
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.
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10 MIL TONELADAS 
DE ALIMENTOS 

Conheça o resultado de 4 meses de campanha

num esforço de “dar 
pão para quem tem
fome”. Ainda em maio, 
nas celebrações de
Corpus Christi, muitas
paróquias em lugar dos 
tapetes tradicionais, 
pediram doações de 
alimentos para os fiéis. 

Aos poucos, 
toda a Arquidiocese 
se organiza para 
dar pão para 
tem fome.

A Campanha PAZ e PÃO, entre maio e agosto 
deste ano, ditribuiu mais de 9.400 cestas de 
alimentos. Esse é o resultado de um esforço 
coletivo para reduzir o mal provocado pela fome 
entre as famílias capixabas.

Todas as paróquias da Arquidiocese de 
Vitória foram chamadas a ser unir nessa rede de 
solidariedade, que agregou também muito apoio 
de organizações da sociedade civil.

As doações que chegaram até agosto somam 
mais de R$ 800 mil e de 4.ooo cestas. 

Apesar de tanta generosidade, a campanha até 
agora consegue atender apenas 30% das famílias 
necessitadas. 

Por isso é tão importante ampliar os esforços 
para garantir o pão na mesa dessas família todos 
os meses.

Lançada no dia 8 de maio, durante as festividades 
de Nossa Senhora da Penha, a ação envolveu    .  
as áreas pastorias e as paróquias e 
comunidades da nossa igreja, 



Como dormir sossegado passando fome?

Como posso dormir sossegado após jantar, sabendo 
que há tantas pessoas passando fome?

UM PROBLEMA DE TODOS
O problema da fome afeta a sociedade como um 

todo. O aumento dos preços dos alimentos e de 
outros produtos essenciais, como luz elétrica e gás 
de cozinha, reduziu o poder de compra de todas as 
famílias  brasileiros, mas atinge de forma desumana 
as famílias mais pobres..

O número de brasileiros na extrema pobreza, 
que possuem menos de 145 reais por mês para 
sobreviver, vem crescendo desde 2015.

NOSSA RESPONSABILIDADE 
Em 2019, eram 13,5 milhões de pessoas. No 

Espírito Santo, eram ao todo mais de 575 mil 
capixabas. Isso antes da pandemia. 

Nas paróquias da Arquidiocese de Vitória, quase 
10 mil famílias se cadastraram para receber as 
doações da Campanha PAZ e PÃO.

9.947 FAMÍLIAS CADASTRADAS
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Conheça o site www.pazepao.com.br
Conta corrente: Banestes - 104 - 32.054.793

575 mil capixabas passam fome

AUMENTA A DESIGUALDADE
Os problemas econômicos afetam a grande 

maioria das famílais brasileiras, mas não da mesma 
forma. Houve o aumento da desigualdade social. 
Algumas estão vivendo melhor.

 Enquanto a renda da metade dos mais pobres da 
população caiu cerca de 18%, o pequeno grupo dos 
mais ricos, que somam 1% da população, fez sua 
riqueza crescer 10% (segundo estudo da Fundação 
Getúlio Vargas - FGV).

IMPACTO PROFUNDO
Essa recessão teve impactos profundos na 

sociedade brasileira, da política ao mundo do 
trabalho, com a flexibilização da legislação 
trabalhista e o aumento do trabalho informal. 

A alta do desemprego e os cortes nos programas 
sociais aumentam o fosso dos mais pobres. O 
número de miseráveis no Brasil é maior do que 
toda a população da Bolívia.

UM CLAMOR SOBE AOS CÉUS
Como essas famílias irão sair do fundo do 

fosso? Como as crianças das famílias pobres irão 
conseguir sair desse ciclo de pobreza. Com fome e 
agora, sem aulas, qual o futuro dessa geração?A fome é diária. Nossa ação deve ser constante

A Arquidiocese 
de Vitória precisa 
atender 10 mil 
famílias



Ação, parceira, formação, espiritualidade 

PARTICIPE DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DA SUA PARÓQUIA

A Campanha PAZ e PÃO 
é organizada pelo Vicariato 
para Ação Social, Política e 
Ecumênica, da Arquidiocese 
de Vitória, sob a coordenação 
do padre Kelder José Brandão 
Figueira. Ela possui três eixos 
de atuação:

1) Fortalecer os trabalhos 
assistenciais já realizados pelas 
paróquias e comunidades; 

2) Estabelecer parceirias com 
o Poder Público e instituições 
da sociedadel; 

3) Desenvolver a formação e 
a espiritualidade,  inspiradas na 
Economia de Francisco.

