
 DEZEMBRO DE PAZ 
 
 

“A SÃO LUÍS QUE TEMOS, A CIDADE QUE QUEREMOS” 
 

 
 

6 e 7 de dezembro de 2012  
Teatro Alcione Nazareth -  Horário: 14h às 21h 

Centro de Criatividade Odylo Costa, filho 
Praia Grande – São Luís (MA) 

A Comissão Justiça e Paz (CJP) articula-se com as Pastorais Sociais da Arquidiocese de São Luís para 

promoverem a 3ª edição do Dezembro de Paz 

O evento se voltará, neste ano, para a 5ª Semana Social Brasileira, e tem por objetivo discutir a cidade 

de São Luís, nestes 400 anos, em que celebramos, também, a chegada do Evangelho em nossa  terra. 

Dentro do foco da programação nacional, a CJP, juntamente com as Pastorais Sociais, quer trabalhar a 

cidade que temos e a cidade que queremos, com a participação efetiva desses segmentos.  

Ao final, um documento com as propostas será entregue ao Prefeito eleito de São Luís e o compromisso 

dos participantes de  exercerem o controle social da nova administração municipal. 

Quinta-feira 6 de dezembro - 14 hs Sexta-feira 7 de dezembro – 14 hs 
 

A CIDADE QUE TEMOS 
A pessoa humana em nossa cidade:  
(crianças e adolescentes, jovens, idosos) 
Situações vivenciadas; sustentabilidade e:  
Periferia, Prisões, Mobilidade urbana, Saúde,     
Pequeno Intervalo.  
Plenária com debate. Com a ajuda do assessor  fazer 
um “alargamento” da realidade de nossa cidade.  
18:30 - Intervalo -  lanche 
19:00 hs Teatro 

 

A CIDADE QUE QUEREMOS 
 

Dinâmica Coletiva:   
desenhar a cidade que queremos. 
Assessoria: A cidade que queremos 
Saúde e bem estar na cidade que queremos 
Plenária e debate 
 

18:30 – Intervalo -  lanche 
 
19:00 hs - Show com artista da MPM 

 

Informações com Cecília (8814-1527)  e http://cjpazsaoluis.wordpress.com 
........................................................................................................................................... ... 
  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO nº......  Valor da inscrição: R$ 15,00 (incluindo pasta, lanches, camisa)  

 
Nome................................................................................................................................... ........................................ 

 

Idade ...................................  Indicar o tamanho da camisa ........................................................................................ 

 

E-mail .........................................................................................................................Tel/Cel .................................... 

 

Entidade ....................................................................................................................................................................... 
 

Inscrições pela manhã, das 8h às 12h, com Vera (Sala de Pastoral - Arquidiocese – tel. 3313-4160) 

  

http://cjpazsaoluis.wordpress.com/

