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Programação do Encontro: 

Horário Sexta-feira:30.10.2015 Responsável 

14:00 Chegada, Inscrições e Acolhimento dos Participantes Associação Frei 

Gregório 
18:00 Jantar 

19:00 Oração – Boas Vindas, Apresentação dos Participantes e 

da Programação. 

Divisão das Equipes de Trabalho: Oração, Animação, 

etc. 

Associação Frei 

Gregório 

 
21:00 Luau “De mãos dadas com o futuro!” 

23:00 Encerramento 

Horário Sabado: 31.10.2015  

07:30 Café da Manhã Associação Frei 

Gregório 

08:00 Oração  Equipe de Oração  

08:20  
Palestra e Discussão sobre Comunicação em Rede –

Imagens 

João Pedrosa – 

Faculdade Maurício de 

Nassau/João Pessoa 

12:00 Almoço 
 

Associação Frei 

Gregorio 13:30 Apresentação do Projeto Associação Frei Gregório 

14:00 Palestra e Discussão sobre Comunicação em Rede – 

Texto 

Márcia Márcia 
Dementshuk – 

ANID/João Pessoa) 

18:00 Jantar 
Associação Frei 

Gregório 

 

20:00 Confraternização – Chorinho na Praça 

23:00 Encerramento 

Horário Domingo: 01.11.2015  

08:00 Café da Manhã Associação Frei 

Gregório 

08:30 Oração Equipe de Oração  

09:00 Discussão sobre os Projetos: BMZ e Kindermissionswerck Maria Detert e Ivonita 

11:00 Informes dos Projetos, Encaminhamentos e Avaliação. Antonio Cleides e 

Vanúbia 

12:00 Almoço na Praia (Por conta de cada participante)  
Associação Frei 

Gregório 

 

14:00 Passeio: Pôr do Sol na Praia do Jacaré – Bolero de Ravel 

17:00 Encerramento 
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 Breve Introdução  

O 12º Encontro da Rede Solivida, aconteceu no litoral norte  paraibano, na 

cidade de Cabedelo, um lugar que cabe quem gosta de 

rio,sol,mar,floresta,história,festa e tranqüilidade.Cabe o sol se pondo ao som 

de Ravel,na praia do jacaré,um passeio inesquecível às piscinas 

naturais,monumentos históricos e mais 10 km de praias paradisíacas,e é neste 

lugar que fica localizado a Associação Frei Gregório ( A.F.G) , pois apesar de 

tantas belezas naturais, cabedelo ainda é uma cidade violenta, que trás em 

sua história,drogas,prostituição entre outras coisas. E com o intuito de salvar 

vidas, surgiu a A.F.G, A Associação Frei Gregório, também designada pela 

sigla AFG, foi fundada em 27 de novembro de 2003, com o intuito de resgatar 

crianças que estavam nas ruas e preparar elas para um futuro melhor. Durante 

os primeiros anos, a AFG passou por diversos problemas, devido à falta de 

ajuda da comunidade de Cabedelo, onde fica localizada sua sede. 

 No início, foram atendidas 40 crianças que participavam de atividades 

extraclasses, recebiam duas refeições diárias e participavam de reforços 

escolares. Hoje, depois de 12 anos, a Associação Frei Gregório atende 150 

crianças em diversas modalidades e em oficinas com Artesanato, Educação 

Física, Teatro, Dança, Culinária, Informática, além da Inclusão Social que 

atende crianças com autismo, síndrome entre outras deficiências, através da 

parceria com a Prefeitura municipal de Cabedelo, através da Secretaria de 

Educação.  

 A AFG atende crianças de 04 e 05 anos na modalidade da Educação 

Infantil e crianças de 07 a 12 anos na modalidade do projeto social, o qual 

recebe uma ajuda semestralmente da família do Frei Gregório que moram na 

Alemanha, através da Aktionkreis Pater Beda e da Paróquia de Ibbenbüren . A 

Prefeitura é o nosso parceiro desde 2010, cedendo funcionários, merenda 

escolar, entre outras coisas importantes para o desenvolvimento pedagógico 

da AFG.  

