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Queridos leitores e parceiros de Ministérios Pão Diário, 
 
Vimos, por meio desta, solicitar suas orações.  
Comentários maliciosos em uma determinada empresa vêm tentando veicular um de nossos projetos com o governo. 
De forma maldosa, essa emissora tenta deixar a entender que distribuir recursos gratuitos aos policiais, bombeiros e 
outras frentes afrontam o estado laico.  
 
Cabe dizer que nossa Constituição defende um estado laico (estado que não se veicula a uma religião; não é contra 
nem a favor). No projeto que temos com o Ministério da Justiça, através do Provida, temos distribuído nos últimos 12 
meses 200.000 exemplares do livro de reflexões Pão Diário — Segurança Pública para as Forças de Segurança, 
incluindo policiais, bombeiros, guardas municipais, entre outros, sem nenhum repasse por parte do governo. 
 
Ministérios Pão Diário defende a laicidade do Estado, mas a cidadania não é laica. A própria emissora Globo informou, 
em 2020, que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% sem religião. 
 
Cada um de nós tem o direito garantido pela Constituição de professar uma fé religiosa. Os membros das Forças de 
Segurança têm o mesmo direito de professar a religião que desejarem, seja ela católica, evangélica, espírita, matriz 
africana, entre outras. Acreditamos que, ao distribuir recursos, ajudar os capelães voluntários, trazer palestras no 
combate ao suicídio, combate à depressão, combate ao estresse, entre outros males, estamos colaborando para uma 
Polícia melhor. Acreditamos que o bem-estar do ser humano está ligado ao seu bem-estar biopsicossocial e espiritual. 
 
Embora a Globo queira negar nosso direito de prestar auxílio espiritual, Ministérios Pão Diário continuará a atender 
nossos heróis, os homens e mulheres que compõem as Forças de Segurança Brasileiras, mediante as demandas e 
solicitações que nos fizerem. 
 
Por favor, ore conosco! Não podemos deixar que comentários maldosos estraguem um projeto que beneficia nossos 
agentes de segurança e torna a sociedade brasileira melhor. Que a imagem desses trabalhos não seja distorcida. 
Contamos com sua oração e seus comentários nas redes sociais em defesa dessa causa. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 

 
Edilson Freitas 
Diretor, Ministérios Pão Diário 
 
Curitiba, 24 de Agosto 2022 


