NOSSA RELIGIÃO É O AMOR... É JESUS...
Olá pessoa iluminada, tudo bem com você... esperamos que sim, você já ouviu falar no
IINSTITUTO PABLO HENRIQUE? Se sim fico feliz por conhecer um pouco da nossa
existência e do nosso trabalho, se não, te convido a conhecer através de nossos canais
de comunicação que no final coloco o link de cada um deles pra você navegar em um
mundo de Acolhimento Fraterno, Espiritual, Mental, a Lidar com a perda, o luto.
Oferecemos cursos como fonte de renda,também oferecemos Reiki, Cromoterapia;
Palestras Motivacionais, Financeira, de Prestação de Serviços, tudo de forma gratuita.
Além de vários profissionais que você associado terá direito:
Advogado; Psicólogo; Psicopedagoga; Psicanalista em formação; Massoterapeuta;
Coach; Pedagoga em Formação; Assistente Social; Assistente Social em Formação; e em
breve mais profissionais.
Para se tornar um associado basta nos autorizar á todo mês lhe enviar um boleto no
valor de 30,00 reais, no dia primeiro com vencimento todo dia 10 de cada mês, através
de e-mail e wattzapp então você terá, direito á uma consulta com retorno com cada
profissional, no caso do advogado ele lhe acompanhará até o fim do processo se for
caso, nos demais atendimentos, você paga apenas 30,00 reais por consulta lembrando
que a primeira é por conta do Instituto, são valores para despesas da Instituição,
lembrando que uma consulta com qualquer desses profissionais não sai menos de 80,00
reais, e uma consulta com advogado não sai menos de 400 reais.
Além disso, com sua contribuição, você poderá indicar alguém pra vim no seu lugar caso
não necessite dos serviços, podendo assim ajudar quem lhe procurar, não é melhor que
ás vezes dar dinheiro? Dar um atendimento de qualidade e humanizado ao próximo, e
mais com isso você ajuda quem não pode pagar e precisa tanto dos serviços, tornando
assim o mundo com mais dignidade com tão pouco.
Acesse:
www.institutopablohenrique.com.br
facebook.com/institutopablohenrique
instagram.com/institutopablohenrique
youtube.com/institutopablohnerique
Ou pode nos ligar ou mandar um e-mail
16-3702-8967
16-99050-1669
secretaria@institutopablohenrique.com.br
administração@institutopablohenrique.com.br
JEFFERSON DE CARVALHO / FUNDADOR
Lembre-se da fala de JESUS... “QUANDO TIVE FOME, DAÍ ME DE COMER, QUANDO TIVE SEDE, DAÍ ME DE BEBER,
QUANDO TIVE FRIO ME AQUECESTE...” mas quando fiz isto Senhor? Não me lembro de telo visto... QUANDO
FIZESTES AO PRÓXIMO FIZESTES Á MIM...

