FESTA DA COMUNIDADE
X
BEBIDA ALCOÓLICA

Essa mistura não
EVANGELIZA!

As festas fazem parte da vida
comunitária e pretendem ser sinais de comunhão
cristã e de confraternização na grande Festa
Eucarística.
As festas expressam a alegria de
estarmos juntos, celebrando a fé cristã, sinal de

“ O lucro que buscamos nas festas é o lucro da fé,

amor a Deus e aos irmãos como fruto da

da alegria, da comunhão e participação eclesial. Se

solidariedade e da partilha, tornando cada vez

ainda pensamos em colocar à disposição bebidas

mais eucarísticas as nossas comunidades.

alcoólicas, visando ao lucro financeiro, tenhamos

SEJA UM CRISTÃO CONSCIENTE,
DIGA NÃO!

a certeza: estamos promovendo um grande
prejuízo à evangelização, um desserviço à Igreja,
não favorecendo a prevenção da dependência do
álcool e das demais drogas”
Vamos juntos evitar a comercialização e o
consumo de álcool nos espaços da comunidade,
favorecendo o encontro gratuito e a fraternidade
entre pessoas e famílias.
Se é verdade que cremos, então mostremo-nos
ricos de uma sabedoria que não procede de
motivações apenas humanas.

À BEBIDA ALCOÓLICA.
você é muito importante
O ALCOOLISMO AGRIDE A FAMILIA para a sua comunidade!
Problemas como acidentes de trânsito,
violência, perda de emprego, decadência
social, financeira e moral são conseqüências
do alcoolismo.
Há muitas famílias que ainda choram a perda
de seus filhos, vitimados por brigas ou
acidentes que em sua maioria o álcool
estava presente.
Sejamos, nós como Igreja, protetores das
famílias, levando a todos sinais de Cristo
através de nosso compromisso em ser
uma comunidade de Fé, geradora de vida,
saúde e bem estar a todos!

Promova o encontro, a boa
conversa, uma nova amizade!.
Favoreça as brincadeiras
sadias com todos.
Beba muito chimarrão, a
cuia vai passando
aquecendo o coração!

Participe, colabore, viva feliz em
sua comunidade de maneira íntegra.
Evite os excessos, seja prudente.
A festa só fica boa quando você
está presente!

sem a presença de bebidas
alcoólicas. Façamos de nossas
festas momentos com sorrisos,
gestos e palavras de maneira
verdadeira.

Comprometa-se com sua
comunidade, faça a sua
parte!

PAZ E BEM!

O que lhe traz
felicidade?
ÁLCOOL?

Vamos homenagear nossos
Padroeiros com muita alegria e o
sentimento de gratidão por uma
comunidade sempre mais unida,
DEPENDÊNCIA VICIANTE É SEMPRE ESCRAVIZADORA

