


Articulação estadual das Pastorais Sociais

Articulação com Movimentos Sociais

Realização de 04 encontros por Províncias Eclesiásticas 

Coordenação da 6ªSSB RS: Equipe executiva da comissão 
episcopal; 04 representantes das províncias eclesiásticas; 01 
representante das pastorais sociais (CPT); Representantes dos 
Mov. Sociais (MST, MMC, CUT, Grito Continental, MAB)

TRAJETÓRIA DA 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA NO RIO GRANDE DO SUL



Organização interna: GTs conteúdo, sistematização, comunicação

Live: o direito à terra e ao território (07/10/20)

Live: o direito ao trabalho (07/11/20)

Live: o direito ao teto (07/12/20) 

Live: Mutirão contra a fome: insegurança alimentar no contexto da 
pandemia (12/04/21). REDE SOBERANIA - Facebook: 2.807 pessoas alcançadas; 570 

engajamentos / YouTube: 31 visualizações; CNBB Sul3 – Facebook: 30 reações; 13 comentários; 
518 visualizações; REDE JOSIMO – Facebook: 109 pessoas alcançadas, 15 Engajamento.

Reunião com parceiros para projetar juntos ações frente à insegurança 
alimentar (16/04/21)

TRAJETÓRIA DA 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA NO RIO GRANDE DO SUL



Live: mutirão contra a fome denuncia (25/05/21)

Live: mutirão contra a fome anuncia (31/05/21)

Corpus Christi: coleta da solidariedade (03/06/21)

Live: soberania, para que serve o Estado (10/08/21)

Live: defender a democracia um compromisso de todos nós (07/07/21)

Live: por uma outra economia (07/06/21)

27º GRITO DOS EXCLUIDOS (07/09/21)

TRAJETÓRIA DA 6ª SEMANA SOCIAL BRASILEIRA NO RIO GRANDE DO SUL

Elaboração do “folder – temáticas da 6ªSSB” 



Diocese 
de Vacaria
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Diocese 
de Santa Cruz
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Arquidiocese de 
Porto Alegre
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DIOCESE DE SANTO ANGELO:
❑ A 6ª SSB foi tema de uma das atividades da Escola 

Missioneira.
❑ Mutirão contra a fome: arrecadação nas paróquias 

e MMC e distribuição pela Cáritas.

DIOCESE DE CRUZ ALTA:
❑ A 6ª SSB foi tema de uma das atividades da 

Escola Cristã de Fé e Política. 
❑ Mutirão contra a fome: e mobilizou reflexão e 

coleta Solidaria de alimentos nas paróquias

DIOCESE DE URUGUAIANA:
❑ Encontro de padres/religiosos com Comissão 8 (CNBB SUL3) debateu 

importância das Pastorais Sociais e da 6ªSSB: objetivos, temas, 
metodologia, etapas...

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA / CPT: Trabalhou o tema da 6ª SSB no seu curso de 
“Formação de militantes e agentes da CPT/RS”. Na etapa de maio aprofundou o 
tema “Ressonâncias e encaminhamentos da 6ª SSB” (60 participantes)

MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS/MMC) fez atividades e reuniões regionais no estado 
dialogando sobre a SSB, e rodas de conversa, relacionando o tema da violência contra a mulher 
com as temáticas da 6ªSSB. Também realizaram coletas de alimentos, em alguns lugares em 
parceria com a Cáritas, confecção e distribuição de máscaras e de mudas nativas.



DIOCESES DE BAGÉ /PELOTAS
❑ Rodas de conversas online apresentando a 6ªSSB (Set/20 -24 pessoas; Març/21 – 22 pessoas); 
❑ Encontro da Província de Pelotas abordou e motivou as dioceses para a 6ªSSB; 
❑ Divulgação de materiais e atividades sobre a 6ªSSB: grupos de whatsapp; para as paróquias; Boletim Diocesano.
❑ Participação nos cursos da 6ªSSB: envolvimento de lideranças de Bagé. 
❑ Aprofundamento temático: “Mutirão Sul - O Mundo do trabalho em tempo de pandemia” (Abril/21 - 30 pessoas, Bagé e 

Pelotas) e “Roda de Conversa sobre Cidadania” (Bagé em 7/09/21). Mutirão contra a fome: mobilizou reflexão e coleta 
Solidaria de alimentos nas paróquias

DIOCESE DE SANTA MARIA: 
❑ Divulgação de materiais e 

atividades sobre a 6ªSSB: grupos de 
whatsapp; para as paróquias; 
Boletim Diocesano; imprensa local

❑ Encontro virtual de mobilização: 
março/2021 (Paróquias, 
Movimentos, Pastorais); 

