
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 2015  
www.dmoracao.com 

Tema: Jesus disse: Vocês entenderam o que eu fiz?   (João 13-12) 
- BAHAMAS- 

06 de Março de 2015 
 

Faça seu Pedido de Liturgia da Celebração do Dia Mu ndial de Oração para 2015! 
 
 O preço é de R$1,50 por livreto e será enviado pelo correio, sem custo adicional. O pedido mínimo é 
de 10 exemplares. A cada pedido de 20 liturgias o grupo receberá um cartaz grátis. Se desejar cartazes 
adicionais, favor solicitar no pedido, o custo é de R$0,75 por cartaz adicional.  

Planeje em 2014 a época do preparo do culto de 2015 e faça seu pedido, posto no correio até dia 30 
de Janeiro de 2015 (verificar no correio garantia d e chegada até dia 09 de Fevereiro de 2015, a 
organização não receberá pedidos após esta data). A  partir de outubro o material já estará disponível.   

ENVIE O PEDIDO ABAIXO  acompanhado de CHEQUE NOMINAL À “Paul Ehrat” ou CÓPIA DO 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO, no valor do pedid o, endereçado para:  

“DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO – PEDIDOS”  

Caixa Postal 38 

CEP 89.130-000   -   INDAIAL   -  SC 

IMPORTANTE: 
1. Não aceitaremos pedidos via fax ou telefone, utilize o correio ou faça pedido por e-mail informando 

os dados solicitados e enviando cópia do depósito: dmo.pedidos@gmail.com  (aguarde nossa 
confirmação de recebimento do seu pedido por e-mail, caso contrário entre em contato). 

2. Não serão enviados pedidos sem prévio pagamento : via cheque ou depósito devidamente 
comprovado no pedido (cópia do comprovante).  

3. Instruções para depósito:  BANCO DO BRASIL, Agência 0928-8, Conta Corrente 841 9-0 em nome 
de Paul G. B. Ehrat.  

4. Caso não receba seu pedido  até 13 de fevereiro, favor entrar em contato para confirmar o envio. 
INFORMAÇÕES:  dmo.pedidos@gmail.com  , ou (0**47) 3333-0348 c/ “Dia Mundial de Oração”.  
 
Por favor, leia atentamente e preencha com letra de forma o canhoto abaixo, com todos os itens pedidos 
e SIGLA DE SUA IGREJA.  
.................................................................................................corte aqui...................................................................................................... 

PEDIDO (em nome de sua igreja, comunidade ou grupo ecumênico). 
 

1- Solicito a remessa da liturgia do DMO 2015 na quantidade de (        ) LIVRETOS (R$ 1,50 cada) e  
(         ) cartazes adicionais (R$ 0,75 cada) num TOTAL de R$ ________________________,  

o qual envio via: � Cheque Nominal em Anexo � Depósito no DIA: ___/___/20___. 
 
2- Identificação:  SIGLA da sua IGREJA:   

 

SIGLA de Associação ou grupo Ecumênico :  
 

3- Escreva abaixo o seu nome ou da sua Igreja, Comunidade ou Grupo Ecumênico (Destinatário): 
 
À________________________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________ nº____________ 

Complemento:_______________Bairro:_______________________________Caixa Postal: |__|__|__|__|__|  

CEP: |__|__|.|__|__|__|-|__|__|__| Cidade:___________________________________________ Estado |__|__| 

Fone/Fax:(|__|__|)|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail: _______________________________________________ 

NOME E TELEFONE DE CONTATO:________________________________/_______________________ 

 

 


