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Salvador, 07 de Março de 2016
À Rede Cáritas,
Sou mulher, filha, amiga, tia, madrinha, namorada, espírita e há quase dois anos um novo
papel social começou a fazer parte da minha vida: ser agente Cáritas. Antes de atuar na
Cáritas já tinha tido a grata experiência de trabalhar em uma organização social, mas a
Cáritas tem me oportunizado a diariamente exercitar a minha autonomia “casada” com o
sentimento de coletividade. Todas e todos têm a oportunidade de partilhar seus
conhecimentos e vivências de diferentes formas e em distintos espaços e isso demonstra
a diversidade e riqueza da Rede Cáritas.
Trabalhar na área de comunicação me permite interagir com muitas pessoas e transitar
por diferentes temáticas e lugares que me possibilitam aprender constantemente. Além
disso, eu me sinto bem por poder “dar voz e vez” por meio de diferentes ações e
instrumentos de comunicação àquelas/es que a sociedade insiste em colocar na
invisibilidade. Conhecer as histórias de mulheres, jovens, idosos, homens e crianças que
lutam por melhores condições de vida me faz acreditar em um mundo mais justo e
igualitário. E trabalhar com pessoas que acreditam na força da solidariedade me motiva a
continuar nessa caminhada e a fazer a minha parte, por menor que seja, para a
construção de uma sociedade melhor.
Não poderia deixar de ressaltar os belos exemplos que tenho na minha família,
constituída, em sua maioria, por mulheres. Vó, mãe, irmã, primas e tias guerreiras,
batalhadoras, perseverantes e alegres. A formação do meu caráter e a minha vontade de
lutar têm origem nos exemplos delas. Por isso, dedico também a elas o meu esforço
constante de ajudar o próximo.
Meu desejo que celebremos mais um Dia Internacional da Mulher com alegria pelas
vitórias já alcançadas e com energias renovadas para superar os muitos desafios que
ainda nos cercam.
Parabéns a todas as mulheres da Rede Cáritas!
Parabéns a todas as mulheres que lutam por liberdade e respeito!
Parabéns a todas as mulheres do Quilombo Rio dos Macacos!
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