❑ Criou grupo de Coordenação;
❑ Mutirão contra a fome: mobilizou 

reflexão e coleta Solidaria de 
alimentos nas paróquias

ARQUIDIOCESE DE PASSO FUNDO: 
❑ Reuniões com as Pastorais Sociais e Cáritas para dialogar sobre a 6ªSSB;
❑ Definiram pela realização de estudos nas entidades e pastorais.
❑ Divulgação de subsídios no site da Arquidiocese

ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE:
❑ Realizou reuniões de mobilização e 

uma Atividade Online sobre a 6ªSSB; 
❑ Divulgação de materiais e atividades 

nas redes sociais;
❑ Mutirão contra a fome: mobilizou 

reflexão e coleta Solidaria de 
alimentos nas paróquias



❑ Coordenação diocesana da 6ªSSB: Comissão Diocesana do Serviço da Caridade
❑ Primeira “reunião virtual” de apresentação da 6ªSSB em dez/20 (45 participantes)
❑ Reuniões de planejamento e/ou mobilização por localidade para mobilização de diferentes regiões da 

diocese (virtuais / presenciais / média 12 participantes)
✓ Coqueiro Baixo; Dr. Ricardo; Encantado/Arvorezinha; Candelária; GT Norte...

ENCONTROS PARA DEBATE DA REALIDADE LOCAL / APROFUNDAMENTO TEMÁTICO:
✓ Mutirão de ENCANTADO/ARVOREZINHA (30 participantes/V)
✓ Mutirão da REGIÃO NORTE DA DIOCESE (52 participantes/V)
✓ Mutirão de  PUTINGA (20 PARTICIPANTES/P)
✓ Mutirão de DIOCESANO - TRABALHO E VIDA COM O ECONOMISTA Marcio Pochman (41 participantes/V)
✓ Mutirão de MUÇUM (100 participantes/sendo 50 jovens/P)
✓ Formação com jovens em Relvado (26 jovens)

DIOCESE DE SANTA CRUZ - ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DA 6ªSSB

❑ Live de Mobilização com D. Silvio (60 participantes)
❑ Live Formativa (35 participantes)
❑ Lançamento do Ano Pastoral – foco na 6ªSSB (80 participantes)
❑ Rodas de Conversa: em paróquias; com padres; com agentes pastorais
❑ Mutirão contra a fome: mobilizou reflexão e a coleta Solidaria de alimentos nas paróquias da diocese.

PROPOSTAS: Apoiar o Plebiscito Popular contra a Privatização da Companhia de Riograndense de Saneamento - CORSAN; Lutar por uma 
reforma tributária justa e progressiva; lutar por reforma política que acabe com privilégios e corrupção; realizar a 6ª SSB nas paróquia, com 
jovens; envolver a sociedade (sindicatos, professores, prefeituras, alunos, funcionários públicos...); envolver-se, desde agora, no processo da 
44ª Romaira da Terra a se realizar em  Ilópolis, RS, em março de 2022. 

PARCERIAS: Sindicatos, Emater, Professores, Vereadores, entre outros.



❑ Seminário Diocesano: sistematização e reflexão das lives realizadas.
❑ Mutirão contra a fome: dia 07/09 (Grito dos Excluídos), almoço para pessoas em situação de rua, na Casa da Fraternidade. 

❑ Coordenação local: constituição da Comissão Diocesana da 6ªSSB
❑ Mobilização para a 6ªSSB: diversas reuniões com Pastorais Sociais da Diocese

DIOCESE DE VACARIA - ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DA 6ªSSB

❑ Ações potencializadas: 
✓ convênio com a Conab para cestas básicas para famílias necessitadas; 
✓ início de um cadastramento de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social;
✓ Fazer convênio com a prefeitura para acolhimento dos irmãos em situação de rua na Casa da Fraternidade (parceria).
✓ engajamento no “Plebiscito Popular das Privatizações”: envolvimento e mobilização local

❑ Mobilização / Aprofundamento temático (lives): 
✓ ECONOMIA DE FRANCISCO E CLARA (2020)
✓ SEMENTES CRIOULAS E SOBERANIA ALIMENTAR (2020)
✓ SEMINÁRIO TEMÁTICO – TRABALHO (2021)
✓ SEMINÁRIO TEMÁTICO – TERRA (2021)
✓ SEMINÁRIO TEMÁTICO – TETO (2021)

❑ Projeção: 
✓ Elaborar síntese dos seminários; aprofundar coletivamente; articular o Fórum Dom Orlando Dotti; conhecer melhor a 

Economia de Francisco e Clara; Promover campanhas solidárias ... 
✓ Médio Prazo: pensar ações concretas (causa comum), espaço de acolhida (migrantes e moradores em situação de rua)
✓ Elaborar uma cartilha com a sistematização dos encontros realizados.
✓ Realizar ação conjunta com as pastorais sociais na semana mundial do pobre (11/21).
✓ Atividade celebrativa de 35 anos dos Mov. Sociais Populares na Diocese de Vacaria (12/21).



