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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu ataques da extrema imprensa por distribuir
o Livro devocional Pão Diário (Edição Especial) aos servidores. Vale lembrar que o
material é distribuído há 85 anos, em mais de 60 idiomas, em 150 países, e amplamente
utilizado nas diversas áreas de Capelania, um serviço que oferece assistência de caráter
espiritual  aos profissionais de segurança pública,  forças armadas e a  sociedade,  em
geral.

Um dos desafios é dar atenção total à saúde integral dos profissionais  de segurança
pública. Vale evidenciar que a assistência espiritual, oferecida por algumas instituições
de segurança pública, principalmente as militares, se baseiam em políticas públicas com
uma recomendação do Ministério da Saúde (MS), reforçando a abordagem espiritual
como Prática Integrativa Complementar (PIC).

A entrega do livro, uma ação que deveria ganhar espaço na mídia pelo benefício aos
servidores, foi tratada de forma negativa, como instrumento para atacar o atual governo.
No final de agosto, em uma matéria na Globo News a apresentadora afirmou que os
policiais “agora recebem uma cartilha para ler no trabalho”, e que os “servidores estão
se sentindo constrangidos e incomodados”. Já a jornalista que fez a ‘denúncia’, disse
que o material  “configura uma controversa e muito incomoda mistura de fé com o
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Estudos comprovam que a religiosidade e a espiritualidade podem
trazer uma série de benefícios pessoais a quem as cultiva
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trabalho”. Vale destacar que nenhum servidor foi ouvido na matéria.

De acordo com Edilson Freitas, diretor do Ministério Pão Diário, o livro faz parte de
um projeto de assistência espiritual para os profissionais de segurança pública, e uma
ferramenta  fundamental  no  trabalho  da  Capelania.  Foi  escrito  por  profissionais  da
segurança  pública  para  profissionais  de segurança  pública.  Não  é  um  instrumento
“evangelizador”  para  converter  pessoas  a  uma  religião  específica.  Traz  textos
inspirativos que auxiliam o leitor nos momentos difíceis da caminhada diária.
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Outra informação relevante foi a realização do estudo para a produção do Pão Diário,
que teve como base as informações validadas e contidas no banco de dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente aos parâmetros das religiões da
população  brasileira.  De  acordo  com  o  Censo  2010  a  religião  cristã  (Católica
Apostólica  Romana  e  Evangélica)  são  maioria  no  país,  configurando-se  em  uma
política pública como público prioritário, como pode ser visto no gráfico abaixo. 

“Ninguém  é  forçado  a  ler  este  livro,  nem  a  aceitá-lo.  Porém,  é  um  recurso  que
disponibilizamos aos que sentirem a necessidade dessa leitura”, explicou Edilson em
comunicado a imprensa. Ele esclarece que o livro Pão Diário e a Capelania não são
ferramentas de um governo específico. “São recursos desenhados para ajudar os nossos
heróis, os profissionais da segurança pública, a enfrentar os desafios diários”.

Edilson informa que o Acordo de Cooperação não envolve remuneração econômica do
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o Pão Diário, uma vez que os
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livros  são  doados  sem custo  algum para  a  União.  Todo  o  material  distribuído  aos
policiais, nos hospitais, presídios, escolas e comunidades são doações de pessoas que
conhecem o Pão Diário e participam do projeto. O devocional também está disponível
via aplicativo, o APP Pão Diário.

“Para a distribuição dos 200 mil livros nos últimos 12 meses, as próprias Associações
Cristãs de Policiais como PMs de Cristo, Sentinelas de Cristo, entre outros, financiaram
as  impressões  para  distribuir  a  seus  policiais  de  forma  gratuita.  Esse  da  PRF,  por
exemplo, foi do nosso fundo de projeto, e o Ministério Pão Diário pagou 100% dos
custos, sem uso de recursos públicos”, declarou.
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Missão e emboscada

A rotina de um profissional da segurança pública é extremamente complexa, afinal o
servidor público é responsável por garantir a segurança, o bem-estar das pessoas e da
ordem  pública;  fazendo  gestão  no  meio  de  ações  de  violência,  sob  o  lema  “do
cumprimento do dever com o sacrifício da própria vida”.

Em outubro de 2020, o Tenente Fredson Ferraz, segundo informações no prontuário
médico, chegou ao hospital sem sinais vitais, após ser atingido no abdômen por projétil
de fuzil, durante operação em uma fazenda em Mutum Paraná, distrito de Porto Velho-
RO. A missão era resgatar o corpo do tenente da reserva José Figueiredo.

