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História da Casa Santo André 

A Casa Santo André, ao longo desses mais de 14 anos, vem se tornando um símbolo de dedicação 

ao próximo e, graças à credibilidade adquirida ao longo dos anos de atuação séria e responsável, 

vem ampliando seus trabalhos em todo o Distrito Federal. 

A missão começou em 15 de fevereiro de 2005, quando nasceu a Associação, em apoio ao 

Paciente com Câncer (AAPaC). A iniciativa surgiu, quando o fundador da entidade, o diácono José 

Ribamar de Moraes Silva, submetia-se a tratamento de câncer em Goiânia (GO). Ali, observou que 

alguns pacientes enfrentavam grande dificuldade de locomoção e até mesmo para se alimentar 

durante o tratamento, por falta de recursos. 

Então, o diácono Ribamar de Moraes compartilhou a ideia com um empresário amigo que, 

prontamente, decidiu colaborar com a cessão de um espaço, no subsolo de um prédio comercial, 

no Setor Central do Gama, onde a AAPaC, sem apoio governamental, contava apenas com muita 

fé, boa vontade, uma mesa e uma cadeira. 

Mas graças à perseverança do fundador da entidade e dos colaboradores, a AAPaC conseguiu 

ajudar os pacientes com transporte, cesta básica e medicamentos. Com o apoio de um empresário 

local, passados alguns meses, o escritório foi ampliado. 

Em 2006, em uma celebração dominical na Festa de Cristo Rei, na Capela Santo André, o diácono 

Ribamar de Moraes, na homilia, convocou a comunidade a concretizar a Palavra de Deus, 

anunciada no evangelho (Mt. 25) através de um trabalho junto aos moradores de rua da cidade do 

Gama. Um grupo atendeu ao chamado e saiu às ruas, à noite, levando alimentos e cobertores aos 

moradores de rua que se encontravam pelas calçadas e prédios abandonados, identificando neles 

a parcela mais necessitada de apoio no Gama. Foi assim que esse grupo decidiu pôr em prática o 

apelo de Cristo no Evangelho: “Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede e 

de vestir a quem está nu.” 

A missão de resgate dessas pessoas, que começou com a distribuição de sopa, em seguida, 

encontrou na própria Capela Santo André, um ponto de apoio, onde os moradores de rua podiam 

tomar banho, fazer a barba, jantar e realizar momentos de espiritualidade e convivência. 

No entanto, o diácono Ribamar de Moraes desejava oferecer muito mais a quem só conhecia 

perdas em suas vidas. Queria dar a essas pessoas a oportunidade de retomar suas vidas, nos 

âmbitos familiar e profissional, com a restauração da dignidade e da cidadania. Para isso, buscava 

uma forma de encontrar um local para acolhimento dessas pessoas. 

Mas, na manhã de 30 de novembro de 2007, dia de Santo André, na porta da igreja São Sebastião, 

o diácono Ribamar de Moraes recebeu uma notícia que poderia desarticular seu trabalho de ajuda 

ao próximo; o proprietário do imóvel cedido informou que, infelizmente, havia vendido o prédio onde 

funcionava o escritório, solicitando que desocupasse o mais depressa possível, pois o comprador 

queria recebê-lo desocupado. Felizmente, por providência de Deus, e intercessão de Santo André, 

nesse mesmo dia, por volta de 14 horas, a Fundação Gama chamou o diácono para uma reunião 

na sede da entidade. Nessa ocasião, foi comunicado que o pedido da Associação de Apoio ao  
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Paciente com Câncer (AAPaC) foi aceito e, a partir daquela data, poderia utilizar o prédio da 

Fundação, situado na Quadra 7 do Setor Sul do Gama, para instalar uma casa de apoio aos 

moradores de rua. 

Era hora de arregaçar as mangas e contar, mais uma vez, com a graça de Deus e a participação 

dos colaboradores, voluntários e doadores. O local fornecido pela Fundação Gama estava 

depredado, sujo, ocupado por usuários de drogas. Na fachada foi colocada uma grande faixa com 

a inscrição: “Casa de Apoio aos Moradores de Rua”. Foram necessários seis meses de reforma 

nas instalações, com o suor das próprias pessoas em situação de rua e colaboração da comunidade 

local. 

A Casa de Apoio ao Morador de Rua foi inaugurada em 25 de junho de 2008, com o nome de Casa 

de Apoio Santo André. O primeiro grupo que colaborou com a entidade foi o Alcoólicos Anônimos 

(AA), ao auxiliar no estabelecimento de normas e de horários. Também, desde o início, a Pastoral 

da Sobriedade esteve presente auxiliando na reeducação e espiritualidade dos residentes. 

Em 2009, quando o trabalho da instituição e sua credibilidade já eram reconhecidos, a Casa Santo 

André participou, com o fornecimento de facilitadores, do Censo dos Moradores de Rua realizado 

pela Universidade de Brasília (UnB). Na ocasião foram identificados 2.543 pessoas em situação de 

rua em todo o Distrito Federal. E algo precisava ser feito a mais para mudar essa dura realidade. 

Em 2013, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF convidou o diácono Ribamar 

de Moraes para firmar uma parceria que tem mudado radicalmente a vida dos moradores de rua 

da Capital Federal. Por meio do convênio para o Serviço de Abordagem Social e para acolhimento 

institucional. 

Por meio dos convênios, foram contratadas pessoas de diversas áreas, num trabalho 

multidisciplinar para atuar no resgate dos moradores de rua: são profissionais que atuam nas 

Unidades de Acolhimento. Além disso, a Casa Santo André conta com o apoio imprescindível de 

voluntários, incluindo os responsáveis pela direção da entidade. 

Graças a essa iniciativa, pode-se oferecer alimentação, assistência espiritual, atendimento 

psicossocial, encaminhamento hospitalar, passagens para quem quer retornar ao seu local de 

origem, após contatos com familiares, entre outros serviços.   

 

Números: 

• 14 Anos de História 

• Casas Masculinas 

• Casa Feminina (Mulheres e crianças acompanhadas de suas mães)  

• 220 Pessoas Acolhidas 


