
 

 

 

Associação Educacional e Assistencial Bethânia 

Comunidade Bethânia 

 

 

Histórico 

 

“O amor é a única coisa capaz de mudar as pessoas”  

Padre Léo. 

 

 

É com a frase de nosso fundador, Léo Tarcísio Gonçalves Pereira (in memorian), 

o Padre Léo, que apresentamos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a 

Associação Educacional e Assistencial Bethânia Comunidade Bethânia, com sede em 

Santa Catarina, na cidade de São João Batista (Matriz) e uma história de 24 anos 

dedicados ao Acolhimento, presente em outros quatro estados brasileiros: Paraná (com 

quatro recantos), São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A nossa missão surge da 

necessidade de Acolher a cada um como ao próprio Cristo, a partir de momento de 

inspiração que tocou o coração do Padre Léo, ao observar o crescente número de 

dependentes químicos e pessoas com a AIDS, ainda na década de 1990. Em Bethânia, o 

significado de Acolher está amparado em cinco importante verbos: é hospedar, 

agasalhar, abrigar, amparar, dar atenção e refúgio, receber bem, atender prontamente 

e dar créditos a alguém, admitir e tomar em consideração. 

Ao conviver entre os jovens e as famílias, ele percebeu a necessidade de ter um 

local que proporcionasse um novo jeito de viver. E este lugar tornou-se Bethânia, 

inspirada na colônia de leprosos mencionada na Bíblia Sagrada, onde viviam os irmãos, 

Marta, Maria e Lázaro. Neste sentindo, a Comunidade se constituiu com uma Casa de 



 

 

Acolhida aos marginalizados pela sociedade que procuram um novo jeito de viver, a partir 

de cinco grandes motivos: 

- A casa que sabe acolher Jesus 

- Lugar de Ressurreição 

- Lugar de trabalho e da restauração física 

- Lugar de convite para o verdadeiro encontro com Deus 

- Lugar de vivência e expressão de amizade verdadeira 

 

Sobre o Fundador 

 

         Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, mais conhecido como Pe. Léo, nasceu em 9 de 

outubro de 1961. Veio de família humilde de Delfim Moreira, Sul de Minas Gerais, no 

vilarejo conhecido por Biguá. É o nono filho de Joaquim Mendes Pereira (seu Quinzinho) 

e Maria Nazaré Guimarães (dona Nazaré). Antes de ingressar no seminário foi torneiro 

mecânico e também trabalhou em uma fábrica de armas em Itajubá (MG). Somente em 

1982 entrou no Seminário Dehonista na cidade de Lavras (MG), pertencente à 

Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Pe. Léo foi ordenado Sacerdote 

em 1990, atuou na formação de novos religiosos e sacerdotes, também na área da 

educação e, em 1995, fundou a Comunidade Bethânia. 

          Seu carisma tornou-se amplamente conhecido no Brasil por meio da grande atuação 

na Renovação Carismática Católica. Foi pregador de multidões desde o tempo de 

formação presbiteral. Participou de Cenáculos e vários outros encontros. Com seu jeito 

alegre e irreverente de ser, apaixonado pela Sagrada Escritura, utilizava-se de exemplos 

concretos e simples do dia a dia para chegar aos corações mais endurecidos. Utilizava 

linguagem simples que prendia a atenção do ouvinte e ao mesmo tempo o convidava a 

uma experiência íntima com a pessoa de Jesus, não somente racional, mas de forma 

afetiva.  

            Ele publicou 27 livros, atuou em programas católicos de televisão na Associação 

do Senhor Jesus, em Valinhos (SP) e, posteriormente, no Sistema de Comunicação – 



 

 

Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), onde ganhou fama nacional e internacional. 

Após 16 anos de sacerdócio, vivendo integralmente o seguimento de Cristo, Pe. Léo 

faleceu em 4 de janeiro de 2007, aos 45 anos, vítima de infecção generalizada por causa 

de um câncer no sistema linfático. Sua obra e memória continuam vivas nos corações de 

quem o ama e daqueles que fazem parte da família Bethânia. 

 

Acolhimento 

Desde a sua constituição oficial, em setembro de 1995, mais de 6.500 pessoas 

foram atendidas em busca de uma vida nova e passaram pelo projeto pedagógico de 

acolhimento e restauração, que inclui quatro etapas: acolhimento, restauração e reinserção 

social e compreende um período em média de até 11 meses, na luta diária contra a 

dependência de substâncias psicoativas. Durante este período, a pessoa é inserida em uma 

realidade de convivência, desenvolvimento da espiritualidade, lazer, promoção do 

autocuidado e da sociabilidade, capacitação e promoção de aprendizagens, entre outras. 

Uma das condições para o acolhimento em Bethânia é o sincero e livre desejo de ser 

acolhido, além de assumir os valores e modo de vida comunitária.  

Atualmente a Comunidade oferece mais de 170 vagas de acolhimento e atenção a 

pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas (SPA) em regime de residência. A coordenação dos trabalhos é realizada por 

equipe multidisciplinar formada na sua maioria por sócios voluntários da Entidade, a 

quem chamamos de consagrados. Integram a equipe ainda, profissionais técnicos 

contratados afim de garantir a qualidade dos serviços prestados. O Acolhimento que 

Bethânia presta aos que residem em uma das nossas casas é totalmente gratuito. A 

manutenção da instituição realiza-se principalmente por meio de doações, parcerias com 

poder público e empresas privadas. 

