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RELATÓRIO DO 11º ENCONTRO REGIONAL DA REDE SOLIVIDA APOIADO PELO 
PARCEIRO AKTINSKREIS PATER BEDA  

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

 
O presente relatório tem por objetivo registrar o 11º Encontro Regional da Rede Solivida, na 
perspectiva de contribuir para as discussões realizadas durante os dias de realização do 
mesmo e ao mesmo tempo consolidar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas 
organizações que integram a REDE.  
 
 

Programação do 11º Encontro da Rede Solivida 
Data: 07 a 09 de Agosto de  2015 

Local: CASA MENINA MULHER . Recife – PE 
 

 

Horário Sexta-feira: 07.08.2015 Responsável 

14:00 Chegada, Inscrições  e Acolhimento dos Participantes Casa Menina Mulher 

18:00 Jantar 

19:00 Dinâmica de Grupo – Boas Vindas, Apresentação dos 

Participantes e da Programação 

Divisão das Equipes de Trabalho: Oração, Animação, 

etc. 

Informes da Alemanha 

Lourdinha Sousa 

Antonio Cleides 

Maria Detert 

21:30 Lisbela e o Prisioneiro Pátio de Santa Cruz Ana Claudia/Rômulo 

Horário Sabado: 08.08.2015  

07:30 Café da Manhã Casa Menina Mulher 

08:00 Oração  Equipe de Oração  

08:30  Roda de Dialogo: “Segurança & Soberania 
Alimentar, Desafios do Presente e Futuro”!  

 

Faculdade de Filosofia do 

Recife- FAFIRE 

10:00  Intervalo – Café 
 

Casa Menina Mulher 

10:15 Discussão em 02 Grupos - Compartilhando 
Experiências: 

Grupo 1: “Agricultura Urbana e Periurbana” (Projetos 
Urbanos) 
Grupo 2: “ Soberania e Segurança Alimentar no 
Campo” (Projetos Rurais) 
 

 

 

Faculdade Frassinetti do 

Recife- FAFIRE  
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12:30  Almoço  

Casa Menina Mulher 

14:00 Síntese Apresentação Cultural Projeto Casa Menina 
Mulher 

 

15:00 Fala do Aktionskreis Pater Beda  
 

              Sr. 
Bernward/Udo 

 

16:00 Discussão sobre o Projeto BMZ e Kindermissionswerck 
Maria Detert 

18:00 Jantar 
Casa Menina Mulher  

(Lourdinha e Ana 
Claudia) 

21:00 Confraternização no Recife Antigo 

Horário Domingo: 09.08.2015  

07:30 Café da Manhã Casa Menina Mulher 

08:00 Oração Equipe de Oração  

08:30 Encaminhamento da Rede e dos Projetos: BMZ e 

Kindermissionswerck 

Antonio Cleides e Maria 

Detert 

12:00 Almoço  Casa Menina Mulher 

14:00 Informe das Organizações da Rede, Avaliação e 

Encerramento 

Vanubia Martins e 

Ronaldo 

16:00 Lanche - Encerramento Casa Menina Mulher 

17:00 Visita ao Museu Caís do Sertão Memorial Luiz 
Gonzaga + Feirinha de Artesanato 

Livre - Recife Antigo 

 

Dia 07/08/2015 

14:00 – 18:00 

Acolhida dos representantes de organizações da REDE chegando de outros estados 

18:30 – 19:30 

Jantar para os participantes 

20:00 

Noite Livre – deliberado pela coordenação da REDE em conjunto com a entidade que esta 

sediando o encontro que não haveria a abertura oficial do encontro em virtude do pequeno 

numero de entidades presentes, pois algumas ainda não chegaram ao local do encontro.   
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Dia 08.08.2015 
 
Acolhida de Boas Vindas aos participantes. Lourdinha, Antonio e Maria justificaram aos 

presentes sobre a alteração da programação. Todos entenderam e alguns justificaram os 

motivos de suas ausências. Socializado com os presentes uma mensagem encaminhada por 

Nalvinha da Ilha de Deus integrante da REDE, ausente no encontro em virtude de estar fora do 

país na Alemanha.  

Em seguida, foi dado inicio as apresentações dos presentes, onde foi proposto uma Dinâmica 

de Grupo. 

