CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
INFORME AO PÚBLICO SETEMBRO(1)DE 2019
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 SETEMBRO 2019
02-09-16-23-30................................Sessões Públicas 2ª feira
04-11-18-25.....................................Sessões Públicas 4ª feira
03-10-17-24.....................................Aulas do Des. Teórico
04-11-25..........................................Aulas do Des. Prático
15.....................................................Mutirão
25.....................................................Festa de Cosme e Damião
30.....................................................Preto Velho

CALENDÁRIO OUTUBRO 2019
07-14-21-28.....................................Sessões Públicas 2ª feira
02-09-16-23-30................................Sessões Públicas 4ª feira
01-08-15-22-29................................Aulas do Des. Teórico e Término
02-09-23-30.....................................Aulas do Des. Prático e Término
20.....................................................Mutirão
28-30................................................Preto Velho
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.
ATUAIS NECESSIDADES:
Itens diversos para os enxovais de bebê – lista na secretaria
Alimentos: Achocolatado, Biscoito, Café, Farinha de Mesa, Óleo e Sal.
Outros: Papel A4
Curta a nossa página no Facebook e receba todos os nossos posts:
http://www.facebook.com/pages/Casa-de-Francisco-deAssis/216312175048497
http://www.casadefranciscodeassis.org.br

ORAÇÃO DA GRATIDÃO
Senhor Jesus!
Nós te agradecemos:
Pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos;
Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o
coração;
Pela fé na imortalidade;
Pelo privilégio de servir;
Pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações;
Pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós
próprios;
Pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o
tamanho da felicidade que fizermos para os outros;
Pelo discernimento que nos permite diferenciar
aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve;
Pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em
permuta constante;
Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a
necessária solução de nossos problemas;
Pela tranqüilidade de consciência que ninguém consegue subtrairnos...
Por tudo isso, e por todos os demais tesouros, de esperança e de
amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, Sê
bendito, Senhor!... ao mesmo tempo que te louvamos a Infinita
Misericórdia, hoje e para sempre."
Psiocografia de Emmaneul – Chico Xavier.

BRECHÓ CHIQUE
Roupas e Acessórios, femininos e Masculinos, novos ou
seminovos, por um precinho que é uma pechincha.
Data: 07/09 – sábado, de 10 às 18h.
Ainda estamos precisando de doações
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 compraria, pois
é através da venda dessas doações que custeamos uma parte da
Creche Santa Clara e demais projetos Sociais da CFA.

VOLUNTÁRIOS
A Creche precisa de voluntários para: Artes, Educação Física,
Dança, Inglês, Fonoaudiologia e Músico. Todos devem ter
formação nas respectivas áreas. Precisamos de voluntários
também na Cantina e Livraria.
VAQUINHA VIRTUAL
Estamos fazendo uma vaquinha virtual para a substituição da
tenda que abriga as atividades ao ar livre das crianças da creche, e
outros projetos sociais, e também o público das sessões, que está
cheia de furos e se rasgando. Temos até o dia 24/9 para arrecadar
os R$78.000,00 necessários. Para contribuir é só acessar
https://www.kickante.com.br/campanhas/creche-sta-clarabotando-criancas-pra-correr0?fbclid=IwAR3wSVpt8uRBZoSP5Yy4ZP_zcvNakgiOiWIb_P1bi3Q4
UjcCKSlSgGKRJ4A e contribuir com o valor que puder

AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE SUA COLABORAÇÃO
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