
 

 

 

I Passeio Ciclístico “Somos da Paz” 

Paróquia Nossa Senhora da Paz realiza domingo I Passeio Ciclístico "Somos da Paz" 

A Paróquia Nossa Senhora da Paz irá realizar o I Passeio Ciclístico "Somos da Paz" no dia 
3 de março, domingo, a partir das 7 horas. O evento será uma das atividades que a 
Paróquia irá realizar ao longo do ano para celebrar a Campanha da Fraternidade 2018 
que tem como tema “Fraternidade e superação da violência” e lema "Em Cristo somos 
todos irmãos" (Mt 23,8).  

O Passeio é para os paroquianos e todas as pessoas interessadas em celebrar a 
fraternidade de a paz. Um programa para toda a família! 

O percurso será ruas e avenidas que marcam os limites geográficos da Paróquia Nossa 
Senhora da Paz: saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio e seguindo pela Avenida Barão 
de Studart, Avenida Beira-Mar, Rua Frei Mansueto, Avenida Padre Antônio Tomás, Rua 
Tibúrcio Cavalcante, Avenida Júlio Ventura, Avenida Barão de Studart, Avenida Santos 
Dumont e chegando pela Rua Visconde de Mauá. 

Haverá serviço de aluguel de bicicleta. No percurso, haverá pontos de descanso e para 
distribuição de água. Um carro de apoio acompanhará os ciclistas durante todo o 
passeio. 

Campanha da Fraternidade 2018 

Todos os anos a CNBB realiza e organiza a Campanha da Fraternidade, que começa na 
quaresma e se estende ao longo do ano, trabalhando sempre um tema relevante para a 
sociedade com o objetivo de criar solidariedade entre os fiéis católicos. 
Este ano, a CNBB definiu para a Campanha da Fraternidade 2018 um tema muito 
sensível e importante “Fraternidade e superação da violência” e lema “Em Cristo somos 
todos irmãos” (Mt 23,8) para criar uma ampla e responsável discussão sobre a questão 
da violência que assola o Brasil. 
Para mais informações: https://www.campanhadafraternidade2018.com/  
 
Serviço 

I Passeio Ciclístico "Somos da Paz"  

Dia: 3 de março 

Hora: 7 horas 



 

Local: saída da Igreja Santo Antônio, Rua Visconde de Mauá, 905, Meireles. 

Percurso: saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio e seguindo pela Avenida Barão de 
Studart, Avenida Beira-Mar, Rua Frei Mansueto, Avenida Padre Antônio Tomás, Rua 
Tibúrcio Cavalcante, Avenida Júlio Ventura, Avenida Barão de Studart, Avenida Santos 
Dumont e chegando pela Rua Visconde de Mauá. 

Suporte: Aluguel de bicicletas no local e carro de apoio no percurso. 

Contato:  Rommel Feitosa.  

E-mail: rdfpascom@gmail.com  

Fone: 98778-1489 

 