.... De onde cheguei!!! 

.... Como cheguei!!! 

.... O que trago!!! 

Após as apresentações dos presentes, onde as falas externavam motivações e compromissos 

com a Rede, onde todas sinalizaram algo em comum, ou seja, a esperança, a fé, e a 

importância da união e da troca de experiências, através de conteúdos e da diversidade de 

aprendizados entre o grupo para que se possa contribuir e consolidar a REDE. E, apesar dos 

desafios que está presente em cada espaço de todas as organizações.... precisamos aprender a 

socializar e compartilhar boas ideias... enfim foram muitas relatos  o mais significativo foi 

identificar as motivações que nos trazem de tantos lugares para este  encontro.  

Em, seguida Lourdinha fez breve relato das dificuldades de todas as organizações, mas, 

desejando que o projeto em REDE avance e também que cada organização encontre 

estratégias para vencer seus desafios diários, onde a crise atual possa nos aproximar ainda 

mais na rede e também de nossos parceiros. Por fim, deseja a todos e todas um excelente 

encontro, que se sintam acolhidos e acolhidas nesta terra e na instituição que possamos rever 

o projeto, nossas ações e os caminhos que nos tornem ainda mais próximos de cada uma das 

organizações que compõem a rede.  

Em seguida, Antônio Cleide pede a palavra e explica também que devido ao número reduzido 

do grupo, no dia anterior, hoje (08) está sendo feita uma adaptação para prosseguir o 

encontro, sendo revisada toda programação e as alterações. Em seguida foram divididos os 

grupos, propondo pessoas para preparar a oração da manhã seguinte, animação, etc. 

Após os devidos esclarecimentos, foi iniciado a Roda de Diálogo com o tema “Segurança & 

Soberania Alimentar, Desafios do Presente e Futuro”. Foi prestado esclarecimentos aos 

presentes, onde Lourdinha  compartilhou como foi a construção deste momento. E, agradeceu 

a Parceria do Faculdade Francinetti do Recife – FAFIRE  e em especial, aos estudantes 

presentes: Bheatriz, George, Isabele. 

O grupo iniciou propondo uma Dinâmica “Quebra Gelo”. 

Objetivo da dinâmica: Levar aos participantes a pensarem mais como grupo e não como 

unidade. Levando a motivação para que todos pensem em crescer juntos. 
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Em seguida foi apresentado os slides relacionados ao tema de Segurança Alimentar, 

abordando os seguintes focos: 

 Alimentação saudável; 

 Hábitos alimentares; 

 Qualidade de vida (melhoria da atividade física). 

Em seguida a esta exposição, alguns manifestaram as seguintes preocupações: importância da 

mudança de hábito alimentar, questão do processo que envolve a alimentação, importância de 

mostrar o processo de evolução de cada individuo, o desperdício e os aditivos alimentares 

(sabor, cor, odor). Conservantes alimentares industrializados, Agra indústria X Agricultura 

Familiar. Soberania alimentar, agro ecologia e orgânicos, direito de escolha do que devo me 

alimentar. Hortas urbanas.  E por fim o Projeto de Horta Casa Menina Mulher. 

Os facilitadores, teceram algumas considerações pertinentes a respeito da importância da 

implantação de Hortas Escolas. Pois, os espaços tendem a se transformar em ambientes 

pedagógicos, ou seja, quebra de paradigmas alimentares,  

Em seguida, constituiu-se 02 grupos de trabalho distribuído:   

 Campo – Zona Rural 

 Cidade - Urbano 

GRUPO I - DO CAMPO 

Antônio Cleides iniciou colocando as dificuldades da produção no campo, onde a necessidade 

de comprar um remédio, uma sandália, etc. faz com que se venda o produto praticamente de 

graça. Falou da importância do PAA tanto dos projetos da cidade como do campo. 

Marcos Xenofonte, também se posicionou sobre o projeto de implantação de quintais ao redor 

das casas. 

Algumas reflexões do grupo:  

 Proposta de produzir e estruturar os grupos para encaminhamento ao PAA/PNAI. 

 Como superar as dificuldades da documentação para obter o DAP (Declaração de 

aptidão).  

 Reflexão conjunta sobre a questão de como fica cada projeto dentro do tema 

“Soberania Alimentar”. 

