CÁRITAS ARQUIDIOCESANA
DE PASSO FUNDO
PROGRAMAÇÃO GERAL DO IV CONGRESSO E DA XVIII ASSEMBLEIA NACIONAL DA
CÁRITAS BRASILEIRA
PASSO FUNDO, 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2011
DIA 08/11/2011 (ORGANIZAÇÃO)
Manhã
08h - Reunião da Coordenação Geral (Passo Fundo)
Tarde / Noite
14h - Chegada de delegações em Porto Alegre e Passo Fundo;
- Organização de cenários;
- Organização dos espaços para a Mostra Plural, Cultura, Arte e Diversidade da CB;
- Reuniões de equipes de trabalho.
DIA 09/11/2011 (CELEBRAR-VER)
Manhã
08h - Acolhida
- Credenciamento
- Organização dos espaços da Mostra Plural, Cultura, Arte e Diversidade da CB.
- Reunião com coordenadores das comunidades e equipe de sistematização
Tarde
Motivação: Celebrar a caminhada, semear, cultivar e colher... sementes, frutos, flores, esperança
15h - Mística de abertura, apresentação das delegações, abertura oficial, apresentação das novas
entidades membros e dos novos regionais e partilha de alimentos.
17h - Painel “Sinais dos tempos” – reflexão em torno dos desafios e perspectivas acerca dos modelos de
desenvolvimento e da relação entre Sociedade Civil e Estado e sobre os desafios e perspectivas da Igreja
na construção de uma sociedade plural, solidária e democrática
* Jorge Moreno
* Vini Rabassa
* Dom Demétrio Valentini
18h30m - Debate
Noite
19h30m - Jantar
20h30 - Abertura da Mostra Plural, Cultura, Arte e Diversidade da CB
21h30 - Equipe de sistematização
DIA 10/11/2011 (AVALIAR-VER-JULGAR)
Manhã
Motivação: Perceber os solos trilhados – sementeiras do velho e do novo, permeados por lutas,
desafios, resistências
08h30m - Mística
09h - Apresentação da programação, das equipes de trabalho e orientação sobre a avaliação do
quadriênio
09h20m - Trabalho nas comunidades sobre a avaliação do quadriênio (3 comunidades por prioridade)
11h - Lanche
11h30m - Mini-plenária das comunidades para partilha e síntese da avaliação do quadriênio por
prioridades
13h - Almoço e Mostra
Tarde
Motivação: Conhecer sementes lançadas nos territórios

14h30m - Animação
14h45m - Orientação sobre as visitas às experiências locais - na assembleia das comunidades
15h - saída das comunidades para as visitas às experiências locais (Passo Fundo e região), incluindo
momento celebrativo e jantar
Noite nas experiências
22h - Equipe de sistematização
DIA 11/11/2011 (JULGAR-AGIR)
Manhã
Motivação: Aprofundar as temáticas e conhecer sementes lançadas nos territórios
7h45m - Celebração Eucarística
8h30m - Apresentação da síntese das avaliações pela equipe de sistematização
8h50m - Reação da Assembleia à síntese das avaliações
9h30m - Orientação sobre o DSS-T e prioridades
9h40m - Trabalho nas comunidades sobre as temáticas articuladas ao DSS-T (cada comunidade receberá
uma a duas experiências selecionadas nos interregionais)
11h - Lanche
11h30m - continuação do trabalho nas comunidades, incluindo montagem de painel sobre a temática
12h30m - Almoço e Mostra, com visitação aos painéis das comunidades sobre as temáticas e as
experiências
Tarde
Motivação: Identificar e priorizar sementes que possam gerar mais vida
14h30m - Trabalho nos interregionais para construção de prioridades para o próximo quadriênio
16h15 - Lanche
16h45 - Animação
17h - Plenária para socialização das discussões sobre as prioridades
18h - Reação inicial dos participantes à definição das prioridades / mobilização das comunidades na
praça
Noite
19h - Jantar
20h - Mostra Plural, Cultura, Arte e Diversidade da CB
22h - Equipe de sistematização
DIA 12/11/2011 (AGIR)
Manhã
Motivação: Preparar-se para a semeadura... definir as sementes, identificar os solos, enviar os
semeadores e semeadoras à missão
08h - Mística
8h30m - Assembleia Estatutária
10h30m - Lanche
11h - Animação
11h15 - Assembleia Estatutária
12h30m - Almoço e Mostra
Tarde
14h - Assembleia Estatutária
15h30m - Lanche
16h - Assembleia Estatutária
17h15m - Celebração Eucarística – mística de envio
18h30m - Encerramento
20 h - 2ª Edição do Prêmio Odair Firmino de Solidariedade e Festa dos 50 anos da Cáritas RS