São 12 anos de muita dedicação e carinho para as crianças de Cabedelo, 

com nossas mãos unidas para um futuro melhor de cada criança que participa 

dessa ONG. A Associação funciona de Segunda a Sexta das 07h às 11h e das 

13h às 17h.  
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Sexta-Feira , 30/10/2015 

O encontro deu inicio às 19h com as boas vindas da diretora geral do 

projeto Associação Frei Gregório, Maisa Viana, e em seguida tivemos uma 

apresentação com algumas crianças do projeto que  cantaram e dançaram a 

seguinte música: 

Todos como amigos, nós 
vivemos assim 

Todos sempre unidos, até o 
fim Nós sabemos dar, de cada um 

cuidar, Então vem! 
 

Bem-Vindo à nossa casa 
Bem-Vindo à nossa festa 

Estamos muito felizes por 
você ter vindo.A casa é sua 

Bem-Vindo à nossa casa 
Bem-Vindo à nossa  família... 

 
 

Logo em seguida, Esthevão Viana, que com toda simplicidade iniciou o 
momento de oração com uma pequena apresentação que mostrava que não 
importava quem somos, ou que temos mais que importa o que temos a 

oferecer, dando inicio assim, a apresentação dos participantes que se 
apresentaram e disseram o que tem a oferecer, um momento de muita 
reflexão para cada um que ali estava presente. 

 
Antônio Cleides apresentou toda a programação e dividiu a equipe de 

trabalho em  Oração/liturgia , Animação e Relatório, em seguida foi servido o 
jantar feito pela equipe da A.F.G, terminando assim o momento inicial do 
primeiro dia. 

 
Às 21h a equipe da Associação, preparou para os demais participantes, um 

luau intitulado de “Luau de Mãos dadas com o futuro!”, aonde contou com a 
participação da convidada especial Juliana Melo, que animou a noite com 
música ao vivo, foi um momento de muita descontração e alegria, uma 
decoração belíssima e com muita simplicidade, tudo para receber os 
integrantes da rede. Às 23h, os representantes do Rio de Janeiro chegaram e 
participaram do momento, até às 00h, aonde encerrou o primeiro dia do 12º 
encontro. 
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Sábado, 31/10/2015 ( Manhã) 

Às 07h30, foi servido o café da manhã, oferecido pela equipe da AFG, 

seguiu com a oração feita pelo grupo de campo formoso da Bahia, com um 

momento de reflexão aonde se formou um corredor e cada participante 

passou no meio deste corredor e as pessoas foram passando os seus 

sentimentos ao seu irmão. Um momento muito emocionante, que fez com que 

muitos se emocionassem. 

Às 08h30, o professor João Pedrosa, professor de Fotojornalismo, da 

Faculdade Mauricio de Nassau, iniciou sua palestra/oficina, falando sobre a 

composição da fotografia (material em anexos) , usando alguns exemplos e 

interagindo com alguns participantes que levantaram alguns questionamentos, 

como o de Joi da Cidade da Criança, Simões filho (BA), que falou sobre o 

contraste que vai além da qualidade e sim do conceito, e João complementou 

citando o exemplo da foto de uma aula de computação e a criança com o 

rostinho triste, mais na legenda está assim “Crianças felizes na aula de 

computação.” E ficamos na dúvida se realmente a criança está feliz mesmos. 

 Cresusimar da Aridas (PI), pediu que o professor reforçasse a definição 

do equilíbrio e do ritmo e assim João fez, voltando e falando sobre a regra dos 

terços. O professor disse sobre a preocupação de representar o que a 

instituição representa, ele foi além e entrou na questão da câmera para o 

computador, como transferir, questão do formato e da resolução  e da 

memória. 