 Outra reflexão do grupo foi sobre o Quintal Produtivo utilizando água fervida 

(Bioágua). E a Horta Hidropônica. 

Na discussão, o CRATO/CE – VERDE VIDA enfatizou sobre as Hortas comunitárias com criação 

de aves na sede do projeto e após a criação de pequenas hortas nos quintais as famílias 

poderem consumir e comercializar.  

Em CAMPO FORMOSO/BA – a importância de se Trabalhar com implantação de quintais 

produtivos. Todos os jovens sendo protagonistas. 
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E, no SERTÃO DA PARAÍBA – COOPERATIOVA TERRA E VIDA/CPT COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, enfatizou sobre os Quintais Produtivos utilizando água servida manejo da caatinga 

através da implantação do sistema Agro Silvo Pastoral. 

No MARANHÃO – COOPERATIVA TERRA E VIDA, Implantação dos quintais produtivos nos 

assentamentos. 

GRUPO II – CIDADE/URBANO 

Inicio com uma breve socialização de como será a implantação da Horta Escola no espaço da 

Casa Menina Mulher. Os estudantes esporam suas experiências no município de Jaboatão, que 

não foi fácil introduzir tanto as técnicas como os conceitos, sobretudo no que se refere aos 

educadores. Considerando que também a própria gestão da escola não visualizavam a 

experiência como oportunidade de melhor o ambiente pedagógico. “ a horta é uma 

ferramenta de ensino, ou seja, através ela podemos ensinar a que elas desenvolvam a 

paciência...”.  

Alguns indicativos positivos sobre a implantação de hortas urbanas que foram registrados: 

 Quebra de paradigma dentro dos ambientes de fluxos pequenos e médios; 

 Aproveitamento de espaços ociosos disponíveis em casa; 

 Olhar para a horta como ferramenta de ensino pedagógico; 

 Oportunidade de reciclar material como: pneu velho, garrafas PET, baldes, bandeja 

ovos.... 

 Estimulo sobre a questão da sustentabilidade; 

 Plantações livres de agrotóxico; 

 Trazer de volta o homem do campo para ocupar seu espaço; 

 Alimentação mais saudável.  

Em seguida Udo chegou acompanhado pelo atual Presidente da AKTIOSNWKREIS PATER BEDA 

Sr. Bernard. Houve uma saudação geral e todos os presentes se apresentaram ao novo 

presidente saudando-o e lhe desejando sucesso nessa nova fase. Udo falou sobre sua viagem 

para que o presidente conheça todos os projetos ligados ao instituto Frei Beda e que será um 

grande desafio conduzir esse trabalho nesse momento. Após as diversas falas, o coletivo foi 

almoçar. 

Em seguida do almoço a direção da REDE e a coordenação da CMM se reuniu para definir 

alguns procedimentos referentes ao encontro, houve inclusive alteração da agenda do 

encontro considerando que seria pertinente esse momento.  

Antes de iniciarmos os trabalhos da tarde, foi realizada a apresentação Cultural do Grupo Arte 

Afro Menina Mulher, através do grupo de percussão as meninas se apresentaram e depois 

iniciaram uma pequena demonstração de diversos ritmos da cultura afro brasileira.   

Após o almoço, houve uma apresentação cultural do grupo de Percussão da Casa Menina 

Mulher. Todos prestigiaram a apresentação, em seguida Lourdinha agradeceu e convidou o 

grupo para retomar os trabalhos.  
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Udo iniciou o encontro retomando as discussões, trouxe ainda noticias a respeito da saúde de 

Frei Beda, colocando que é grave sua situação e solicitou que todos nós orássemos por ele. Em 

seguida o presidente iniciou uma fala onde Udo e Maria se encarregaram de fazer a tradução. 

O mesmo colocou que “ ... precisamos de novos voluntários na Alemannha que yenham 

revestidos de muita garra e amor pela causa, temos ainda que ser mais políticos nos projetos, 

não só diante da realidade do Brasil, mas sobretudo diante nós mesmos... E, hoje os projetos 

tem que se capacitar, repensar suas estratégias.....“ Hoje para aprovar um projeto em REDE 

teríamos mais possibilidade. É importante manter viva as organizações que foram apoiadas 

por Frei Beda, e que essa REDE se fortaleça cada vez mais. 

