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Nascido em 22 de fevereiro de 1919, no Estado do Texas, na cidade de Tyler, Padre 

Harold Joseph Rahm, ainda jovem, recebeu o chamado para sua missão pouco antes da 2ª 
Guerra Mundial, quando servia o exército, e foi ordenado jesuíta em 1950, com 31 anos de 
idade. Desde então dedica sua vida a "combater o bom combate", semeando obras que 
integram a ação social à sua vocação religiosa e que buscam aliviar o sofrimento das pessoas 
acometidas com a discriminação e a marginalização social. 

Nos Estados Unidos, Padre Haroldo já desenvolvia trabalhos sociais com jovens que 
viviam na fronteira com o México, Zona Chamizal na cidade de El Paso, onde fundou o "Our 
Lady �s Youth Center", que funciona até hoje. Chegou ao Brasil como missionário em 1965 e 
naturalizou-se brasileiro em 1986, fundou diversas obras sociais e religiosas, entre elas as 
paróquias de São Padro Apóstolo e Nossa Senhora da Pompéia, o Centro Social Kennedy para 
fomentar a profissionalização de jovens trabalhadores, o Centro de Estudos e Promoção da 
Mulher Marginalizada, além de ser cofundador da Federação Brasileira de Comunidades 
Terapêuticas - FEBRACT; da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica; e de ter iniciado a 
Campanha de Prevenção às drogas através da Espiritualidade em movimento ecumênico 
denominado "Fé na prevenção" e que gerou uma cartilha de orientação a religiosos e famílias 
publicada pela SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas). Em 1978, fundou a 
entidade filantrópica "Associação Promocional Oração e Trabalho" (APOT) que, em 2009, foi 
rebatizada com seu nome pela diretoria. 

Padre Haroldo também é criador e fundador do Movimento TLC - Treinamento de 
Liderança Cristã, por ser diretor espiritual do Cursilho no Brasil, junto com um grupo de leigos 
(jovens e adultos) decidiu criar uma espécie de cursilho para jovens, combinando técnicas dos 
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. 

Padre Haroldo ministrou dezenas de cursos, recebeu diversos prêmios e possui mais 
de 20 livros publicados, é um ser humano obstinado, amoroso e Terrível Jesuíta! 

Neste ano de 2019, Padre Haroldo completou 100 anos de vida em dedicação ao 
próximo. Por ter uma vida marcante em nossa cidade, em especial na zona sul de São Paulo, 
onde manteve presença atuante no Movimento TLC - Treinamento de Liderança Cristã, 
conclamo aos meus nobres pares a aprovarem esta propositura. 
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