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Tema: O CORAÇÃO DA BÍBLIA 

“Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de 
todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, 
porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos.”                                      
Filemon 1:6-7 
 

Amados irmãos, queremos convidar todas as igrejas para, juntos, desfrutarmos dessa comunhão, participando 
da conferência regional para as igrejas no CONE NORTE, que se realizará em Castanhal - PA, no CERV (Centro 
de Eventos Rio da Vida) nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2017, com os irmãos Pedro Dong e Ezra Ma. Para os 
cooperadores a chegada está marcada para a sexta dia 15. 

Encoraje os irmãos a participar da Conferência e, por favor, faça as inscrições o quanto 
antes, respeitando o prazo final, para que possamos atendê-los bem. 

 
Estaremos a inteira disposição para qualquer outra informação. 

 

Ore, Participe e Divulgue! 
 

Segue abaixo algumas orientações necessárias para a realização da conferência: 
INSCRIÇÃO: 

1.1. As igrejas deverão fazer a pré-inscrição dos irmãos até o dia 07/12/2017, para que o serviço de 
conferência tenha uma noção de quantos irmãos participarão;  

ATENÇÃO: As inscrições serão realizadas através do novo processo de inscrição online. É 
muito importante que os irmãos responsáveis pelas inscrições leiam atentamente as orientações para 
fazer as mesmas. Os seguintes links abaixo contêm as informações necessárias para poder seguir 
todas as direções do processo: 

 

•  http://regiao2.institutovidaparatodos.org.br/novo-processo-de-inscricao-

conferencia-regional-do-cone-norte/ 
 

• http://igrejaembelem.com.br/conenorte/ 
 

1.2. TAXAS DE INSCRIÇÕES: 

INSCRIÇÃO DE 00 A 09 ANOS:_______________R$ Isento (Alimentação Incluso) 

INSCRIÇÃO DE 09 A 12 ANOS:_______________R$ 35,00 (Alimentação Incluso) 

INSCRIÇÃO COM HOSPEDAGEM:___________R$ 75,00 (Alimentação Incluso) 

INSCRIÇÃO SEM HOSPEDAGEM:____________R$ 60,00 (Alimentação Incluso) 

TAXA DE PARTICIPAÇÃO:____________________R$ 20,00 (Alimentação NÃO Incluso) 

 

O valor das inscrições é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) até o dia 07/12 e após essa data será cobrado o 
valor de R$85,00 (oitenta e cinco reais); contemplando participação, hospedagem e alimentação (jantar de 
sábado, café e almoço de domingo).  

1.3. As inscrições definitivas deverão ser realizadas, impreterivelmente, até o dia 07/12/2017; 
1.4. Não será permitida a devolução de inscrições pagas, apenas poderá ser realizada a PERMUTA. 
1.5. As inscrições devem ser depositadas ou transferidas na seguinte conta corrente:  

http://regiao2.institutovidaparatodos.org.br/novo-processo-de-inscricao-conferencia-regional-do-cone-norte/
http://regiao2.institutovidaparatodos.org.br/novo-processo-de-inscricao-conferencia-regional-do-cone-norte/


 

 2 

BANCO: Bradesco     AGENCIA: 0979-2        CONTA CORRENTE: 0615589 – 8 
Em nome de: Samarah Lima Nascimento Araújo. 

CPF: 017.432.682-38 
Dúvidas ou esclarecimentos, favor contatar o serviço de inscrição da conferência com os irmãos: Paty (91) 

981602571/99385-2264, Erick (91) 98825-3139 e Benny (91) 98762-7282 
2. HOSPEDAGEM: 

2.1. A hospedagem será no Centro de Eventos Rio da Vida e demais acomodações. 
       2.2.  Todos devem trazer colchão ou colchonete, roupa de cama e utensílios de higiene pessoal. Iremos 
hospedar os irmãos por ordem de chegada das inscrições, na seguinte ordem: MULHERES: CERV e HOMENS: 
ESCOLA  

2.3. Como opção de hospedagem, além do CERV, os irmãos poderão se hospedar em hotéis: 
Importante: 
As reservas nos hotéis deverão ser feitas diretamente no site dos hotéis ou pelos telefones, conforme informado: 

 Hotel Amazônia: www.clhotelamazonia.com.br Fones: (91) 3721-2619 (91) 3721-5408 

   Hotel Durma Bem: durmabemcastanhal@bol.com Fones: (91) 3721 6170 (91) 3711 3800 

3. AUDITÓRIO 
3.1. As mensagens serão liberadas no auditório do CERV.  

 
4. TRANSPORTE: 

Caso necessite do serviço de transporte, é fundamental informar com precisão como chegarão, meio de 
transporte, empresa, dia e horário. Isso facilitará o serviço de transporte. Favor contatar os irmãos responsáveis. 
Paty (91) 981602571/99385-2264, e Benny (91) 98762-7282 

 

5. HORÁRIO DAS MENSAGENS: 
- A primeira mensagem: Sábado das 19:30h às 21:30h; 
- A segunda mensagem: Domingo das 09:00h às 12:00h; 

- Informamos aos irmãos da importância na utilização do crachá durante a conferência, pois o livre acesso 
ao auditório e deslocamento nas dependências do acampamento, só será permitido quem estiver utilizando o 
crachá. A presente medida visa facilitar o trabalho de identificação de todos os participantes e de segurança do 
local; 
      - A PERCA do crachá terá de ser notificada ao serviço de inscrição e deverá ser paga uma taxa de R$5,00 para 
a reposição do mesmo. 
6. IMPORTANTE: 

- Para os irmãos que desejarem chegar com antecedência no CERV, deve informar com antecedência para ser 
providenciado acomodações, café e almoço. 

- O CAFÉ DA MANHÃ E O ALMOÇO DE SÁBADO NÃO FAZ PARTE DA INSCRIÇÃO DA 
CONFERÊNCIA, TENDO QUE SER COMPRADO TICKET DE REFEIÇÃO AVULSA. 

REFEIÇÕES AVULSAS:  
CAFÉ DA MANHÃ – R$ 6,00; ALMOÇO/JANTAR – R$ 15,00. 
O JANTAR DE SÁBADO SERÁ DAS 18:00H AS 19:00H; 

Solicitamos aos irmãos que convidem às igrejas novas que estão sobre os vossos cuidados, se possível, 
façam as inscrições dos irmãos dessas localidades. 

 
Serviço da Conferência 

           cooperativaconenorte@gmail.com 

http://www.clhotelamazonia.com.br/
mailto:durmabemcastanhal@bol.com

