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Cáritas Brasileira – 59 anos cultivando a semente da solidariedade
e da caridade libertadora
AGENDA DE DEZEMBRO


Dias 02 e 03

Encontro das pastorais do campo



Dias 05 e 06

Retiro da equipe do Regional NE3


Dia 13

Ato Somos da Paz


De 24/12 a 04/01

Recesso de Natal e final de ano

No dia 12 de novembro de 1956, Dom Helder Câmara plantou em terras brasileiras a primeira semente da Cáritas. Ao longo do cultivo dessa mística a serviço da solidariedade e
da caridade libertadora, ele convidou cada um/uma de nós, agentes Cáritas, para assumir
a seguinte postura profética: “Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada instante. Não
por vaidade, mas para corresponderes à obrigação sagrada de contribuir sempre mais e
sempre melhor, para a construção do Mundo justo e fraterno para todas as pessoas”.
Mais tarde, em 1988, a Cáritas Regional NE3 se colocou em caminhada semeando em
vários campos de ação esse compromisso de vida. Leia mais

Cáritas Regional NE 3 e Cáritas de Angola: troca
de experiências e construção de saberes
A realização de intercâmbios é

Grupo durante encontro da sede

“Juventudes e Sociedade” foi tema de
encontro que reuniu jovens em Sergipe
“Dança aí, negro nagô! Dança aí, negro nagô oh oh oh…”

uma metodologia usada pela

E foi nesse clima de celebra-

Cáritas como possibilidade de

ção do Novembro Negro,

integrar grupos sociais que

que jovens foram mobiliza-

vivem em realidades distintas,

dos/as pelas Cáritas Dioce-

com avanços e desafios a se-

sanas de Aracaju, Estância e

rem superados, e que se reúnem

e interagem para aprender e trocar uns com os outros. E foi isso

Propriá para participar do
Jovens participantes do encontro

encontro que ocorreu nos

que aconteceu de 03 a 08 de novembro, em Salvador/BA, entre

dias 20 e 21 de novembro, em Salgado/Sergipe. Com o tema

representantes da Cáritas Regional Nordeste 3 e da Cáritas de

“Juventudes e Sociedade”, esse momento teve o objetivo de

Angola: troca de experiências e construção de saberes. Leia

promover um espaço de reflexão crítica sobre a realidade atu-

mais

al e de pensar em ações conjuntas futuras. Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da Rede Permanente de Solidariedade.
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Regional Nordeste 3 realiza momento de celebração da
Semana da Solidariedade 2015
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 realizou, no dia 06 de novembro, a celebração da Semana da Solidariedade durante o I Congresso sobre Intolerância Religiosa e Liberdades Laicas com o lançamento da publicação “Você tem fome de
quê?”. Na oportunidade, outros livros foram lançados, como os de Silvânia Capua
(UEFS) e Fábio Nogueira (UNEB). Durante o evento, a Secretária Regional da Cáritas NE 3, Cátia Cardoso, relembrou que a motivação do concurso “Temos fome de
quê?” teve origem na temática da Campanha Mundial da Cáritas, de 2014, intitulada de “Uma família humana, pão e justiça para todas as pessoas”. Leia mais

Momento de celebração com
lançamento de publicações

1º Congresso Internacional sobre Intolerância Religiosa e
Liberdades Laicas foi marcado pela diversidade
CÁRITAS NA WEB
O 1º Congresso Internacional sobre Intolerância Religiosa e Liberdades Laicas (CONIIR) acon

Acesse:

teceu de 05 a 07 de novembro, na Faculdade 2 de Julho, em Salvador, e reuniu representantes de diversos credos e religiões, caracterizando o caráter plural do evento, além de estudantes, professores/as e interessados/as pela temática do congresso. Leia mais

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

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

Assembleia elege Diretoria Nacional
da Cáritas Brasileira para o quadriênio
2016/2019

Momento de formação com
integrantes do Movimento da
População de Rua

A XX Assembleia Nacional da Cáritas Brasileira

A Cáritas Regional Nordeste 3 realizou,

elegeu a nova Diretoria Nacional da organiza-

no dia 18 de novembro, no Centro de

ção para o quadriênio 2016/2019. Dom João

População de Rua, localizado no bairro de

Costa, arcebispo coadjutor da Arquidiocese de

São Caetano, em Salvador, uma oficina

Aracaju/SE, foi eleito o novo presidente da

formativa sobre economia popular solidá-

Cáritas.

diretora-

ria a convite da coordenação do Movi-

secretária e diretor-tesoureiro, foram elei-

mento da População de Rua, organização

tas/o, respectivamente, a Irmã Lourdes Dill, da

a qual a Cáritas é parceira há anos. Essa

Cáritas de Santa Maria/RS, Marilene Alves de

oficina faz parte de umas ações previstas

Souza, Leninha, da Cáritas Diocesana de Mon-

no projeto “Trabalho, Educação e Popula-

tes Claros/MG, e Udelton da Paixão, da Cáritas

ção em Situação de Rua: cursos-oficinas

Diocesana de Paracatu/MG. Leia mais

de inclusão sócio-produtiva”. Leia mais

Para

vice-presidente,

