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FUNDO DE MANUTENÇÃO DA CRB REGIONAL MARANHÃO 2022 

Queridos irmãos e irmãs, 

Graça e Paz do Senhor! 

 

Através desta saudação fraterna, vimos por meio desta lembrar a todos/as que a 

Regional da CRB do Maranhão é mantida pelo financeiramente pela nossa 

contribuição fraterna, para que as nossas atividades continuem tendo êxito e uma 

ótima continuidade durante o ano em curso. Para cada religioso/a professo/a 

juniorista/solene há a contribuição estipulada em 20% do salário mínimo vigente que 

corresponde, percentual este estipulado pela Assembleia da CRB Nacional. Mas 

como a Regional Maranhão, decidiu-se em estabelecer o percentual de 12%, 

ficando o valor para cada religioso/a de: R$ 145,44 (CENTO E QUARENTA E 

CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). 

Sabemos que estamos vivendo num tempo de muitas incertezas e dificuldades 

econômicas, mas "o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada". Essa 
contribuição para a CRB-MA é para o fundo de manutenção da missão aqui nestas 

terras maranhenses (tais como: a manutenção da Sede, assessora, luz, água, 

encontros, formações, Novas Gerações, Assembleias, Correios, Material de 

expediente, passagens áreas de assessores e representantes, (coordenação) encargos 

entre outros etc.).  

A contribuição para o Fundo de Manutenção pode ser feita na Sede da CRB ou 

fazendo depósito: 

Banco Itaú: Agência 0365 - Conta /Corrente 72539-9 

Nos comunique quanto ao depósito e (envie o bilhete do mesmo) que enviaremos o 

Recibo para fins de comprovação e prestação de contas. 

Qualquer dúvida ligue (98) 3232 7656 ou escreva para o nosso 

crbmaranhao@gmail.com ou compareça na Sede Rua Santa Rita, 458 - Centro - São 

Luís (Atrás da Praça da Alegria).  

Com carinho e estima, pela coordenação da CRB Regional Maranhão: 
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