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O CEEAK precisa de você.
Winterthur, 27.12.2021

Queridos irmãos, associados e frequentadores do CEEAK,
Que Jesus nos envolva em sua paz!
Após as celebrações da festa do amor, o Natal, aproxima-se o Ano Novo, e o CEEAK precisa mais uma vez
da sua ajuda.
As medidas de segurança para contenção da pandemia da COVID-19 continuam atingindo de forma
drástica as atividades do CEEAK.
Como todos sabem, o CEEAK depende do que arrecada com as mensalidades dos associados, da venda de
livros, da cantina nas terças e domingos, da alimentação durante os seminários e festas. Com o lucro dessas
atividades são pagas as despesas de aluguel, taxa de condomínio e outras despesas paralelas.
Mas como o CEEAK tem realizado a maior parte dessas atividades de forma muito limitada, tememos por
seu futuro. Acima de tudo, devido ao alto custo do aluguel e a taxa anual de condomínio, que para este
ano de 2021 supera o valor de CHF 12'000, nos vemos impelidos a renovarmos os nossos apelos por
doações.
Se puder fazer dentro de suas possibilidades, alguma doação em benefício de nossa casa, ficaremos
imensamente gratos.
O CEEAK é uma casa de oração e caridade que precisa continuar de braços abertos após esta fase de
isolamento social, acolhendo a todos com amor, seriedade e o carinho de sempre! Que possamos
agradecer a Jesus por todo esse amparo que sempre nos deu para vencermos juntos todas as dificuldades,
nos unindo cada vez mais no amor fraternal.
Abraçamos a todos com imenso amor e gratidão.
Equipe CEEAK

Para fazer sua doação basta entrar no site do CEEAK:
https://www.port.ceeak.ch/colabore_com_o_ceeak/index.html
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ATENÇÃO:
Se você é associado do CEEAK poderá usar o « Einzahlungsschein » para pagar sua mensalidade e fazer
sua doação no mesmo boleto. Por favor, escreva no campo (Zahlungszweck/Motiv versement/Motivo
versamento) o valor da mensalidade e o mês, e se fizer doação coloque o valor como no exemplo
abaixo:
MODELO DE BOLETO BANCÁRIO :

-A partir de 1º de outubro de 2022, somente serão processadas as contas de QR. Os pagamentos com
notas de pagamento vermelhas e laranja (ES/ESR) não serão mais executados e processados a partir
desta data.
Abaixo o QR – Rechnung do CEEAK:
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