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19 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020

PASTORAIS SOCIAIS
REGIÃO EPISCOPAL BELÉM

POR UMA ECONOMIA
QUE GERE VIDA
PAPA REÚNE JOVENS PARA PENSAR UM NOVO
PACTO ECONÔMICO GLOBAL

De 26 a 28 de março deste ano, Assis, a cidade de São
Francisco na Itália, vai receber mais de 2000 economistas,
empreendedores e ativistas com menos de 35 anos, de
diversos países, para participar do encontro “A Economia
de Francisco”, evento convocado pelo Papa. A cidade será
organizada em 12 “aldeias” que acolherão os trabalhos dos
participantes
sobre
grandes
temas
e
questões
apresentados pela economia: trabalho e cuidado; gestão e
dom; finança e humanidade; agricultura e justiça; energia
e pobreza; lucro e vocação; políticas para a felicidade;
CO2 da desigualdade; negócios e paz; economia e mulher;
empresas em transição; vida e estilos de vida.

VEJA MAIS
ESCOLA DE FÉ E POLÍTICA
Aula inaugural traz a temática da "Economia
de Francisco"

SEMANA SOCIAL
º

CNBB lança tema e se prepara para 6
Semana Social Brasileira

DIREITO A TETO
Movimento dos Trabalhadores sem Terra Leste 1 se reúne em planejamento anual

DOE LIVROS
Cáritas promove campanha de incentivo à
leitura

FONTE: CNBB

BOLETIM POPULAR DO FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS DA REGIÃO EPISCOPAL BELÉM

FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS

MUTIRÃO PELA
VIDA: POR
TERRA, TETO E
TRABALHO
6ª Semana Social Brasileira terá início
em abril de 2020, quando haverá o
lançamento da iniciativa que se
realiza desde 1991. O tema desta
edição será Mutirão pela Vida – por
Terra, Teto e Trabalho. A mobilização
segue até julho de 2022, com a etapa
nacional.
Através das Semanas Sociais Brasileiras, cinco preocupações sempre
estiveram presentes em seu contexto, história, motivações e resultados:
a) um diagnóstico da realidade sócio-política e econômica do país;
b) uma mobilização ampla de todas as forças vivas da sociedade (eclesiais e
não eclesiais);
c) tomada de posição com relação a alguns compromissos concretos em
âmbito global;
d) protagonismo real e efetivo dos leigos;
e) o caráter propositivo dos debates.
FONTE: CÁRITAS
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PASTORAIS SOCIAIS

BOLETIM POPULAR

CÁRITAS PROMOVE
CAMPANHA DE DOAÇÃO
DE LIVROS
Em parceria com o grupo de jovens "Gente Boa"
- estudantes do Colégio Agostiniano Mendel - a
Caritas promove uma campanha de incentivo à
leitura com a doação de livros. A campanha é
aberta e recebe títulos de todos os gêneros,
desde que em bom estado. O ponto de entrega
das doações é o Centro Pastoral São José, no
Belém. Todas as doações serão encaminhadas
para diversas instituições que atuam na defesa
da criança e adolescente e no fortalecimento
de vínculos comunitários.

MEMÓRIAS
BENDITAS
20/02: Dia Mundial da
Justiça Social (ONU)
21/02: 55 anos do martírio
de
Malcolm
X,
líder
liberacionista
afroamericano, morto nos EUA.

Movimento Sem Terra Leste 1 fez, no último final de
semana,
seu planejamento anual. O objeto foi
organizar a luta, a resistência e o enfrentamento aos
retrocessos e à retirada de direitos. Simão Pedro,
secretário de movimentos populares, colaborou com a
reflexão da conjuntura.
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22/02:
Pedro

Cátedra

de

São

24/02:
100
anos
do
primeiro discurso de Nancy
Astor, primeira mulher
eleita parlamentar.