 Logo em seguida, o professor seguiu com os participantes para a sala 

de informática do projeto, onde foi mostrado a todos o acesso à página da 

rede, e ele avaliou as fotos que os participantes trouxeram que foi solicitado 

no encontro passado, na casa menina mulher em Recife (PE), o professor 

durante esse momento, foi dando exemplos de como melhorar a maneira de 

tirar fotos e os principais cuidados que devemos ter fazendo assim a relação 

foto x texto. João Pedrosa, junto com os participantes utilizou o a página da 

rede, para mostrar como inserir fotos, foi uma palestra muito proveitosa, 

aonde todos os participantes tiraram todas as dúvidas possíveis para melhorar 

a qualidade de suas fotos e os cuidados que devemos ter a partir de agora.  
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Sábado, 31/10/2015 ( tarde) 

Na tarde do sábado, o encontro iniciou-se com a apresentação do 

projeto AFG, com uma peça que narrou a história de amor, entre um frei e 

uma moça,além de uma dança e um vídeo que mostrou o que a AFG significa 

na vida das crianças que fizeram parte desta instituição.  

Às 14h, Márcia Dementshuk da ANID/JP, iniciou sua palestra/oficina, 

falando sobre o surgimento da rede, trazendo alguns pontos importantes sobre 

a “comunicação em rede”. Continua sua palestra sobre texto- a maneira 

correta de se expressar, com alguns pontos importantes antes de começar 

qualquer texto ( material em anexo) , Márcia exemplificou com algumas 

observações como: para quem vai escrever?, pauta, 

pesquisa,entrevista,organizações das idéias e cuidado com a 

gramática,usando a nalvinha da ilha de Deus, em Recife (PE), exemplificando 

como elaborar um texto com algumas informações. 

Durante a palestra, Márcia apresentou alguns gêneros de texto que 

deve ser escolhido para transmitir a informção. Ela disse que o importante é 

para que? , para quem? , deve ser o que devemos se preocupar. Seguir a regra 

de sete a dez linhas, usamos o texto do Instituto Frei Beda – IFDS , de 

cajazeiras (PB) como modelos de estudo, e , Márcia levantou a questão de 

frases curtas e obejetivas, até para ajudar na hora da leitura. Durante o 

estudo, ela foi dando dicas de como melhorar. Quando deu 16h, 

interrompemos a palestra/oficina, para uma videoconferência com Udo e 

Anna Maria, na noite brasileira em Bevergen na Alemanha, foi um momento 

de unidade entre os dois momentos,e tivemos a certeza da comunicação em 

rede, ficando cada vez mais forte, rompendo assim com as fronteiras. 

Logo em seguida Márcia, foi direto ao texto, construindo e mostrando 

como se faz, e durante o momento foi levantado alguns questionamentos e foi 

colocado por Guilherme do CDH do Rio de Janeiro (RJ), a questão de preservar 

a indentidade cultural da instituição, ele ainda levantou a questão da 

dificuldade de resumir a história do projeto em uma lauda e Márcia disse a ele 

que tem que ser em trecho pequeno e que chame a atenção e se colocado um 

link direcionando para uma página com a história. 

Guilherme, continuou o questionamento sobre a dificuldade de resumir 

e foi além levantando a questão da quantidade de páginas e a questão 

financeira ( desenvolvedor cobrar por mais páginas), a discussão foi 

interrompida por todos, que acharam melhor continuar em outro momento 

para não perder o foco, sendo assim, Márcia continuou a construção do texto 

com pontos que são importantes ( Como,Quem,Porque,Quando, Onde) e 

fomos para a leitura de alguns textos. Márcia ficou a disposição para corrigir 

os textos e enviar por email, e assim encerrou o momento de sábado. E assim 

seguimos para o Chorinho na Praça, aonde se confraternizamos. 
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Domingo,01/11/2015 (Manhã) 

Iniciamos com um vídeo em homenagem ao nosso querido Frei Beda, 

produzido por Antônio Cleides da CPT- Sertão, em seguida se despedimos de 

Andréa e do Joy da Cidade da Criança da Bahia, logo  se deu inicio a oração 

feita pelo grupo da Paraíba com uma reflexão baseado no evangelho do dia. 

