
Gesto Concreto "Presentei o Menino Jesus"

 FICHA DE INSCRIÇÃO 

Natal 
2015

D !oe ãi çxe a rJ oe cs  u ues s  na emscer 

CANINDÉ NATAL FELIZCIDADE 
FRANCISCANA 2015

PARÓQUIA-SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

 Nome: 

Endereço: Nº: 

Bairro: Complemento:

CEP: Cidade/Estado:

Telefones (fixo/celular):

RG: CPF:

Data de Nascimento:

/            /

ASSINATURA DO PARTICIPANTE:

Em, _____ de __________________ de 2015. A COMISSÃO ORGANIZADORA

____________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

DESTAQUE  AQUI

CANINDÉ NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2015

 Nome: _______________________________________________ Data: _____ / _____ /  2015

* Inscrições entregar no Centro de Pastoral São Francisco (Catequese) - Fone: (85) 3343.0186

Gesto Concreto "Presentei o Menino Jesus"

Para participar do gesto concreto "Presenteie o Menino Jesus" em Canindé é 
simples: basta você preencher a ficha de inscrição e entregar no Centro de Pastoral 
São Francisco (Catequese), situado na rua Simão Barbosa, nº 1209, Centro - 
Canindé – Ceará. 

A comissão organizadora do Canindé Natal FelizCidade Franciscana entrará 
em contato pelo telefone para informar a cartinha da criança que será presenteada 
por você, nesse bonito gesto ao Menino Jesus. O presente deverá ser entregue no 
Centro de Pastoral até o dia 20 de dezembro de 2015, sendo que no 25 de 
dezembro, na Santa Missa das 16h, na Quadra da Gruta, acontecerá o momento do 
gesto "Presenteie o Menino Jesus", com a presença de todos. Lembramos que as 
crianças deverão entregar suas cartinhas até o dia 10/12, e a reunião com os 
padrinhos acontecerá no dia 11/12, às 17h30 na Catequese.

ido e assinado o canhoto abaixo. Após a devolução
do mesmo, você receberá através do seu filho,
uma ficha onde constarão o nome e todas as
informações necessárias sobre a criança, que
será presenteada por você.
A sacolinha identificada contendo: uma roupa, um par de sandálias 

ou
sapatos novos, um brinquedo e mais alguma coisa que você 

desejar oferecer a essa criança, deverá ser entregue ao Colégio até o dia 
19 de

novembro. Ela será encaminhada às crianças das Creches Santa 
Rita, Santo

Amaro e Santa Clara no Vidigal.
Sabendo que podemos contar com a sua colaboração, antecipamo-

nos,
desejando-lhe um Feliz Natal, Próspero Ano Novo e muito obrigado!
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