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AGENDA DE MAIO

Imagem de Nossa Senhora Aparecida chega ao Regional NE3


Dias 05 e 06
Bazar Solidário - Chesf

Parte da equipe do Regional Nordeste 3 e
representantes do Secretariado Nacional
da Cáritas Brasileira acolheram no dia 26


Dia 14
Caravana Temática das Regiões Pastorais 4 e 5

De 13 a 15
Momento Nacional de Formação Grito
dos/as Excluídos/as

Dia 21
Caravana Temática das Regiões Pastorais 01 e 03

de abril a imagem peregrina de Nossa
Senhora Aparecida na sede da Cáritas
Regional NE3. Como parte das celebrações dos 60 anos da Cáritas Brasileira, os
regionais, as entidades membro, e as articulações realizarão momentos celebrativos
e de reflexão de acolhida da imagem, como as caravanas temáticas.
A peregrinação faz parte das atividades do ano jubilar da Cáritas Brasileira, que será
encerrado no V Congresso Nacional da entidade, a ser realizado de 9 a 13 de novembro em Aparecida/SP. Leia mais


Dia 28
Caravana Temática da Região Pastoral 2
e Aniversário do Regional Nordeste 3

Oficina sobre Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil

Regional Nordeste 3 promove novo
Encontro de Comunicação
Nos dias 15 e 16 deste
mês ocorreu na cidade
de Salvador, na Organização Fraternal São José,
mais um Encontro Regional de Comunicação da

De 11 a 13 de abril, na Casa Fraternal São José, em Salva-

Cáritas Nordeste 3. Ao longo dos últimos 3 anos, este Regi-

dor,

onal tem buscado fortalecer a sua rede de comunicadores

qui(Diocesanas) de Feira de Santana, Estância, Irecê, Pro-

por meio de encontros anuais de formação. Durante o

priá, Ruy Barbosa, Ilhéus e Serrinha. A representante da

evento, comunicadores/as das Cáritas Arqui(Diocesanas)

Plataforma nacional, Eliana Rolemberg, foi convidada e

dos estados da Bahia e de Sergipe trocaram experiências,

dialogou com o grupo sobre o processo da elaboração da

compartilharam vivências... Leia mais

Lei 13019/2014 e a nova relação que se estabelece de par-

reuniram-se

representações

das

ceria das OSC com o Estado. Leia mais

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da nossa Rede Permanente de Solidariedade.

Cáritas

Ar-
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Capacitação do Sementes do Semiárido reúne agricultores/as
na comunidade de Alto Alegre
Nos dias 05 e 06 de abril de 2016 aconteceu na comunidade de Alto Alegre, município Ipirá, uma capacitação do Sementes do Semiárido. Este
Programa prevê atividades de formação e apoio estrutural e visa fortalecer a identidade e autonomia dos agricultores e agricultoras familiares da
região semiárida, a partir da identificação e resgate de sementes crioulas
dos territórios. Esta capacitação foi organizada pela Cáritas Regional Nordeste 3, uma das entidades que compõem a ASA (Articulação Semiárido
Capacitação do Sementes do
Semiárido

Brasileiro), que executa o Sementes do Semiárido em diversos municípios
baianos, sendo um deles o de Ipirá. Leia mais

CNBB e Cáritas lançam campanha SOS Equador
REGIONAL NE3 NA WEB


A Conferência Nacional dos Bispos do

Site:

Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira lan-

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

çaram a campanha SOS Equador em
solidariedade às vítimas do terremoto



Redes Sociais:

no país sul-americano, em consonância
com o apelo feito pelo Papa Francisco.
“Rezemos por essas populações. A ajuda de Deus lhes dará força e apoio neste momento difícil”, pediu Francisco

Página do Facebook:
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

na última semana. Leia mais

“Cáritas na transformação da Casa Comum” foi tema de
formação em Aracaju
Nas belas terras de Aracaju aconteceu o encontro de formação para novos
agentes Cáritas nos dias 15 e 16 de abril, na Comunidade Bom Pastor. O evento, que foi organizado pela Cáritas Arquidiocesana de Aracaju em parceria
com a Cáritas Regional Nordeste 3, teve como participantes: jovens da Pastoral da Juventude de Aracaju e de grupos Cáritas do interior de Mucambo e
Alagadiço, representação da coordenação da Cáritas Arquidiocesana de Aracaju, além de pessoas que se somam no construir da Cáritas cotidianamente
na vida do povo. Leia mais

