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Salvador sediará 1º Congresso Internacional sobre Intolerância
Religiosa e Liberdades Laicas
AGENDA DE NOVEMBRO


De 05 a 12

Semana da Solidariedade


De 05 a 07

Congresso Internacional sobre Intolerância Religiosa e Liberdades Laicas


Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso Internacional sobre Intolerância Reli-

De 02 a 07

giosa e Liberdades Laicas (CONIIR), que vai ocorrer de 05 a 07 de novembro próximo.

Intercâmbio com representantes dos
países lusófonos


O objetivo é mobilizar a sociedade para aprofundar o debate sobre intolerância religiosa, trazendo a relação com conceito de laicização, a fim de compreender melhor

De 12 a 15

o papel do Estado e suas implicações nos diversos espaços sociais, discutindo os re-

Assembleia Nacional da Cáritas

flexos da intolerância religiosa presentes no cotidiano. O evento acontecerá na Fa-



culdade 2 de Julho, em Salvador, e será promovido pela Aliança de Batistas do Brasil,

De 30/11 a 03/12

Koinonia, Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, Universidade do Estado da Bahia,

Intercâmbio de Educação Contextualizada

Fundação 2 de Julho e Lar Sertão (Laboratório de Estudos em Linguagens, Artes e
Religiosidades... Leia mais

Cáritas Regional Nordeste 3 promove encontro
para debater a atuação dos jovens do/no
semiárido

Rede Cáritas Regional Nordeste 3 já
iniciou a mobilização para o Projeto 10
Milhões de Estrelas

Ocorreu nos dias 02, 03 e 04

As Cáritas Diocesanas que com-

de outubro, na cidade de

põem o Regional Nordeste 3 já

Andaraí, Bahia, um encontro

têm convocado seus parceiros,

que

jovens

colaboradores e voluntários para

que atuam nas Cáritas Dio-

refletirem sobre o que pode ser

cesanas do Regional Nordes-

feito para superação da violência e a participação no

te 3 (Bahia e Sergipe) localizadas no semiárido. O encontro

gesto concreto de acender uma vela na noite de Natal,

teve o intuito de debater a realidade do semiárido e aprofun-

unindo orações e pensamentos por um mundo mais

dar o entendimento acerca da participação da juventude no

justo e igualitário. Leia mais

Grupo no momento de debate

reuniu

contexto dessa região. Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da Rede Permanente de Solidariedade.
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Membros da coordenação da Cáritas Regional Nordeste 3 se reúnem
com Dom Zanoni Demettino, Arcebispo de Feira de Santana
Reunidos nesta sexta feira, 09 de outubro, em Feira de Santana/Bahia, membros da coordenação colegiada da Cáritas Regional Nordeste 3 e agentes da Cáritas Arquidiocesana de Feira de Santana se encontraram com o bispo Dom Zanoni Demettino Castro, arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana.
O encontro foi motivado pelo desejo de partilhar as linhas de ações da Cáritas Regional Nordeste 3 com Dom Zanoni e, assim, fortalecer as ações da Igreja em conjunto com outras forGrupo conversa com Dom Zanoni

ças locais de Feira de Santana e de toda a rede Cáritas. Satisfeito com a proposta da ação

pastoral da Cáritas em diálogo com a sociedade, D. Zanoni considerou a importância do trabalho dessa organização para
fortalecer as pastorais sociais. Leia mais

Grito em defesa do Rio São Francisco ecoa em Propriá/SE
CÁRITAS NA WEB
Representantes de movimentos sociais, do poder


público, de sindicatos, de instituições religiosas,

Acesse:

de organizações sem fins lucrativos, além de
estudantes, indígenas e ribeirinhos foram às ruas

Site:

de Propriá, estado de Sergipe, para dar seus gri-

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

tos de defesa pelo Rio São Francisco. Leia mais
Momento da passeata

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

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

A Cáritas Diocesana de
Amargosa completará
50 anos em 2016

Fórum da Cidadania de
Macajuba realiza
Formação

A Cáritas Diocesana de Amargosa completará, em

O Fórum da Cidadania de Ma-

2016, 50 anos de atuação em prol da construção

cajuba, realizou, dia 25 o II En-

solidária de uma sociedade justa, igualitária e plu-

contro Para Capacitação de

ral. Dentre as diversas ações desenvolvidas por

Conselheiros (as). O Encontro

esta Cáritas diocesana, destacam-se a execução de

ocorreu no CTL de Macajuba,

projetos sociais e de convivência com o semiárido,

das 8h às 16h e teve como te-

o apoio a grupos produtivos de economia popular

ma principal a fiscalização das

solidária, a formação dos seus agentes e o trabalho

contas públicas do município.

de divulgação e de fortalecimento da missão soli-

Leia mais

dária e evangelizadora da instituição. Leia mais

