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O Centro de Acolhida da Criança e do 

Adolescente – Caca, Unidade Filial da Cáritas, 

localizada no bairro Bela Vista em Colatina, 

busca sempre atuar com a máxima qualidade 

no atendimento de crianças, adolescentes e 
seus familiares. Nesse sentido, a 

coordenadora da Cáritas, Srª Aline Costa 

Martins Melotti, reuniu o grupo de 

colaboradores do Centro de Acolhida no dia 

04/02, para um momento de avaliação das 

práticas junto ao público atendido, bem como 

o relacionamento interpessoal da equipe.  

Os colaboradores participaram de uma 

dinâmica para reflexão das ações, onde 

puderam repensar atitudes viciadas, 
potencializar boas práticas e ainda, sugerir 

novas ações que poderão ser realizadas para o 

ano de 2015. Toda discussão foi realizada com 

muita dedicação e carinho, objetivando um 

único fim que é a transformação social do 

território onde o Centro de Acolhida está 

inserido. 

Um dia de formação marcou o início das 

atividades para os colaboradores do Projeto 
Crubixá JHJ, Unidade Filial da Cáritas, 

localizado no município de João Neiva. 

Aconteceu no dia 02/02 uma formação com 

participação de todos os colaboradores do 

Projeto, tendo como objetivo de integrar, 

socializar e construir a programação para o ano 

de 2015. O encontro iniciou com um momento 

de oração, com o tema da Unidade baseado no 

texto de João 17 “ Que todos sejam um como 

tu Pai e Eu somos um ”, refletindo sobre a 
importância de cada pessoa, e nela como parte 

essencial no alcance de um único objetivo. O 

momento foi coordenado pela Irmã Edilse 

Bernadete Klein, assessorada pela psicóloga 

Ana Clara Pignaton, que realizou diversos 

momentos de retomada de si mesmo com o 

pensamento voltado para as crianças e 

adolescentes atendidas pelo Projeto. Além 

disso o grupo programou as atividades a serem 
realizadas no ano de 2015, junto às crianças e 

adolescentes.  
 

FALANDO DE CÁRITAS 
Fevereiro/2015 

Ano 1 – Nº 07 

COLABORADORES DO CENTRO DE ACOLHIDA EM MOMENTO DE 

REFLEXÃO DAS PRÁTICAS 

 

Com o fim da Colônia de 

Férias, o Centro de Acolhida da 

Criança e do Adolescente - 

Caca, retoma oficinas! Os 

atendimentos são realizados 

em dois turnos, de manhã e à 

tarde, acolhendo mais de 100 

crianças e adolescentes. 
 

 
 

PROJETO CRUBIXÁ JHJ, RETOMAM ATIVIDADES COM DIA DE 

FORMAÇÃO PARA OS COLABORADORES 

 

 

 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CEAMI, PARTICIPAM 

DE BAILE DE CARNAVAL 

 

A Equipe do Mater Christi se 

reuniu para um momento de 

reflexão e realinhamento das 

ações para o ano de 2015. 
 

 

No dia 13/02 o Centro de Acolhida Maria 

Imaculada -Ceami, promoveu um baile de carnaval 

com as crianças e adolescentes atendidas pela 

entidade. Foi um momento de festa, alegria e 

descontração na realização do primeiro baile de 
carnaval do Ceami.  

 

O baile contou ainda com, o concurso da 

Garota/Garoto do samba e concurso de Desenho, 

onde todos se empenharam para a realização. 

As Pastorais Sociais e Cáritas se 

reuniram no dia 02/02 para 

organizar o Setor Diocesano , 

bem como o I Forum Diocesano 

das Pastorais Sociais. 
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Visite-nos em: 

www.caritascolatina.org.br 
A Cáritas compreende a mobilização de recursos como o 

desenvolvimento contínuo de iniciativas políticas, 

metodológicas e gerenciais capazes de disponibilizar 

recursos financeiros, materiais e trabalho voluntário para 
a realização de sua Missão.  Para a Cáritas, a 

sustentabilidade não é reduzida somente a dimensão 

financeira, mas sim, tratada como o conjunto articulado  

 

Com a chegada do Ano Novo, 

iniciaram-se também ações 

pela Paz. Em 2014, os bispos 

da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) 

aprovaram, por unanimidade 

durante a 52ª Assembleia 

Geral, o Ano da Paz. Trata-se 

de um período de reflexões, 
orações e ações sociais, que 

se estenderá até o Natal de 

2015. 

 

“Que possamos viver este Ano 

da Paz com muitas bênçãos. 

Atitudes, gestos concretos e 

sempre pedindo ao Senhor 

que nos ilumine e que traga 

esta paz aos nossos corações, 
às famílias e a todo o mundo. 

Que a Paz reine em nossas 

fronteiras! Sejamos 

propagadores e testemunhas 

da paz, aquela paz que vem 

do Senhor”, disse o cardeal 

Orani. 

 

Com a proposta do Ano da 
Paz, a Igreja no Brasil quer 

ajudar na superação da 

violência e despertar para a 

convivência mais respeitosa e 

fraterna entre as pessoas. 

 

“Vamos refletir durante o ano 

sobre o porquê da violência e 

sobre a necessidade de uma 

convivência fecunda e 
frutuosa. O Ano Litúrgico nos 

oferece oportunidades para 

pensar sobre a paz e a 

realidade da violência”, 

lembrou dom Leonardo. 

EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS, PREPARA PLANEJAMENTO 

PARA O ANO 2015 

 dos fatores-chaves que afetam diretamente a 

capacidade da instituição para dar sustentação 

duradoura ao seu projeto político e Missão.  
Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca 

de um propósito comum, sob uma interpretação e 

um sentido também compartilhados.”  Dessa 

maneira, a partir de 2015 , alguns colaboradores 

das Unidades localizadas em Colatina (Mater 

Chrsiti, Centro de Acolhida e Sede), formaram uma 

equipe de Mobilização de Recursos, iniciando o 

processo de construção da sustentabilidade da 

Entidade. Já foram realizados dois encontros de 
planejamento das ações para ano. Hoje (06) 

aconteceu uma reunião para organização das ações 

para o 1º Semestre. O grupo é composto de 2 

Colaboradores do Mater Chrsiti, 2 do Centro de 

Acolhida e 2 da Unidade Sede.  Uma organização 

deve estar disposta a mudar continuamente, a 

trabalhar com diversos setores, a rever sua 

filosofia, a procurar novas alternativas para 

responder às demandas colocadas; só dessa forma 

poderá assegurar sua sobrevivência e 
continuidade.”  

EMPRESA DE COLATINA REALIZA DOAÇÃO EM FAVOR DO  

MATER CHRISTI 

 
Um sentimento sublime atinge a alma daquele que doa, que 

oferta, que presenteia e o deixa mais feliz, por se sentir um 

ser humano de verdade. 

 

Foi este sentimento que moveu o empresário Nilmar Chiarelli, 

do município de Colatina, ao conhecer o trabalho 

desenvolvido pelo Centro de Atendimento Materno Infantil – 
Mater Christi, Unidade Filial da Cáritas Diocesana, levando-o 

a realizar em dezembro a 1ª Campanha de Natal da Zanetti 

Móveis. Na campanha, a empresa não deu descontos em seus 

produtos, informando aos seus clientes que 2% do lucro 

líquido do mês de dezembro seria doado ao Mater Christi. O 

resultado desta ação chegou à instituição em fevereiro, e 

segundo o empresário Nilmar Chiarelli, a campanha foi muito 

positiva e nenhum cliente reclamou da falta dos descontos ao 

saber que a empresa estaria colaborando com a ação social 
desenvolvida pelo Mater Christi.   

PAPA FRANCISCO ENVIA MENSAGEM PARA CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE 2015 

  
Por ocasião da abertura da Campanha da Fraternidade 2015, promovida 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nesta Quarta-

feira de Cinzas, 18, o papa Francisco enviou mensagem, na qual 

destaca que o tempo quaresmal é propício para a vivência dos 

sentimentos de fraternidade e cooperação. No texto, o papa Francisco 

fala da importância da contribuição da Igreja no respeito à laicidade do 

Estado, sem esquecer a autonomia das realidades terrenas, conforme 

motiva a Doutrina Social, em vista do bem do ser humano. "Cada um 

deve fazer a sua parte, começando pela minha casa, no meu trabalho, 
junto das pessoas com que me relaciono. E de modo concreto, é preciso 

ajudar aqueles que são mais pobres e necessitados", disse Francisco. Ao 

final da mensagem, o papa cita, ainda, o lema da CF 2015, "Eu vim 

para servir", recordando as palavras de Jesus. "Queridos irmãos e 

irmãs, quando Jesus nos diz 'Eu vim para servir', no ensina aquilo que 

resume a identidade do cristão: amar servindo. Por isso, faço votos que 

o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da Campanha da 

Fraternidade, predisponha os corações para a vida nova que Cristo nos 

oferece, e que a força transformadora que brota da sua Ressurreição 
alcance a todos em sua dimensão pessoal, familiar, social e cultural e 

fortaleça em cada coração sentimentos de fraternidade e de viva 

cooperação. A todos e a cada um, pela intercessão de Nossa Senhora 

Aparecida, envio de todo coração a Bênção Apostólica, pedindo que 

nunca deixem de rezar por mim", disse.  

 

Fonte: www.cnbb.org.br 

 
 

Com a proximidade do Dia 

Internacional da Mulher, em 8 de 
março, a Diocese de Colatina por 

iniciativa da Cáritas Diocesana de 

Colatina em parceria com a 

Prefeitura Municipal, Sanear, Senac, 
Faculdade Castelo Branco, Livraria 

Cordis e o Lions Clube de Colatina, 

realizarão o Dia D das Mulheres: 

realização de ações voltadas para a 

mulher como artesanato, oficinas, 
espaço beleza e saúde. 

 

Dia 06 de março 

Horário: 09h às 16h 
Local: Praça Frei José, centro, 

Colatina (em frente a Catedral) 

Ações: 
 Bazar de Artesanato 
 Oficinas de artesanato 
 Apresentação cultural 
 FAMIC e Cras Operário 
 Orientações Jurídicas 
 Informações sobre a Lei Maria da 

Penha 
 Orientação sobre Saúde da Mulher: 

câncer de mama, preventivo, aferição 
de pressão, teste glicemia. 

 Espaço da leitura e exposição de livros 
 Espaço da Beleza: corte, manicure e 

automaquiagem 
 Espaço Sustentável: dicas para 

economizar água em casa 
 Informar e conscientizar 

 

 
Dia 07 de março  

Horário: 09h às 12h 

Local: Calçadão Geraldo Pereira, 

centro, Colatina 
Ações: Panfletagem de 

conscientização: “Poder, violência e 

silêncio; uma questão gênero.” 

 
 

Dia 08 de março  
Horário: 19h 

Local: Catedral de Colatina 

Ação: Missa de Ação de Graças ao 
Dia da Mulher 


