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Vila Velha/ES, 15 de junho de 2015 

CIRCULAR                                                   N.º 027/15 

APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO DE SENHORAS 

A Comissão de Doutrina, Fé e Ética da Igreja Cristã Maranata comunica a todos os pastores 

e as igrejas sobre as diretrizes de aperfeiçoamento do trabalho de senhoras, que serão 

implementadas a partir do dia 01/07/15. 

1. Padronizar a denominação CULTO DE SENHORAS e não mais reunião de senhoras; 

2. Padronizar a denominação SENHORAS RESPONSÁVEIS. Não são senhoras de frente e 

nem senhoras da reunião quinzenal; 

3. A partir de 01/07/2015, os cultos de senhoras obedecerão o seguinte formato: 

Primeira 
Semana 

A mensagem será buscada pelas senhoras responsáveis e transmitida no 
culto de senhoras. 
A mensagem será levada previamente ao conhecimento do pastor da igreja. 

Segunda 
Semana 

As senhoras pregarão a mensagem que será enviada, com a devida 
antecedência, pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética.  
A mensagem estará disponibilizada no sítio eletrônico do satélite da Igreja 
Cristã Maranata: www.satelitemaranata.org.br 

Terceira 
Semana 

Além da mensagem disponibilizada no sítio eletrônico do satélite da Igreja 
Cristã Maranata, haverá, também, a mensagem transmitida, via satélite, por 
um pastor.  
A critério das irmãs, as senhoras poderão escolher entre transmitir a 
mensagem enviada antecipadamente pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética 
ou assistir à mensagem transmitida via satélite. 

Quarta  
Semana 

As senhoras pregarão a mensagem que será enviada, com a devida 
antecedência, pela Comissão de Doutrina, Fé e Ética.  
A mensagem estará disponibilizada no sítio eletrônico do satélite da Igreja 
Cristã Maranata: www.satelitemaranata.org.br 

Quinta Semana 
(quando houver) A mensagem ficará sob a responsabilidade do pastor da própria Igreja.  
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4. Os pastores tomarão as providências necessárias para garantir a abertura, a segurança e 

o fechamento das igrejas nos dias destinados  aos cultos de senhoras; 

5. As senhoras poderão enviar dúvidas, sugestões, experiências e mensagens para os 

seguintes e-mails: senhoras@presbiterio.org.br e comissaodedoutrina@presbiterio.org.br. 

6. Haverá um seminário anual, via satélite, para as senhoras; 

7. A Comissão de Doutrina, Fé e Ética promoverá a realização de seminário presencial de 

senhoras quando solicitado pela coordenação da região; 

8. O sistema de comunicação da Igreja Cristã Maranata dará ampla divulgação e apoio ao 

trabalho das senhoras. 

A Paz do Senhor 

Comissão de Doutrina, Fé e Ética. 
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