Boletim Virtual
Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3

Edição 10 — Fevereiro 2015
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De 12 a 14

Planejamento da equipe do Regional Nordeste 3 - Salvador



17 a 20

Cáritas de Sergipe e Bahia se
reúnem para Planejamento
anual

Fórum Nacional de Planejamento
- Brasília

Agentes Cáritas de 17 entidades membro



reuniram em Salvador, de 26 a 28 de feve-

Dia 21

Bazar Solidário na sede do Regional - Salvador



De 25 a 27

Seminário de Educação Contextualizada - Ceará

de diversas regiões da Bahia e Sergipe se

reiro, para fazer o planejamento de atividades do ano de 2015. O objetivo do seminário foi o de iniciar o processo de avaliação
das ações desenvolvidas pela Rede Cáritas
Nordeste 3, organizar o planejamento regi-

CÁRITAS NA REDE

Acesse:

onal das ações de 2015 e debater questões

Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 vem

ações e projetos desenvolvidos na região . O
momento da celebração foi marcado por
um jantar confraternativo com a presença
de agentes Cáritas e membros da paróquia .
Leia mais
Apresentação de grupo

Ampliada Regional das
Pastorais da Juventude reúne
representantes na Bahia
Cerca de 70 pessoas
participaram

do

Blog de Fundos Rotativos Solidários - Bahia

encontro da Amplia-

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

Pastorais da Juven-

da

Regional

das

tude do Brasil Região Nordeste 3, realizado
de 20 a 22 de fevereiro, no CTL de Ruy Barbosa. O objetivo desse momento foi o de
proporcionar uma reflexão sobre a ação
pastoral, favorecendo uma melhor compreensão do fazer político, estimulando o processo da pastoral de conjunto como luz e
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força para a construção de “Outro Mundo

Notas: Assessoria de Comunica-

Possível”. Leia mais

ção Regional Nordeste 3

nhada. Essa entidade membro integrante da

entre a Igreja e Sociedade por meio das

http://caritas.org.br/

Expediente:

último dia 25 de fevereiro, 7 anos de cami-

ções e garantia de direitos. Leia mais

Canal do YouTube:



A Cáritas diocesana de Serrinha celebrou, no

se consolidando como referência no diálogo

https://www.facebook.com/pages/
Caritas-Brasileira-Regional-Nordeste3-Bahia-eSergipe/1433354386910989?sk=info

Site Cáritas Brasileira:

Cáritas e CEAPA firmam parceria

que envolvem o enfrentamento de viola-

Cáritas Regional NE 3:

https://www.youtube.com/channel/
UCq0Ddg9q-APf5eOyJiqRb2Q/feed

Cáritas
diocesana
de
Serrinha celebra seu 7º
aniversário

Encontro Territorial revela as
boas ações de convivência com
o semiárido
“Mulheres organizadas
o que podemos fazer?
Por a semente na terra
para ver ela nascer.
Depois da semente nas-
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cida, dela devemos cuidar regando todos os
dias para ver ela prosperar e quando cair a
chuva... Ah! Já temos em que guardar: em
barreiros e cisternas que as Cáritas veio nos
ofertar”. Este poema é de autoria de uma das
participantes do Encontro Territorial do P1+2
(Programa Uma Terra e Duas Águas), desenvolvido com apoio da Fundação Banco do
Brasil, e que ocorreu nos dias 04 e 05 de fevereiro, em Baixa Grande, BA. Leia mais

