da Missão Belém, grande 

defensor das “Casas-Família” da Missão 

Belém 

PROF. VIDAL SERRANO, professor de 
Direito Constitucional da Faculdade de 
Direito da PUC-SP, PROCURADOR DE 

JUSTIÇA do Ministério Público do 
Estado de São Paulo  

(Fonte: Currículo Lattes) que 
considera as Casas-Família 

perfeitamente “regulares” 
 

Os principais parceiros da Missão Belém 


