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 Convite regente da Sociedade de Socorro 

  

 

  

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a regente  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   . 

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 
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 Convite pianista da Sociedade de Socorro 

 

 
Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 

Querida irmã:     

Você está sendo convidada a ser a pianista  

na reunião da Sociedade de Socorro  

dia:   .  

Os hinos são:    
      

Obrigada por seu apoio e disposição em servir. 


