
Pastoral da Mulher Marginalizada

Boletim Informativo

Novembro de 2018 a Fevereiro de 2019

Formação de agentes 
Ações desenvolvidas nas equipes de base da Pastoral da

Mulher Marginalizada.

Nos dias 28 a 30 de novembro de 2018 aconteceu na

cidade de Salvador, a oficina de Elaboração de Projetos e

Capacitação na Captação de Recursos. Este encontro foi

regional: Salvador, Ilhéus, Aracaju/SE e Campina

Grande/PA.

Nº 23

Momento de mística 
Equipe de Campinas/SP 

MISSÃO: SER PRESENÇA PROFÉTICA EM MEIO A 

TANTOS DESAFIOS. 

Seguiremos a luta por melhores condições de vida 

para as mulheres.

Lutamos pelo 

empoderamento 

feminino. Seguiremos 

juntas!



Ações desenvolvidas nas equipes de base.
Equipe de Campestre/MA

Natal tem tudo a ver com esperança e amor. É a época 

do ano em que nossos corações estão mais receptivos e 

harmoniosos e nossas esperanças são renovadas.

É bem triste a 

realidade vivida 
pelos brasileiros e 
brasileiras nessa 
atual conjuntura 
politica, econômico 
e social.
A cada dia uma 
perca de direitos, 
uma situação 

insustentável, que 
requer muita luta e 
dialogo...quando for 
possível.

Com o aumento do desemprego e da inflação, 
uma boa parte da população que havia 

conquistado o mercado de trabalho, volta a 
estaca zero. “Precisamos nos mobilizar e sair para 

as ruas”. 

“ do jeito que está não 

dá. Vai ter luta, o 

movimento de mulheres 

não vai parar” ( Ana 

Lucia) atendida pela 

equipe de São Paulo.



Oficina de culinária, momento de aprender e 
partilhar as experiências de vida.
Equipe de Salvador

Celebrando o carnaval 
Equipe de São Paulo/SP

Carnaval, sem violência, 
com respeito e tradição e 
aqui!

Pensar a missão PMM 
e os eixos de ação, 
dentro do contexto 
de politicas publicas.



Equipe de Campinas se reúnem para avaliar e 
planejar as ações – PMM.

Equipe do Rio de Janeiro celebra o Natal com o 
as mulheres.

“A amizade nos unifica no 

amor ao trabalho com as 

mulheres”

Os sinais do amor de Deus 

também contemplados no 

dia a dia da PMM.



Equipe de Campina Grande/PA celebra com as 
mulheres o natal de Jesus.
Momento de alegria e partilha. 

Entrega de presentes para as crianças

Equipe de 
Rondonópolis celebra 
Natal com as 
mulheres e equipe

“A Pastoral da Mulher 

Marginaliza é minha 

segunda casa. Realmente 

me sinto em casa e bem 

acolhida pela equipe.” 



Equipe de Timon realiza roda de conversa com 
mulheres. 
Momento de fortalecimento e união. 

“Ninguém solte a mão de ninguém.”

“Não podemos 
esquecer e nem 
perder de vista o 
amor pelo próximo.” 
Dom Eduardo Vieira dos Santos

Celebrou a missa de Natal da PMM Nacional Dom Eduardo   

Vieira dos Santos                     Bispo Referencial do Nacional



Aconteceu nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2019, na 

cidade de Bacabal/MA a Formação de Elaboração de 

Projetos e Captação de Recursos – Regional Nordeste 5 

“Essa formação veio na hora certa, aprendi muito. Agora 

estou mais preparada para elaborar um bom projeto.” 

“É preciso pensar a Pastoral 

da Mulher Marginalizada 

para além das nossas 

ações.”

“O momento é tenso, 

precisamos caminhar de 

mãos dadas e lutar contra 

as violências contra a 

mulher.”

“ que nossos cansasos não vençam as nossas metas”
Nossa luta é todo dia!


