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JOSÉ RIBAMAR DE MORAES SILVA 

 

BIOGRAFIA 

Capítulo 1 - Bom Princípio do Piauí, nascimento (1946).  

No dia 2 de maio de 1946, nascia numa pequena cidade do interior do estado do Piauí, filho 

do casal Antônio Rodrigues da Silva e Luiza Raimunda de Moraes, e batizado na igreja matriz 

da cidade com o nome de JOSE RIBAMAR DE MORAES SILVA. Sua mãe, Luiza, havia 

perdido três filhos, numa sequência de fracassos na gestação, visto que a mesma necessitava 

de tratamento médico para sanar o problema de saúde.  

Capítulo 2 – Bom Princípio do Piauí, infância, até aos 12 anos (1946 a 1958).  

Período em que morou numa casa ao lado de uma “taboqueira” onde hoje está sendo 

construído um Centro Cultural. Foi uma infância livre e feliz, ao lado de seus pais, irmãos, 

tios e primos. A partir do 7 anos de idade já ajudava na economia familiar, vendendo bolos na 

estação do trem. Estudava no Grupo Escolar Sebastião Bezerra e se divertia com os colegas 

na simplicidade de vida de criança pobre do interior.   

Capítulo 3 – Parnaíba - PI, de 13 aos 15 anos (1959 a 1961).  

O pai, Antônio Rodrigues, conhecido com o Mestre Carpina, por ser o carpinteiro de renome 

em toda a região, tinha um compromisso de investir na educação do seu filho caçula. Por isso, 

terminados os estudos em Bom Principio, o levou a cidade de Parnaíba para dar continuidade 

à vida escolar.  Ali o matriculou na Escola Onze de Outubro – pertencente à diocese de 

Parnaíba, onde concluiu as últimas séries do curso primário.  

Capítulo 4 – Fortaleza - CE (Messejana), de 16 a 19 anos (1962 a 1965).  

Com 16 anos de idade, o jovem José Ribamar sentiu-se vocacionado à vida sacerdotal e 

religiosa, através do carisma franciscano. Foi, então, encaminhado à Messejana, em 

Fortaleza/CE, para cursar o Ginásio, no Seminário Seráfico Nossa Senhora do Brasil, onde 

permaneceu estudando até o final de 1965. 

Capitulo 5 – Guaramiranga - CE (1966).  

Neste ano, chegou à cidade de Guaramiranga/CE, no alto da serra de Baturité. Ali passou um 

ano especial, de formação exclusivamente religiosa, aprofundando a espiritualidade 

franciscana. 
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Capítulo 6 – Sobral - CE (1967 e 1968).  

No início de 1967, foi para a cidade de Sobral/CE para cursar o Ensino Médio (Cientifico), no 

Convento São Francisco, onde permaneceu até o final de 1968. Nesta ocasião, foi convidado a 

lecionar num curso de alfabetização de adultos, tomando gosto, então, pelo magistério. 

Capítulo 7 – Guaramiranga (1969).  

Volta à cidade de Guaramiranga para fazer o curso de Filosofia, sendo que, no final deste ano, 

deixa o seminário e decide enfrentar a vida no Rio de Janeiro. 

Capítulo 8 – Rio de Janeiro (1970 a 1979). 

No principio do ano de 1970, percorre as ruas do Rio de Janeiro em busca do primeiro 

emprego, numa cidade desconhecida e sem nenhuma experiência profissional. Mas, graças ao 

conhecimento adquirido nos anos de estudo no Seminário, já em fevereiro deste mesmo ano é 

admitido no seu primeiro emprego no escritório da Globex Utilidades (Ponto Frio), onde 

permaneceu apenas três meses, pois foi aprovado no concurso de uma Empresa mais 

estruturada, chamada Light do Brasil. Em 1973 passa no vestibular, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro e começa a trabalhar também como revisor do Jornal do Brasil. Em 

dezembro de 1974, tendo conhecido o amor de sua vida, casou-se com Marielza, na Igreja 

Nossa Senhora das Graças, em Nova Iguaçu/RJ. Trabalhando, durante o dia e estudando noite, 

concluiu o curso de Letras, em 1976. No ano seguinte é aprovado no concurso estadual como 

professor de língua portuguesa e, em seguida, como escriturário do Banco do Estado do Rio 

de Janeiro (Banerj). No mês de julho de 1979, em passeio à Capital Federal, encantou-se com 

a beleza e tranquilidade das áreas verdes da cidade de Brasília. Voltando ao Rio, solicitou 

transferência. Chegando a Brasília, com toda a família, no final de 1979. 

Capítulo 9 – Brasília (1980 a 1989).  

Logo no ano seguinte (1980), começa a lecionar no Colégio Compacto, no Gama, e em 1981, 

é aprovado em concurso, para a carreira do magistério da Fundação Educacional do DF e 

Colégio Militar de Brasília. A partir de então, por opção pessoal, dedicou-se exclusivamente 

ao magistério, como professor de Língua Portuguesa e Literatura.  

Capítulo 10 – Brasília (1990 aos dias atuais). 

Em 1993 iniciou o Curso Superior de Teologia, sendo ordenado diácono permanente, em 

1998. Passando, nos anos seguintes, a exercer as funções de Presidente da Comissão 

Arquidiocesana, Presidente da Comissão Regional de Diáconos do Centro Oeste e de 

tesoureiro da Comissão Nacional de Diáconos.  

Tendo sido aposentado do magistério, assumiu a função de Diretor de Serviços Públicos da 

Administração Regional do Gama e de Assessor Legislativo da Câmara Legislativa do DF, até 

2004, quando passou pela experiência de um câncer.  
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Esta experiência, certamente, foi um marco em sua vida. O câncer, que poderia paralisar a sua 

trajetória, foi, ao contrário, um fator motivador. Buscou os recursos necessários, dedicou-se 

no tratamento, superou os momentos mais dramáticos de cirurgia e radioterapia.  

Nasce aí o desejo de ajudar os pacientes com câncer carentes, ao observar que alguns 

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

durante o tratamento, por falta de recursos. Cria a Associação de Apoio ao Paciente com 

Câncer, em 15 de fevereiro de 2005. 

Esta instituição, desde então 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.  

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, 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 Paciente com Câncer (AAPaC) foi aceito e, a partir daquela data, 

poderia utilizar o prédio 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 primeira Casa de Acolhimento para moradores de rua foi inaugurada em 25 de junho de 

2008, com o nome de Casa de Apoio Santo André.  
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Em 2009, quando o trabalho da instituição e sua credibilidade já eram reconhecidos, a Casa 

Santo André participou do Censo dos Moradores de Rua realizado pela Universidade de 

Brasília (UnB).  Na ocasião foram identificadas 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 2010, levou à Arquidiocese de Brasília a proposta de criação da Pastoral Arquidiocesana 

do Povo da Rua, tendo sido a proposta  aprovada pelo Conselho Arquidiocesano de Pastoral, 

tornando-se o primeiro Coordenador desta Pastoral na Arquidiocese. 

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 realizar o serviço de 

abordagem social e acolhimento institucional – tem-se atingido uma média de mais de três mil 

abordagens por mês a pessoas em situação de rua e mais de 200 pessoas foram acolhidas em 

Casas de Passagem. 

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 no 

serviço de abordagem e 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 

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

origem, após contatos com familiares, entre outros serviços. 

As pessoas, ideias e projetos são muitos, mas muitas, também, as dificuldades que precisam 

ser superadas a cada dia, todos os dias, até o fim. 

 

 