A criação do Vicariato
A criação do vicariato seguiu 

as diretrizes do papa Francisco, que unificou os 
Conselhos Pontifícios de Justiça e Paz, “Cor unum”, 
Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e Pastoral no 
Campo da Saúde no Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral.

Uma ação organizada
A Arquidiocese de Vitória sempre realizou  

atividades para  enfrentar o problema da fome, como 
campanhas do quilo e o trabalho assistencial, mas 
de forma esporádica e eventual. Agora, o objetivo  é 
realizar um esforço contínuo e integrado. 

Como diz o papa Francisco, as ações não devem 
ser “gestos improvisados de boa vontade para pôr 
a consciência em paz”.

Essas experiências “devem abrir um verdadeiro 
encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha 
que se torne estilo de vida”, recomenda o papa.

Trabalho de formação 
A Campanha Permanente Contra a Fome e 

Pela Inclusão Social começou a ser desenvolvido 
em 2020, antes mesmo da pandemia da Covid-19. 

Foram realizados encontros de  formação e 
reuniões com as áreas pastorais para listar as 
atividades que já são feitas para combater a fome.

Os estudos continuam neste ano, com o objetivo 
de potencializar as atividades já realizadas e 
estimular o surgimento de outras ações. Buscca 

também promover a reflexão sobre as causas da 
fome e como combatê-la de forma eficaz.  

A integração do Regional Leste 3
As três dioceses que também atuam no Espírito 

Santo e formam, com a Arquidiocese de Vitória, o 
Regional Leste 3, também irão realizar a campanha.

Entre Colatina, São Mateus e Cachoeiro de 
Itapemirim, a diocese do sul do estado saiu  na 
frente, e já está mobilizando autoridades para o 
apoio da campanha.

Igrejas cristãs do Conic
A presbítera da Igreja Presbiteriana Unida do 

Ibes, em Vila Velha, e vice-presidente nacional 
do Conic, Anita Torres, afirma que a pandemia 
da Covid-19 evidenciou no Espírito Santo e no 
restante do Brasil uma realidade social ignorada 
por muitos, havendo necessidade de diálogo com 

o poder público, que não 
tem correspondido a essa 
necessidade.

Prêmio
O trabalho realizado foi 

ganhador do 17º prêmio Dom 
Luiz Gonzada Fernandes. 
É o. reconhecimento da 
importância do trabalho 
que está sendo realizado.

Campanha do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica

Missa de Envio das lideranças PAZ e PÃO da área da Serra



DIVULGUE NAS 
REDES SOCIAIS
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 R$ 100,00
 PARA VOCÊ
 uma fortuna
 para quem passa fome
Precisamos cadastrar mais doadores mensais para 
que a assistência às famílias não pare e aquelas que 
ainda não estão recebendo, possam vir a receber.

Para se cadastrar acesse: 
http://pazepao.com.br/

A UNIÃO CONTRA A FOME

orientação de crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco social, coordenada pela 
Irmã Paula e Ana Rita.  

“Lixo que vira pão” e AAOCA se destacam em Vila Velha 

Há ações com moradores de rua, criação de uma cozinha solidária, a inclusão de verduras e legumes 
nas cestas básicas na Serra, coleta nas ordenações sacerdotais, contribuição de movimentos religiosos.
É impossível citar aqui todos os envolvidos... mas a cada um que fez e faz parte dessa corrente de 
solidariedade, de amor ao próximo como testemunho do amor misericoridoso de Deus, recebam 
um imenso grito de gratidão do povo que passa fome, das famílias que precisam de nós para 
superar a desigualdade, para fazer do nosso país um mundo de acordo com a vontade do nosso Pai.

Desde o lançamento na Festa da Penha, houve lives, encontros, formação, celebrações, as paróquias se 
organizaram, colégios católicos apoiaram, comunidades contribuíram com a coleta e doação de cestas.

Instituições entraram na ação. Entre elas, Cerâmica pela Vida, Associação  dos Magistrados, Sociedade 
Capixaba de Odontologia, Cesan, empresa CTA, Sindicato dos Bancários, Sociedade Brasileira de 
Cardiologia/ES, Sindicato da Polícia Federal, Ministério Público/ES, Sociedade de Gastroenterologia.


