XXI Conferência Bíblica de Parte da Região
Nordeste – Salvador – BA – Brasil
Carta-Convite
O propósito desta Conferência é promover, nesta região, a comunhão do Corpo de Cristo, com uma
ênfase especial em conhecer e entrelaçar aqueles que, pela misericórdia do Senhor, tem sido
despertados para “guardarem a Sua Palavra e não negarem o Seu Nome” (Ap 3:8).
Ao mesmo tempo, reconhecemos nossa fragilidade e necessidade da graça e provisão do Senhor
para esse encontro, e por isso, encorajamos a todos a batalharem conosco em oração pelo lucro do
Senhor neste evento. Que Ele mesmo nos fortaleça para preservarmos a unidade do Espírito no
vínculo da paz, rumo à plena edificação do Corpo de Cristo e à unidade da fé.

Preletores: Mac Graham e Gérson Lima.
Período: Feriado da “Semana Santa”, de 30 de março a 01 de abril de 2018. - 1ª Reunião: dia 30/03
às 09h da manhã – Encerramento: dia 01/04 à tarde. Recepção: Estaremos recepcionando os irmãos
a partir das 18h do dia 29/03, quinta-feira.

Local / Hospedagem:
Recanto da Bênção (http://www.recantodabencao.com.br/) - Av. José Leite, 180, Caji - Lauro de
Freitas – Bahia (Região Metropolitana de Salvador). Salientamos que é necessário trazer roupa de
cama, toalha, material de higiene pessoal, Bíblia, material para anotações e, caso faça uso de algum
medicamento contínuo e/ou controlado, não se esqueça de trazê-lo.

Valores:
- Os valores (por pessoa) estão descritos abaixo e incluem hospedagem e refeições.





Alojamento (masculino e feminino)
Suíte c/chuveiro frio
Suíte c/chuveiro quente
Passante

R$160,00;
R$180,00;
R$200,00;
R$30,00 por dia (Refeições s/hospedagem).

Condições de Pagamento:
- À vista ou parcelado em até 2 (duas) vezes, com as parcelas vencendo em 10/02/2018 e 10/03/2018.

Pagamento por faixa etária:




Zero a 4 anos, dormindo com os pais ou responsáveis, isento da taxa de inscrição;
5 a 10 anos, 70% do valor integral;
A partir de 11 anos, valor integral.
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Confirmação das vagas:
- O Recanto da Bênção possui um total de 580 vagas, que já estão sendo gradualmente preenchidas,
à medida que os santos confirmam suas inscrições através de pagamento.
Portanto, é extremamente necessário que os irmãos confirmem suas inscrições o quanto antes, para
garantia da vaga, efetuando os pagamentos devidos.
Depósitos ou transferências deverão ser feitos em nome de:
DANIELLE KARINA CUNHA DA SILVA
BRADESCO
AG: 3231
C/C: 88567-3
Ou:
BANCO DO BRASIL
AG: 4278-1
POUPANÇA: 20.683-0

VARIAÇÃO: 51

Os
comprovantes
de
transferência
ou
depósito
(escaneados)
devem
ser
IMPRESCINDIVELMENTE enviados juntamente com a ficha de inscrição para um dos e-mails:
danielle_karina@hotmail.com ou lucianocurvelo@hotmail.com. Caso haja dificuldades de envio
pelo correio eletrônico, será necessário confirmar a inscrição por telefone. Contatos: Luciano Curvelo
da Silva (71) 98877-5038 Oi / 99358-1849 TIM / e-mail: lucianocurvelo@hotmail.com.

Ofertas:
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade;
porque Deus ama a quem dá com alegria” (2Co 9:7).
Considere, na presença do Senhor, ofertar em direção aos preletores e demais gastos da
Conferência.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------◀

F i c h a de I n s c r i ç a o
Nome: ____________________________________Idade: _______ Sexo M □ – F □
Cônjuge: __________________________________Idade: ___________
Filhos e idade:
____________________________________ /_______________
____________________________________ /_______________
____________________________________ /_______________
Endereço: ____________________________________________
Bairro: _____________________Cidade: _________________UF____________
CEP: _____________Tels. _______________E-mail: _________________________
Forma de deslocamento:
Avião □

Ônibus / Rodoviária □

Ônibus Fretado □

Carro próprio □

Obs.: No caso de deslocamento de localidades (grupos), envie-nos relação com o nome completo de
cada um e respectiva idade. Havendo famílias, relacione-as, identificando-as para serem alojadas em
locais próximos.
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