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Vila Velha, 23 de agosto de 2014  

CIRCULAR                                                                          N.º 053/14 
SEMINÁRIO PARA INSTRUMENTISTAS – 20/09/2014 

Comunicamos aos pastores que haverá no próximo dia 20 de setembro um Seminário para 

instrumentistas e membros de Grupo de Louvor, no Maanaim do Espírito Santo (Marechal 

Floriano – ES), que será transmitido via satélite, conforme detalhes a seguir. 

O evento tem seu início programado para as 08h, horário de Brasília, com previsão de 

encerramento às 18h.  

Será extensivo também aos obreiros responsáveis pelo som nas igrejas, além de diáconos 

responsáveis por Grupos de Louvor e Instrumentistas e pastores. Os instrumentistas não 

precisam levar seus instrumentos. 

Deverá ser observado período de jejum, por todos as participantes, de 00h às 09h, nos dias 

18, 19 e 20 de setembro (quinta-feira, sexta-feira e sábado).  

Não haverá retransmissão. 

OBSERVAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES QUE RESIDEM FORA DO ESPÍRITO SANTO 

1. Os participantes que residem fora do Estado do Espírito Santo deverão permanecer em 

suas respectivas áreas; 

2. Recomendamos que sejam evitados grandes deslocamentos; 

3. Recomendamos ainda que, sob a supervisão dos respectivos Coordenadores, os 

participantes se reúnam em nível de Coordenação de Área, visando reunir o maior número 

de irmãos. 

OBSERVAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA 

1. Os instrumentistas e membros de grupo de louvor em suas respectivas igrejas e que 

residem na Região da Grande Vitória, participarão do evento no Maanaim do Espírito 

Santo. Esta participação fica limitada ao número de inscrições que o Maanaim-ES 

comporte. Os demais irmãos deverão participar através da transmissão via satélite, em 

suas respectivas áreas; 

2. Para os que desejarem, será disponibilizada pernoite no Maanaim (de sexta para sábado). 

Tal comodidade só estará disponível para aqueles que informarem no ato da inscrição. 
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3. Todos os participantes do evento no Maanaim do Espírito Santo deverão estar devidamente 

inscritos através do site: http://inscricao.presbiterio.org.br, até o dia 12 (doze) de setembro 

de 2014 (sexta-feira); 

4. Haverá uma taxa de inscrição no valor de R$ 10,00. 

A Paz do Senhor 
O Conselho Presbiteral 
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