SÍNODOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÕES CONJUNTAS QUE GLORIFICAM A DEUS

São Paulo, maio de 2019

ASSUNTO: CONVITE

Prezados irmãos, graça e paz!

Pelo presente, segue em anexo folder e cartaz do 1º. Congresso de Oficiais e
Lideranças, que ocorrerá de 13 a 15 de setembro de 2019, no hotel Vale do Sol, na
cidade de Serra Negra, SP.
Será um imenso prazer tê-los conosco!
Esse Congresso é organizado pelos Sínodos do Estado de São Paulo e visa
melhor preparar os Oficiais e lideranças no exercício de suas funções, e permitir que se
forjem mais unidade e comunhão entre as lideranças de nossa amada IPB.
Nosso pedido é o empenho do envio do maior número de oficiais no Congresso.
Estamos trabalhando para receber da melhor forma possível, os Ministros, Presbíteros
e Diáconos de nossas igrejas. Será um grande Congresso, se Deus quiser. Será uma
benção!
Abrimos também espaço de participação para as lideranças de nossas igrejas
que não são Oficiais, mas que ocupam funções de influência nas mais variadas
sociedades domésticas, departamentos, e outros.
Com o propósito de maior participação por parte de nossas igrejas locais,
estabelecemos uma promoção: a cada 06 inscrições, pagam-se 05, ou seja, a cada 06
inscritos: 05 pagantes e 01 free.
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Os valores da inscrições poderão ser divididos da seguinte forma:
1) Boleto ou depósito bancário – em até 05 vezes (inscrições até 31.05.2019)
Cartão de crédito em até 07 vezes (inscrições até 31.05.2019)
2) Boleto ou depósito bancário – em até 04 vezes (inscrições até 30.06.2019)
Cartão de crédito em até 06 vezes (inscrições até 30.06.2019)
3) Boleto ou depósito bancário – em até 03 vezes (inscrições até 31.07.2019)
Cartão de crédito em até 05 vezes (inscrições até 31.07.2019)
As inscrições poderão ser feitas no site da Secretaria Executiva do Supremo
Concilio da IPB: www.executivaipb.com.br
Contamos com o apoio e a participação animada desse honroso Conselho e dos
demais oficiais e lideranças dessa igreja.
Até lá se Deus quiser!

Nos laços do Cordeiro,

Presbítero Clodoaldo Waldemar Furlan
Presidente da Comissão Organizadora

13 a 15 setembro de 2019
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