Valdenice leu uma carta de solidariedade aos agricultores da fazenda 

salgadinho em Mongeiro na Paraíba que sofreram um atentado por eles 

lutarem ( carta em anexo). A carta foi para a votação, quando o Guilherme do 

CDH levantou a questão de citar na carta a palavra Delegado, quando ele 

sugeriu a retirada do nome do mesmo, e, Antônio Cleides pediu que se 

colocasse o nome dos estados que fazem parte da rede e os seus 

representantes assinasse a carta, assim foi feito e encaminhado. Voltando ao 

assunto, Cleides mostrou o trecho do relatório de Juazeiro do norte onde 

ficou decidido a estrutura da plataforma, foi colocado alguns questionamentos 

sobre o material que está com o Patrick. 

Foi Visto por Maria a possibilidade de colocar Márcia Demestusk 

(Palestrante do 2º dia) a disposição da rede, em seguida Cleides foi visto o 

nome dos representantes das instituições que irão ficar responsáveis pelas 

matérias,fotos. Foi decidido o núcleo de comunicação da rede, composto por 

um integrante de cada instituição. Durante o Domingo foi colocado em 

votação por Antônio Cleides e Maria uma nova Instituição para fazer parte da 

Rede Solivida, a Associação Cultural Raizes e Asa (ACRA) De Campo Formoso, 

assim foi feito, todos votaram e ficou decidido que a partir do dia 

01/11/2015, a ACRA irá fazer parte da Rede com os seguintes representantes 

Robson e Regiane. 
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Encaminhamentos 

 Criação de um e-mail de comunicação para a rede e um grupo no 

whatsaap; 

 Andra,Lúcelia e Vanúbia irão fazer a ata dos 12 encontros para ser 

publicado em ATA na plataforma; 

 Sugestão de um informativo para ser divulgado as atividades e ações da 

Rede; 

 Maria informou que o projeto BMZ foi aprovado e encaminhou a 

proposta dos seminários ainda para o ano de 2015 e como se organizar 

a realização do mesmo; 

 Próximos encontros com as seguintes datas:  

 26 à 28/02/2016 – Itaporanga/PB como o tema: “Gestão de 

Projetos” 

 17 à 18/07/2016 – Campina Grande/PB com o tema: “Geração de 

Renda – PNAE/ PAA 

 21 à 23/10/2016 – Recife/PE com o tema: “Seminário de 

integração do projeto BMZ inter-regional.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12º Encontro da Rede Solivida 
>> Comunicação em Rede << 

 
 

Poema lido por Aurivete no fim do encontro em homenagem à Maria 

que representava o projeto Cariam de Campo Formoso –BA : 

 

I 

No Momento da Oração 

Pensei muito em Você 

Assim como em outros momentos 

Não consigo te esquecer 

Não pensei com tristeza 

Com saudades do seu jeito de ser 

 

II 

Poderia eu dizer 

Que vim te representar 

Porém seria dizer 

Que ocuparia seu lugar? 

Não! Apenas prometo 

Nosso trabalho irá continuar. 

 

III 

Você doou sua vida 

Pelas crianças de vila encantada 

Logo a sua luta deve ser continuada 

Pois a expectativa das crianças 

Tem que ser alcançada 
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IV 

Uma Semente no cariam 

Ali nos iríamos nascer 

Com esforço e cuidado 

Fizermos a pantinha crescer 

Não devemos agora deixar 

A semente da esperança morrer; 

 

V 

Você foi e sempre será 

Amada,querida e lembrada 

Todos que aqui estão 

Lembram sua presença animada 

Nunca te viu com tristeza 

Nem mesmo estando cansada; 

 

