
trimestral

Nossa luta, é para que todas as mulheres tenham 

dignidade e conquiste seus direitos nos espaços de 

governança politica.
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LUTAMOS por um mundo 

justo, fraterno e 

humanizado. 
“ alegres por causa da 

esperança”   (Rm12,12)

Nossa luta é todo dia! 

Não podemos desanimar 

frente as injustiças e 

retrocessos/SP

CAMPINA GRANDE/PA



A pastoral desenvolveu ações  em parceria 24º 
Grito dos Excluídos 2018 - Vida em primeiro lugar! 

Desigualdade gera violência: 

BASTA DE PRIVILÉGIOS!

Solidariedade
e

missão

Oficina

de 

artesanato

Artesanato

POLITICA PÚBLICA: UMA 
QUESTÃO SOCIAL

O Brasil está em perigo. 

Saíamos as pressas ao 

encontro da 

democracia.



Ação pastoral (inter-regional sudeste) 

caritas e pastorais sociais
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Oficinas: de empoderamento da 

mulher e resistência, artesanato e 

culinária-Salvador/BA 

Aconteceu no dia 18 de 

setembro a assembleia do 

Centro de Sustentabilidade 

das Pastorais Sociais com a 

participação da 

coordenadora nacional da 

pastoral.

Lei Maria da Penha



Bacabal

Oficina: saberes e sabor

Equipe de Aracaju/SE

OFICINA DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS

FORUM ARQUIDIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS -SP

OFICINA

Celebração - PMM

Equipe de campestre/MA



Ação pastoral no CEPROM – Equipe 

Amar  Campinas -SP

RODA DE CONVERSA - SP

RODA DE DEBATE -SP

OFICINA CULINARIA/Salvador –

BA

O SECRETARIADO NACIONAL 

RECEBEU A VISITA DE JOVENS DO 

SANTA MARIA COLLEGE - EUA QUE 

VIERAM PARA CONHECER OS 

TRABALHOS PASTORAIS 

DESENVOLVIDOS NO BRASIL.



Vivido o dia 12 de outubro, dia tão significativo 
para o Brasil porque Dia de Nossa Senhora 

Aparecida e Dia das Crianças, e para mim ainda, 
aniversário de minha neta Mariana um presente 
mariano à minha família, passei o dia todo feliz e 
agradecida por um lado, e por outro ao mesmo 
tempo refletindo angustiadamente sobre o que 

estamos vivendo neste exato momento da história 
brasileira.

( Maria Augusta Machado Dib) 

SOS Nação Brasileira

Equipe de Barretos/SP

CELEBRAÇÃO EM AÇÃO DE GRAÇA PELA CAMINHADA 

PASTORAL 

Diretoria e coordenação  

reuniram-se dois dias na 

sede da pastoral 

nacional,  para traçar 

planos para 2019



A Presidente da Pastoral da Mulher Marginalizada Maria

Aparecida Montagnoli Moura participou da caminhada dos

Mártires no dia 21 de outubro na cidade de Indaiatuba –São

Paulo/ Diocese de Campinas. Refletiram sobre a situação

atual recolhendo depoimentos, e falas de militantes e

pessoas dos movimentos da CEBEs. Segundo ela, foi um

momento de fazer memoria das pessoas que deram a vida

em pro da justiça social “para que todos tenham vida e vida

em abundancia”.

“Deus chama a gente 

prum momento novo de 

caminhar junto com o 

Seu povo. É hora de 

transformar o que não dá 

mais Sozinho, isolado, 

ninguém é capaz”

“Não é possível crer 

que tudo é fácil Há 

muita força que 

produz a morte 

gerando dor, tristeza 

e desolação. É 

necessário unir o 

cordão”.

Vida em primeiro lugar!

Não podemos desistir da 

luta. 

Nossa militância nos 

permite a amar sempre.

Momento de 
formação em 
incidência politica e 
conscientizar as 
mulheres que 
participam no projeto 

caritas/PMM da 
situação politica em 
que estamos vivendo 
neste momento.


