CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
INFORME AO PÚBLICO JUNHO(2)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 JUNHO 2017
05-12-19-26..................................Sessões Públicas 2ª feira
07-14-21-28..................................Sessões Públicas 4ª feira
06-13-20-27..................................Aula Desenv.Teórico
07-14-28.......................................Aula Desenv.Prático
25..................................................Mutirão
26..................................................Preto Velho
28..................................................Festa de Xangô
CALENDÁRIO JULHO 2017

03-10-17-24-31.............................Sessões Públicas 2ª feira
05-12-19-26..................................Sessões Públicas 4ª feira
04-11-18-25..................................Aula Desenv.Teórico
05-12-26.......................................Aula Desenv.Prático
08..................................................Arraiá do Bem
16..................................................Mutirão
26-31.............................................Preto Velho
ESTAMOS PRECISANDO:

Itens diversos para os enxovais de bebê – lista na secretaria
Alimentos: Achocolatado, Café, Farinha de Mesa, Feijão, Molho de
Tomate, Óleo e Sal.

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

PRECE DE CÁRITAS
Deus, nosso Pai, que sois todo Poder e Bondade, dai a força
àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a
verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus! Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso.
Pai! Dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade,
à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor! Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança
para aqueles que sofrem. Que a Vossa bondade permita aos
Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a
esperança e a fé.
Deus! Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra,
deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e
todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão.
Um só coração, um só pensamento subirá até Vós, como um grito
de reconhecimento e de Amor.
Como Moisés sobre a montanha, nos vos esperamos com os
braços abertos.
Oh! Bondade, Oh! Beleza, Oh! Perfeição.
E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus! Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até
Vós,
Dai-nos a caridade pura, Dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas
o espelho onde se refletirá a Vossa doce e pura imagem.
FAÇA PARTE DA NOSSA CORRENTE DE SOLIDARIEDADE:
Como o nosso consumo mensal de alimentos não perecíveis gira
em torno de 600 Kg. Pedimos a sua ajuda, trazendo sempre que
possível, 1 kg de algum dos itens de nossa lista de necessidades,
para a alimentação das 72 crianças da Creche Santa Clara, e
distribuição aos assistidos.
PALESTRA com SUELY SCHUBERT
TEMA: “As Leis da Consciência”.
Dia 24/06 às 16h
Entrada : 1 lata ou sache de leite em pó ou R$ 10,00
X ARRAIÁ DO BEM
A melhor e mais animada festa Junina do Rio de Janeiro.
São 6 horas de shows com diversas bandas e artistas, comidas
típicas, quadrilha, e brincadeiras.
Data: 08/07 - Local: Rua Ipiranga, - 70 - Laranjeiras
Ingressos antecipados a R$ 20,00. No dia, caso haja, R$ 30.00
Os ingressos são limitados. Se não puder ir, compre para ajudar.
Toda a renda da festa é destinada à manutenção da Creche Santa
Clara e demais projetos da CFA.
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. É através da venda dessas doações
que custeamos uma parte da Creche Santa Clara e demais projetos
Sociais da CFA.
AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE SUA COLABORAÇÃO
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