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O início: a primeira criança e a 
primeira casa

Após a reunião na casa de Pastorino, 
muito ainda precisava ser feito, como 
o Estatuto que definiria o funciona-
mento do Lar Fabiano de Cristo. Ro-
lemberg, Pastorino e Nelson Afonso 
percorreram várias ruas do bairro de 
Santa Teresa em busca de casas para 
alugar e instalar a sede da Obra. Mas 
os valores eram muito altos, sobretudo 
porque dispunham apenas da primei-
ra mensalidade da contribuição dos 
sócios. Rolemberg então ofereceu um 
terreno de sua propriedade no bairro 
de Laranjeiras, para que os sócios er-
guessem ali a sede do Lar Fabiano de 
Cristo: erguendo o prédio e reservando instalações para a primeira casa as-
sistencial, poderiam vender as demais unidades para sócios e simpatizantes, 
revertendo os valores para a recém criada entidade. “Era um sonho muito 
bonito, porém, quando chegou a hora de sermos ativos para concretizar, as 
coisas ficaram mais difíceis. Na realidade, toda obra que começa encontra 
empecilhos. Embora todos tivessem vontade de ajudar, o dinheiro era pou-
co. Como fazer para que esse elemento tão importante aparecesse?”7

Em agosto de 1959, alguns membros da diretoria do Lar Fabiano pediram 
desligamento por problemas de ordem pessoal. Pastorino foi um deles mas, 
por insistência de Rolemberg, permitiu que seu nome continuasse registrado 
como Fundador. “O Lar parecia condenado à extinção quase no nascedouro.  
 

7  Betty Gopfert Pinto, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes em 2002, no Rio de Janeiro. 
Trecho editado.

Ata de Fundação do Lar Fabiano de Cris-
to em 1958 e o Coronel Jaime na entrada 
do Centro de Treinamento dos Funcioná-
rios da CAPEMI no Rio de Janeiro.
(Acervo Capemisa)

Primeiros grupos de crianças aten-
didos pelo LFC na periferia do Rio 

de Janeiro, na década de 1960.
(Acervo Capemisa)
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fazia parte da Diretoria do Clube Militar fora incumbido com outros colegas 
de estudar um tipo de pecúlio que pudesse ser uma fonte de renda, voltou 
a pensar no assunto, até porque o Clube não pode levar isso à frente. Con-
vocou os companheiros envolvidos na pesquisa e expôs a ideia de ajudarem 
na concretização daquele plano para que o Lar Fabiano de Cristo tivesse os 
recursos pecuniários para se desenvolver. “A estratégia usada por meu caro 
amigo de atrair simpatizantes para seu projeto era baseada na caridade, pois 
visava o bem estar das crianças abandonadas e necessitadas. Entre os amigos, 
especialmente entre os companheiros de farda, suas ideias eram vistas com 
simpatia e entusiasmo. E foi graças a isso que pode levar adiante seu ideal”9.

8  Texto escrito por Betty Gopfert Pinto em um caderno, no qual registrou parte da história da fundação 
do Lar Fabiano de Cristo e da Capemi.

9 Coronel Sebastião Augusto de Carvalho, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes, em 24 de 
julho de 1988, no Rio de Janeiro. Trecho editado. 
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Eu fui aluno do Colégio Militar e tive como professores excelentes pessoas, 

o Pastorino foi um deles. Ele era o orientador da Mocidade Espírita do 

Colégio Militar e eu era o Presidente. Era natural que nós tivéssemos um 

envolvimento muito grande, por causa das múltiplas ideias, e eu aprendi 

a admirá-lo. Num determinado momento, a Mocidade Espírita e alguns 

de seus membros precisaram responder a uma pergunta: ‘na teoria está 

tudo bem, mas e na prática, o 

que a gente faz?’ ‘Resolvemos 

fundar uma entidade para tratar 

de crianças’, respondeu Pastori-

no, ‘mas de uma maneira criati-

va’, e nasceu o Lar Fabiano de 

Cristo em 1958. Fundar é uma 

coisa, outra coisa é ter recursos. 

Depois de dois anos, a Diretoria 

ficou impossibilitada de fazer 

qualquer coisa que não tivesse 

recursos próprios. Essa é a origi-

nalidade da Obra. Ser filantrópi-

ca e ter uma entidade que produz 

recursos para a sua manutenção. Estas pessoas eram o Pastorino e a outra 

era meu pai. Eu era cadete da Escola Militar e quando cheguei em casa num 

certo dia, ele me falou do que eles estavam fazendo, criando a Capema. 

Eu disse a ele: ‘isso não tem a mínima possibilidade de dar certo’. Esse foi 

o meu primeiro contato com a Obra. E Graças a Deus, deu certo. Segui a 

minha carreira e, por necessidades do próprio Lar, eu fui chamado inúme-

ras vezes para ministrar aulas de determinados assuntos que eu conhecia, 

pois eles formavam profissionais de determinadas áreas. Aos poucos, como 

voluntário, fui me aproximando da Obra.10

10 João Lima Netto, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, em 12 de agosto de 2010, no 
Rio de Janeiro. Trecho editado.

