1

Boletim Virtual
Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 - Bahia e Sergipe
Edição 17 — Setembro 2015

Projeto 10 Milhões de Estrelas: participe desta ação a favor da paz
A Cáritas Brasileira lançou, com ousadia e espe-

AGENDA DE OUTUBRO

rança, o projeto 10 Milhões de Estrelas, como


De 02 a 04

uma ação permanente, a ser realizada a cada

Encontro Territorial de Juventudes
do Semiárido - Andaraí

ano, na perspectiva da espiritualidade, da pro-



sempre o assunto central do Projeto. Mas, jun-

De 04 a 07

Mobilização Nacional das Populações Tradicionais


Dias 06 e 07

Reunião de equipe ampliada


moção da paz e da justiça social. A paz será

De 20 a 22

2º Caravana Agroecológica

to com esse tema, a cada ano serão assumidas
temáticas sociais que tornem concreta a promoção da paz e o compromisso com os
empobrecidos.
Em 2015, ano em que a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) convocou
todos os brasileiros para um Ano da Paz, com início no dia 30 de novembro de 2014
e estendendo-se até o Natal de 2015, a ação ganha ainda mais força. O projeto 10
Milhões de Estrelas, esse ano, será realizado em consonância com esse movimento .
É um momento de reflexões, orações e ações sociais que devem contribuir na superação da violência e para despertar para a convivência mais respeitosa e fraterna
entre as pessoas. Leia mais

Jovens debatem sobre mobilização de
recursos em momento formativo

Jovens no momento de formação

Cáritas Paroquial de Biritinga é criada com
apoio da Cáritas Diocesana de Serrinha

Foi realizado nos dias 11

Em uma reunião no

e 12 de setembro mais

dia 12 de setem-

uma ação do projeto FNS

bro, no salão paro-

– Formação e assessora-

quial,

mento em finanças soli-

fundação da Cári-

dárias – metodologia de

tas

ocorreu
Paroquial

a
de

Participantes da reunião

fundos rotativos solidários da Cáritas Brasileira.

Biritinga e a eleição do Conselho Administrativo. Estive-

O momento de formação para jovens foi sobre mobiliza-

ram presentes representantes da comunidade, o pároco

ção de recursos com foco na elaboração de projetos soci-

da paróquia de Nossa Senhora de Belém, Pe. Ademir

ais e foi organizado em parceria entre a Pastoral da Juven-

Ferreira, e o diretor executivo da Cáritas Diocesana de

tude do Meio Popular (PJMP), a Cáritas Diocesana de Ruy

Serrinha, Sr. Jorge Gonçalves. Uma das ações estratégi-

Barbosa e a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3. Leia

cas da Cáritas Diocesana de Serrinha é a de fundar e

mais

apoiar as Cáritas paroquiais. Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da Rede Permanente de Solidariedade.
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Manifestantes vão às ruas de Salvador para darem
seus Gritos por justiça social e garantia de direitos
Na sua 21ª edição, o Grito dos Excluídos e Excluídas reafirmou-se como uma ação coletiva
que possibilita a todas as pessoas, que são afetadas cotidianamente por injustiças e que lutam por um mundo justo, ocuparem ruas e praças para darem seus Gritos por justiça social e
garantia de direitos.
Desde o início do segundo semestre de 2015, representantes das pastorais sociais e de diversos movimentos e organizações sociais da Bahia se reuniram para momentos de formação
sobre o lema do Grito – “Que país é este que mata gente, que a mídia mente e nos consome?” – e para planejarem a realização da mobilização. A culminância desse processo aconteceu no dia 07 de setembro, com a realização de manifestações populares na capital e cidades do interior da Bahia. Leia mais

Cáritas Diocesana de Serrinha realiza encontro de
monitoramento e avaliação
CÁRITAS NA WEB
O encontro de monitoramento ocorreu no Centro


de Apoio da Cáritas, em Serrinha, no dia 20 de se-

Acesse:

tembro, e contou com a presença de vinte pessoas,
sendo representantes das paróquias Catedral, Biri-

Site:

tinga e Euclides da Cunha, além da equipe de coor-

http://ne3.caritas.org.br/

denação diocesana. Leia mais
Participantes no momento de mística

Cáritas Regional Nordeste 3:
https://www.facebook.com/pages/Ca
ritas-Brasileira-Regional-Nordeste-3Bahia-eSergipe/1433354386910989?sk=info

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel/U
Cw2kiQENnUg51cCLOWQLX6A

Mais uma ação do Cisternas nas Escolas:
Formação em Mirangaba com professores/as do campo
Professores/as do campo pertencentes ao município baiano de Mirangaba participaram nos dias 21 e 22 de setembro de uma oficina de educação contextualizada para a
convivência com o semiárido.
A formação faz parte de uma das ações do projeto Cisternas nas Escolas, que é execu-

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/1330
68926@N08/albums

tado pelas organizações que compõem a rede ASA (Articulação Semiárido Brasileiro) e
tem o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS). A Cáritas Regional Nordeste 3 e a Cáritas Diocesana de Ruy Barbosa estão executando esse projeto que abrange também diversos municípios da Bahia. Leia mais