“Quando ouvi o barulho de tiro eu já senti o gosto da pólvora na boca. Aí entendi que
fui atingido”, comenta o policial que se abrigou atrás de uma árvore. Ferraz passou por
três cirurgias, e em uma delas retirou mais de cinco metros do intestino. Foram 17 dias
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em coma induzido, e 20 na UTI.

Os dias na UTI não foram fáceis, pois havia a incerteza de como seria a vida ao sair do
hospital, tendo em vista que estava usando suplementação de uma sonda adaptada, e
três bolsas de colostomia. Em seu perfil pessoal, Tenente Ferraz compartilhou que no
momento  mais  difícil  de  sua  vida  recebeu  o  livro  Pão  Diário,  o  que  lhe  trouxe
motivação e esperança. “Recebi esses e outros exemplares em um período muito difícil
da minha trajetória. Louvo a Deus por minha família que todo tempo esteve ao meu
lado. A alegria do Senhor é a minha força”.
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Dados ignorados pela mídia

De  acordo  com  o  Relatório  de  Pesquisa  2020  do  Fórum  Brasileiro  de  Segurança
Pública, o Brasil tem mais de 700 mil policiais civis, federais e militares na ativa, e que
o país conhece muito pouco sobre quem são e o que pensam e/ou no que acreditam
esses profissionais. Mas um dado alarmante, que a imprensa evita falar, é o crescente
número de suicídios por profissionais de segurança pública. O assunto é grave e se faz
necessário  o  seu  debate  nas  corporações,  sendo  o  livro  devocional  importante
ferramenta neste contexto.

Vale lembrar que em 2006 o Ministério da Saúde publicou as Diretrizes Nacionais de
Prevenção  do  Suicídio  (Portaria  1876/2006).  O  objetivo  era  promover  estudos  e
pesquisas,  desenvolver  diretrizes  e  estratégias  nacionais  de  prevenção  ao  suicídio,
considerando que o fenômeno é um grave problema de saúde pública, que afeta toda a
sociedade e que pode ser prevenido.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 apresenta um aumento de 55,4% de
vítimas de policiais da ativa. E chama a atenção para o aumento expressivo de casos no
Maranhão, 200%, e no Rio Grande do Sul, 133%. Em 2018 o número de policiais que
cometeram suicídio foi maior que aqueles que morreram em confronto. Esses dados não
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podem e nem devem ser aceitos ou ignorados.

O Policial Militar,  Sargento Paulo Henrique de Pinho Silva, conta que em 2013 foi
salvo pela filha, na época com apenas 10 anos. O casamento estava em crise, e por
conta do trabalho vivia uma ansiedade elevada. Saia para trabalhar com a ideia fixa de
que seria baleado por algum bandido, o que é bem comum para o policial devido à
profissão de risco. “Quando estava na folga eu ficava um pouco apreensivo, por causa
da impunidade, e pensava: Poxa, alguém que eu prendi esses dias estará na rua, vai me
encontrar e vai se vingar”, relata.

O Sargento lembra que no aniversário de casamento estava com vários assuntos para
resolver, e para piorar não conseguiu dispensa do trabalho para sair com a esposa. Ao
chegar em casa pela manhã, após discussão entre o casal, teve um surto e tentou contra
a própria vida na frente da família. Ele se trancou no quarto e a filha do lado de fora
pedia ao pai que não fizesse aquilo. Foram momentos de desespero e dor para a família.

Convidado por um amigo, Paulo e a esposa conheceram a Capelania Evangélica da
Polícia  Militar  do  Distrito  Federal,  onde  fizeram  cursos  específicos:  Homem  ao
Máximo e Mulher Única, ambos da Universidade da Família (UDF). Durante o curso,
Paulo refletiu sobre mudanças necessárias em sua vida, e uma delas foi conversar com a
família, se desculpar pelos erros cometidos, e garantir que a partir daquele momento
tudo seria resolvido com diálogo.

“Os  cursos  são  como  uma  terapia  em grupo  com base  em princípios  cristãos.  Na
ocasião  tive  acompanhamento  com  um  psiquiatra,  mas  os  momentos  de
compartilhamento  no  curso  fez  toda  diferença”,  afirma  o  policial  que  teve  sua
experiência publicada em um site da Inglaterra, onde o tema era: Os efeitos positivos
para os policiais militares que estudam a Bíblia paralelamente ao turno de serviço.
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Pró-Vida e o Devocional Pão Diário

Em pesquisas realizadas entre 2017 a 2019 observou-se um aumento de 81% nos casos
de suicídio por policiais. Quanto ao número de tentativas de suicídios o aumento foi de
130,6%. O Ministério da Justiça estabelece em suas metas 6 e 7 do Plano Nacional de
Segurança Pública, redução de suicídio e vitimização.