João Lima Netto recebendo 
a visita de professoras e 

alunos do Lar Fabiano de 
Cristo, na década de 1980.

(Acervo Capemisa)
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guei, encontrei não só o menino, como mais duas crianças. Nos primeiros 
meses contamos com nosso próprio dinheiro e com a ajuda que algumas 
pessoas nos deram. Mas a casa era alugada e só a moradia quase consu-
mia os nossos recursos. Jaime fizera amigos em todos os cantos. Em 1960 
ele trabalhava em São Cristovão e alguns comerciantes e amigos dele nos 
doavam gêneros. No domingo seguinte fizemos uma prece e estiveram pre-
sentes dona Maria Ferreira de Campos e Ruth Santana. Eu havia feito uma 
torta de maçã como sobremesa do nosso pequeno almoço”12.

Por volta dos anos 60 fui procurado pelo coronel Rolemberg, para dar iní-

cio, junto com meus companheiros, às obras de assistência do Lar Fabiano 

de Cristo. Rolemberg era velho conhecido, desde o tempo em que era Cabo 

no Regimento de Cavalaria, enquanto eu ali servia como 

Tenente e Capitão. Mais tarde, quando era subcoman-

dante da Escola de Intendência do Exército, tive alegria 

de ser professor daquele Sargento muito estimado, que 

lutava para ascender na carreira militar. A partir daquele 

momento nossos laços se estreitaram, mormente porque 

nos sentíamos irmanados espiritualmente. Tudo isso o 

levou a me procurar para ser um daqueles que, com ele, lutaria para a 

concretização de um ideal: a criação de uma caixa beneficente e a venda de 

seguros para que fosse possível a manutenção das criancinhas que seriam 

atendidas no Lar Fabiano de Cristo.13

12 Betty Gopfert Pinto, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes em 2002, no Rio de Janeiro. 
Trecho editado.

13 Coronel Sebastião Augusto de Carvalho, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes, em 24 de 
julho de 1988, em São Paulo. Trecho editado.

Jaime Rolemberg, em foto da 
década de 1960. Ao lado, a 
primeira logomarca do Lar 
Fabiano de Cristo.
(Acervo Capemisa)

S ou Jorge Damião Alves. Eu e minha mãe perambulávamos pela 

Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, sem rumo, sem espe-

rança, com muita fome e muito desalento. Assim fomos, um dia, 

encaminhados para Jaime Rolemberg. 

Sou o menino faminto, a primeira criança amparada pelo Lar Fabiano de 

Cristo. Era o ano de 1958 e o Lar Fabiano havia sido fundado pouco antes. 

Fui acolhido e, pela primeira vez, tive a noção de lar através dos “pais” 

Jaime Rolemberg e Dª. Betty. Naqueles primeiros dias, a Sede do Lar Fa-

biano de Cristo era o meu lar e de outros meninos que foram chegando. 

A Sede era uma escolinha, que mais tarde viria a se transformar na mais 

importante obra social privada do Brasil.

Não tínhamos a sensação de que éramos crianças adotadas. Sentíamo-nos 

filhos de sangue, tal o empenho com que éramos cuidados, cobrados em nos-

sas obrigações, elogiados em nossos méritos e advertidos em nossas faltas. 

Praça Mauá, 
Rio de Janeiro, em 1955. 

(Coleção Marcelo Almirante)
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Chegadas e partidas
 
A partir das mudanças implementadas por Wagner Nan-
netti, a CAPEMI iniciou uma importante transição, subs-
tituindo gradualmente o modelo tradicional pelo novo 
modelo de gestão. Esta transição significou um período 
de recuperação para a empresa, adaptada à legislação e 
ao cenário econômico nacional e internacional. “Saímos 
de um ativo de 400 milhões de reais em 1996 para 1,100 
bilhões em 2004, seguindo na curva ascendente até o pre-
sente momento. Tudo graças à coragem do Dr. Wagner, 
que preparou a CAPEMI para esta mudança”91. 

Foi nesse cenário que a CAPEMI e o Lar Fabiano de 
Cristo chegaram ao século XXI. Ambos passavam por 
uma grande e importante reestruturação, ampliando 
os horizontes e sedimentando as bases do trabalho 
desenvolvido. Na CAPEMI, o novo modelo levaria a 
empresa a deixar de ser sem fins lucrativos para tor-
nar-se uma Sociedade Anônima, ocupando assim um 
novo patamar no mercado de previdência e seguros. 
“Nós percebíamos que a entidade sem fins lucrativos 
era extremamente mal aceita. Não que ela não fosse 
saudável, mas era muito discutida a governança des-
sa forma organizacional. Era o momento de mudar. E 
assim, partimos para a elaboração desse projeto. Até 
que ele se constituiu em uma realidade”92.

91  José Augusto da Costa Tatagiba, em entrevista concedida ao Escritório 
de Histórias, em 16 de junho de 2010, no Rio de Janeiro. Trecho editado.

92  Maria de Belém, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, em 
12 de agosto de 2010, no Rio de Janeiro. Trecho editado.

