CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
INFORME AO PÚBLICO DEZEMBRO(1)DE 2017
AVISOS IMPORTANTES
Para que o seu atendimento dê bons resultados, é muito
importante o seu procedimento, dentro e fora da CFA, então
procure obedecer aos seguintes itens:
Chegar no mínimo 30 min antes da sessão, pois o portão
fecha rigorosamente nos horários abaixo relacionados
(horários de início dos trabalhos):
2ª feira- 19:30
4ª feira- 14:30
Trazer sempre o cartão de passe e apresentá-lo à
Coordenação Espiritual
Vir de roupa branca ou clara, que não seja curta, decotada
ou transparente.
Não comer carne vermelha. Fazer uma alimentação leve até 3
horas antes.
Não beber e não fumar.
Abster-se de sexo no dia do atendimento.
Tomar conta dos seus pertences, pois não nos
responsabilizamos pelos mesmos.
Desligar celulares durante o tempo que permanecer na Casa.
Permanecer em silêncio. SILÊNCIO TAMBÉM É PRECE.
ASSOCIAÇÕES E DOAÇÕES – Junte-se a nós
Você pode se associar à CFA, ajudando-nos a manter os Projetos
Sociais de grande significado para os beneficiados, pagando
mensalmente através de boleto bancário, o valor que você
estipular, fazendo doações diretamente na nossa Secretaria, ou
através de depósito bancário na conta da Instituição, no Banco
Itaú: Ag. 0842 – c/c nº 37406-8.
CALENDÁRIO DEZEMBRO 2017
04-11............................................Sessões Públicas 2ª feira
06-13............................................Sessões Públicas 4ª feira
06.................................................Festa de Oxum e Iansã
17.................................................Mutirão de Natal
CALENDÁRIO FEVEREIRO 2018

28.................................................Início das Sessões Públicas
18.................................................Mutirão
CALENDÁRIO MARÇO 2018
05-12-19-26.................................Sessões Públicas 2ª feira
07-14-21-28.................................Sessões Públicas 4ª feira
18.................................................Mutirão
26-28............................................Preto Velho

PRECE AO CRIADOR
Pai, em todas as coisas que vos pedimos, faça-se a vossa vontade e
não a nossa, por saberdes, melhor do que nós, o que nos convém
para nosso adiantamento moral e felicidade futura.
Meu Deus, permiti que os bons Espíritos me assistam, me auxiliem
nas aflições da vida e me arranquem da dúvida. Fazei, Senhor, que,
por vossa misericórdia, eles me inspirem a fé, o amor e a caridade;
que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da
vossa paternal solicitude.
Permiti, enfim, que eu encontre sempre junto deles salutares
confortos e a necessária luz para que as forças não me faltem nas
provas da vida e, resistindo às sugestões do mal, meus passos se
firmem na prática do bem e da caridade, e assim eu possa e saiba
amar-vos e ao próximo como a mim mesmo.
BRECHÓ CHIQUE
Roupas e Acessórios, Femininos e Masculinos, novos ou seminovos,
por um precinho que é uma pechincha.
Data: 09/12 – sábado, de 10 às 18h.
Ainda estamos precisando de doações
RIFÃO DE NATAL
Para ajudar com o pagamento do 13° salário e férias dos funcionários,
precisamos mais uma vez da sua ajuda. A rifa corre pela Loteria Federal,
no dia 16/12, e os prêmios são:
1° - Super Cestão de Natal com 25 itens.
2° - TV LED 32 " HD Philco PH32E31DG com Conversor digital Integrado,
Entrada HDMI e USB
3° - Bicicleta Aro 26 Houston Foxer Hammer com 21 Marchas, Preta
Valor da Rifa R$ 15,00 - Venda na secretaria e livraria.
Contamos com vocês.

BAZAR CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
Precisamos permanentemente de doações para o nosso BAZAR que
funciona, diariamente, na Rua Pinheiro Machado, 17-B Laranjeiras. As
roupas e acessórios devem estar em perfeito estado, sem manchas ou
furos. Só doe o que você usaria, pois é através da venda dessas
doações que custeamos uma parte da Creche Santa Clara e demais
projetos Sociais da CFA.

ATENÇÃO: Não estamos mais aceitando objetos e móveis.
Eletrônicos e eletrodomésticos, só se estiverem funcionando
perfeitamente.
OBRAS
Precisamos de ajuda em material de construção, mão de obra e
financeira para executar as muitas obras de manutenção
necessárias para que a Casa continue funcionando normalmente.
Se você tiver como ajudar, por favor, procure a Secretaria.

FAÇA PARTE DA NOSSA CORRENTE DE SOLIDARIEDADE:
Como o nosso consumo mensal de alimentos gira em torno de 600 Kg,
pedimos a sua ajuda, trazendo sempre que possível, 1 kg de alimento,
para a alimentação das 72 crianças da Creche Santa Clara, e
distribuição aos assistidos.

http://www.casadefranciscodeassis.org.br
Curta a nossa página no Facebook e receba todos os nossos posts:
http://www.facebook.com/pages/Casa-de-Francisco-deAssis/216312175048497

ESTAMOS PRECISANDO:
Itens diversos para os enxovais de bebê – lista na secretaria
Alimentos: Biscoito de Maisena, Biscoito Cream Cracker, Café,
Farinha de Mesa, Fubá, Macarrão, Molho de tomate, Óleo e Sal.
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