
CAMPANHA PELA INCLUSÃO SOCIAL E CONTRA A FOME



Qual objetivo? Atender os irmãos em situação de rua, levando alimento espiritual e físico.

Quando iniciou esse trabalho? 21/05/2016

Quantas pessoas colaboram com esse trabalho? Em torno de 27 pessoas.

Quem são esses colaboradores? Irmãos das comunidades que compõem a Paróquia São Lucas.

Quem e quantos são contemplados com esse trabalho? Em torno de 40 irmãos em situação de rua.

Como e quando esse trabalho é realizado? Dia de segunda-feira em 15 em 15 dias.

Qual o tempo de duração? Iniciamos os trabalhos por volta das 15h00min fazendo a refeição, ou até antes, quando
há necessidade de comprar algum alimento para a preparação. Por volta das 23h30min encerramos nossos traba-
lhos.

Quais as estratégias utilizadas? Abordagem com cumprimentos e após, oferecemos o alimento e também um momen-
to de oração bem como uma conversa, quando aceitadas por eles.

Quais os desafios? Muitos, pois nas abordagens feitas, não conhecemos a índole de todos e as vezes somos surpreen-
didos pela atitudes negativas de alguns. Isso as vezes até acontece entre eles mesmos (atritos).

PASTORAL: ANJOS DA RUA DA PARÓQUIA SÃO LUCAS – NOVO MÉXICO – VILA VELHA- ES.



Conferência  São José Operário-SSVP, fundada em 24/03/2006, Paróquia Nossa Senhora de  Lourdes-Santa Mônica -
( 18 famílias assistidas )

Conferência Nossa  Senhora da Divina Providência-SSVP, fundada em  12/ 03/2005,

Comunidade  São Benedito, Paróquia São Tiago Maior;

 Conferência São José  e Conferência  Nossa Senhora de Fátima, em Píúma, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Ao todo somos  33 confrades e consócias, católicos praticantes, temos  co-mo colaboradores 20 pessoas de nossas co-
munidades, atendemos famílias de várias denominações, no total de 105.
Nossa estratégia são visitas semanais, catequizando, levando  a Pala vra, tratando com carinho, animando os ASSIS-
TIDOS  para inclusão  nas co-munidades, NÃO SOMOS MEROS ENTREGADORES DE CESTAS BÁSICAS!

Principal desafio a criação e recriação de novas conferências, para tanto propagando em todas as comunidades  CON-
FERÊNCIAS DE JOVENS e  CONFERÊNCIAS DE CRIANÇAS.

Filialmente,

 CfrTarcísio Morais-Presidente Conselho Particular de Guarapari-SSVP.

VICENTINOS - CONSELHO PARTICULAR DE GUARAPARI



Qual o nome da ação/equipe/pastoral? 

 Conferência Santa Clara (Sociedade São Vicente de Paula), Paróquia Bom Pastor Praia da

Costa;

1º Qual objetivo?  Atender as Famílias mais necessitadas, focar Pão, Palavra e Promoção (Ca-

ridade e Justiça);

2º  Quando iniciou esse trabalho? 27.10.2011;

3º Quantas pessoas colaboram para esse trabalho? Diretamente somos 12, porém o envolvi-

mento com a Comunidade e o alcance do relacionamento com pessoas do Bem é que nos faz

superar os objetivo

4º Quem são esses colaboradores? Vicentinos (confrades e consócias);

5º Quem e quantos são contemplados com esse trabalho? 

6º f)Toda família que percebe até 03 salários mínimos, está sujeita ao CADUNICO, com atenção

especial aquelas cuja renda percapta seja inferior a R$150,00 (miseráveis);

7º  Como e quando esse trabalho é realizado?Imediatamente, quanto a demanda, e semanal-

mente visitas para os casos de necessitados já cadastrados;

8º Qual o tempo de duração?  Inderterminado , enquanto houver fome e miséria;

9º Quais as estratégias utilizadas? Além do atendimento sob demanda, reunimos com Pasto-

rais da Família, Pastorais da criança, Creches públicas, Presídios, etc;

10º Quais os desafios? Fazer chegar a todos os necessitados informações possibilite que

sejam enquadrados nos benefícios do governo e ajudar nos casos não enquadrados, ou aque-

les em que a ajuda seja insuficiente para viver com dignidade

CONFERÊNCIA SANTA CLARA (SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA), PARÓQUIA BOM PASTOR PRAIA DA COSTA;



OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO:OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO:OUTRAS FORMAS DE ATENDIMENTO:

- Doação de alimentos para entidades de natureza filantró-
pica: Idosos, dependência química, doenças transmissíveis e
risco social.

- Doação de artigos do bazar.

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - JARDIM DA PENHA BENEFÍCIOS OFERECIDOS:BENEFÍCIOS OFERECIDOS:BENEFÍCIOS OFERECIDOS:

- Reunião quinzenal (café da manhã,
evangelização e promoção humana).
- Cestas de alimentos.
- Fraldas geriátricas.
- Fraldas infantis.
- Remédios que não fazem parte da
Farmácia Popular. (Pastoral da Saú-
de).
- Orientação nutricional.
- Ajuda de material de construção.
- Palestras socioeducativas.
- Inserção de menores nos programas
“Menores Aprendizes”.

CAC – CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO B. FATIMA, SERRA

AFRATERNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIOS
DA LUZ DIVINA

ROSA DA PENHA, CARIACICAASS.

