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http://www.luterano.com.br
Circular geral 008./ 2021.

São Paulo, 15 de junho de 2021.
À comunidade Escolar do Colégio Luterano!
Assunto: Festa Caipira – Drive Thru

Como informamos na circular geral anterior (007), motivados tão somente por gratidão pela
vida e aproveitando a tradição da cultura popular e das comidas típicas caipiras, convidamos toda a
família escolar para participar da Festa Caipira em formato drive thru. Participem! Aproveitem para
comer as delícias da Festa Caipira com a família!
Quando será?
No próximo dia 26.
Horário para retirada da encomenda: das 10h30 às 14 horas (apresentando o voucher recebido)
Como será?
As comidas típicas e outras, conforme relacionadas abaixo, podem ser encomendadas até o dia 23, às
18 horas. A forma de pagamento poderá ser diretamente na tesouraria do Colégio (em dinheiro, por
cartão de crédito – valor mínimo de R$30,00 ou débito – qualquer valor), ou via Pix, Ted/Doc ou por
transferência entre contas, conforme as informações abaixo da tabela.

Arroz Doce
Bolos - (Laranja)
Bolos - (Cenoura)
Bolos - (Milho)
Cachorro Quente
Chucrute - (Salsicha artesanal, batata, repolho, molhos)
Cuscuz
Doce de abóbora
Torta Salgada de frango

3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
27,00
4,00
3,00
5,00

Dados bancários para: Pix, Ted/Doc ou transferência entre contas:
APM – Associação de Pais e Mestres do Colégio Luterano São Paulo
Banco – 237 – Bradesco; Agência – 0528; Conta Corrente – 0123493-5
CNPJ – 60.902.368/0001-77 – Chave Pix
*IMPORTANTE: Procedimento após o pagamento:
Envie o comprovante E a descrição do pedido pelo e-mail da tesouraria: renata@luterano.com.br ou
pelo WhatsApp: 2915-7966.
Mensagem sobre o caráter festivo da vida: (#Hora Luterana – Mensagens de Esperança – 15.06.21)
“Tente imaginar a cidade mais festiva do mundo, um lugar onde sempre há música tocando e pessoas
dançando. Um lugar onde não há violência, onde as pessoas não se estressam no trânsito, onde todos
têm acesso à cura de doenças, onde o amor não é um sentimento passageiro. Nessa cidade, “os que
moram ali vão dançar e cantar” (Sl 87.7). Para morar nessa cidade, precisamos nascer de novo como
seus cidadãos permanentes. É a cidade de Deus, que está sendo preparada para nós por Jesus. Até lá,
vamos vivendo e tentando contagiar a nossa cidade com o amor divino que já nos faz dançar e cantar.
Assim como Jesus, já vamos ensaiando para a festa final.” [Deus é a fonte da nossa alegria!]
A Direção.
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele” (Pv. 22.6)
Luterano 88 anos – Aqui há um lugar para você!

