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Apelo emergencial das Pastorais Sociais e Organismos da Igreja no Piauí: 
“ Garantia de alimentos às famílias em situação de pobreza na pandemia.” 

  

 

Empenhados na missão de pastorear os filhos e filhas de Deus na defesa 
e promoção da sua dignidade em vista do Reino Definitivo, motivados pela defesa da 
justiça apresentada pelo Papa Francisco em seus diálogos com os Movimentos 
Sociais do mundo por garantia de Teto, Terra e Trabalho a todos/as cidadãos/ãs, nós 
Bispos do Piauí, unimo-nos aos cristãos/ãs leigos e leigas atuantes nas pastorais 
sociais da nossa Igreja, nos Movimentos Sociais, quando, por sintonia com o 
Evangelho nos impelem a atitudes proféticas de zelo e defesa da vida humana em 
sua integralidade, nestes tempos tão ameaçada pela proliferação do coronavírus, 
exigindo de todos nós ações hábeis e eficazes para a garantia da vida no planeta. 

Considerando os esforços da Igreja em todo o País através de inúmeras 
campanhas localizadas e integrando paróquias, pastorais, serviços e organismos em 
torno da maior dessas campanhas intitulada “Tempo de Cuidar” por iniciativa da CNBB 
e Rede Cáritas Brasileira, com a mobilização, só no Piauí até o momento, de 77.190 
Kg de alimentos, 24.629 kits de higiene e limpeza e 1.386 EPIs e outros cuidados 
peculiares às comunidades e territórios acompanhados, reafirmamos nossa 
preocupação e atitude de cuidado e permanente atenção às comunidades. Haja visto 
que a pandemia dificultou imensamente as ações solidárias internacionais, legando 
as nações e povos as superações a partir da alto solidariedade.  “Dai-lhes vós mesmos 
de comer” (Mc 6, 34-44) 

Reafirmamos o que consta no sexto parágrafo do documento original do 
Pacto pela Vida e pelo Brasil, assinado em 07 de abril de 2020, do qual a CNBB é 
signatária juntamente com a ABC, SBPC, ABI, OAB e Comissão Arns de Direitos 
Humanos, “Não é justo jogar o ônus da imensa crise nos ombros dos mais pobres e 
dos trabalhadores. O princípio da dignidade humana impõe a todos e, sobretudo, ao 
Estado, o dever de dar absoluta prioridade às populações de rua, aos moradores de 
comunidades carentes, aos idosos, aos povos indígenas, à população prisional e aos 
demais grupos em situação de vulnerabilidade. Acrescente-se ao princípio da 
dignidade humana, o princípio da solidariedade – só assim iremos na direção de uma 
sociedade mais justa, sustentável e fraterna. ”  Ao tempo que recomendamos 
atenciosa consideração ao documento integral. 

Reafirmamos ainda o que consta do nono parágrafo do documento “É hora 
de estancar a escalada da morte” assinado pelas mesmas instituições signatárias do 
pacto supracitado, em 10 de março de 2021, “A ineficiência do Governo Federal, 
primeiro responsável pela tragédia que vivemos, é notória. Governadores e prefeitos 
não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. Assim, apoiamos 
seus esforços para garantir o cumprimento do rol de medidas sanitárias de proteção, 
paralelamente à imunização rápida e consistente da população. Que governadores e 
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prefeitos ajam com olhos não só voltados para os seus estados e municípios, mas 
para o país, através de um grande pacto. Somos um só Brasil. ” 

Acompanhamos com esperanças as iniciativas do Governo do Estado do 
Piauí na busca de um maior volume e agilidade da vacinação, protocolos de proteção 
em vista da redução do contágio de COVID-19 e ações de apoio às comunidades 
organizadas da agricultura familiar e da população socialmente mais afetada pela 
pobreza, como o Viva Semiárido, Quitanda Virtual, PAA e Pró Social. Seus objetivos 
e alcance, poderão contribuir efetivamente a médio e longo prazo para transformações 
localizadas e importantes. Entretanto, a pandemia agravou situações de pobreza, 
miséria e fome em grande medida, exigindo reações de imediata efetividade. As 
paróquias e agentes comunitários de animação da fé deparam-se com realidades que 
exigem a partilha do pouco que se tem, na própria comunidade. Mas sem o lastro 
necessário para atender as situações resultantes do desemprego; da ausência de um 
socorro planejado e efetivo para a sustentação das famílias com a urgência e 
suficiência demandadas e da grave e nociva lacuna no auxílio emergencial.   

Diante desta realidade, viemos solicitar um desdobramento do Governo 
do Estado do Piauí, observando os caminhos mais ágeis dos trâmites 
administrativos do Estado, apelando para a agilidade dos decretos de Estado de 
Emergência e Estado de Calamidade, para que através das Secretarias de 
Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos 
– SASC, implante um plano de atendimento de urgência a realidade da fome no 
Estado, com uma atitude inicial de distribuição de 30 mil cestas básicas de 20 
quilos em média, fazendo-as chegar às realidades mais gritantes. Pois o que está 
diante de nós, sem um singular empenho de gestão da crise com atitudes de efeito 
imediato e ações estruturantes de superação das consequências da pandemia, que 
ao nosso ver ainda estão por vir, o que hora vemos ainda pode piorar. 

Nós que subscrevemos este documento de solicitação, disponibilizamos 
nossas energias, sustentados pela fé e o dever de missão junto ao nosso povo, para 
que, as ações direcionadas à sustenta-lo e garantir-lhe a vida e dignidade possam 
contar com nossas forças. 

 

Teresina – PI, 15 de março de 2021 
 
 

 
Dom Juarez Sousa 
Bispo de Parnaíba 

Presidente da CNBB Regional NE IV 
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Dom Plinio José da Luz 

Bispo de Picos 
Referencial do Fórum de Pastorais Sociais 

 
 
 
 

 
Maria Aureni da Silva Paiva 

Presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil 
Regional Piauí 

 
 

 
Adonias Rodrigues de Moura 

Secretário Regional 
Cáritas Brasileira Regional Piauí 
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