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CIRCULAR                                                        N.º 014/13 

 

INFORMAÇÕES ESPECIAIS E URGENTES SOBRE A 

“3ª GRANDE REUNIÃO” 

EVANGELIZACAO 

 Considerando que a “3ª GRANDE REUNIÃO” será um momento evangelístico, dando 

início a comemoração dos 45 anos de fundação da Igreja Cristã Maranata, os pastores deverão 

orientar as Igrejas a procederem a prévia evangelização, através de convites. 

 Serenatas, convites pessoais, madrugadas especiais e orações específicas deverão ser 

empreendidas por todas as Igrejas, pois o desejo do Senhor é alcançar e operar grande 

salvação naquele momento em que a Igreja, como corpo de Cristo estará reunida com um 

só objetivo de adorar e glorificar ao Senhor Deus. 

TRANSMISSÕES DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A “3ª GRANDE REUNIÃO” 

Para facilitar a participação das Igrejas na “3ª GRANDE REUNIÃO” serão realizadas 

duas transmissões via satélite, informativas, nos dias 27/02 e 06/03, às 20h30min, a fim de 

possibilitar o repasse detalhado de todos os procedimentos e informações para facilitar a 

participação no Evento. 

Os pastores deverão convocar toda a Igreja para assistir a essas reuniões, pois assim 

haverá maior facilidade para organização e participação no Evento. 

TRANSPORTE 

Orienta-se aos pastores que já tenham contratado ônibus para o deslocamento de 

membros para a “3ª GRANDE REUNIÃO” que entrem em contato imediatamente com a 

Comissão de Transportes através do e-mail: comissaodetransportes@presbiterio.org.br ou 

pelos telefones: (27) 3320-3440 - 3320-3441 - 3320-3442 - 3320-3443, visando adequar os 

requisitos e informações indispensáveis para o planejamento de saída e regresso, bem como 

outras necessidades que venham a surgir. 
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Aos demais pastores que ainda não contrataram ônibus para o referido transporte, 

orienta-se que aguardem comunicado especial da Coordenação Geral do Evento sobre novos 

procedimentos de locação, pois o Presbitério está buscando no mercado um pacote de 

transporte de maior amplitude, visando à economicidade do evento. 

Aguardem até terça feira, dia 26/02/2013. 

É desaconselhável a utilização de transporte veicular próprio para deslocamento ao local 

do evento, pois não há áreas adequadas para estacionamento, devido à geografia do local e 

também porque haverá prioridade para estacionamento dos ônibus nas cercanias da Praça de 

Eventos da Enseada do Suá. 

TRÂNSITO 

Irmãos com aptidão e conhecimento na área de trânsito poderão trabalhar na equipe que 

coordenará esse serviço na “3ª GRANDE REUNIÃO”, devendo para tanto enviar e-mail 

solicitando inscrição para: contatosterceiragrandereuniao@gmail.com até o dia 27/02, 

impreterivelmente. 

VENDEDORES EVENTUAIS 

 Conforme orientação da Prefeitura Municipal de Vitória, através da Secretaria própria, 

qualquer atividade como vendedor eventual (ambulante) para ser praticada no local da 

realização da “3ª GRANDE REUNIÃO” deverá ser cadastrada antecipadamente, conforme 

determina a lei. 

 Diante do exposto anteriormente os irmãos que trabalhem como vendedores eventuais 

(ambulantes) poderão remeter e-mail para contatosterceiragrandereuniao@gmail.com visando 

cadastrarem-se para atuarem com permissão legal no Evento. Somente serão autorizados os 

que estiverem cadastrados via e-mail, todos os demais serão impedidos de atuar pela 

fiscalização da PMV. 

 

A Paz do Senhor 
A Secretaria. 
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