
 

 

 

 

Festival internacional Esperança Rio acontece neste sábado, 11/06, nas 

areias da praia de Copacabana, no RJ 

Após dois anos de planejamento e mobilização por todo o Rio de Janeiro, o 

Festival Esperança Rio será realizado neste sábado, 11 de junho, a partir das 16h, 

nas areias da praia de Copacabana. Mais de 4 mil igrejas estão em parceria com 

a Associação Evangelística Billy Graham (BGEA) para o evento. A emoção já tomou 

conta da cidade, na expectativa de ouvir o reverendo Franklin Graham 

compartilhar sobre o amor de Deus.  

Planejado para ser um evento de quatro a seis horas, o Festival gratuito incluirá 

atividades para crianças e quem desejar participar, todos são bem-vindos. A Praia 

de Copacabana, uma atração turística popular, está em sua baixa temporada, e 

espera-se que milhares migrem para a área neste sábado. A programação conta 

com apresentações musicais ao vivo de cantores brasileiros, como Aline Barros, 



 

Fernandinho, Dunamis Music e Theo Rubia. O premiado rapper americano KB 

será a atração internacional a subir ao palco. 

A expectativa é que muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus ou desejam 

saber mais sobre como aprofundar o seu relacionamento com Ele participem do 

evento. Mais de 35 mil cristãos da Cidade foram treinados para compartilhar a 

sua fé através do Curso Vida e Testemunho Cristão. Milhares deles servirão hoje 

como conselheiros no Esperança Rio, colocando-se à disposição para responder 

às perguntas de fé das pessoas, conduzi-las a Cristo e conectá-las às igrejas locais 

após o evento. 

Para ajudar a levar as pessoas ao Festival - especialmente as que vivem nas 

comunidades - foram distribuídos 60 mil passes para cobrir o custo do transporte, 

seja de ônibus, barca, metrô ou trem, e disponibilizados 410 ônibus para as igrejas 

mais distantes.  

Informações à Imprensa: 

Jornalistas são convidados a cobrir o Esperança Rio. Para credenciais de Imprensa 

e instruções sobre a cobertura do evento, por favor, encontrem a assessora de 

Imprensa Paloma Furtado às 15h30 deste sábado, 11/06, na praia, próximo ao 

palco, altura do posto 2. Paloma irá encontrá-los na Entrada 1 e garantirá que 

vocês tenham tudo o que precisam para cobrir o Esperança Rio. Vocês podem 

entrar em contato com Paloma em: (21) 99716-3247.  

 