 COM. TERAPÊTICA SÃO MIGUEL ARCANJO B. VARGEM GRANDE, VIANA

ASSOCIAÇÃO DOS MENSAGEIROS DA BOA NO-
VA

VILA GRAÚNA, CARIACICAPCJ

PEQUENA COMUNIDADE DE JESUSÁGUA FUN-
DA

SERRA

LAR DOS IDOSOS  P. MOSCOSO, VITÓRIA

IRMÃS DE CALCUTÁ GURIGICA, VITÓRIA

IRMÃS CARMELITAS CARIACICA

SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DA PENHA SANTA HELENA, VITÓRIA



1 – Qual o nome da ação/equipe/pastoral?

Pastoral da Ação Social

2 – Qual objetivo?

Construirmos ações em combate a pobreza a pedido do Papa Francisco.

3 – Quando iniciou esse trabalho?

4 - Quantas pessoas colaboram com esse trabalho?

5 - Quem são esses colaboradores?

6 - Quem e quantos são contemplados com esse trabalho?

7- Como e quando esse trabalho é realizado?

8 - Qual o tempo de duração?

9 - Quais as estratégias utilizadas?

10 - Quais os desafios?

PADRE IVANIR MARTINS (NÃO IDENTIFICOU A PARÓQUIA)



Quem e quantos são contemplados com esse trabalho?

- 50 (cinquenta) Famílias

Como e quando esse trabalho é realizado?

- Esse trabalho e realizado na Igreja São Pedro da Praia do Suá, aonde são realizadas, todos os sábados,

reuniões, de 8 às 9h, e logo após as equipes saem para fazer as visitas, as quais, normalmente, duram 03

(três) horas.

No quarto sábado do mês realizamos a entrega das cestas básicas, da seguinte forma:

- Partilha da Palavra;

- Café com os assistidos; e

- Entrega das Cestas

No quarto domingo acontece a missa na Paróquia São Pedro da Praia do Suá às 09h, com a participação

dos Vicentinos e logo após um café partilhado, com a participação da Assembléia.

A Paroquia São Pedro, através do Padre Daury, é o principal ponto de apoio da nossa conferência, nos

cedendo uma sala para depósito e arrecadando cestas junto aos aniversariantes do mês, da mesma.

Temos ainda um local, onde guardamos os materiais doados (geladeira, fogão, cama, etc.), para atender

aos assistidos, quando necessitam.

Qual o tempo de duração? 

- As visitas duram, em m´deia, 01 hora.

Quais as estratégias utilizadas?

-Presença na casa dos assistidos, pois só assim poderemos verificar a necessidade real de cada um.

Quais os desafios?

- Atender aos novos assistidos com respeito para fazer com que cada um siga o seu caminho com digni-

dade.

PARÓQUIA SÃO PEDRO - PRAIA DO SUÁ - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Fundada em

23/04/1833

Quantas pessoas

colaboram com es-

se trabalho?

- 15 pessoas



Projeto Alimentando Vidas:

O Projeto Alimentando Vidas atende em média seis famílias carentes cadastradas e acompanhadas pelo Grupo Fé e Vida.

O Grupo Fé e Vida realiza mensalmente a entrega das cestas de alimentos as famílias.

A entrega das cestas de alimentos é feita diretamente na residência das famílias. No momento da entrega é realizada uma ora-

ção e posterior conversa da situação da família. Neste aspecto o acompanhamento é feito mensalmente.

Após a entrega das cestas, nas reuniões do grupo são feitas análises sobre cada família, da continuidade ou não ao projeto, con-

forme situação encontrada no dia da entrega.  Até o ano 2018 a captação de doações era realizada através de pedidos aos parti-

cipantes da Comunidade Nossa Senhora das Alegrias.

Em 2019 as cestas de alimento são repassadas com recursos do Dízimo da Comunidade Nossa Senhora das Alegrias.

Projeto Aquecendo Corações – Orfanatos e Abrigos:

O Projeto Aquecendo Corações atende Orfanatos e Abrigos.

O Projeto Aquecendo Corações – Orfanatos e Abrigos tem início em 2016 e desde então realizamos 05 grandes ações atenden-

do em média 60 pessoas por ação.

Realizamos 02 ações no Orfanato Retiro do Congo, em Vila Velha e também 02 ações no Abrigo Municipal João Calvino, em Vila

Velha.  O Orfanato Retiro do Congo, atendia crianças cujo faixa etária varia entre recém nascidos a 14 anos. Total de crianças

atendidas nas visita: 30. Realizamos brincadeiras e lanche da tarde para as crianças. Após o lanche, fomos a Capela fazer o

agradecimento a Deus. Total de pessoas atendidas nas duas ações: 60.

O Abrigo João Calvino é administrado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Secretaria de Assistência Social. O Abri-

go acolhe pessoas em situação de rua, fornecendo café da manhã, almoço, café da tarde e janta, bem como hospedagem. A ca-

pacidade do Abrigo é de 80 pessoas. Na realização das duas visitas que fizemos atendemos 90 pessoas – 45 a cada visita, le-

vando um café da tarde, doações recebidas pela comunidade e oração.

O Orfanato Casa Lar, em Vila Velha, atende a crianças recém nascidas de 0 a 17 anos. O Grupo Fé e Vida realizou 01 ação nes-

te Orfanato. Total de pessoas atendidas: 18. Levamos doações e café da tarde. Foi realizado uma dinâmica e oração.

GUPO FÉ E VIDA O Grupo Fé e Vida iniciou

suas atividades na data

de 28/12/2015.

O Grupo Fé e Vida conta

com o trabalho de 35 pes-

soas.

Hoje o Grupo Fé e Vida

em suas 5 frentes de

ação: Projeto Aquecendo

Corações – Hospitais,

Projeto Aquecendo Cora-

ções – Asilos, Projeto

Aquecendo Corações –

Orfanatos, Visita Afetuo-

sa, Abraço Acolhedor, Ali-

mentando Vidas e Liturgia

abrange em média 600

pessoas.
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