
De 20h30  às 22h

24 de agosto
7 de setembro
21 de setembro
5 de outubro
19 de outubro

9 de novembro
23 de novembro
7 de dezembro
21 de dezembro

Para vivenciar
o que Maria vivenciou
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Os quadros da vida de Maria: experiência de Bibliodrama 

O Bibliodrama é um método que ajuda a se aproximar da Palavra de 

Deus de uma forma expressiva e experiencial. O percurso sobre os quadros 

da vida de Maria permite aos participantes conhecer mais de perto o que 

Nossa Senhora vivenciou nos fatos mais importantes da vida dela, e 

espelhar  neles nossa vida, com seus desafios e suas dificuldades, mas 

também com as alegrias e as certezas do amor de Deus para conosco. 

 

A partir do dia 24 de agosto 

nas quinta-feiras, da segunda e quarta semana do mês 

Paróquia São Rafael 

Largo São Rafael - Mooca, São Paulo - SP 

INFO E INSCRIÇÕES: (11) 2292-4528 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome e sobrenome ________________________________________________ 

Endereço__________________________________________CEP____________ 

Bairro__________________________ Cidade____________________________ 

Telefone________________________ Celular____________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

Para os encontros pede-se uma contribuição livre. 
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