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Um poder superior
Deus formou para si uma família e não uma organiza-
ção. Nosso Pai Celestial fez-nos Seus filhos, comparti-
lhou conosco a oportunidade de pertencermos à Sua fa-
mília, repartiu conosco Seu reino, nome, herança e Seus 
princípios. Deus é Deus de família. Mas, há milhões de 
crianças no mundo que não desfrutam nem do cuidado 
e nem da proteção de uma família. Muitas sofreram abu-
sos, violências, negligência e, por esses motivos, tiveram 
de ser separadas de suas famílias por meio de medidas 
protetivas; e ainda há órfãs e outras milhares que vivem 
nas ruas e vão sobrevivendo como conseguem.
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Dados do Brasil
Hoje, no Brasil, temos cerca de 50.000 crianças aco-
lhidas institucionalmente. Dessas, aproximadamente 
9.000 aguardam uma família por adoção, enquanto 
41 mil crianças e adolescentes permanecem vivendo, 
a maior parte deles, em instituições de acolhimento, 
mais conhecidas como “abrigos”, aguardando uma 
definição de sua situação jurídica para finalmente po-
derem voltar ao convívio familiar e comunitário. Há 
dezenas de milhares de crianças e adolescentes em si-
tuação de rua; só no estado de São Paulo, por exemplo, 
há mais de 70.000.
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Nossas crianças e adolescentes precisam do nosso amor, das 
nossas orações e também de nossas ações. Em Tiago 1:27, a 
Palavra de Deus nos fala que “a religião que Deus, o nosso 
Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e 
das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper 
pelo mundo”. No entanto, ainda existem milhões de crianças 
pelo mundo que crescem sem o benefício de relacionamen-
tos permanentes com adultos amorosos e responsáveis. Suas 
famílias foram desfeitas devido a pobreza, doença, morte, 
guerras, marginalização, violências, abusos, negligências, 
uso e abuso de álcool e outras drogas (lícitas e ilícitas), diver-
sos tipos de vícios, entre outras adversidades.

A Bíblia
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Deus conhece todas as crianças e 
adolescentes órfãos e vulneráveis 
pelo nome. Para Ele, todos são ama-
dos e Ele tem um propósito para 
cada uma dessas vidas preciosas. 
Tal como lemos em Salmos 68:5-6, 
o Senhor é um Deus que É o Pai 
dos órfãos, e faz com que o solitá-
rio viva em família. Assim, enten-
demos que há um chamado claro 
de Deus, agora, para que a Igreja 
cuide das crianças e adolescentes 
órfãos e vulneráveis. Acreditamos 
que a comunidade cristã, enquanto 
Corpo de Cristo, é capaz e deve ser 
referência em proporcionar a cada 
criança e a cada adolescente em si-
tuação de vulnerabilidade, vínculos 
familiares permanentes seguros e 
plena convivência em família e em 
comunidade.
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Sem o cuidado, o apoio e a consistência de uma família 
amorosa e protetiva, em uma comunidade estável de soli-
dariedade, as crianças e adolescentes órfãos e vulneráveis 
enfrentam desafios aparentemente insuperáveis.

Nem todos vão precisar de uma nova família, pois mui-
tos têm ainda a família de origem (genitores) ou extensa 
(avós, tios, irmãos etc.), pessoas com as quais podem 
manter os vínculos de afeto, e com o devido apoio e 
acompanhamento, retornar para o convívio de forma 
segura e permanente.

A família
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Por outro lado, há outros que pre-
cisarão ser adotados por uma nova 
família. Dessa forma, precisamos 
apoiar as famílias e organizações 
responsáveis por essas crianças e 
adolescentes. Precisamos, ainda, 
tanto acolher os vulneráveis, quanto 
adotar os que precisam de família.

Nesse sentido, são possíveis várias 
formas de intervenção da nossa so-
ciedade como um todo. Dentre elas 
encontramos as que estão apresen-
tadas a seguir.
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Conheça as principais formas de ajudar crianças e adoles-
centes órfãos e vulneráveis:

 
VISITA E APOIO FINANCEIRO E EMOCIONAL A 
COMUNIDADES MAIS VULNERÁVEIS

Trabalho de prevenção e fortalecimento familiar, promo-
vendo um ambiente adequado em família para o desen-
volvimento seguro da criança e do adolescente.

Como ajudar?
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APOIO FINANCEIRO E EMOCIONAL 
PARA O RETORNO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE AO LAR
Realizar visitas frequentes com o ob-
jetivo de apoiar e auxiliar na rein-
tegração familiar de crianças e ado-
lescentes que estiveram acolhidos 
judicialmente, isto é, afastados de 
suas famílias, para que, tanto os seus 
pais biológicos, quanto sua família 
extensa se mantenham no propósi-
to de organização e saúde familiar, 
para que não mais se separem e seus 
filhos cresçam se sentindo amados e 
seguros.

ADOÇÃO

Escolher o caminho da adoção de 
crianças e adolescentes, para ser pai 
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e/ou mãe e constituir a sua família. 
Informações sobre como funciona o 
processo de adoção podem ser obti-
das em www.adocao.org.br/7passos.

