
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Diocesana de Colatina  (27) 2102-5047 –  www.caritascolatina.org.br 

No dia 04 de março, a Diocese de 
Colatina conheceu seu novo pastor: o 
bispo eleito, dom Joaquim Wladimir 
Lopes Dias.   
 
“O Papa Francisco, guiado pelo Divino 
Espírito Santo o escolheu e o nomeou. 
Esta é a vontade providente de Deus.  
Fico feliz. D. Wladimir tem se mostrado 
como bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Vitória e como Administrador Apostólico 
da Diocese de Colatina um homem 
sábio, amigo, prudente e objetivo em 
suas orientações. A Diocese de Colatina 
está em boas mãos. Que nossa Senhora 
da Saúde, nossa padroeira o acompanhe 
em todos os seus passos. Poderá contar 
com minha amizade e, na pobreza e 
limites também com meus serviços. 
Deus o abençoe muito”. Dom Décio 
  
 

FALANDO DE CÁRITAS 
Março/2015 

Ano 1 – Nº 08 

DIOCESE DE COLATINA RECEBE SEU NOVO PASTOR: 

DOM JOAQUIM WLADIMIR LOPES DIAS 

Amigab e Cáritas definem as 

atividades em favor do Centro de 

Acolhida da Criança e do 

Adolescente para o ano de 2015. 
 

NOTA: Amigab é um programa 

social do Grupo Águia Branca, que 

por meio da ação voluntarias de 
seus funcionários, busca promover o 

aumento da autoestima das crianças 

e jovens atendidos, com atividades 

de educação, cultura, lazer e bem-

estar. 

 

 

 

MISSA DE POSSE CANÔNICA 

 

DIA: 02/05/2015 
HORÁRIO: 17:00h 

LOCAL: Catedral de Colatina 

 
  
 

Para comemorar o  Dia Internacional 

da Mulher, a Diocese de Colatina, por 

iniciativa da Cáritas Diocesana, em 

parceria com a Prefeitura de 
Colatina, Sanear, Senac, Faculdade 

Castelo Branco, Livraria Cordis e o 

Lions Clube de Colatina, realizou 

durante todo dia 06/03 na Praça da 

Catedral uma programação toda 
especial voltada para as mulheres, 

com assistência jurídica, orientação 

de saúde, informação sobre a Lei 

Maria da Penha, espaço de beleza, 
artesanato, bazar. 

CONHEÇA O PROJETO “EM SINTONIA COM A VIDA” 

 

Saiba mais: www.caritas@caritascolatina.org.br 

Manifesto da Cáritas  

Brasileira contra a redução da  

maioridade penal 
 

...ressaltamos o nosso compromisso 

de exigir a obrigação e 

responsabilização do Estado em 
garantir os direitos constitucionais 

fundamentais para todas as crianças 

e adolescentes, assegurando- lhes 

condições igualitárias para o 
desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades, assim como 

assegurar que as famílias, a 

comunidade e a sociedade tenham 
condições para assumir as suas 

responsabilidades na proteção de 

seus filhos/as. 
 

Leia na íntegra: http://caritas.org.br 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA 
 
 
Praça Frei José, nº26 
Centro – Colatina/ES 
CEP. 29.700-230 
Tel. 27 -2102-5047 
Email: caritas@caritascolatina.org.br 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Visite-nos em: 

www.caritascolatina.org.br 

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. 

PROJETO CRUBIXÁ JHJ PROMOVE OFICINA DE HIGIENE PESSOAL 

 A saúde do corpo é muito importante, e para 
mantê-la é preciso ter alguns cuidados, como 
por exemplo, apresentar bons hábitos de 
higiene. Nesse sentido que o Projeto Crubixá 
JHJ, promoveu uma oficina sobre Higiene 
Pessoal para as crianças e adolescentes 
atendidas na entidade. O momento foi 
assessorado por uma enfermeira, Srª Cleidi 
Beatriz Gasparini da Silva e por um membro 
do Conselho Gestor do Projeto Crubixá, o Sr. 
Luiz Carlos de Almeida. A oficina que 
apresentou a importância da higiene para a 
saúde humana e os hábitos que devem ser 
praticados diariamente, como: escovar os 
dentes, tomar banho, lavar as mãos, manter 
as unhas limpas e curtas. Todas as crianças e 
adolescentes receberam ao final da oficina 
um kit de higiene pessoal contendo: escova 
de dente, sabonetes e creme dental. 

