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O Hallel Maringá é um festival musical cristão cujo principal objetivo é celebrar a vida através
de diversas expressões artísticas com ênfase na música.
A palavra Hallel é de origem aramaica e significa Cântico de Louvor a Deus, música que
celebra a vida. O evento nasceu no ano de 1988 na cidade de Franca – SP e no ano de 1995
teve sua expansão para outras cidades brasileiras e, através do Projeto Mais Vida, Maringá foi
a primeira cidade a aceitar o desafio de realizá-lo.
Hoje, o Hallel é considerado o maior evento de música católica da América Latina. Com uma
proposta inovadora de evangelização e anúncio da Palavra de Deus, está a serviço da Igreja e
em comunhão com ela, buscando atrair mais corações para Deus, reavivando a fé e o ardor
missionário. É um grande encontro de celebração da vida, de resgate do ser humano como
filho amado de Deus.
Além da música, o Hallel conta com a presença de pregadores e sacerdotes, com momentos
ricos de anúncio do Evangelho e testemunhos de vida. Há também celebrações de missas
durante o evento.
O evento não atrai apenas o público regional. Sua extensa campanha via internet através de
redes sociais ajuda a mobilizar caravanas de cidades de todo Paraná, outros estados e países
como Argentina e Paraguai, movimentando o comércio da cidade. Para a edição deste ano
são esperadas mais de 100 mil pessoas no Parque de Exposições de Maringá. Durante o
evento são propostas várias interações para os participantes, com diversos...
ambientes
culturais temáticos, ou seja, através de módulos que tratam de temas como família,
adolescência, música e teatro com objetivo de entretenimento, interatividade e revelação de
novos talentos artísticos.
No dia 09 de novembro de 2014 será realizada sua vigésima edição com o tema: “Teu amor
nos faz livres” e que, a exemplo do ano passado, vem ao encontro à Campanha da
Fraternidade que teve como lema: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”.
Entre as atrações confirmadas estão: Ministério Adoração e Vida, Rosa de Saron, Adriana,
The Flanders, Electrocristo, Banda Capella e outros músicos católicos. A entrada é livre para
todos que querem participar, solicitasse apenas a doação de um quilo de alimento. As doações
serão repassadas às entidades assistenciais de Maringá.{jcomments off}

1/1