Em seguida, todos se apresentaram para o Presidente. Houve algumas considerações do grupo 

também desejando-lhe sucesso em sua caminhada.   

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

CONVITE AO CAFÉ 

Retornamos com algumas reflexões no coletivo: 

 Atividades de formação com as famílias, necessário 

 Onde queremos chegar... vamos para onde...  

 Quem muito abraça pouco aperta 

 Importante gerar ideias futuristas 

 Esse projeto simboliza a nossa pratica 

 Importante se aprimorar caminhar com disposição 

 Não podemos fazer um projeto superdificiel 

 Gerar novos aprendizados... se capacitar 

Em seguida Maria Detert apresentou todo projeto 

 

DIA 09.08.2015 - Domingo 

Inicio dos trabalhos com oração de agradecimento. Foi colocado uma vela acesa em uma mesa 

no centro da sala e cada representante de ONG acendeu mais uma a medida que faziam seus 

agradecimentos. Em seguida, a CMM entregou uma lembrança (simbólica) para cada pessoa 

presente ao Encontro. 

Antônio Cleide fez encaminhamentos da Rede e dos Projetos BMZ e Kindermissionswerck. 

Foi colocado em questão às publicações feitas na internet. Sugerido fazer tais publicações com 

autorizações prévias. Informado que a plataforma ainda está em construção, em busca de 

pessoas que se responsabilizem por essa parte de Comunicação/Marketing. 
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ENCAMINHAMENTOS: 

 Próximo encontro em Cabedelo-PB. Tematica: discutir a Plataforma, ou seja, como 

utilizar essa ferramenta, pois essa plataforma tem que ter uma linha, tem que agregar 

utilizar uma linguagem própria, tem que ter uma política que congregue todos os 

trabalhos, precisamos de uma assessoria na área de comunicação. A Plataforma esta 

em construção. 

 Esthevão ficara responsável de compactar todos os Relatórios do Encontro e incluir as 

sínteses nesta Plataforma 

 Levar para o Encontro de Cabedelo-PB, as organizações um texto sobre sua ação 

desenvolvida para incluir Plataforma Recomendação: texto enxuto e Maximo enviar 03 

fotos; 

 Manter no texto olhar critico de como queremos nos mostrar aos parceiros; 

 Levar ao encontro de Cabedelo-PB pessoa que entenda de comunicação. Pois, a partir 

deste encontro a REDE precisa montar uma equipe de Comunicação; 

 Dividir responsabilidades dentro dessa Plataforma; 

 Que o Saber Viver, como tem experiência, invista em seus jovens e que também possa 

realizar capacitações nesta área; 

 Que as organizações estimulem a participações de jovens nos encontros; 

 Que Ivonita, com sua experiência, possa dar uma contribuição nesta plataforma; 

 Que as pautas dos encontros sejam revistas antes de cada encontro; 

 Que no encontro de Cabedelo-PB, o assessor nos informe o que é prioridade na 

Comunicação. 

Em seguida Antonio Cleides propôs novo encaminhamento sobre as temáticas que podemos 

trabalhar. 

CATEGORIAS LEVANTADAS: 

 Mulheres; 

 Crianças e Adolescentes; 

 Cultura; 

 Juventude; 

 Terra; 

 Geração de Renda. 

Maria colocou que a partir de agora é importante pensar o que a REDE irá solicitar a KINDER 

para formação. Ainda colocou que é a partir dessa diversidade podemos encontrar riquezas de 

aprendizados para nos fortalecer e entender: Quais os impactos desse trabalho, quais as 

experiências exitosas que podemos sistematizar. Assim, com esses argumentos podemos 

acessar a KINDER. Essa é a estratégia a partir da ação de cada projeto. Formação Freiriana a 

partir de uma Roda de Dialogo.  
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TEMATICAS SUGERIDAS: 

 GERAÇÃO DE RENDA/TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA; 

 GENERO E ETNIA; 

 DIREITOS HUMANOS; 

 CULTURA E EDUCAÇÃO; 

 JUVENTUDE/CRIANÇA E FAMILIAS; 

 TERRA/CIDADE E MEIO AMBIENTE. 