VI 

Você foi exemplo de fé 

Firmeza e perseverança 

Nem mesmo estando doente 

Perdeu a paz e a esperança 

Por isso Deus te levou 

Como se levasse uma criança; 

 

VII 

Te ofereço essa mensagem 

Em nome do Cariam 

Da pastoral da criança 
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Seus filhos Eli,Elias e Eliam 

De todos os assessores que 

Da IAM fazem parte; 

 

VIII 

Todos aqui se encontram 

Reconhecem o seu papel 

E juntamente comigo te  

Oferecem este cordel 

Tu sabes que sou nordestina 

E as nossas culturas sou fiel; 

 

IX 

Carminha você já foi 

Morar na eternidade 

Para nós a vida continua 

Sentimos apenas saudades 

Todo aquele que foi seu amigo 

No peito guarda a amizade; 
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Instituições Presentes:  

Nº NOME INSTITUIÇÃO 
01 Francisca Sousa da Silva Escola São Tiago – João Pessoa/PB 
02 Maria Bethania S. Barros Casa da Criança Dr João Moura –CG/PB 

03 Maria Gorete Barros Lopes Asso.Stº Antônio Promoção Humana- 
CG/PB 

04 Andra Keilla da S. Gonçalves Lideração – Campo Formoso / BA 

05 Aurivete Chaves Araújo Cariam – Campo Formos/BA 

06 Maria Regiane S. bofin ACRA-Campo Formoso 

07 Robson França Dias ACRA- Campo Formoso 

08 Lucélia A.da C. DE melo CPP – Recife 

09 Maria de Lourdes de Souza Casa Menina Mulher 

10 Denise de Sousa Turma do Flau 

11 Iozilene S. Raposo Pastoral da Criança 

12 Maria Valdenice Silva Comissão Pastoral da Terra –CG/PB 

13 José Welligngton B. Silva CPT-Campina Grande/PB 

14 Creusimar O. da Silva Aridas-PI 

15 Márcio Henrique Cruz Souza Cooperativa Terra e Vida 

16 Ednaldo da Rocha Saber Viver – Ilha de Deus /PE 

17 Pedro Pereira Aridas – PI 

18 Andrea Pereira Cidade da Criança – Simões Filho/BA 

19 Joilson Nunes Cidade da Criança – Simões Filho/BA 

20 Maria Elizabeth detert  EMA 

21 Josenilda P. da Silva Saber Viver – Ilha de Deus /PE 

22 Cícera Gomes de Andrade IFBDS-Cajazeiras/PB 

23 Antônio Cleide Gouveia CPT SERTÃO-Cajazeiras/PB 

24 Joaquim Ivanilson Gomes IFBS – Cajazeiras/PB 

25 Enio José M. da Silva CPT SERTÃO-Cajazeiras/PB 

26 Anysunalle P. Tomaz Associação Frei Gregório-Cabedelo/PB 

27 Ivone Teles Associação Frei Gregório-Cabedelo/PB 

28 Maisa Viana da Silva Associação Frei Gregório-Cabedelo/PB 

29 Esthevão Viana da Silva Associação Frei Gregório-Cabedelo/PB 

30 Leônido Justino P. Silva Pastoral da Criança 

31 Hermano José de Sousa Projeto Nova Vida- Carto/CE 

32 Cristiano Ramos Alves                Projeto Nova Vida- Carto/CE 

33 Marcos Xenofonte             Projeto Verde Vida –Crato/CE 

34 Camila R. Pereira da Silva CDH-Rio de Janeiro 

35 Guilherme A. Monteiro CDH-Rio de Janeiro 

36 Maurício Herculano Saber Viver – Ilha de Deus /PE 

37 Marcelo Zelarayan EMA 

 

Convidados: 

 João Pedrosa – Faculdade Maurício de Nassau – João Pessoa/PB 

 Márcia Demenstuk – ANID – João Pessoa/PB 
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ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

 

 


