
 

Vamos ajudar as vítimas das chuvas na Bahia e em Minas Gerais 

 

“Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a 

mim mesmo que o fizestes” (Mt 25, 40) 

 

 

As cenas tristes e chocantes das ruas alagadas, deslizamentos de encostas e casas 

e comércios destruídos, com centenas de famílias desabrigadas, marcaram a virada 

de ano no Brasil e em especial nos estados mais afetados nestas chuvas de verão: 

Bahia e Minas Gerais. Se já não bastasse o momento de crise econômica, 

desemprego, aumento nos preços dos alimentos, agravados pela pandemia, há 

milhares de brasileiros que perderam seus familiares e bens materiais com as 

tempestades. A ajuda oficial dos governos é fundamental, mas a solidariedade e a 

caridade também se fazem necessárias. É preciso estender a mão. 

 

Desde dezembro, a rede Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) se mobilizam para levar ajuda aos afetados pelas fortes chuvas, por 

meio da campanha #SOS Bahia e Minas Gerais: Solidariedade que Transborda. 

 

O objetivo da iniciativa é arrecadar recursos para compra de alimentos, água potável, 

roupas, fraldas (infantis e adultas), produtos de higiene pessoal e algo 

importantíssimo: itens de proteção contra a Covid-19. 

 

As Cáritas Diocesanas próximas às áreas em situação crítica é que farão a 

distribuição dos produtos aos desabrigados. 



 

Imagine não poder voltar para casa, por não tê-la mais. Ou de voltar e ver tudo 

destruído, ou perder alguém querido numa tragédia natural. Qualquer coisa que 

pudermos fazer para amenizar a dor do próximo, é válido. 

 

Não fique indiferente. 

 

“Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é 

a caridade.” (1Cor 13, 13) 

 

 

As doações podem ser feitas pelas seguintes contas: 

 

Banco do Brasil 

Agência: 0452-9 

Conta corrente: 50.106-9 

 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 1041 

Conta corrente: 1132-1 

 

 


