
MOVIMENTO PELA VIDA 

 
Considerações 

1. Os problemas que atingem a sociedade como violência, uso de drogas, inversão de valores morais, etc., 
são graves e se tornaram constantes; 

2. A sociedade de Passos (como em todo o Brasil) tem assistido à escalada desta violência e destes demais 
problemas; 

3. No entanto, isso é meramente conseqüência, faz-se necessário identificar as causas; 
4. É unânime a identificação destas causas na desestrutura familiar, nas relações intrafamiliares, e na própria 

formação ética e moral do ser humano; 
5. Também há uma falência do sistema vigente, com ineficácia do Estado para uma resposta satisfatória à 

sociedade, tanto na prevenção, repressão, ressocialização e reeducação dos infratores; 
6. Conclui-se que todo o país está em uma crise moral e de valores; 
7. A finalidade da religião é dar formação moral, afastar o ser humano dos vícios e das questões que o 

degradam e dificultam a vida em sociedade; 
8. As lideranças religiosas têm uma ligação direta com as pessoas, mantendo contato direto com as raízes 

dos problemas, e, portanto, têm condições de atuar diretamente nas causas, não só para combater as 
conseqüências. 

Nesta ordem de fatos, o que podem as instituições religiosas realizar?  
É possível colaborar com a sociedade? 
Há, dentre as diversas religiões e instituições religiosas, um ponto de ação comum?    
Como mudar a mentalidade das pessoas? 
Como a sociedade vê a atuação dos religiosos? 

Objetivos 

1. Identificar um ponto de ação comum 
2. Criar projetos de cidadania, de nítidos contornos sociais em benefício da população em geral 
3. Ter sempre em foco que a vida humana está acima de toda e qualquer conveniência, inclusive religiosa;  
4. Ter por meta o resgate da dignidade da pessoa humana; 
5. Desenvolver um pensamento sistêmico, não isolado dos problemas morais e sociais da comunidade 
6. Desenvolver a premissa de atuação Família-Escola-Igreja-Poder Público 
7. Ter por foco o resgate de uma melhor estrutura familiar, e orientar nas relações intrafamiliares 
8. Desenvolver uma educação libertadora 
9. Fazer um planejamento estratégico das ações. 

 
Propostas 

1. Criação do Movimento Pela Vida, em Passos. 
2. Criação de caminhada pela paz, com manifestações contra violência e de demonstração de união de 

religiosos em favor da vida, em todas as áreas da comunidade, principalmente nas periferias; 
3. Formação de comissões para visitação de escolas para reuniões com educadores e com os pais para 

desenvolver uma conscientização na educação familiar; 
4. Formação comissões e visitar órgãos, autoridades e entidades públicas; 
5. Criação mecanismos de divulgação da cultura de paz e de amor à vida; 
6. Elaboração de cartaz/panfleto com divulgação das propostas de paz e em favor da vida;  
7. Divulgar estas propostas na mídia 
8. Elaborar medidas emergenciais contra consumo de álcool e outras drogas; 
9. Mobilização das igrejas no projeto, atraindo participantes e agregando pessoas de áreas científicas 

específicas, médicos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, etc., para integrar e colaborar com o projeto; 
10. Parceria com Secretaria de Educação do Município e do Estado na cidade para capacitação de professores 

de ensino religioso (elaboração de currículo, matérias, cursos) para melhor atuação nas escolas, 
salientando uma forte orientação de cidadania, ética e valorização da vida e dos direitos humanos; 

11. Realização de um encontro na cidade para oração pela paz. 


