Doação de água – Festa de São Francisco de Canindé
2017
Posted on January 01,1970 by Jaqueline Aragão Cordeiro
Outubro está se aproximando, e a expressão máxima da fé do nordestino se transforma em sacrifício para chegar até o santuário do seu
Santo de devoção, São Francisco das Chagas de Canindé. Milhares de pessoas vão até esta cidade para agradecer pela graça recebida,
muitos, não tem dinheiro nem para comprar uma água, mas vão, e vão com o coração transbordando de fé e alegria. Nessa hora,
entramos nós, com a ajuda de toda a parentada e amigos, para agradecer pela nossa graça, e a forma e agradecer é doando garrafinhas
de água para os romeiros. Em 2014 foram 1.500 / Em 2015 foram 3.300 e em 2016 foram 6.300 unidades. Para que esse ano tenha o
brilho dos anos anteriores, aceitamos doações. O dia da distribuição será 30 de setembro (sábado) - Contato inbox ou no WhatsApp (85) 9
9950-7956 (Jaqueline) ou (85) 9 8780-3410 (Marcela). Matéria do site Portal Canindé

[video width="640" height="368" mp4="http://site1382380002.hospedagemdesites.ws/wpcontent/uploads/2017/07/Festa-S-Fco-2015.mp4"][/video] [caption id="attachment_6558"

align="aligncenter" width="400"]

Balanço de

2016: 6.300 garrafinhas de água / 50 sacos de gelo escama / 24 voluntários - Iniciamos a organização
as 06:30hs e distribuímos a última garrafinha as 16hs - recebemos uma barraca de doação do Xixico o
Rei da Ração (Caucaia) e o gelo da C2 Acessórios (Fortaleza), a água ficou armazenada em um local
emprestado. Dezenas de pessoas fizeram doações. Os organizadores da festa nos deram total
apoio.[/caption] [caption id="attachment_6557" align="aligncenter" width="396"]

Balanço 2015: 3.300 garrafinhas de água

doadas / 22 sacos de gelo escama / 07 voluntários - Iniciamos a organização as 08hs e distribuímos a
última garrafinha ao meio dia - Nos abrigamos do sol em uma barrada emprestada, nem todos os
voluntários do ano anterior puderam ir e armazenamos a água em local ao lado, emprestado. Em
determinado momento recebemos a ajuda dos voluntários da Igreja, pois não estávamos conseguindo
"dar conta" sozinhos.[/caption] [caption id="attachment_6556" align="aligncenter" width="400"]

Balanço 2014: 1.500 garrafinhas de água

doadas / 10 sacos de gelo escama / 10 voluntários - Iniciamos a organização as 08:30hs e distribuímos
a última garrafinha as 10hs. - Não tínhamos onde nos abrigar do sol e nem onde armazenar os fardos
d'água[/caption] Jaqueline Aragão Cordeiro
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