
PAZ E PÃO
REDE DE AÇÕES 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.

Em todos os 15 municípios onde há paróquias e 
comunidades da Arquidicoese de Vitória, as ações 
contra a fome se multiplicam. As cestas básicas da 
campanha Paz e Pão aos poucos são entregues às 
famílias cadastradas pelas comunidades e também 
para população de rua. Padre Kelder Brandão, 
pároco de Sta. Teresa de Calcutá, acompanhou a 
distribuição das cestas. Para ele, “a alegria na hora 
de receber os alimentos manifesta-se no olhar, 
enquanto a dificuldade de levar os alimentos para 
casa é superada com a ajuda de voluntários”.

Dom Dario Campos, em reunião com o 
coordenador de pastoral, representantes de áreas 
pastorais e coordenadores de comissões, agradeceu 
o empenho de todos na campanha. Como exemplo 
de tantas iniciativas, destacamos a ação da Paróquia 
Nossa Senhora da Vitória - Catedral Metropolitana 
de Vitória, que iniciou a 2ª Arrecadação Solidária de 
Corpus Christi, para atender famílias necessitadas 
residentes no território da paróquia

Na Serra, foi realizado o Encontro Formativo 
de Lideranças Paroquial Paz e Pão (LPs), para 
que todos conheçam a concepção, eixos e passos 
da campanha, e ajudem nas ações realizadas pelo 
setor. Outros encontros serão realizados
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Comunhão e participação
Paróquias e comunidades criam ações para a campanha

20 mil toneladas de alimentos 
de live de Reginaldo Mazzotti

Padre Osmar produziu vídeo para falar 
sobre a campanha com as crianças

Padre Alexandro, da paróquia Nossa Senhora da 
Glória, em Vila Velha, considera que a Campanha 
Paz e Pão não é um projeto pontual ou limitado. 
A grandeza desta ação humanitária é garantir o 
necessário aos pobres neste tempo de pandemia. 

Padre Alexandro produziu 
cartazes da TIVE FOME

Área Pastoral Cestas Valor
Vitória 380 24.000,00
Vila Velha 300 20.000,00
SerraFundão 480 33.000,00
Cariacica/Fundão 420 28.000,00
Benevente 220 15.000,00
TOTAL 1800 120.000,00

CESTAS E VALORES JÁ DISTRIBUÍDOS



Mais de  500 mil capixabas enfrentam a dura 
realidade da fome. Por isso, a Arquidiocese de 
Vitória criou a Rede Paz e Pão, por meio do Vicariato 
para a Ação, Política e Ecumênica. Essa ação de 
solidariedade quer atender mais de 7.000 famílias 
cadastradas pelas  paróquias e comunidades das 
seis áreas pastorais dos municípios de Cariacica e 
Viana, Benevente (Guarapari e Anchieta) Serra e 

7 mil famílias contam com você

DIVULGUE ESSE INFORMATIVO 
NAS SUAS REDES SOCIAIS

Fundão, Vitória e Vila Velha. 
A Campanha de Doadores Permanentes Tive 

Fome  quer garantir todo mês uma cesta básica 
para essas famílias. Todos os cristãos são chamados 
a participar desse mutirão de pessoas, famílias, 
grupos de igrejas e da sociedade civil, doando 
R$100,00 por mês. Também há opção de outras 
formas de doação.

A campanha Paz e Pão ganhou o apoio e a parceria 
de muitas organizações sociais, que têm mobilizado, 
arrecado e criado  iniciativas nesta causa de cuidar 
do outro. Com tantos parceiros, a campanha cresce, 
pessoas são amparadas e a solidariedade se amplia:

Sociedade Brasileira de Cardiologia/ES
Sociedade Capixaba de Oftalmologia
Sociedade de Gastroenterologia do ES
Sindicato dos Bancários
CUT
Sindicato da Polícia Federal
Cerâmica pela Vida
Fundação Evangelizar
ES solidário
Ministério Público ES
Justiça do Trabalho.

Entre ações realizadas, destacamos a distribuição 
de 100 botijas de gás pelo Sindipetro, no 1º de 
maio, a campanha De Olho na Fome, da Sociedade 
Capixaba de Oftamologia e três leilões já realizados 
pela Cerâmica pela Vida, que arrecadaram mais de 
R$ 30 mil (abaixo, uma das peças do leilão).

Nossa gratidão! O 
mundo ganha quando 
a solidariedade cresce.

O mundo ganha quando a solidariedade cresce

COMO SE CADASTRAR
1) Entre no site www.pazepão.com.br.  Você vai 

encontrar informações sobre a campanha.
2) Vá no menu para Cadastro p/Doações. 
3) Escolha Doação Recorrente R$100, para 

contribuir mensalmente. Há outras opções.
4) Preencha os dados.
5) Selecione a opção de pagamento  por cartão de 

crédito ou boleto bancário. Quem escolher boleto 
bancário, vai receber mensalmente pelo seu e-mail. 

CADASTRO DE GRUPOS
Se a doação mensal for feita por um coletivo, 

como grupo de jovens, de oração, seu representante 
deve clicar na opção “doação recorrente” e no 
cadastro deve colocar o nome da pessoa física que 
representa o grupo e o nome do grupo. 

Essa doação não fixa valor, vai depender do  
que o grupo  arrecadar e depositar mensalmente. 
Incentive seu grupo a contribuir com a campanha.



ESPERANCEMOS
Povos nativos, vocês foram os primeiros 

a serem oprimidos pela prática do saque à 
natureza e da destruição de culturas milenares, 
que caracterizam a ação do invasor europeu. (...) 
Para os que ainda resistem: vida, cidadania, paz 
e pão.

Povos afro-descendentes, vocês foram trazidos 
em regime de escravidão para serem moídos em 
engenhos de cana e em salmoras de charque. (...) 
Para os que ainda sobrevivem: vida, cidadania, 
paz e pão.

Mulheres que em toda história foram 
oprimidas em seus direitos e ainda hoje recebem 
menos que os homens e continuam sendo vítimas 
de feminicídio (...). Para todas: vida, cidadania, 
paz e pão.

Comunidade LGBTQI+, que bravamente  
enfrentam a exclusão histórica por uma sociedade 
pautada por valores impostos por heteros. (...) 
Para vocês: vida, cidadania, paz e pão.

Trabalhadoras e trabalhadores, cujos 
direitos construídos têm sido desmontados por 
executivos, legislativos e judiciários (...). Para 
elas e eles: vida, cidadania, paz e pão.

(Vocês) constituem o que o Brasil tem de 
melhor,

Textos da mensagem da Pastoral Operária para a 22ª 
Marcha pela vida e cidadania - Arlindo Villaschi.