É TEMPO DE PÁSCOA! É TEMPO DE REFLEXÃO NO CENTRO DE 

ACOLHIDA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
A páscoa existe para nos lembrar deste momento 
inigualável chamado ressurreição. Páscoa é um 
momento de reacender uma verdade que está 
acima dos ovos de chocolates ou dos coelhinhos. 
Cristo morreu, mas ressuscitou. E fez isso somente 
para nos ensinar a matar os nossos piores defeitos 
e ressuscitar as maiores virtudes sepultadas no 
íntimo de nossos corações. Este foi o espírito que 
envolveu a reflexão realizada no Centro de Acolhida 
da Criança e do Adolescente. O momento foi vivido 
de maneira ecumênica e conduzido pelo 
Evangelista Thiago Luiz Nunes Gomes e pelo 
Presbítero Claudio Santana, da Igreja Assembleia 
de Deus. Foi um momento de forte espiritualidade 
e aproximação com Jesus Cristo, em que todos 
puderam sentir o amor grandioso de Deus por 
todos os seus filhos. 

 

I FORUM DIOCESANO DAS 

PASTORIAIS SOCIAIS 

 

A Diocese de Colatina, por meio 

do Setor Diocesano das 

Pastorais Sociais, realizou no 
dia 28/03 o I Fórum Diocesano, 

em que foram discutidos os 

desafios da sociedade “a luz da 

teologia e sociologia e ainda, foi 

apresentado o resgate da ação 

pastoral da diocese nos últimos 

25 anos. O Fórum aconteceu no 

Instituto Espírito Santo de 

Inovação Social – Iesis, em 
Ibiraçu, e contou com a 

presença de mais de cem 

pessoas representando as 

Pastorais da Criança, da Saúde, 

Carcerária, da Sobriedade, do 

Menor e a Caritas. Contou 

também com a presença de 

vários padres, diáconos, 

religiosas e seminaristas. O 

encontro teve início com um 
momento de oração, em que 

todas as pastorais sociais 

entregaram nas mãos do 

Senhor as ações realizadas em 

favor dos pobres e da vida. As 

reflexões do fórum contaram 

com a assessoria do Pe Moacir 

Pinto, da diocese de São 

Mateus, do professor Paulo 
Cesar Delboni e dom Decio 

Sossai Zandonade, bispo 

emérito de Colatina. 

 

 

Caminhada pelo uso consciente e racional da água 

 
O Centro de Acolhida da Criança e do 
Adolescente - Caca, Unidade Filial da 
Cáritas Diocesana, localizada no bairro Bela 
Vista em Colatina, finalizou o Projeto da 
Semana da água com muita alegria e 
disposição. As crianças e adolescentes 
saíram às ruas para pedir as pessoas do 
bairro que cuidem da natureza e 
economizem água, levaram para a 
caminhada todo material confeccionado por 
eles durante a semana. É de criança que se 
aprende! Cuide bem da água um bem tão 
preciso! Economize! Cuide! Tenha 
consciência! 

ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
 

Mª Aparecida Rampinelli - 03/04 – Projeto Girassol 

Marcelo Felix - 13/04 - Ceami 

Albertina Barbosa de Menezes - 25/04 - Ceami 

Rosalina Barbosa de Oliveira - 29/04 – Projeto Crubixá 

Ana Paula Diniz da Silva - 29/04 – Comunidade Terapêutica Betânia 

Jose Luiz  Demarta Borges - 21/04 – Comunidade Terapêutica Betânia 


