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Informações: 85 3388.8701 (Rosélia e Hilda)
85 3388.8703 (Setor de Comunicação)

85 3227.5215
(Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

A 4ª Festa da Vida é realizada no terceiro
domingo do advento, dia da Alegria, pois o

Salvador está para chegar!
A Festa da Vida é um espaço de identificação,

visibilização e celebração de todas as ações realizadas pelas
várias entidades religiosas e civis em defesa da vida. É também espaço
privilegiado de conhecimento, diálogo, partilha, testemunho, profecia e
confraternização das pessoas cuidadoras da vida.

Na Festa da Vida, os grupos se organizam através de tendas
temáticas, troca de experiências, apresentação de trabalhos realizados
em defesa da vida, apresentações artísticas, culturais e artesanais.
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Vida
esaúde:
Direito de todos

16 de dezembro de 2012 - 3º Domingo do Advento

Horário: 10h às 16h
Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima / Praça Pio IX

Avenida 13 de Maio, s/n Bairro de Fátima - Fortaleza, CE

Ao final da tarde encerraremos a Festa renovando
nosso compromisso com a vida!

VENHA CELEBRAR CONOSCO!
Sua presença faz a festa!

REALIZAÇÃO:
Arquidiocese de

Fortaleza
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AEntregue para a coleta seletiva:
papel, plástico, vidro, metal.

1ª Festa da Vida
13 de dezembro de 2009
Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU / Castelão

2ª Festa da Vida -  Comunhão que gera vida
12 de dezembro de 2011
Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU / Castelão

3ª Festa da Vida – A criação geme, a vida renasce. Cuidemos da vida.
11 de dezembro de 2011
Paróquia N. Sra. das Dores – Praça Farias Brito
Bairro Otávio Bonfim

TRAGA SEU ALMOÇO,
ÁGUA, SUCO, PARA A
GRANDE MESA DA PARTILHA

Não esqueça!!!  Defender a vida também é
preservar o meio ambiente

*Não jogue este panfleto em via pública.
*Impresso em papel reciclado.
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