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Dias 06 e 07

Retiro e Confraternização da
Equipe Regional Nordeste 3

Regional Nordeste 3 celebra
com Feira de Arte e Cultura a
Semana da Solidariedade 2014

Cáritas lança Projeto 10
Milhões de Estrelas
A Cáritas Brasileira lança, com ousadia e es-



De 24 a 05 de Janeiro

perança, o projeto 10 MILHÕES DE ESTRELAS,
como uma ação permanente, a ser realizada

Recesso Natalino

a cada ano, na perspectiva da espiritualidade,
da promoção da paz e da justiça social.
Exposição na Feira de Arte e Cultura

Cores, cultura, arte e exposição de produtos
fizeram parte da culminância da Semana da
CÁRITAS NA REDE

Solidariedade 2014 da Cáritas Regional Nordeste 3. Evento aberto ao público, a Feira de

Acesse:

Arte e Cultura aconteceu no último dia 29
de novembro, na Praça da Revolução, em

Facebook do Regional NE 3:

Periperi, região do subúrbio de Salvador. A

https://www.facebook.com/
pages/Caritas-BrasileiraRegional-Nordeste-3-Bahia-e
Sergipe/1433354386910989?
sk=info

celebração contou com a poesia do Grupo
Ágape, formado por jovens do bairro de
Sussuarana que, como mesmo se definem,
“resgatam pelos versos”, com a música e a
dança do Grupo de Percussão e Dança Afro
100% Afro Indígena, que busca fortalecer os

Site nacional da Cáritas:
http://caritas.org.br/

Blog de Fundos Rotativos
Solidários - Bahia

http://
fundossolidariosba.blogspot.com.br/

laços com a história e a cultura de raiz. Leia
mais

Cáritas Regional Nordeste 3
realiza roda de conversa com
pastorais sociais

A PAZ será sempre o tema central do Projeto.
Mas, junto com esse tema, a cada ano serão
assumidos temas sociais que tornem concreta a promoção da paz e o compromisso com
os empobrecidos.
Em 2014, a CNBB e a Cáritas assumiram o
tema da Campanha Mundial “Uma Família
Humana: pão e justiça para todas as pessoas”. O objetivo dessa campanha é de colaborar com a erradicação da fome e da pobreza
no mundo.

Veja os vídeos dos bispos
de apoio a Campanha
Mundial

Para refletir e debater sobre o tema da Campanha Mundial – “Uma família humana, pão
e justiça para todas as pessoas”, assumida
pela Cáritas e CNBB – Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, a Cáritas Regional Nor-

https://www.youtube.com/watch?v=gcwbrso7bDo

deste 3 realizou, no dia 07 de novembro,
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uma roda de conversa com representantes
de pastorais ligadas à ASA – Ação Arquidiocesana de Salvador. Leia mais

Notas: Assessoria de Comunicação
Regional Nordeste 3

https://www.youtube.com/watch?v=c1Hv6FiLRXc

