
PAZ E PÃO
REDE DE AÇÕES CONTRA A FOME

Campanha TIVE FOME TIVE FOME é lançada na Festa da Penha

A Arquidiocese de Vitória lançou durante a 
Festa da Penha a campanha Tive Fome, para 
formar uma Rede de Doadores contra a fome.

Na quinta, dia 8, padre Kélder Brandão, 
coordenador do Vicariato para Ação Social, 
Política e Ecumênica, e responsável pela 
campanha, fez o pré-lançamento, no 
programa “Salve Mãe das Alegrias”.

Entre muros existe uma causa
No domingo, a live “Entre Muros Existe 

uma Causa”, com show do padre Anderson 
Gomes, reforçou a divulgação da campanha.

Na segunda, na missa de encerramento, 
Dom Dario fez mais um apelo para que todo 
cristão entre na luta contra a fome.

TIVE FOME faz referência a Mateus 25-35: “Porque tive fome e me deste de comer”. 
O objetivo é chamar atenção da sociedade para a necessidade da assistência aos mais necessitados.

A campanha já 
arrecadou até aqui o 
equivalente a  quatro 
mil e oitocentas  cestas 
básicas. 1300 cestas já 
distribuidas em abril e 
previsão de 3.500 para 
o mês de  maio..

Doações equivalem a 
4.800 cesta básicas 

Mensagem de Padre Kélder
“Nossa Senhora das Alegrias, que olha 

para cada um de nós, que nos protege e cuida 
de nós, hoje somos nós que queremos nos 
comprometer em dar razões para a alegria 
reinar entre nós. Seu filho Jesus Cristo, 
diante da multidão faminta, orienta seus 
discípulos: “deem vocês o que comer”. Ser 
cristão implica em compromisso para que 
a fome seja eliminada da nossa realidade. 
Jesus pede para cada um de nós olhar para 
quem tem fome e agir”, disse padre Kélder.
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Todo cristão pode contribuir com a 
Campanha Contra a Fome de duas formas: 

1) Somar forças com a Rede PAZ E PÃO, 
que quer incentivar as ações realizadas por 
grupos de igreja, pastorais, ONGs e grupos 
sociais. Fazer parte da Rede PAZ E PÃO  é criar 
um sentido de unidade dessas iniciativas, 
formando uma rede de solidariedade contra 
todas as formas de carência e injustiça. Faça 
contato com o Vicariato e use o selo PAZ E PÃO 
nas atividades de sua comunidade.

2) Fazer parte da campanha TIVE FOME 
com uma contribuição mensal durante um 
ano.  Se cadastre no site pazepão.com.br como 
doador recorrente de R$ 100,00 por mês ou 
doador recorrente com outro valor, pagando 
por cartão de crédito ou boleto bancário. Ou 
fazer uma doação por pix ou picpay. Você pode 
se cadastar representando um grupo da sua 
comunidade. O site é mantido pela Parresia, 
contratada pela Arquiciocese de Vitória.

Ceramistas capixabas fazem 
leilão contra a fome

Entre os dias 21 e 25 de abril, foi realizado 
pelo Instagram @CERÂMICAPELA VIDA 
um leião com 30 peças de cerâmica destinado 
à Campanha Contra a Fome. 

As peças foram produzidas artesanalmente 
e todo dinheiro arrecadado será destinado à 
campanha TIME FOME da Rede PAZ E PÃO 
e R$ 10.665,00 já foram destinados para a 
compra de cestas básicas.

O que é  insegurança 
alimentar ?

Recentemente, foi divulgado que a 
insegurança familiar já atinge 60% dos 
brasileiros. O que é isso? Isso significa que 
apenas 40% dos brasileiros têm acesso 
pleno à quantidade e qualidade de alimentos 
necessários. 

Insegurança alimentar é o oposto:  indica que 
a família tem problemas com a quantidade e 
a qualidade da alimentação.  

A insegurança leve indica incerteza se 
a família terá condições de consumir a 
quantidade e a qualidade ideal.

Insegurança moderada indica que a família 
terá que reduzir o consumo de alimentos. 

A insegurança grave significa fome, que a 
família não tem com consumir nem o mínimo 
necessário para sobreviver.

VOCÊ PODE PARTICIPAR

A fome voltou a ser realidade para milhões 
de brasileiros e, desde o final do ano, houve 
uma diminuição nas doações voluntárias de 
cristãos e de pessoas de boa vontade. 

O número de brasileiros na extrema pobreza, 
sobrevivendo com até R$ 145 mensais, vem 
crescendo desde 2015, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Em 2019, eram 13,5 milhões de pessoas. No 
nosso estado, a fome afeta 575 mil capixabas.

575 mil capixabas passam fome
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