
CAMPANHA PERMANENTE 
CONTRA A FOME E DE 

INCLUSÃO SOCIAL – EM 
CONSTRUÇÃO

A iniciativa partiu do vicariato por entender
que a realidade da fome no mundo, Brasil e no
ES cresce e nosso papel de cristãos não pode
ser esporádico.

Dois momentos foram realizados para discutir
o assunto nos meses de outubro/ novembro.



SÍNTESE DA  REUNIÃO DE 
OUTUBRO

• Apontou para a necessidade da igreja
conhecer o que já vem sendo feito em
algumas paroquias/comunidades;

• Refletiu-se que o trabalho da igreja de
prover o alimento, por meio de sextas básicas,
não deve eximir o papel do poder público em
dar respostas concretas a situação da fome e
da pobreza;



• - Lembrou-se das políticas de assistência do 
poder público,  que muitas vezes respondem 
precariamente, ou nem estão estruturados;

• Foi realçado que a campanha  contra fome 
deve vir acompanhada por um processo 
formativo que desperte as consciências sobre 
o problema;

• Que o processo formativo tivesse como eixo a 
Economia de Francisco.



ENCAMINHAMENTOS DO 
ENCONTRO DE OUTUBRO

EIXOS : INFRAESTRUTURA, INSTITUCIONAL E 
FORMATIVO.

1) A equipe infraestrutura ficaria por conta dos
levantamentos dos trabalhos assistenciais já
realizados pela igreja em diversas
paroquias/comunidades, de forma a gerar troca
de experiências que ajudassem na formatação
maior da campanha ( abrangência, parcerias,
logística: equipes envolvidas na coleta e
distribuição por paroquia, armazenamento dos
alimentos, entre outros detalhes)



2) A equipe institucional seria responsável por
construir as primeiras ideias de relação da
campanha com as instituições do poder público
presentes nos municípios onde estão inseridas
as paroquias/comunidades.

3) A equipe de formação ficou responsável por
pensar uma proposta formativa cujo eixo
norteador fosse a economia do Papa Francisco,
também em construção, com o conteúdo e a
metodologia formativa considerando as
necessidades dos grupos.



SÍNTESE DA REUNIÃO DE 
NOVEMBRO 

• Criação de grupos de conjuntura nas paroquias e
nos territórios; (Formação)

• Facilitar o protagonismo da juventude católica e
fazer uma aproximação da Campanha com a PJ;
(infraestrutura)

• Mapear as ações sociais existentes nas paroquias,
conhecer o conjunto das atividades, enfatizar e
priorizar a campanha permanente; (infraestrutura)

• É importante formatar ( institucionalizar) a
campanha; (três eixos)

• Motivar as paroquias que ainda não desenvolvem
ações sociais; ( infraestrutura)



• A importância da formação para a
compreensão da origem da pobreza, dos
direitos garantidos por lei... (formação)

• Mapear os serviços básicos oferecidos em
cada território e ter em mãos os nomes e
contatos dos responsáveis; ( infraestrutura e
institucional )

• Fazer a aproximação com o CRAS de
Referência; ( institucional)



• - Elaborar uma cartilha com orientações
básicas dos serviços sociais existentes. Como e
para quem encaminhar; ( institucional)

• - É importante que cada paroquia desenhe a
sua rede de apoio e que compreenda a
importância do trabalho em rede; (
infraestrutura e institucional)

• - Reunir com os coordenadores de pastorais
para troca de experiências; (formação)



• Cada paroquia deve saber o candidato que se 
elegeu  com os votos dos pobres e cobrar o 
retorno; ( os três eixos)

• A jovem Emanuela sugeriu a implantação de 
uma experiência   piloto em uma ou mais 
comunidades, considerando a “escuta ativa” 
para o desenho das ações; ( delimitar a 
campanha)

• O Vicariato deve organizar um grupo de 
suporte para as paroquias terem onde se 
apoiar. (os três eixos)



DESAFIOS  PARA  ELABORAÇÃO 
DO PROJETO INSTITUCIONAL DA 
CAMPANHA  CONTRA A FOME E 

PELA    INCLUSÃO SOCIAL  

1) Definir  o eixo/os estruturante da campanha 

2) Abrangência da campanha

3) Definição do início da campanha 
institucional 

4) Grupo de suporte da campanha. 



1)   O EIXO/OS ESTRUTURANTE DA 
CAMPANHA 

• Seria a própria realidade o aumento das
necessidades, das desigualdades desafiando
toda a igreja?

• Seria também a necessidade de orientação
formação das lideranças para agirem
localmente acionando os poderes públicos
locais naquilo que é de sua obrigação?



• Seria ainda dialogar  com o poder 
público, autoridades sobre o cuidado 
dessas pessoas abandonadas nas 
comunidades apontando para o 
trabalho social em rede de soluções 
conjuntas que envolvam comunidade 
e poder público?



2) ABRANGÊNCIA DA CAMPANHA

• Com quais grupos vamos trabalhar de
imediato uma vez que temos ao todo 90
paroquias distribuídas em 15 municípios,
aproximadamente 1000 bairros, 8 a 10 mil
pessoas envolvidas nas onze pastorais sociais
e cerca de 6000 envolvidas nos projetos
sociais das igrejas?

• Iniciaremos como experiência piloto menos
abrangente? ou institucional para todas as
paroquias que desejarem?

A formação já poderia iniciar com as pessoas
desse encontro que apresentarem interesse em



3) DEFINIÇÃO DO INÍCIO DA 
CAMPANHA INSTITUCIONAL 

• Seria lançada na abertura da campanha 
da fraternidade?

• Teria um material impresso para  lançar 
a campanha contra a fome e de inclusão 
social ?



4) GRUPO DE SUPORTE DA 
CAMPANHA 

• Seria formado por representação dos eixos 
temáticos (infraestrutura, formação e 
institucional) e por representação  das 
paroquias envolvidas ?

• - Quantas pessoas comporiam esse grupo?

• - Qual seria o papel dele?



REFLEXÃO EM GRUPOS 

• Como enfrentar a fome e promover a inclusão 
social na sua comunidade?

• Qual seria as contribuições do grupo quanto  
aos quatro desafios para iniciar a campanha 
contra a fome e de inclusão social?  