Após  anos  de  debates,  viu-se  a  necessidade  de  criar  um  Projeto  de  Assistência
Espiritual  para  esses  profissionais,  que  diferentemente  do  cidadão  comum,  ao
realizarem suas funções, ficam expostos a situações de risco, movidos pelo espírito de
cumprimento da missão e pelo compromisso com a sociedade.

Estudos indicam que os efeitos laborais e seus impactos nestes profissionais ocasionam
números elevados e, cada vez mais preocupantes, de adoecimento, tais como: estresse
laboral, depressão, síndrome de Burnout, doenças cardiovasculares, dentre outras. Tais
doenças  podem,  sobremaneira,  acarretar  o  aumento  exponencial  do  comportamento
suicida. No entanto, os caminhos para se combater esses problemas são múltiplos e, por
vezes, baseados na saúde integral.

Nesse contexto, foi idealizada a Política Pública Projeto da Assistência Espiritual,  a
qual visa abordar, exclusivamente, a temática relacionada à espiritualidade e sua relação
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direta  na  qualidade  de  vida  dos  profissionais  de  segurança  pública,  no  âmbito  do
Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-
Vida) da Coordenação-Geral de Políticas para os Profissionais de Segurança Pública.

Programas de Apoio Espiritual são perfeitamente legais, e colaborações desta natureza
não ferem a laicidade do Estado brasileiro, firmada nos princípios de colaboração de
interesse público art. 19 da CF/88. A ação propõe mobilizar a fé em prol do alcance da
valorização da cultura organizacional, aumentar a motivação, melhorar a qualidade de
vida,  fortalecer  a  união  familiar,  equilibrar  as  finanças,  melhorar  as  relações
interpessoais e desenvolvimento humano, diminuir os desvios de condutas e reduzir as
taxas de ideação suicida, dentre outros.

Imagens: Arquivo pessoal Tenente Fredson Ferraz, Sargento Paulo Henrique de Pinho
Silva e Pão Diário

 FONTE/CRÉDITOS: E-SIC do Ministério da Justiça e Segurança
Pública; Manual do Capelão: Teoria e Prática; Revista de Ciências
Policiais; Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Anuário
Brasileiro de Segurança Pública 2022

 FONTE/CRÉDITOS (IMAGEM DE CAPA): Ministério Pão Diário

 PRF  BRASIL  SEGURANÇA PÚBLICA  PÃO DIÁRIO  CAPELANIA

 SUICÍDIO  SAÚDE MENTAL

Qualidade de vida, prevenção do suicídio e maior produtividade: Os des... https://files.online.engaged.com.br/627ec5f02661e2000915be59/dcaIe...

10 of 10 27/02/23 15:30

https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/prf
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/prf
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/prf
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/prf
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/prf
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/brasil
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/brasil
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/brasil
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/brasil
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/brasil
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/seguranca-publica
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/seguranca-publica
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/seguranca-publica
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/seguranca-publica
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/seguranca-publica
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/pao-diario
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/pao-diario
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/pao-diario
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/pao-diario
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/pao-diario
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/capelania
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/capelania
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/capelania
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/capelania
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/capelania
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/suicidio
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/suicidio
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/suicidio
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/suicidio
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/suicidio
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/saude-mental
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/saude-mental
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/saude-mental
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/saude-mental
https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/tag-noticia/saude-mental
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Noticia&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Noticia&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Noticia&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Noticia&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica
https://t.me/share/url?url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://t.me/share/url?url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://t.me/share/url?url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://t.me/share/url?url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&text=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&title=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&source=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&title=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&source=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&title=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&source=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br/noticia/qualidade-de-vida-prevencao-do-suicidio-e-maior-produtividade-os-desafios-dos-profissionais-de-seguranca-publica&title=Qualidade%20de%20vida,%20preven%C3%A7%C3%A3o%20do%20suic%C3%ADdio%20e%20maior%20produtividade:%20Os%20desafios%20dos%20profissionais%20de%20seguran%C3%A7a%20p%C3%BAblica&source=https://www.aliadosbrasiloficial.com.br

