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Planejamento da Missão Apostólica com Ênfase no Serviço Social 
Província de Santa Cruz, Passo Fundo, Brasil 

  

A Província da Santa Cruz tem uma rica história de serviço aos necessitados por meio dos apostolados da 
educação, saúde e serviço social. Neste artigo, gostaríamos de partilhar sobre o processo da Província de priorizar o 
serviço social em cada uma dessas áreas de apostolado, um serviço alicerçado na ética, na dignidade humana e nos 
direitos de cada pessoa criada à imagem de Deus. 

Na Á rea da Educação, promovemos a inclusão educacional de crianças, adolescentes e jovens por meio da 
concessão de 1.361 bolsas de estudo, reafirmando nosso compromisso de garantir o acesso à educação de qualidade 
às pessoas carentes e vulneráveis. Com este auxílio, as crianças e os jovens podem frequentar as Escolas Notre Dame 
e crescer espiritual, intelectual, física e emocionalmente na esperança de que se engajem na construção de um mundo 
melhor. Na Á rea da Saúde, ajudamos as pessoas carentes a ter acesso a serviços de saúde gratuitos e de qualidade. 
Nossas instituições de saúde têm a bênção de atender a mais de 16.600 pacientes ambulatoriais e internados ao ano. 
Isso é de suma importância numa realidade onde se constata o envelhecimento da população e, onde as famílias com 
crianças pequenas, muitas vezes não têm recursos para buscar serviços básicos de bem-estar ou cuidados intensivos. 
Na própria Á rea de Serviço Social, prestamos serviços de proteção social e de apoio a 160 crianças e adolescentes e 
serviços de proteção mais complexos a 107 residentes em nossos centros para pessoas da terceira idade. Os problemas 
enfrentados pelas famílias, a atual pandemia, o abuso, a violência e as dificuldades financeiras aumentam o estresse 
sobre indivíduos e famílias. Nossa ênfase na promoção da dignidade humana e na defesa dos direitos humanos tem 
ajudado muitas pessoas a alcançar uma melhor qualidade de vida.   

Para garantir um excelente serviço nestas três áreas, de abril a setembro de 2021, a Província promoveu 12 
reuniões de planejamento estratégico online. As reuniões envolveram equipes multidisciplinares com a participação 
de Irmãs e cerca de 50 colaboradores dessas áreas do apostolado. O objetivo dos encontros foi estabelecer metas e 
ações estratégicas para o próximo triênio (2021-2024) para as atividades sociais da Rede ND, as quais fortalecerão 
nossa capacidade de propiciar uma cultura do encontro e do cuidado em nossos apostolados.  

Esta forma inovadora de planejar a integração de ações de serviço social em todos os apostolados prepara 
profissionais melhor treinados e comprometidos que compartilham a mesma visão, valores e princípios do Evangelho. 
O compromisso das Irmãs e colaboradores na área do serviço social está alinhado com o plano estratégico mais amplo 
da Província e leva em consideração as necessidades daqueles a quem servimos, especialmente, no que se refere à 
igualdade de direitos e ao acesso a serviços de qualidade.  


