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“Autoriza o Poder Executivo instituir no Calendário
Municipal a Semana da Comunhão Cristã no âmbito
do Município de Queimados”.

Faço saber que a Câmara Municipal de
Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Calendário do
Município de Queimados, a Semana da Comunhão Cristã, a ser realizada
anualmente no mês de Agosto.

Art. 2º - O Poder Executivo juntamente com representantes das diversas
Igrejas Evangélicas se encarregarão de criar a programação da Semana da
Comunhão Cristã, conforme sugerido no anexo único.

Art. 3°- Constara obrigatoriamente da programação da Semana da
Comunhão Cristã a seguinte programação: a) Congressos com palestrantes
conceituados nacionalmente e internacionalmente b) Cruzadas evangelísticas
c) Exibição filmes d) shows gospel, e outras atividades que venham a contribuir
para a divulgação da origem do Cristianismo.

Art. 4°- Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os espaços públicos
municipais para a efetiva realização da Semana da Comunhão Cristã.

Art. 5°- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias e lei de incentivo.

Art. 6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS
P R E F E I T O



A N E X O

I - SÚMULA.

O Município poderá usar caso necessário à lei de incentivo a Cultura ou
patrocínio direto de empresas privadas, subsídio publico e patrocínio
privado, os eventos poderão ser realizados em espaços públicos: Praça dos
Eucaliptos, Ginásio e Teatro Municipal, Praça da Bíblia, a Coordenação para
realização do evento será coordenado por representantes das diversas
Igrejas Evangélicas com uma composição supra denominacional devidamente
legalizada (s), que represente (m) os evangélicos da cidade, o
evento Semana da Comunhão Cristã terá a duração de no mínimo de três
dias e será realizado uma vez por ano no mês de agosto, durante o período do
evento haverá a colocação de barracas: praça de alimentação, artigos como
Livros, Bíblias, botons , camisas, CDs, DVs onde será incentivado o comercio
local, e apoiando a devoção, através da exposição da história do cristianismo
na cidade de vista aos principais "pontos religiosos",geográficos, culturais e
sociais, também realização gincana (s), torneios de várias modalidades;
esportivas, serviços de alimentação por concessão de barracas particulares,
ainda a apresentação de músicas, teatro e coreografias "gospel" com artistas
locais e artistas de consagrados, será realizado simpósio ou seminário
pertinentes, Ceia do senhor comunitária, bem como atividades para crianças,
reunião de anciãos ,encontro de família, etc...

II - OFICIALIZAÇAO.

O presente evento "Semana da Comunhão Cristã” integrará o Calendário de
Eventos do Município de Queimados, tendo em seu objetivo principal reunir
cristãos em geral, aberto a toda a população deste município e adjacência,
visando promover fraternidade , esporte e lazer, devoção, marketing local e
fortalecimento do turismo e comércio.

III - IMPLANTAÇÃO ESTRATÉGICA.

Caberá o Poder Público em conjunto com os demais representantes das
Igrejas Evangélicas desenvolverem a sua programação e coordenação em
conjunto poderá haver programação que ocorra durante o dia, nas festividades
tendo em vista recebermos outros representantes de fora do município, uma
vez que será realizados congressos e outras atividades ocorrer a necessidade
de preparar alojamento simples com café da manhã para as caravanas
inscritas.
É bom alvitre demonstrar que as pessoas serão valorizadas – não
simplesmente tratadas como “massa humana” – apropriadamente, através de
cartazes de boas vindas, recepção atenciosa, atendimento social, médicos e
espiritual, todos organizando a infraestrutura e apoio logístico centradas no
bem estar e comunhão.



Por isso será importante honrar com premiação ou gratidão pública aos
participantes diretos, colaboradores voluntários ou remunerados.

IV - ATIVIDADES - MANHÃ DE LAZER:

a) Olimpíadas:
Disputa das modalidades de mini maratona, cem a quatrocentos metros rasos
sem barreira, salto em distância, cinquenta e cem metros de pulo livre, ciclismo
de rua, vôlei, futsal, futebol.

b) Gincana:
Em um dia específico, obter a participação de grupos para tarefas de
assistência social, tais como arrecadação e distribuição de alimentos e roupas,
pesquisas, mutirões, corrida no saco, ovo na colher.

c) em uma das manhãs, desenvolver programa especial para crianças e
juniores até 11 anos. Utilizando recursos áudio visuais, e nele inserindo
orientações sociais e morais e espirituais (relacionamento familiar
comportamento social exercício da fé cristã) alem de lanche e lazer, e
cultivando com ênfase a valorização da família. Conduta ética fidelidade cristã
e na preocupação a violência social (drogas, AIDS etc..). Exemplo de dinâmico
teatro de fantoches ou pantomima brincadeiras de roda, danças das cadeiras,
quem sabe cantar, trabalhos manuais, contos ou estórias éticos.

