
 
 

IGREJA CRISTÃ MARANATA – PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE 

 

Rua Torquato Laranja, 90 – Centro – Vila Velha – CEP.: 29100-370 – ES – Brasil 

Tel. (27) 2122-3300  -  Fax. (27) 2122-3395  -  E-mail: secretaria@presbiterio.org.br 

 

Vila Velha/ES, 16 de fevereiro de 2013 
 

CIRCULAR                         __                           N.º 010/13 

A “3ª GRANDE REUNIÃO” – INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES 

As inscrições para o Evento em comemoração aos 45 anos de fundação da Igreja Cristã 

Maranata serão gratuitas, através do site de inscrição, por meio de um “menu” denominado de 

“3ª GRANDE REUNIÃO”, a cargo dos Responsáveis por inscrições de Seminários existentes 

em cada Igreja, inadiavelmente no período de 16/02/2013 a 26/02/2013. 

 As inscrições estão restritas às pessoas com idade igual ou maior que quinze anos, 

sendo que abaixo desse limite deverão ser acompanhadas por Pais ou Responsáveis, 

conforme determina a legislação brasileira. 

Informamos também que no site de inscrição constará um campo para que o 

Responsável pelas inscrições em cada Igreja informe a quantidade real de membros 

(inclusive de crianças, intermediários e adolescentes, devidamente acompanhados pelos Pais) 

e de visitantes que serão levados ao evento. 

Inicialmente, as inscrições estão restritas às Igrejas localizadas em todos os municípios 

do Estado do Espírito Santo e também nas áreas que compreendem o Sul da Bahia (até 

Itamaraju), o Norte Fluminense, Manhuaçu, a Grande Belo Horizonte e  Governador Valadares. 

NOTA INFORMATIVA: 

 No dia 10/03/2013, dia de realização da “3ª Grande Reunião”, não haverá EBD, nem 

culto à noite em nenhuma das Igrejas que irão participar presencialmente do Evento em Vitória 

- ES, e para as demais Igrejas que não estiverem participando presencialmente, a “3ª 

GRANDE REUNIÃO” será transmitida AO VIVO, via satélite e videoconferência, com início às 

17h, horário de Brasília, sendo que neste dia a EBD para essas Igrejas será às 8h no horário 

local. 

 
A Paz do Senhor 
A Secretaria.   
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