
“Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes:  

As festas fixas do Senhor, que proclamareis,  

serão santas convocações; são estas minhas festas”.  

Lv 23:1-2 

 
Brasília/DF, 03 de setembro de 2017. 

 

 

 

Convidamos os eleitos de Deus, irmãos e irmãs das igrejas de toda a Região 1, para a 

Conferência que se realizará em Brasília/DF, com nosso irmão Pedro Dong, no local de 

reuniões da igreja em Brasília, sito no SGAS 607, Conjunto C, Módulo 48, Avenida L2 Sul – 

Asa Sul, nos dias 23 e 24 de setembro de 2017. (Coordenadas: Latitude 

15°49'17.33"S; Longitude  47°53'38.88” O). 

Encorajamos a participação de todos, principalmente os que não estiveram na 

Conferência Internacional na Estância Árvore da Vida, para receberem a Palavra de Deus 

fluindo como suprimento e orientação para as igrejas de nossa região. 

 

O bom andamento da conferência depende daqueles que organizam, do apoio dos 

presbíteros e da oração de todas as igrejas! 

 
 

Ore, Participe e Divulgue! 

 

Estaremos à inteira disposição para qualquer outra informação.  

A paz seja convosco! 

 

Vossos servos, os Cooperadores da Região 1 

Serviço de Inscrição da Conferência 

 

 
Telefones: celular (61) 9 9211-4055 Márcio Araya 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E ORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES 
 

I –HORÁRIOS DAS REUNIÕES:  



Sábado, 23/09, com início às 18h00 e encerramento às 20h30. 

Domingo, 24/09, com início às 9h00 e encerramento às 12h30.  

➢ Encorajamos a que todos os irmãos sejam, a fim de que os irmãos possam se 

planejar e desfrutar em plenitude. 

➢ A reunião de domingo inclui a celebração da mesa do Senhor e o momento de 

ofertas. 
 

II – ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO: 

➢ As inscrições se encerrarão com uma semana de antecedência do evento, ou seja, 

em 17 de setembro, com pagamento até o dia 18 de setembro. 

➢ Os presbíteros, diáconos e diaconisas precisam tomar a liderança em colher os 

nomes dos participantes e enviá-los no prazo correto para confbsb@gmail.com , a 

fim de reduzirmos essa demanda nos dias da conferência. Para inscrições que não 

precisam de hospedagem pode ser utilizado o formulário online disponível em 

https://goo.gl/forms/YNYLVGPciV95oTKu1  

➢ Não serão mais impressos crachás com base em relação de participantes anteriores. 

➢ O pagamento das inscrições deverá ser efetuado no escritório da igreja em Brasília 

de segunda a sexta até o dia 22 de setembro. Também poderá ser feito depósito ou 

transferência bancária para a conta abaixo (o recibo deverá ser enviado pelo 

WhatsApp (61) 99211-4055 (Márcio Araya) ou email confbsb@gmail.com): 

IGREJA EM BRASÍLIA 

Banco do Brasil – Agência: 3478-9 - C/Corrente: 111.344-5 

CNPJ 00.498.923/0001-15 
 

DA HOSPEDAGEM: 

➢ As Igrejas que precisarem de hospedagens durante a conferência, precisam atentar 

para que não ocorram duas situações: 

A – Caso o irmão faça contato direto com a pessoa que irá hospedá-lo, não sinalize 

mais na ficha da carta convite que irá precisar de hospedagem. 

B – Caso o irmão já tenha solicitado hospedagem na ficha de inscrição e 

posteriormente consiga outra hospedagem diretamente com outra pessoa, é 

necessário que nos avise.   

➢ Os irmãos serão hospedados nas casas dos irmãos e no local de reuniões. A 

preferência será pela ordem de inscrição. 

➢ Todos que precisarem de hospedagem devem trazer roupa de cama. 

DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO: 

Valor da taxa de participação permanecerá em R$ 7,00 (sete reais) por participante.  

➢ NÃO SERÃO MAIS FORNECIDOS CRACHÁS PARA VISITANTES. Todos os 

participantes deverão passar pelo Serviço de Inscrição para providenciar seu 

crachá devidamente identificado. 

➢ No caso de impressão de segunda via, permuta ou desistência será cobrado o valor 

de R$ 2,00 (dois reais). 

 

mailto:confbsb@gmail.com
https://goo.gl/forms/YNYLVGPciV95oTKu1


DA RETIRADA E ENTREGA DOS CRACHÁS: 

➢ Cada igreja deverá indicar o nome e telefone de um irmão ou irmã de contato. 

Esse irmão ou irmã ficará responsável por chegar no mínimo com 30 minutos de 

antecedência em cada reunião, retirar os crachás no Serviço de Inscrição, fazer a 

entrega dos crachás aos irmãos da sua igreja no local designado e, durante a 

reunião, sentar-se na cadeira preparada para os irmãos de contato, a fim de ser 

prontamente localizado pelo Serviço de Recepção sempre que necessário. 

➢ Os crachás serão entregues ao irmão de contato a partir de 17h00, no sábado.  

 

III – ORIENTAÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO: 

➢ Haverá diversas opções de lanche no sábado. No domingo haverá almoço com valor 

de R$ 15,00 (quinze reais). 

➢ O almoço poderá ser adquirido antecipadamente junto com as inscrições. 

 

IV – ORIENTAÇÕES PARA O AUDITÓRIO: 

➢ O uso do crachá é obrigatório e o acesso ao salão de reuniões será liberado apenas 

aos participantes inscritos, identificados pelo crachá da conferência. 

➢ Solicitamos preencher as cadeiras do centro para as extremidades para que não 

sejam deixados espaços vazios, para evitar movimentação durante a reunião à 

procura de vagas. 

➢ Haverá serviço de cuidados em saúde apenas para os casos emergenciais, no setor 

dos brigadistas. Solicitamos a compreensão dos irmãos quanto a essa limitação. 

➢ O SERVIÇO DA CONFERÊNCIA NÃO DISPÕE DE SERVIÇO PARA 

CRIANÇAS. As igrejas deverão ajudar os pais a providenciarem esse serviço em 

suas cidades. 

➢ No auditório, somente serão permitidas crianças de colo até 2 anos. Para as 

crianças entre 2 a 10 anos que não puderem ser atendidas pelas suas igrejas, elas 

e o responsável poderão ouvir a reunião no Espaço Kids, que será devidamente 

identificado. Pedimos a cooperação de pais, presbíteros, diáconos e diaconisas 

nessa necessidade. 

➢ Rogamos não inscrever pessoas com histórico de problemas disciplinares ou 

morais. Deve ser levada em conta a segurança dos demais participantes e 

anfitriões. 


