
Campanha Paz e Pão distribui 500
toneladas de alimentos no Sul do ES

Iniciada em Junho de 2021, a Campanha Paz e
Pão da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
arrecadou cerca de 500 toneladas de alimentos.
Com isso foi possível distribuir 25 mil cestas
básicas e atender 3 mil famílias em
vulnerabilidade social. 

De acordo com o vigário para ação social da
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Pe. Evaldo
Ferreira, as famílias beneficiadas foram
cadastradas e são acompanhadas semanalmente
por 43 paróquias em 29 municípios do Sul do
Estado. 

"A Campanha Paz e Pão faz parte de uma rede
de ações da Diocese de Cachoeiro contra a fome.
Sabemos que nesses ultimos anos aumentou o
número de pessoas que passam fome e estão na
miséria em nosso país. Por isso, nosso objetivo é
fazer com que essas pessoas tenham o que
comer e possam ser incluídas novamente na
sociedade". 

A Campanha Paz e Pão está baseada em três
eixos. São eles: Ações imediatas de
enfrentamento à fome e de inclusão social;
incidência política para implementação de
políticas públicas de maior alcance social e
formação e espiritualidade.



Dia do Pobre 
No dia 14 de novembro de 2021 foi celebrado o
Dia Mundial do Pobre, um pedido do Papa
Francisco para que a data fosse lembrada
mundialmente. Com a presença do bispo Dom
Luiz Fernado Lisboa, foi realizado um evento
no bairro Independência para as comunidades.
No local, foi servido um almoço, distribuição
de cestas básicas, bazar gratuito e brincadeiras
com as crianças. Ao todo, 200 famílias
participaram da ação. 

Confira as principais ações da
campanha Paz e Pão durante o ano

No dia 20 de dezembro, o bispo Dom
Luiz Fernando Lisboa participou da
celebração do Natal no assentamento do
Movimento Sem Terra em Presidente
Kennedy. Foram distribídas cestas
básicas, brinquedos para as crianças e
kits de higiene bucal entregue pelo
grupo Dentistas do Bem.

Natal em assentamento  

A Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Cachoeiro de Itapemirim
(Ascomirim) também recebeu uma ação da
campanha Paz e Pão. Além de cestas básicas,
eles também receberam ajuda para realizar
pequenos reparos na sede da associação,
compra de equipamentos e no fortalecimento
da cooperativa. 

Natal com catadores 
 

As lideranças das paróquias que atuaram na
campanha Paz e Pão também passaram por
uma formação. Esses líderes foram responsáveis
pelo trabalho desenvolvido durante as ações
promovidas durante o ano. Foram diversos
encontros com temas variados, entre eles
metodologia e como mutiplicar as atividades
realizadas pela campanha.

Formação para Líderes 
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