Auxiliar no preparo e acompanha-
mento de pessoas e famílias que 
queiram adotar ou já tenham ado-
tado para que esses procedimen-
tos sejam realizados de forma le-
gal, segura, responsável, amorosa 
e para sempre. A principal forma 
de auxiliar é por meio dos Grupos 
de Apoio à Adoção (GAAs), estru-
turados para essas atividades com 
bases legais. Para conhecer melhor 
o trabalho dos GAAs no Brasil, visi-
te o site www.angaad.org.br. Você 
pode ser parte disso participando 
de um grupo já existente ou ini-
ciando um grupo em sua cidade.
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APADRINHAMENTO AFETIVO

Ser padrinho e/ou madrinha de 
crianças e adolescentes em situa-
ção de acolhimento com poucas 
chances de retorno ao lar (devido 
a não reestruturação da família) ou 
de adoção devido à idade (crianças 
mais velhas), grande número de ir-
mãos (sem possibilidade de sepa-
ração devido ao forte vínculo afeti-
vo entre eles), ou devido a doenças 
graves, deficiências mais severas, 
síndromes etc., visando garantir e 
fortalecer o direito à convivência 
familiar e comunitária à crianças e 
adolescentes em acolhimento.

O padrinho/madrinha dispõe-se, de 
certa forma, a ser responsável, junta-
mente com o serviço de acolhimen-
to, pela criança/adolescente em suas 
demandas financeiras, emocionais, 
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físicas, intelectuais ou outras que es-
tiverem ao alcance, oferecendo uma 
nova perspectiva de vida.

ACOLHIMENTO FAMILIAR

Se capacitar para ser uma família 
acolhedora e proporcionar um lar 
temporário, acolhedor e apropria-
do à criança e ao adolescente órfão 
ou em situação de vulnerabilidade 
durante o período em que houver 
necessidade de cuidado e proteção, 
até que seja efetivada a reintegração 
familiar ou o encaminhamento para 
uma família adotiva.

Sendo uma família acolhedora, você 
contribui para que menos crianças 
e adolescentes necessitem viver em 
instituições, com a possibilidade de 
aprender novas referências familia-
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res, mais saudáveis e organizadas, 
durante o convívio com sua família 
e a comunidade que você pertence.

Caso ainda não haja um serviço de 
acolhimento na sua cidade, você, 
sua igreja/organização pode ser 
instrumento para implantá-lo em 
parceria com a Rede de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescen-
te. Entenda mais sobre o assunto: 
www.geracaoamanha.org.br/ebookaf.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Em muitos casos, o acolhimento 
institucional, conhecido ainda hoje 
como “abrigo”, ainda se faz necessá-
rio, embora esse não seja o modelo 
ideal para crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. 
Estudos comprovam que crianças e 
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adolescentes que estão sob cuidados 
familiares se desenvolvem muito me-
lhor se comparados àqueles que per-
manecem acolhidos em instituições.

No entanto, precisamos também 
auxiliar os acolhimentos institu-
cionais em suas necessidades, para 
que possam acolher da melhor ma-
neira possível. Precisamos construir 
ações e intervenções, estar dentro 
dos acolhimentos, presentes, para 
promover cuidados adequados a 
crianças e adolescentes que por al-
gum motivo ainda necessitem per-
manecer ali.

SENDO CRISTÃOS

Cristãos comprometidos com o 
Reino de Deus e coerentes com o 
Evangelho de Cristo, que desejam 
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ardentemente ser relevantes nessa 
geração, têm o privilégio e a opor-
tunidade de serem a encarnação do 
amor de Deus, na transformação 
de histórias trágicas em histórias 
de amor, tanto por meio do acolhi-
mento, do voluntariado, do suporte, 
quanto do ofertar, da adoção e de 
outras intervenções.

Há um choro, há um clamor de mi-
lhões de crianças e adolescentes, no 
Brasil e em todo o mundo, sendo 
levantado agora. Nós somos a res-
posta de Deus para essas orações. 
Precisamos prosseguir compreen-
dendo o nosso papel, dispondo-nos 
e reforçando a ideia de “eis-nos aqui 
e envia-nos a nós” e a agir, prepa-
rando-nos adequadamente.
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Então, sigamos 
juntos, até que toda 

criança e adolescente 
viva em família!



ANGAAD
Uberlândia • MG • Brasil

+55 34 3235-5615 • +55 34 99794-6000 (WhatsApp)

angaad@angaad.org.br • www.angaad.org.br

1ª edição • Fevereiro de 2020

 
 
Organizadora: Sara Vargas
Editor: Cristian Fernandes
Projeto gráfico: André Stenico

Crédito das imagens
Capa: Alptraum - Depositphotos
Página 3: Markus Spiske - Unsplash
Página 4: Ben White - Unsplash
Página 5: TpaBMa2 - Depositphotos
Página 6: David Beale - Unsplash
Página 7: Ben White - Unsplash
Página 8: Vincent Delegge - Unsplash
Página 9: Eye for Ebony - Unsplash
Página 10: Craig Philbrick - Unsplash
Página 11: M.T ElGassier  - Unsplash
Página 12: Sebastián León Prado - Unsplash
Página 13: Larm Rmah - Unsplash
Página 14: National Cancer Institute - Unsplash
Página 15: Church of the King - Unsplash
Página 16: Anna Earl - Unsplash
Página 17: Erika Giraud - Unsplash 
 
 

© 2020 ANGAAD
É permitida a reprodução parcial ou total, apenas

para uso não-comercial, desde que citada a fonte.



www.angaad.org.br

www.thesend.org.br

www.wwobrasil.org.br


