
 

 

São Paulo, 12 de abril de 2021 
 

 
Aos Párocos, Administradores Paroquiais, Diáconos, Agentes de Pastoral Leigos e Leigas, 
Religiosos e Religiosas consagrados e consagradas 
 

Estimados irmãos e irmãs, 
 
Nosso povo está passando fome! Em resposta a esse grande e urgente desafio humanitário, a 
Arquidiocese de São Paulo, por meio da Caritas, organizou um comitê de combate à fome, que 
conta com a participação de todas as suas paróquias. São numerosas as comunidades da 
Arquidiocese que já fazem este grande serviço de caridade, mas precisam de reforço e apoio para 
obter doações de itens que compõem a cesta básica em São Paulo. 
 
Nossa campanha, Animando a Esperança - “Tive fome e me destes de comer” (Mt 25,35) -, irá 
divulgar as paróquias como centro de arrecadação de doações e, no site do projeto Animando a 
Esperança, estarão listadas as paróquias e entidades vinculadas à Arquidiocese que recebem 
doações e as encaminham aos necessitados. 
 
Buscaremos, também, fazer uma partilha entre as doações recebidas. Caso uma paróquia receba 
muitas doações, sendo o volume arrecadado maior que a demanda de necessitados, o excedente 
poderá ser partilhado com as paróquias mais necessitadas. 
 
Vocês encontrarão no site do Animando a Esperança a paróquia ou entidade que poderá receber 
as doações e as distribuir. 
 
Segue a este e-mail, o material de divulgação desta campanha em vários formatos para a utilização 
nas redes sociais da paróquia (site, face book, Instagram e para os grupos de WhatsApp). Neste 
material consta o que doar, o acesso à página do Projeto Animando Esperança e os dados 
bancários para a doação em dinheiro. 
 
Divulguem para o maior número de pessoas e, encarecidamente, peçam que todos sejam 
multiplicadores desta Campanha. 
 
Em nome do Cristo presente nos famintos e sofredores, nosso muito obrigado! 
 
Pelo Comitê Arquidiocesano de Combate à Fome,  
 
 
 

  

           

    

 
 

Pe. Marcelo Maróstica Quadro 
Diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo 

Pe. Tarcísio Marques Mesquita 
Coordenador do Secretariado Arquidiocesano de Pastoral 

Dom Eduardo Vieira dos Santos                         
Bispo de Referência do Secretariado de Pastoral                     