Detalhe do material comemorativo do 46º Aniversário do 
Lar Fabiano de Cristo. (Acervo Capemisa)
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Outros cinquenta
 
Foi no mesmo ano em que surgiu a CAPEMISA que o Lar Fabiano de Cristo 
completou seu cinquentenário. Passado meio século, olhar para trás e ver 
como tudo começou dá noção do quanto muitos trabalharam para concreti-
zar o sonho de amor ao próximo que motivou os pioneiros a iniciar a Obra. 
“Se muito foi feito, ainda há mais por fazer”98. Esse é o sentimento revelado 
pelos que se empenham cotidianamente para realizar a promoção social. 

“No início, precisávamos de famílias para 
receber as crianças. Depois, buscamos condi-
ções de oferecer ensino e profissionalização, 
para as crianças e suas famílias de origem. 
Os idosos também foram amparados. O Lar 
Fabiano sempre foi dinâmico e estava em 
constante modificação para se antecipar às 
transformações sociais”99. Ao ultrapassar os 
cinquenta anos, a entidade já atravessa um 
novo ciclo de mudanças e novos desafios, 
mais uma vez, inovando. “Em termos de or-
ganização e gestão, temos um grande desafio: redimensionar todo o sistema 
administrativo, informatizando e utilizando a tecnologia naquilo que é ne-
cessário. Hoje, contamos com um software de Gestão da Promoção e todas 
as UPIs fazem o PQV - Plano de Qualidade de Vida de forma informatizada. 
As Coordenadoras Regionais participam ativamente no Conselho Delibera-
tivo, afinal, as estratégias de promoção social mudam de região para região. 
E em algumas áreas, estamos atualizando também o nosso foco de atuação.  

98  Cesar Soares dos Reis, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias, em 16 de junho de 2010, 
no Rio de Janeiro. Trecho editado.

99  Betty Gopfert Pinto, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes em 15 de agosto de 2007, no 
Rio de Janeiro. Trecho editado.

Gabinete odontológico em
Unidade de Promoção Integral 

do Lar Fabiano de Cristo.
(Acervo Capemisa) 
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ção, a ação desenhada pelo Lar Fabiano de Cristo há anos atrás pode não 
ser a mais apropriada à realidade daquela comunidade nos dias atuais. A 
pobreza muda de lugar. Algumas de nossas UPIs, antes localizadas em comu-
nidades muito carentes, hoje se encontram em bairros de classe média alta. 
Os miseráveis são sempre empurrados para as periferias e é lá que temos que 
atuar. Tudo isso tem sido debatido para que consigamos nos antecipar e cum-
prir nosso objetivo de promoção social”100. 

Ninguém faz nada sozinho. É necessário ter uma equipe que trabalhe com 

o mesmo objetivo, com companheirismo, com o mesmo ideal de servir, de 

realizar coisas, algumas vezes, até superiores às nossas forças. Afinal, é mais 

fácil realizar qualquer trabalho quando se está disposto. Toda vez que você 

faz algo pelo mundo, você está fazendo principalmente para você, já que você 

se realiza com o que faz. O amor que você constrói 

dentro de si, é o que você pode dar, pois ninguém pode 

dar aquilo que não tem. Se você construir dentro de 

si um clima de amor, fraternidade, companheirismo e 

alegria, isso você vai conseguir dar aos outros. Temos 

obrigação de construir agora para nós e para os nos-

sos semelhantes um mundo melhor. Mas construir um 

mundo melhor não é querer que os outros façam um 

mundo melhor, é você realizar através do seu trabalho, 

seu esforço, algo para que o mundo seja melhor, aí 

você vai ter direito a herdar um mundo melhor, que 

você construiu com a sua energia e o seu trabalho.101

100  Jorge Pedreira de Cerqueira, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias em 12 de agosto 
de 2010, no Rio de Janeiro. Trecho editado.

101  Coronel Dirceu Silveira Rodrigues, em entrevista realizada por Moacyr Fernandes em 23 de no-
vembro de 2007. Trecho editado.

Meu sonho é ver o Lar Fabiano de Cristo como um grande ‘nucleador’ de 

competências, como um grande exemplo de precursor de ação social. Que 

cada unidade da Federação pudesse ter uma unidade de promoção inte-

gral do Lar, bem estruturada, trabalhando de forma completa em todos 

os programas, desenvolvendo atividades sócio educativas, sócio familiar, 

ensino profissionalizante, cuidando de nossos idosos. E, também, funcio-

nando como se fosse uma verdadeira universidade, do ponto de vista so-

cial. Deste modo, a CAPEMI Social poderia colocar o dinheiro não só no 

Lar Fabiano como executor da obra, mas também em outras organizações 

onde houvesse mão-de-obra de amor e quisessem multiplicar e executar 

este trabalho.102

102  Jorge Pedreira de Cerqueira, em entrevista concedida ao Escritório de Histórias em 12 de agosto 
de 2010, no Rio de Janeiro. Trecho editado.

Pequeno aprendiz de
horticultura em uma UPI

do Lar Fabiano de Cristo.
(Acervo Capemisa)

Co-participantes de Unida-
de de Promoção Integral do 
Lar Fabiano de Cristo em 
aula de culinária.
(Acervo Capemisa)


