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Cáritas e pastorais lançam Carta em Defesa da Democracia
AGENDA DE ABRIL



Dia 11

Reunião da Articulação das Pastorais
do Campo


De 11 a 13

Oficina de Formação sobre o Marco
Regulatório das OSCs
Local: Salvador


Dias 15 e 16

Encontro de Comunicação do Regional Nordeste 3
Local: Salvador

Leia a carta

Formação de novos agentes Cáritas na Diocese
de Propriá/SE

Coordenação Colegiada do Regional NE3 se reúne
com o Arcebispo Primaz do Brasil

A Cáritas Diocesana de
Propriá/Sergipe mobilizou 41 pessoas de diversas paróquias, comunidades,

associações,

representantes das co-

No dia 29 de março, a coordenação colegiada do Regional

munidades quilombolas de Bongue e Ilhas das Flores, da

NE3 da Cáritas Brasileira se encontrou com Dom Murilo

Pastoral da Criança, da Escola Família Agrícola, do Movimen-

Krieger, Arcebispo Primaz do Brasil, para tratar de assun-

to dos Pequenos Agricultores, da Pastoral da juventude e

tos referentes aos trabalhos desenvolvidos pela Cáritas no

juventude rural, além de moradores das regiões litorâneas e

âmbito do Regional Nordeste 3 e da possibilidade da ASA -

do sertão, para participar de um momento de formação para

Ação Social Arquidiocesana se filiar à Cáritas Brasileira.

novos agentes Cáritas. 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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Grupo elabora planejamento do projeto “Produção de Alimentos no Semiárido”
Aconteceu nos dias 22 e 23 de março, no Centro de Treinamento de Líderes (CTL), em Baixa Grande/BA, o encontro de
planejamento de execução das ações do projeto “Produção de
Alimentos no Semiárido”, financiado pela Cáritas Alemã e
Mercedes Benz e executado pela Cáritas Diocesana de Ruy
Barbosa e com assessoramento da Cáritas Brasileira Regional
Nordeste 3. O evento contou com a participação de cerca de
30 pessoas. Leia mais
Participantes do evento no CLT

REGIONAL NE3 NA WEB


Site:

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

Para marcar as atividades do Dia Mundial
da Água, celebrado no dia 22 de março, a Cáritas Brasileira convidou pessoas
que participaram de ações da entidade voltadas ao tema para contarem
seus relatos. Leia os relatos



Redes Sociais:
No Dia Internacional da Mulher, a Cáritas dedicou a semana (08 a 11/03) à
publicação de uma série de cartas escritas pelas Agentes Cáritas mulheres
que trabalham, que se dedicam ao voluntariado,

Página do Facebook:

que construíram a instituição... Leia as cartas

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

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel
/UCw2kiQENnUg51cCLOWQLX6A

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

A Quaresma e a Campanha da Fraternidade por Dom João Costa
A Quaresma, são os quarenta dias em que a Igreja convida a cada homem e
mulher a uma mudança de vida, como nos pede Jesus e que nos é proposto
pela liturgia já na quarta feira de cinzas: “Convertei-vos e crede no evangelho”
(Marcos 1, 15). E ainda, o convite é de fato para uma mudança radical interior: “Rasgai o coração e não as vestes” (Joel 2,13). É tempo de nos voltarmos
mais para Deus, de reconhecermos que às vezes erramos e temos a oportunidade de reencontrar o Senhor que nos perdoa. Leia mais

