CENTRO ESPÍRITA PERSEVERANÇA
NÃO HAVERÁ ATIVIDADES NO PERSEVERANÇA NOS DIAS
24, 25 e 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 01 DE JANEIRO DE
2019. O CENTRO ESTARÁ FECHADO.
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM ESQUEMA DE FÉRIAS DE
26 DE DEZEMBRO DE 2018 A 26 DE JANEIRO DE 2019 - FÉRIAS
O QUE HAVERÁ NO CENTRO NESTE PERÍODO:
Espaço Dr. Bezerra de Menezes:
Estará aberto no período a seguir:
aDomingos: 9h00 às 10h30
as
a2 -feiras a Tarde: 13h00 às 14h30
as
as
as
a3 , 4 e 5 -feiras: 19h00 às 20h30

Palestra:
Horário de início:
aDomingos: às 11h00
as
a2 -feiras a Tarde: às 15h00
as
as
as
a3 , 4 e 5 -feiras: às 21h00

Balcão de Informações:
Estará aberto no período a seguir:
aDomingos: 9h00 às 10h45
as
a2 -feiras a Tarde: 13h00 às 14h45
as
as
as
a3 , 4 e 5 -feiras: 19h00 às 20h45

Bazar:
Estará fechado de 24 de dezembro de 2018 a 01 de janeiro de 2019.
Reabrirá dia 02/01/2019.
Durante o período de férias, (de 02/01/2019 até 26/01/2019) funcionará nos dias e
horários a seguir:
aDomingos: das 9h00 às 12h30.
as
a2 -feiras à tarde: das 13h00 às 16h00.
as
a3 , 4as e 5as-feiras: das 19h00 às 21h30.
Reabrirá a partir de fevereiro:
as
a2 -feiras à noite: a partir 04/02/2019, das 13h00 às 21h00.
aSábados: a partir de 02/02/2019, das 8h30 às 12h30.

Cantina:
Dias em que estará fechada para o público: 24, 25 e 31/12/2018 e 01/01/19.
Dias em que estará aberta: 26 (4ª) e 27/12/2018 (5ª).
Durante o período: de 19/12/2018 até 19/01/2019) funcionará apenas o andar térreo, (não
haverá self-service), nos dias e horários a seguir:
aDomingos: 8h30 às 12h30
as
a2 -feiras a tarde: 13h00 às 16h00
as
as
as
a3 , 4 e 5 -feiras: 18h00 às 21h30
as
as
No período de férias a cantina não abrirá às 2 à noite, 6 e sábados.

Loja dos Amigos do Bem:
Datas e horários de funcionamento, no período de férias, a ser confirmado
pelos Amigos do Bem.

Continua no verso

Programa do Depto. de Doações e Coleta Seletiva:
Estará fechado para o público dias: 24, 25 e 31/12/18 e 01/01/2019.
Estará aberto dias: 26 (4ª), 27/12/2018 (5ª).
Reabrirá dia 02/01/2019 (4ª-feira).
Funcionará no período de Férias, nos dias e horários a seguir:
aDomingos: 8h00 às 12h00
as
as
a2 -feiras e 6 -feiras: 8h00 às 17h00
as
as
as
a3 , 4 e 5 -feiras: 8h00 às 21h00
No período de férias o depto. de doações e coleta seletiva não abrirá às 2as à noite, 6as a noite e sábados.

Para colocar nomes no Plantão de Oração:
a Balcão de Informações (verifique horário de funcionamento no verso deste formulário)
a Durante o dia, pelo telefone: 2672-8200 nos dias e horários a seguir:
as
as
-2 a 6 -feiras: das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00
-acesse o portal: http://perseveranca.org.br/2015/plantaodeoracao, aperte o acesso
rápido do plantão de oração;

NESTE PERÍODO NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO DOS SEGUINTES TRABALHOS:
a Passes de Cura e Libertação
a Higienização
a Marcação de Tratamento
a Triagem
a Psicografia

aMoral Cristã
-As crianças receberão passe, junto com
seus pais, no Espaço Dr. Bezerra.
Não é permitido o acesso de crianças,
menores de 10 anos, ao salão de palestras.

DIA 25/01/2019 (6ª-feira - feriado):
Não haverá atividades diurnas e nem noturnas o Centro estará fechado.
OS TRABALHOS VOLTARÃO AO NORMAL
DIA 27/01/2019 (domingo).

OUTRAS DATAS IMPORTANTES:
Probem’s - Programa Básico de Educação Mediúnica:
a3ºAno - Para os que concluíram o 2º
ano em 2018
-Aos sábados: 02/02/2019
a2ºAno - Para os que concluíram o -Horário: das 9h00 às 10h30
1º ano em 2018
-Aos sábados: 02/02/2019
-Horário: das 11h00 às 12h30
a1ºAno - Para os iniciantes
-Às segundas-feiras: 04/02/2019
-Horário: das 20h00 às 21h30

Trabalho das Mães:
aRetorno das Atividades em 16/02/2019 (Sábado)
CEP
Nov. 2018

