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POR UM NATAL SEM FOME 2021 

 

“Eu tive fome e me deste de comer.” (Mt 25, 35) 

 

A pandemia trouxe muitas consequências na vida das pessoas: 

milhares de mortes, sequelas em quem sobreviveu, medo, insegurança, 

desespero, depressão. 

Outra consequência foi o agravamento da situação de miséria e fome 

no meio do povo, dos pobres, dos mais vulneráveis em nossa sociedade. 

A Diocese de Imperatriz historicamente teve e tem o compromisso 

com as causas sociais e dos menos favorecidos. Com a chegada da 

pandemia, foram incrementadas as ações na coleta de alimentos e de cestas 

básicas.  

A Festa de Corpus Christi desde 2020, é uma de nossas ações. Com a 

campanha PÃO EM TODAS AS MESAS, várias famílias foram 

contempladas, e a Igreja Católica continuará fazendo a campanha nas 

próximas Festas de Corpus Christi. 

Outro exemplo é que, há três anos, a Diocese de Imperatriz começou 

a realizar a CAMPANHA POR UM NATAL SEM FOME, com coleta de 

cestas básicas. Neste ano de 2021, ampliamos a campanha, em que além 

arrecadar de cestas básicas, haverá também arrecadação de brinquedos, 

para crianças menos favorecidas.  

Durante a semana, você pode fazer sua doação na secretaria da 

paróquia mais próxima de você, e no final de semana das celebrações dos 

dias 18 e 19 de dezembro (Sábado e Domingo), será a grande mobilização, 

O DIA D de recebimentos das doações que será feita na Igreja Matriz das 

33 PARÓQUIAS DOS 13 MUNICÍPIOS DA DIOCESE.  

Ajude as famílias carentes a ter um natal sem fome e as crianças um 

pouco mais de alegria.  

 

Fazer o bem faz bem. Nos ajude a ajudar quem mais precisa. 

 

Imperatriz, 10 de dezembro de 2021 

 