V- ATIVIDADES - TARDE CULTURAL

a) palestras e work – shop. seminário com fórum de debates,sobre “unidade e
comunhão cristã na igreja do século XXI”, ou “estruturas e metodologias
eclesiásticas ( escolha destes ou de quaisquer temas fica a cargo dos
organizadores das entidades representativas).

b) almoço do reencontro familiar – promover. Num “encontro de famílias “.a
reconciliação entre membros de famílias para isto cadastradas, dando
suporte para reencontros com parentes afastados, facilitando as
reaproximações com auxílio a busca ou procura e transporte,e oferecendo
um grande almoço comunitário a preço de custo; ainda proporcionar a
oportunidade para relatos sobre superação de crise e reconciliações, ceder
painéis ou murais para exposição de fotos e arvore genealógica (opção
voluntária).pôr fotógrafo a disposição para álbum, ministrar benção
sacerdotal sobre as famílias.

c) Conte sua história – atividade para maiores de cinquenta anos, inscritos
para, enquanto tomam um “chá com biscoito” ,terem a oportunidade de
contarem fatos edificantes que marcaram suas vidas, com a opção de um
“karaokê” para lembrarem musicas antigas ou hinos tradicionais, e pode-se
ainda oferecer mesa para jogos de tabuleiro – dama, xadrez e dominó.



d) Silo de exposições em local previamente preparado e ornamentado, realizar
as seguintes amostragens: 1. História do cristianismo em Queimados
(evangélico). 2. Mapa ilustrativo com a demarcação dos pontos dos templos
religiosos no município.3. Gráfico ou quatro de estatísticas sobre quantitativo
de protestantes nominais e agregados a igrejas da cidade. 4. Fotografias e
documentos significativos. 5. Textos literários.

e) Turismo- Numa tarde anunciada, city-tour pelos pontos religiosos ou
culturais e históricos que influenciam na religiosidade do município, entre
eles: igrejas ou templos mais antigos, , ruínas, monte (s) usado para oração
tendo por guia e um pastor como cicerone para informações espirituais e
orações nos lugares.

f) Exibição de filme inspirado com pano de fundo moral ou cristão, e
apresentação de coreografia s grupos teatrais e evangélicos.

VI. ATIVIDADE – CONGRESSOS, CRUZADAS, NOITE GOSPEL.

a) Atração do evento – SHOW Gospel com atrações locais e Artistas
Consagrados, sendo realizado ampla divulgação com o objetivo de atrair o
maior numero de publico para participarem de uma grande confraternização
cristã em um ambiente de paz, harmonia, fraternidade entre pessoas de varias
denominações para juntos celebrarem a fé cristã.

b) Apresentação de teatros, coreografia e músicas evangélicas, com rápidas
minimensagens ou testemunhos e orações.

c) Tendas beneficentes- Vendas de refeições (1 barraca), lanches (2 barracas),
doces e sorvetes (1 barraca), jogos e brincadeiras (1 barraca), livraria com
discoteca souvenir em geral (1 barraca).

d) Abrigo - Toldo com plantonista para aconselhamento e oração, ajuda médica
e social.

e) Stand de promoções para os investidores ou patrocinadores.

f) “Círculo de oração” realizando uma hora antes no abrigo.

g) Distribuição de panfletos com texto de encorajamento ao amor fraternal mais
informações sobre o evento e propagandas ou anúncios.

h) Tendas para encontros, achados e perdidos.

VII – LOCAIS A UTILIZAR.

Para a realização deste evento, poderá ocorrer ao mesmo tempo diversas
atividade em locais distintos no município.



VIII – CONVÊNIOS E PARCERIAS.

Para melhor desenvolvimento do trabalho, além dos acordos contratuais para
concessão de espaço, e de outros citados nos demais itens, poderão ser
estabelecidos convênios ou parcerias com participação de instituições que
divulgam a fé Cristã, tais como: Sociedade Bíblica Brasileira,... e ainda
integrado com a prefeitura, e demais Secretarias, SENAC, Cursos locais,
Salões de Festa, Spar, lojas de Departamento, Comercio Local, Restaurantes
etc.

IX – PARTICIPAÇÕES ARTÍSTICAS

Serão definidas pelos organizadores representantes das entidades cristãs e do
Poder Público.