DIOCESE DE NOVO HAMBURGO - ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO e REALIZAÇÃO DA 6ªSSB:

❑ Articulação da 6ªSSB na diocese: Operativa das Pastorais Sociais (média 12 participantes)
❑ 1ª reunião da Diocese de NH, com Pastorais Sociais, de mobilização da 6ª SSB na diocese (Out/20 – 23 participantes)
❑ Lançamento - live, abril (100 interações / 1100 visualizações).
❑ Pesquisa / formulário.

❑ Mutirões “locais/regionais”: 
✓ Mutirões paroquiais (04 atividades / 80 participantes)
✓ Vale do Paranhama (03 atividades / 63 participantes)
✓ Live do CEPA: Situação e Rumos da Democracia e Trabalho (63 pessoas / 1524 visualizações)
✓ Diocesano c/ líderes da Pastoral da Criança e agentes de Cáritas (02 atividades / 52 participantes) 
✓ Semana Social Paroquial - Rede de Comunidades São João Batista do Arroio da Manteiga/S.L. (celebrações, rodas de 

conversas e lives exclusivas do evento / 350 pessoas ou mais).
✓ Mutirões de partilha (03 atividades / 62 participantes)
✓ Por se um evento local, muitas das ações são concretas: Ações de solidariedade c/famílias atendidas (Cáritas, Pastoral da 

Criança e População de Rua); Grupo Ambiental; Coletivo sobre o Mundo do Trabalho; Grupo Casa de Francisco e Clara, 
início do atendimento a um estabelecimento prisional.

❑ PARCEIROS: Unisinos, Prefeitura de São Leopoldo, Movimento Ecológico, Sindicato dos Professores de SL, Mvto de Luta pela 
Moradia, Economia de Francisco e Clara, Fórum de Economia Solidária de NH, Entidades Sociais, coop. de trabalho, pastorais...

❑ Lives Diocesanas de aprofundamento temático:
✓ Mutirão Temático TERRA,  E ECONOMIA (60 interações / 882 visualizações)
✓ Mutirão TERRITÓRIO (50 interações / 418 visualizações)
✓ Mutirão TETO e SOBERANIA (60 pessoal / 815 visualizações)
✓ Mutirão TRABALHO E DEMOCRACIA (50 interações / 480 visualizações)



TERRA/TERRITÓRIO:
Expansão do agronegócio na região através 
da concentração das propriedades (sistema 
de arrendamento); avanço da monocultura 
em detrimento da diversificação dos 
alimentos, agricultura orgânica e 
agroecológica (D. S. Cruz).
Importância de reconhecer as influências dos 
povos tradicionais (Quilombo de Taquara e 
Comunidade indígena de São Leopoldo) bem 
como compreender a complexidade da 
economia local, com as influências da 
migração européia (em especial a Alemã) e a 
complexidade ambiental a partir do Rio dos 
Sinos (D.NH).

TETO /MORADIA:
A importância de políticas públicas 
integradas em cada território da 
cidade, conforme as necessidades 
(D. NH)
Falta de cuidado com os resíduos 
sólidos (D. S. Cruz) 

ECONOMIA:
Falta de reforma tributária justa (D. S. Cruz)
A importância de valorizar pequenas iniciativa e 
organizações (hortas comunitárias, Economia solidária, 
ações pró ativas que sejam realizadas na comunidade e 
lutar pela garantia de direitos junto aos Deputados que 
foram eleitos com nosso votos. Nosso trabalho tem que 
ser gerador de vida (D. Bagé/Pelotas). 

TRABALHO:
Falta de emprego, desigualdade social e 
fome; pouca solidariedade, não há 
igualdade de oportunidades; faltam 
políticas públicas que incentivem o 
jovem a permanecer no meio rural. 
Crescimento do alcoolismo e das drogas; 
Como manter os jovens trabalhando na 
região? (D. S. Cruz)
Valorizar as alternativas de geração de 
renda e compreender os desafios do 
mundo do trabalho em nossa região (D. 
N.H) 

PREOCUPÃÇÕES DOS JOVENS: A desigualdade social (poucos com 
muito e muitos com pouco); luta pela sobrevivência; exploração do 
trabalho, salários injustos são origem de muitos problemas e gera 
violência, ódio e fome. Preconceitos, corrupção, crise ambiental por 
causa da exploração exagerada da natureza e o excessivo padrão de 
consumo. A ganância que transforma um desejo (tênis de marca, 
roupa da moda, etc) em necessidade, gerando violência para 
satisfazê-la. Falta de investimentos sociais (educação, saúde, 
alimentação e moradia de qualidade). Será que há solução, é 
possível superar esta realidade? (D. S.Cruz)

ALGUNS 
APONTAMENTOS 
DOS “MUTIRÕES” 

DE DIÁLOGOS






