Inscrições individuais e caravanas
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No dia 10 de janeiro de 2015 aconteceu a Celebração Dra. Zilda - Vida plena para
todas as crianças, momento em que esperou-se líderes, coordenadores, voluntários e
amigos da Pastoral da Criança de todo o Brasil e de outros países. Caravanas se
organizaram para participar desse momento. O estádio, onde foi realizada a Celebração
Dra. Zilda, tem capacidade para 40 mil pessoas e a prioridade de entrada foi para os
grupos inscritos. Confira de quais dioceses vieram as caravanas.

PERGUNTAS FREQUENTES

Hospedagem
- Como será a hospedagem solidária que a Pastoral da Criança
está oferecendo?
A Pastoral da Criança está organizando famílias nas paróquias de Curitiba que irão
ofertar as suas casas para hospedar os peregrinos. Os grupos precisarão ser validados
pela Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, faça sua inscrição.

- Quantos dias posso ficar em casa de família?
Estamos pedindo para que as famílias abram suas casas nos dias 09, 10 e 11.

- Nas casas de família haverá alimentação?
Solicitamos às famílias que ofereçam ao menos um café da manhã simples.

Acesso ao estádio

- Quem pode participar do evento?
Qualquer pessoa, independente de ser membro da Pastoral da Criança, pode participar
do evento.

- O evento será gratuito?
Sim.

- Como entrarei no estádio?
Todos os participantes do evento entrarão na Celebração Dra. Zilda somente com o
ingresso. Faça sua inscrição.

- Como será a distribuição do ingresso?
Os ingressos já podem ser retirados no Museu da Vida, na Rua Jacarezinho, 1691
(Curitiba-PR). Saiba mais.

- Eu não vou ficar hospedado, preciso fazer a inscrição?
A inscrição é para caravanas, fiquem hospedadas solidariamente ou não. A prioridade
de distribuição do ingresso será para todas as pessoas que estiverem inscritas
nestas caravanas. Em breve divulgaremos como será esse processo. Fique atento!

Transporte
- Como será o transporte dos peregrinos que vierem de avião?
Há ônibus públicos, especiais e linha direta, do aeroporto até o centro da cidade. Para
os grupos que solicitaram hospedagem solidária, a coordenação nacional providenciará
transporte até as paróquias onde haverá esta hospedagem.

- Como será o transporte dentro da Cidade de Curitiba
No dia 10 de janeiro haverá ônibus gratuito para todos os participantes passando pelo
ponto de encontro, Museu da Vida, e Cemitério Água Verde/Arena.

- Chegando em Curitiba para onde eu preciso ir?
Os grupos de peregrinos que solicitaram hospedagem solidária receberão com
antecedência o endereço da Paróquia responsável pela hospedagem bem como o
nome e telefone dos responsáveis desta paróquia.! Caso você chegue após as 17h, no
dia 10, sugerimos que siga diretamente para a Arena.

Museu da Vida
- Quando posso visitar o Museu da Vida?
Você poderá visitar o Museu a qualquer dia, de segunda a domingo, das 8h às 19h.

- Onde entregarei as peças de artesanato?
Todas as peças de artesanato deverão ser entregues no Museu da Vida.

Outras dúvidas
- Onde entregarei as moções?
Haverá um postos de coleta com indicação no Museu da Vida e na entrada da Arena da
Baixada.

- A Pastoral oferecerá alimentação?
Será distribuído um lanche simples, no dia 10, no Museu da Vida. Confira um mapa de
restautantes:https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zNuCRBWKJvGA.k2vbquENNxU

- Como posso ajudar?
Ajude fazendo a sua doação,divulgando e trazendo mais pessoas para a Celebração e
participando de nosso Programa de Voluntários.

Mandem notícias de como vocês estão se organizando, mesmo que não tenham
todos os dados pedidos ainda. E se tiverem dúvidas ou precisarem de alguma
orientação, contem com a gente. Sintam-se, desde já, esperados e acolhidos.
Participem desse evento tão especial que vai marcar história!

Peças para o Museu da Vida
É importante que cada setor traga, em doação para o Museu, peças de artesanato
características da região. Podem trazer também poemas, músicas ou alguma história
sobre a Pastoral da Criança e Dra. Zilda. Todas as artes e peças serão muito bem
vindas, catalogadas no acervo do Museu da Vida e expostas em rodízio em sala do
Museu. Desta maneira, nossos visitantes terão contatos com todo o legado que envolve
a figura da Dra. Zilda e também com questões educativas e culturais que permeiam as
ações desenvolvidas pela Pastoral da Criança no Brasil e no mundo.
Moção de apoio
As caravanas também podem trazer as assinaturas coletadas para a moção de apoio
ao processo de abertura do processo de beatificação da Dra. Zilda, para entregar no
dia do evento. É muito importante termos assinaturas de todas as regiões do país.

Contamos com a sua presença!
	
  

