
Fundo Diocesano de Solidariedade:

“Apoiar projetos que combatam a exclusão social (fome, miséria, condições 
precárias de vida) a partir da promoção e da organização dos grupos de excluídos, 
reforçando os laços de solidariedade entre eles e entre agentes de pastorais e 
organizações sociais comprometidos com a promoção humana e as transformações 
sociais”.

(Cartilha Fundo Diocesano de Solidariedade, 2009, Cáritas Brasileira-Organismo da CNBB)
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Despesas administrativas.

Grito dos Excluídos;

Animação, divulgação e realização das Campanhas;

Questões emergenciais;

Projetos dentro de temática da CF;

Projetos das Pastorais Sociais;

(Fraternidade, Missionária e da Evangelização)
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Os projetos apresentados à Comissão, se aprovados, terão até 60 dias para 
recebimento dos recursos, sendo assim, a data prevista para início da execução 
do projeto deverá sempre levar em conta este prazo.

Os projetos deverão ser entregues à Cáritas Arquidiocesana ou Secretariado de 
Pastoral, até o dia 10 de cada mês.

Novos projetos só serão analisados mediante prestação de contas do projeto 
anterior, caso tenha sido solicitado, se não houver nenhuma pendência.

Cada grupo, pastoral, entidade, só poderá apresentar um projeto por ano, o qual 
deve ser acompanhado de uma carta de apresentação assinada pelo pároco ou 
padre de referência do grupo.

O valor máximo de apoio a projetos é R$ 4.500,00 sendo que, somente até 1/3 
deste total pode ser utilizado para assessoria. Todos os projetos deverão, sempre, 
apresentar contrapartida.

PROJETOS APROVADOS EM 2021:

PROJETOS
COMUNIDADE,

PASTORAL,
INSTITUIÇÃO

DATA
APROVAÇÃO VALOR (R$)Nº

@arquidiocesedefortaleza         

www.arquidiocesedefortaleza.org.br

TOTAL DA COLETA DA CF 2021 = 100%

ENVIADO AO FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE  40%

REPASSADO AO FUNDO DIOCESANO DE SOLIDARIEDADE 60%

PROJETOS APROVADOS EM 2021

DESPESAS BANCÁRIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE SAÍDAS EM 2021

SALDO

R$ 53.990,85

R$ 21.596,34

R$ 32.394,51

R$ 10.046,47

R$ 7.440,00 

R$ 1.619,72

R$ 22.348,64

R$ 986,75

ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA

OBJETIVOS:
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RECURSOS, FORMA DE DISTRIBUIÇÃO:

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS:

Pastoral Carcerária 
Pedido Emergencial 10/12/2021 R$ 1.000,003

Pastoral 
Carcerária

Animação das 
Campanhas

Secretariado 08/10/2021 R$ 4.060,001

Festa da
Vida

09/12/2021 R$ 2.380,002
Coordenação da 
13ª Festa da Vida

10 DE ABRIL
COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE



OBJETIVO GERAL DA CF 2022:

Colocando a pessoa no centro;

Tecendo redes entre instituições educacionais (públicas e privadas) em vista de 
uma formação de excelência para educadores e educandos;

 

Conhecer e assumir o Pacto Educativo Global, como metodologia de trabalho;

Com criatividade e responsabilidade;
 

 
Humanizando as relações (familiares, sociais, ecológicas e de trabalho);

Encorajando atitudes de real impacto sócio-ambiental;

Fiscalizando políticas públicas educacionais e participacipando de audiências 
públicas nas câmaras, assembléias e parlamento.

PACTO EDUCATIVO GLOBAL, O QUE É?

Em sua mensagem, o Papa lembra da importância da 
educação como um ato de esperança, e sustenta que a 
educação é antes de tudo uma “questão de amor e 
responsabilidade... o antídoto à cultura individualista 
que muitas vezes transforma num verdadeiro primado 
da indiferença”. Para concretizar este pacto o Papa 
Francisco convoca todas as pessoas no mundo, 
instituições, igrejas e governos a priorizarem uma 
educação de qualidade, humanista e solidária, como 
modo de transformar a sociedade.     

É um movimento criado pelo Papa Francisco para 
impulsionar um novo compromisso social com o mundo, 
através da educação.

 

A educação ainda não é universal e de qualidade. (há exclusão, discriminação, 
sucateamento, redução de verbas);

A maioria das famílias está desconectada da escola no processo formativo; 

A educação não é apenas uma tarefa formal, mas existencial;

(Lançado em 15.10.2020, através de vídeo conferência) 
https://www.sagradoeducacao.com.br/pagina/1824-papa-francisco-lanca-o-pacto-educativo-global

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ALGUNS PROBLEMAS PERCEBIDOS:

Desafios que a CF nos impõe:
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2. Verificar o impacto das políticas públicas na educação. 

3. Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã em 
vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus. 

4. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo 
educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. 

 

 

5. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a 
dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o 
cuidado com a casa comum. 
 

1. Analisar o contexto da educação na cultura atual, e seus desafios 
potencializados pela pandemia. 

 

6. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, 
centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições 
católicas de ensino. 
 
7. Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de 
política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, 
dos mais pobres.

CAMPANHAS SOBRE EDUCAÇÃO:
“Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé 

cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário”  
(Texto Base pag. 19)


