
“Como os pássaros, que cuidam de seus fi lhos ao fazer um ninho no alto das árvores e nas montanhas, 
longe de predadores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, devemos cuidar de nossos fi lhos como 
um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los.”

Zilda Arns (Trecho do último discurso)
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No início de 010, o município catarinense 

de Forquilhinha decretou três dias de luto 

pela perda de sua mais nobre cidadã: 

Zilda Arns. Nascida em 5 de agosto de 

13, a mulher que salvou a vida de quase 

dois milhões de crianças brasileiras foi 

vítima de um cruel terremoto em Porto 

Príncipe, capital do Haiti – uma catástrofe 

monumental que vitimou mais de 110 mil 

pessoas. A sanitarista e médica pediatra 

faleceu dentro de uma igreja, tendo nela 

restado em pé apenas uma cruz com a 

imagem de Jesus Cristo na parte externa. 

Zilda Arns abre nossa galeria de grandes 

vultos da humanidade deste relatório anual 

por três motivos: seu falecimento recente, 

seu legado inestimável e seu vínculo com 

o próprio Grupo Bom Jesus, posto que a 

família Arns balizou os fundamentos de sua 

atuação, tanto nos conceitos de entidade 

estudantil quanto nas premissas e nos 

valores que regem sua conduta social.

Seus estudos e seu trabalho como médica 

no hospital de crianças César Pernetta, em 

Curitiba, fez com que fosse convidada, em 

180, a coordenar a campanha de vacinação 

Sabin, para combater a primeira epidemia 

de poliomielite, que começou em União 

da Vitória, no Paraná, criando um método 

próprio, depois adotado pelo Ministério da 

Saúde.

A pedido da CNBB, criou em 183 a Pastoral 

da Criança juntamente com o presidente 

da CNBB, Dom Geraldo Majella, Cardeal 

Agnelo, Arcebispo de Salvador e Primaz 

do Brasil, que, na época, era Arcebispo 

de Londrina. No mesmo ano, deu início à 

experiência a partir de um projeto-piloto 

em Florestópolis, Paraná. Após 5 anos, a 

pastoral acompanhou 1.816.61 crianças 

menores de seis anos e 1.07.73 de famílias 

pobres em .060 municípios brasileiros. 

Neste período, mais de 61.6 voluntários 

levaram solidariedade e conhecimento 

sobre saúde, nutrição, educação e 

cidadania para as comunidades mais 

pobres, criando condições para que elas 

se tornem protagonistas de sua própria 

transformação social.

Em 00, recebeu da CNBB outra missão 

semelhante: fundar e coordenar a Pastoral 

da Pessoa Idosa. Atualmente mais de 100 

mil idosos são acompanhados mensalmente 

por 1 mil voluntários de 57 municípios de 

11 dioceses de 5 estados brasileiros.

Dividia seu tempo entre os compromissos 

como coordenadora nacional da Pastoral da 

Pessoa Idosa e coordenadora internacional 

da Pastoral da Criança e a participação como 

representante titular da CNBB no Conselho 

Nacional de Saúde, e como membro do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – CDES.

Em 001, 00, 003 e 005 a Pastoral da 

Criança foi indicada pelo Governo Brasileiro 

ao Prêmio Nobel da Paz. Em 006, a Dra. 

Zilda foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, 

junto com outras  mulheres de todo o 

mundo. Também é cidadã honorária de 

dez estados brasileiros e de trinta e dois 

municípios e doutora Honoris Causa de 

cinco universidades.

A trajetória que acompanha esta incansável 

mulher é a mesma que rege e inspira o 

Grupo Bom Jesus, que, manterá a fi gura de 

Zilda Arns como um modelo a ser admirado 

e seguido.

Nascida
para amar
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