 

 

 



 

 

Educação  

Além de todo o trabalho assistencial, a dimensão educacional também é uma 

realidade em Bethânia desde 2009, com O CEJU - Centro Educacional Juscélia, que 

atende aproximadamente 250 crianças (com turmas da Educação Infantil e Séries Iniciais) 

que residem no bairro Timbezinho, onde situa-se a matriz da Comunidade Bethânia, em 

São João Batista (SC), e bairros próximos. O CEJU atua em parceria com a Prefeitura de 

São João Batista e Secretaria Municipal de Educação, por meio da Escola Municipal 

Timbézinho II. A unidade escolar surgiu da preocupação em realizar um trabalho 

diferenciado com os filhos dos que procuravam abrigo no recanto e com o passar do 

tempo passou a ser referência também para as família dos bairros próximos.  

Em Bethânia, a dimensão educacional tem parte fundamental no carisma, pois se 

acredita que educar é chegar antes, é prevenir, intervir e cuidar. A educação na 

Comunidade tem por objetivo formar pessoas a partir de valores que não passam, a fim 

de dar suporte e formação suficiente para lutar contra a ilusão da dependência química. É 

um jeito de ajudar a ter esperança de um futuro melhor e escolher a vida plena. A educação 

em Bethânia é um apelo emergencial, pois por meio dela também se procura dar uma 

resposta concreta aos apelos sociais da atualidade. 

 

Nossos Recantos  

Atualmente a Comunidade Bethânia conta com oito recantos no país, presentes 

nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Saiba 

mais sobre a fundação de cada um deles e o número de vagas: 

 

Recanto Cianorte (PR) 

O Recanto de Cianorte, é uma realidade desde 2015, quando a Mitra Diocesana 

de Umuarama disponibilizou um terreno para o desenvolvimento das atividades de 

atenção a pessoas atingidas pelo uso e dependência química. O recanto situa-se na Rua 

9C8C+HG Zona 2 e conta com 21 vagas destinadas ao público masculino.  



 

 

Recanto Curitiba (PR) 

O Recanto de Curitiba foi fundado em 12 de abril de 1998, por meio da doação de 

um terreno por parte do Superior Regional da Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus ofereceu um terreno e situa-se na Rua João Miqueletto, no bairro, Alto 

Boqueirão. O recanto conta com 27 vagas, destas 21 para o público masculino e 6 para o 

público feminino.  

 

Recanto Guarapuava (PR) 

O Recanto de Guarapuava foi fundada em 2000 por meio de um pedido de Dom 

Antônio Wagner da Silva, na época bispo coadjutor de Guarapuava (PR). A sede do 

recanto situa-se na Rua Wilsom Luís Silvério Martins, no bairro Santana. O recanto conta 

com 20 vagas destinadas ao público masculino.  

 

Recanto Irati (PR) 

O Recanto de Irati (PR) foi inaugurado dia 25 de novembro 2012 com ajuda de 

benfeitorias e atuação de grupos de Amigos de Bethânia e situa-se no bairro Arroio 

Grande. O recanto conta com 20 vagas destinadas ao público masculino.  

 

 Recanto Itaperuna (RJ) 

O Recanto de Itaperuna, situa-se no distrito de Italva e foi fundada no dia 9 de 

outubro de 2011. O recanto conta com 8 vagas destinadas ao público masculino.  

  

 

Recanto Lorena (SP) 



 

 

O Recanto de Lorena foi fundado em 2003, no bairro Santa Lucrecia, a partir de 

um convite do professor Felipe Aquino (residente em Lorena (SP) e proprietário do 

terreno), juntamente com o Pe. Jonas Abib (fundador da Comunidade Canção Nova). O 

recanto conta com 22 vagas, destas 16 para o público masculino e 6 para o público 

feminino.  

 

Recanto Uberlândia (MG) 

O Recanto de Uberlândia foi fundado 14 de abril de 2013 por iniciativa do casal 

do Anete Silveira de Oliveira e José Carlos de Oliveira que sentiu vontade de transformar 

uma fazenda que lhes pertencia num lugar de acolhida para pessoas abandonadas e 

marginalizada. O recanto situa-se no bairro Fazenda Nossa Senhora da Abadia - Tenda 

dos Morenos e conta com 20 vagas, destas 14 para o público masculino e 6 para o público 

feminino.  

 

Recanto São João Batista (SC) 

O Recanto de São João Batista foi primeiro recanto da Comunidade Bethânia, 

inaugurado em 12 de outubro de 1995 e em 06 de maio de 1996 foram acolhidos os 

primeiros filhos, no bairro Timbézinho. Atualmente, São João Batista é o maior recanto 

da Comunidade Bethânia e possui em suas dependências o Centro Educacional Juscélia 

(Ceju) e o Centro Cultural e Memorial Padre Léo, onde está o túmulo com os restos 

mortais do fundador. O recanto conta com 60 vagas, destas 45 para o público masculino 

e 15 para o público feminino. 

 

 

Novos Projetos 



 

 

Além da atuação frente ao acolhimento e a educação a Comunidade Bethânia 

também segue com projetos ligados ao turismo religioso, com a realização de eventos, 

atendimento de grupos que desejam conhecer a estrutura, a missão e os trabalhos 

desenvolvidos nos recantos. Atualmente Bethânia conta também com dois Centros 

Culturais Memoriais em memória ao fundador Padre Léo. Esses espaços recebem 

visitantes de todas as partes do brasil, e até mesmo do exterior. Buscando conhecer mais 

sobre o legado do nosso fundador, sobre os serviços oferecidos pela Comunidade, bem 

como em busca de acolhimento e restauração. 

 

Saiba mais sobre a Comunidade Bethânia: 

Site: www.bethania.com.br 

Facebook: www.facebook.com/ComunidadeBethania 

Instagram:  www.instagram.com/comunidadebethania 

 

 

 
Pe. Vicente de Paula Neto, bth 

Presidente 
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