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Paróquia N. Sra. Da Saúde

Local: Paróquia N. Sra. Da Saúde
Av. da Abolição, 3929, Mucuripe,  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

JUVENTUDE :

ENCONTRO, ESPERANÇA

E PROFECIA

Com o objetivo de dar visibilidade aos muitos
trabalhos realizados em favor da vida na Arquidiocese de
Fortaleza pelas paróquias, igrejas, associações, movimentos,

Ongs, entidades da sociedade civil, queremos celebrar todas as
ações realizadas em defesa da vida.

A Festa da Vida é ecumênica e aberta à todas pessoas que queiram
participar. É espaço privilegiado de conhecimento, diálogo,

testemunho, profecia e confraternização das pessoas cuidadoras da vida.

Na Festa da Vida os grupos se organizam por tendas temáticas, partilha e apresentação
dos trabalhos realizados em defesa da vida, apresentações artísticas, culturais e
artesanais.
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15 DE DEZEMBRO DE 2013, 3º DOMINGO DO ADVENTO
Horário: 10h às 16h
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Entregue 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 2010, 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,
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.

4ª Festa da Vida: “Vida e saúde, direito de todos”
16 de dezembro de 2012, Paróquia N. Sra. De Fátima, Praça Pio IX,
Bairro de Fátima.
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