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A solidariedade e o amor ao próximo nessa pandemia nos traz à mente a imagem de 
Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, que foi inspiração para o cartaz da Campanha da 
Fraternidade 2020. 
"Ame simplesmente, porque nada nem ninguém pode acabar com um amor sem 
explicação!" (Irmã Dulce) 
 
Um pouco sobre a vida de Santa Dulce dos pobres  
Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, nascida em 26 de maio de 1914 - 
Salvador, falecida em 13 de março de 1992, conhecida como Irmã Dulce, dedicou a 
sua vida a ajudar os doentes e os mais necessitados. Foi beatificada pelo Papa Bento 
XVI, no dia 10 de dezembro de 2010, passando a ser reconhecida com o título de 
"Bem Aventurada Dulce dos Pobres".  Por suas ações humanitárias, ficou 
também  conhecida como "O anjo bom da Bahia". 
 
A bem aventurada - obras sociais de Irmã Dulce 
Segunda filha do dentista Augusto Lopes Pontes, professor da Faculdade de 
Odontologia e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, foi uma criança cheia de 
alegria, brincava de bonecas, empinar arraiá e tinha especial predileção pelo futebol  - 
era torcedora do Esporte Clube Ypiranga, time formado pela classe trabalhadora e os 
excluídos sociais.  
Aos sete anos, em 1921, perde sua  mãe  aos 26 anos. No ano seguinte, junto com 
seus irmãos, Augusto e Dulcinha, faz a primeira comunhão.  
A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta 
da família, uma herança do pai que ela levou adiante com o apoio decisivo da 
irmã.  Aos 13 anos Irmã Dulce passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, 
transformando a residência da família num centro de atendimento. A casa ficou 
conhecida como "A Portaria de São Francisco", tal o número de carentes que se 
aglomeravam a sua porta. Também é nessa época que ela manifesta pela primeira 
vez o desejo de se dedicar à vida religiosa.  
Em 08 de fevereiro de 1933, logo após a sua formatura como professora, Maria Rita 
entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de 
Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 13 de agosto de 1933, recebe o 
hábito de freira das Irmãs Missionárias e adota, em homenagem a sua mãe, o nome 
de Irmã Dulce.  
A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido pela 
sua congregação, em Salvador. Mas, o seu pensamento estava voltado para o 
trabalho com os pobres.  Em 1935, dava assistência à comunidade pobre de 
Alagados, conjunto de palafitas. Nessa mesma época, começa a atender os operários 
que eram numerosos. Criou um posto médico e fundou em 1936, a 
União Operária São Francisco - primeira organização operária católica do estado, que 
depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em maio de 1939, Irmã Dulce 
inaugura o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de 
operários. 
Irmã Dulce ganhou notoriedade por suas obras de caridade e de assistência aos 
pobres e necessitados, obras essas que ela praticava desde muito cedo, quando 
lotava a casa de seus pais acolhendo doentes. Ela também criou e ajudou a 
criar várias instituições filantrópicas:  uma das mais importantes e famosas é o 
Hospital Santo Antônio, que foi construído no lugar do galinheiro do Convento Santo 
Antônio. Hoje o Hospital atende diariamente mais de cinco mil pessoas. 
 



Irmã Dulce foi uma das mais importantes, influentes e notórias ativistas 
humanitárias do século XX. Suas obras de caridade são referência nacional, 
ganharam repercussão pelo mundo. Seu nome é sempre relacionado à caridade e 
amor ao próximo. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz no ano 1988, porém não ficou 
com o título.  Em 2001, foi eleita, "a religiosa do século XX", em uma 
eleição publicada pela revista Isto é.  Em 2012, foi eleita uma dos 12 maiores 
brasileiros de todos os tempos em pesquisa feita por um canal de TV, para eleger a 
personalidade que mais contribuiu para o país.  
Rezemos pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, nesse período de pandemia e 
tantas aflições.  
 
Oração à Santa Dulce dos pobres 
Senhor  nosso Deus, 
Lembrados  de vossa filha, 
a Santa Dulce dos Pobres, 
cujo coração  ardia de amor por vós  e pelos irmãos,  
particularmente  os pobres e excluídos,  
Nós  vos pedimos: 
dai- nos idêntico  amor pelos necessitados; 
renovai  nossa fé  e nossa esperança  
e concedei - nos, a exemplo desta vossa filha, 
viver  como irmãos,  
buscando  diariamente  a Santidade,  
para sermos autênticos discípulos  missionários  
de vosso Filho Jesus.  
AMÉM  
 


