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Introdução

neste tempo em que o papa francisco nos convida 
a caminhar em direção às periferias do mundo, a ficar 
junto dos que mais sofrem, a pastoral carcerária nacional 
está colocando em suas mãos esta apostila para ajudar 
a realizar esse encontro com os mais afastados de nossa 
sociedade, os mais rejeitados, os nossos irmãos e irmãs 
encarcerados, para, com eles, construir a igreja de Jesus 
cristo.

este material busca preparar as pessoas para o tra-
balho de pastoral carcerária. informando e orientando 
sobre como organizar a equipe pastoral até como traba-
lhar dentro do cárcere, ele também trata das coisas prá-
ticas, indispensáveis, que o agente de pastoral carcerária 
não pode omitir. Quem conhece a pastoral carcerária vai 
dizer: “nada nesta apostila é novo, tudo já foi dito, co-
mentado e escrito em encontros, em outras apostilas ou 
em palestras”. estamos aqui justamente reunindo essas 
informações, palestras, falas e escritos, de uma maneira 
mais sistemática, organizada, numa ordem que facilite 
aos novos agentes entender e melhor se preparar para essa 
ação missionária. 

as orientações, diretrizes e ações aqui colocadas são 
resultados da experiência dos agentes pastorais que já 
têm uma grande vivência nesta área. a palavra de deus 
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toma o centro de todas as orientações e, em seguida, 
junta-se às orientações da vida dos agentes da pastoral 
carcerária, o magistério da igreja, as conferências lati-
no-americanas, as conferências da cnBB, a vida das 
pessoas presas e suas famílias e das pessoas que traba-
lham no sistema penal. 

olhar o sistema prisional como algo que vai mui- 
to além dos muros das prisões é fundamental para que 
o agente de pastoral carcerária não fique preso à ideia 
do pecado e da culpa individual, não enxergando, 
assim, a violência da desigualdade social que cria o en-
carceramento em massa dos mais pobres e a reprodu-
ção da violência e da mentalidade punitiva e vingativa, 
contrárias às práticas e aos ensinamentos de Jesus de 
nazaré. foi dentro dessa visão que esta apostila foi ela-
borada.

leia e estude este material com o seu grupo e o te-
nha sempre em mãos na formação dos novos agentes de 
pastoral carcerária, nas reuniões de aprofundamento, nos 
debates e principalmente quando surgirem dúvidas sobre 
o trabalho da pastoral carcerária. elaboramos esta apostila 
com muito carinho pensando nas dificuldades e nos de-
safios que os nossos agentes encontram e enfrentam por 
este Brasil afora. os temas aqui elaborados são resultados 
das perguntas e dúvidas que a coordenação nacional da 
pastoral carcerária tem encontrado nas visitas aos estados 
e dioceses do Brasil.

meu irmão, minha irmã! estamos juntos nesta mis-
são que deus confiou a nós. abracemo-nos para nos 
fortalecer, nos apoiar mutuamente e melhor construir 
juntos o mundo desejado por deus. Um mundo sem 
prisões! nosso deus é o deus da liberdade! 

“então o senhor lhe disse: ‘eu vi a opressão de meu povo 
no egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei 
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conhecimento de seus sofrimentos. desci para libertá-los...’” 
(ex 3,7-8).

com fé e dedicação, vamos juntos nesta missão!

Pe. Valdir João Silveira
coordenador nacional da pastoral carcerária – cnBB  

Julho de 2014 