Maria sugeriu que as organizações que tiverem publicações, textos, noticias, pode encaminhar 

para a REDE para que o trabalho seja compartilhado.  

Após almoço, retomamos os trabalhos apresentando alguns informes. 

 Maria comunicou que conversou com Tereza sobre a plataforma e a mesma 

demonstrou ter muito interesse nesse tipo de trabalho. Acrescentou que o próximo 

encontro seria em Cabedelo/PB com a temática de Comunicação. Expressou seu 

interesse em avançar nessa questão para que a Rede Solivida deixe de ser um 

Encontro e passe a ser uma Unidade. 

 Definido que para cada Encontro seria apresentado um projeto de acordo com a 

temática definida nesse Encontro. Cada representante da Instituição irá apresentar 

para o grupo e, cada um expor sua opinião crítica, falando o que está bom, o que é 

melhor não fazer ou o que faltou. E assim, tivéssemos uma leitura crítica de nossa 

própria escrita. Nesse momento o foco foi colocado na consolidação da Comunicação. 

 Estevão ficou com a atribuição de articular pessoas na área de comunicação que 

pudessem contribuir com a efetivação da plataforma. Conforme falou Maria, Rede 

Solivida precisa de uma equipe de Comunicação, com pessoas capacitadas na área. A 

ideia é que, cada um traga sua experiência para análise e opinião de todos, sobre o 

que deve ser colocado na Plataforma com as novas informações. 

 Estevão ira compactar as informações dos encontros e Maria irá dizer como quer que 

desenvolva, pensando sempre na articulação do Projeto como um todo e, ele irá 

atualizar as informações. Essa é a ideia para a Plataforma. 

 Que as temáticas definidas, possam ser sistematizadas para alimentar a plataforma 

com as informações.  

RECOMENDAÇÕES 

 Que no Encontro Regional tenha uma assessoria, quando formos lançar o Projeto BMZ; 

 Retomar Agricultura Famiiar no RJ; 

 Sem acompanhamento longo não andamos; 

 Quem convidar os facilitadores ter o cuidado verificar se eles apresentam experiências 

no temática; 

 Que este encontro a questão da SEGURANÇA ALIMENTAR deixou a desejar, faltou 

maiores informações; 

 Maiores informações sobre orgânico e agroecologico, qual a diferença?; 

 Pernambuco e Ceara: Encontros quinzenais para avançar no projeto; 

 Planejar momentos conjunto entre Pernambuco e Ceara. 
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Após intervalo retomamos com os ENCAMINHAMENTOS: 

 Esthevão entregar os 10 Relatórios;  

 Ivonita entrar em contato com os assessores; 

 Próximo Encontro: 30, 31/10 e 01/11; 

 Enviar as Laudas de cada projeto antes do Encontro de Cabedelo; 

 Definir uma pessoa de cada projeto para ficar responsável pela comunicação; 

 Esclarecimentos quanto a ausência da CPP – COMUNIDADE DOS PEQUENOS 

PROFETAS no encontro da Ilha de Deus; 

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA OS ENCONTROS DE 2016: 

 
ORGANIZAÇÃO 

 
MES 

 
DATAS 

 
CIDADE 

 
TEMATICA 

 

1. Creche Santa 
Clara 

Fevereiro 26/27/28 Itaporanga-CE Gestão de Projetos 
Compartilhados 

2. Promoção 
Humana 

Junho 17/18/19 Campina 
Grande - PB 

Gestão de Projetos e 
Geração de Renda 

3. CPP Outubro 21/22/23 Recife-PE BMZ Seminário Inter 
Regional 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 Acolhida recebida da organização muito boa; 

 Fala do Presidente da PATER BEDA Sr. Bernard muito esperançosa; 

 Importante estimular a participação de outros membros da equipe nos encontros; 

 Parabenizando a coordenação da REDE SOLIVIDA ; 

 Sentimento dos presentes de se sentirem em casa; 

 Exteriorizado o quanto Frei Beda lutou para que esta REDE se consolidasse. Enfim, que 

sua presença espiritual estará sempre em cada projeto.  

 

Encerramento Final do encontro. Providenciando o retorno para os outros estados. 

 

 

Recife, 09 de agosto de 2015. 

 

Lourdinha Sousa 

Casa Menina Mulher 

Responsável pela Sistematização. 


