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Agentes Cáritas da Bahia e de Sergipe se reuniram para Oficina de
Planejamento Regional
AGENDA DE MARÇO



De 11 a 13

Seminário Nacional de Juventudes
“Cáritas, teu rosto também é jovem!”
Local: Brasília


De 14 a 16

Encontro Nacional de Comunicação/
Mobilização de Recursos da Cáritas
Local: Brasília

Salvador sediou de 03 a 05 de março a Oficina de Planejamento da Cáritas Regional
Nordeste 3. Agentes Cáritas das entidades membro de diversas localidades da Bahia
e de Sergipe, que compõem o Regional NE 3, se reuniram para fazer o planejamento
de atividades de 2016. O objetivo do evento foi de debater questões que envolvem



De 16 a 18

Reunião do Conselho Nacional da
Cáritas e Fórum de Planejamento
Nacional
Local: Brasília

a Campanha da Fraternidade Ecumênica, consolidar as avaliações e planos temáticos, organizar o planejamento anual e fortalecer ainda mais a Rede Cáritas para
desenvolver as ações de 2016, ano de celebração dos 60 anos da Cáritas Brasileira.
Leia mais

Regional NE3 promove encontro da juventude
Cáritas na Ampliada das Pastorais da Juventude

Os encantos e alertas da Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2016

De 26 a 28 de fevereiro, a cidade de Santo Amaro da Purificação, localizada no Recôncavo baiano, sediou a Ampliada
das Pastorais da Juventude do Brasil (Pastoral da Juventude,
Pastoral da Juventude Rural e Pastoral da Juventude do
Meio Popular) e o encontro da juventude Cáritas.
A articulação desses encontros, que contou com a participa-

Vivenciar cada Campanha da Fraternidade nos faz com-

ção de aproximadamente 60 jovens, se inspirou na afirma-

preender a essência transformadora da nossa Igreja, que

ção de Paulo Freire: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se

nos impele sempre a uma conversão pessoal, pastoral e

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” e foi

comunitária, sugerindo temas reflexivos no período qua-

uma estratégia para fortalecimento das juventudes católicas

resmal. Sanear, no sentido mais verdadeiro e completo, é

que sonham e lutam por uma sociedade justa e solidária.

a expressão dessa responsabilidade individual e coletiva...

Leia mais

Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da nossa Rede Permanente de Solidariedade.
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Feira de Santana sedia oficina sobre finanças solidárias com foco em
fundos rotativos solidários
Aconteceu nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2016, na Pousada
Central, em Feira de Santana/BA, a oficina sobre finanças solidárias com foco em fundos rotativos solidários, promovida pelo
Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável Portal do
Sertão e assessorada pela Cáritas Brasileira Regional NE3.
O evento contou com a participação de 90 pessoas, sendo representações de associações, cooperativas populares e grupos

Público interagindo durante o evento

informais, além de assessores/as e técnicos/as do Programa Vida
Melhor Urbano, CESOL (Centro Público de Economia Solidária) e Feira Produtiva. Leia mais

REGIONAL NE3 NA WEB


Site:

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

Encontro de Formação sobre a Campanha da
Fraternidade para lideranças da Diocese de Ilhéus
No dia 13 de fevereiro de 2016, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição,
localizada no município de Uruçuca, ocorreu o Encontro de formação para a
animação da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 reunindo 50 lideranças, entre padres e leigos, do Zonal Leste da Diocese de Ilhéus. A assesso-



Redes Sociais:

ra da Cáritas Regional Nordeste 3, Josilene Passos, participou do momento
da tarde e conduziu o diálogo com os/as participantes por meio da metodologia proposta pela CNBB: Ver – Julgar – Agir. Leia mais

Página do Facebook:

Celebrar a resistência para fortalecer a luta

https://www.facebook.com/caritasr
egionalne3/

Como forma de celebrar com os/as com-

Canal do YouTube:

panheiros/as de luta e solidariedade,

https://www.youtube.com/channel
/UCw2kiQENnUg51cCLOWQLX6A

que prestam apoio de inúmeras formas

Álbuns do Flickr:

processo de regularização e reconheci-

https://www.flickr.com/photos/133
068926@N08/albums

mento do território, as/os moradoras/es

à comunidade, as recentes vitórias do

do Quilombo Rio dos Macacos organiza-

Quilombo Rio dos Macacos

ram juntamente com organizações sociais a Celebração intitulada de Resistência, que ocorreu no dia 19 de fevereiro, dentro da localidade. Leia mais

