
Maria Augusta promove uma 

análise de conjuntura com as 

agentes     

.

Aconteceu nos dias 11 e 12 de abril, o Encontro de

Formação (Regional São Paulo), que contou

também com a participação da equipe de Várzea

Grande, Cuiabá – MT, região centro-oeste.

Objetivo: formar as agentes pastorais para a

captação de recursos em editais socioeducativos.

O encontro apresentou como base para a formação

das agentes, uma análise de conjuntura, realizada

pela psicóloga e agente de pastoral, Maria Augusta

Dib, que falou sobre a caminhada da mulher na

história, sob a perspectiva da atuação da PMM a

partir da trajetória histórica da Pastoral e do lugar da

mulher na sociedade. Sociedade essa, que muitas

vezes “alimenta a prostituição, como se dela

precisasse.”
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Ir. Lourdes conduz o 

momento de mística

Muita integração nos 

trabalhos em grupos



“O papel da Pastoral é

olhar para essa mulher,

para esse ser humano

enquanto filho e filha de

Deus, presando sempre

pela garantia de direitos e

deveres, na luta constante

de que são pessoas

dignas de respeito,

independente do que elas

fazem. É ser presença

profética, é ser uma

presença de escuta

solidária, estar ao lado

daquelas que estão nesta

condição de exclusão”.
Fabiana Ferreira

Vice-presidente da PMM

A formação foi conduzida pela pedagoga, Fabiana

Ferreira, que desenvolveu a Oficina de Elaboração

de Projetos de Captação de Recursos, ensinando

as agentes como convencer os apoiadores a

financiarem uma causa tão difícil e ao mesmo

tempo tão necessária para a vida das pessoas que

sofrem com a falta de políticas básicas de

educação, emprego, moradia, que associadas ao

preconceito de gênero geram uma desigualdade

extrema. Essas mulheres, muitas vezes se veem

sem saídas e vão buscar a subsistência na

prostituição.



.

Equipe Tecendo Vidas/SP
Promove Curso de Artesanato

Equipe Amar - Campinas/SP

Promove Encontro Formativo sobre a atuação da PMM

Ações desenvolvidas nas equipes 

de base da Pastoral da Mulher 

Marginalizada em âmbito nacional 

Equipe Campestre/MA

Promove noite de reflexão

Equipe Campina Grande 

PA - Promove brechó para 

captação de recursos



.

Coordenação Nacional PMM participa

do Encontro Nacional das Pastorais

Sociais com a CNBB e Misereor em

São Paulo

Agentes da PMM com membros do MPF, MPT e Defensoria

Pública na Missão Paz em SP para articulação de parcerias

A luta 

é 

diária!

Homem,

Mulher, 

onde 

estás?



.

Jesus, já não está no 
passado, mas vive no 
presente e lança-Se 

para o futuro: e o ‘hoje’ 
eterno de Deus...

aceita então que Jesus 
Ressuscitado entre na 

tua vida, acolhe-O como 
amigo, com confiança: 

Ele é a VIDA!
Papa Francisco

Via Sacra

Pai, perdoa-lhes!

Equipe Amar Campinas/SP

Celebração do Lava-pés: 

partilha e serviço

“SE AS MULHERES TIVESSEM 

QUE FICAR EM SILÊNCIO, NÃO 

TERÍAMOS NENHUM 

TESTEMUNHO DA 

RESSURREIÇÃO DE CRISTO!” 
Jurgen Moltmann

FELIZ 

PÁSCOA!


