
CONFERÊNCIA EM RIBEIRÃO PRETO – SP 

CARTA-CONVITE 

“Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da gloria, vos dê em Seu conhecimento o espirito de 

sabedoria e de revelação”. Ef 1 :17 

 

Convidamos os amados irmãos para a Conferência Regional que será realizada em Ribeirão Preto nos dias 16 

e 17 de setembro de 2017. 

É mais uma oportunidade para o Senhor manifestar a Sua graça e dispensar a Sua rica Palavra.  
 

Orientações Gerais: 
 

I – LOCAL 
 

Local de reunião da Igreja em Ribeirão Preto, situado à Rua Acre, 190, bairro Ipiranga.  

(próximo à Praça Pedro Biagi). 
 

II – DIA E HORÁRIO 
 

Sábado:  dia 16/09/2017, às 17:00 hs. 
 

Domingo: dia 17/09/2017 às 9:00 hs. 

 
 

III – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

1) - A responsabilidade pelas inscrições é dos irmãos responsáveis da respectiva localidade. Deve ser levada 

em consideração a segurança dos irmãos anfitriões e demais irmãos inscritos;  

2) - Não inscrever irmãos com problemas de saúde;  

3) - Rogamos aos irmãos responsáveis de cada localidade que avaliem a inscrição de recém salvos. 
  

IV – DAS INSCRIÇÕES E CRACHÁS 
 

        Taxa de inscrição: R$ 10,00 - (para crianças acima de 12 anos e adultos) –    

        O prazo de inscrição encerrará no dia. 13/09/2017   
    

O pagamento das inscrições deverão ser IMPRETERIVELMENTE EM DEPÓSITO BANCÁRIO na 

conta da igreja em Ribeirão Preto até prazo das inscrições. No dia da conferência somente serão realizadas 

inscrições AVULSAS.   

 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM O DEPÓSITO BANCÁRIO.  

A não vinda do irmão, não implicará na devolução do pagamento. Portanto observem com critério as inscrições 

que  serão feitas.  

 

DEPÓSITO NA CONTA:                                                          

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 2890-8  

CONTA – 608-4 

IGREJA QUE ESTA EM RIBEIRÃO P 
 

FAVOR IDENTIFICAR O DEPÓSITO PARA NOSSO CONTROLE.  

 

V – DA ALIMENTAÇÃO 
 

Valor da refeição: R$ 15,00 – Que devem ser  adquiridos no dia  da  conferência. Mas devem ser 

informadas na ficha de inscrição, se vai ou não fazê-las. Crianças até  6 anos  está isenta de pagamento. 



No sábado haverá jantar, logo após a reunião. Mas os irmãos também poderão se servir do serviço de cantina  

que estará  aberto a partir das 16:00 hs, com salgados, refrigerantes etc.  

No domingo, o almoço será servido logo após o término da conferência.  
 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM O DEPÓSITO BANCÁRIO.  

A não vinda do irmão, não implicará na devolução do pagamento. Portanto observem com critério as inscrições 

que  serão feitas.  

 

DEPÓSITO NA CONTA:                                                          

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 2890-8  

CONTA – 608-4 

CNPJ -  

IGREJA QUE ESTA EM RIBEIRÃO P 
 

FAVOR IDENTIFICAR O DEPÓSITO PARA NOSSO CONTROLE.  

 

VI – DA HOSPEDAGEM 
 

Os irmãos inscritos, dentro do prazo, serão regularmente hospedados nas casas dos irmãos, ou serão 

hospedados , de acordo com a capacidade de alojamento e pela ordem de chegada das inscrições.  

Para isso, favor enviar as inscrições dentro do prazo mencionado acima. Fora deste prazo, não poderemos 

garantir a  hospedagem, ficando a mesma  por conta de cada irmão inscrito.   
 

OBS: No ato da inscrição, mencionar  IMPRETERIVELMENTE  se há ou não a necessidade de hospedagem 

e alimentação.    

 

Os irmãos deverão trazer roupa de cama. 

 

VIII – DAS CRIANÇAS 

 

Não será permitida a presença de crianças menores de 10 anos no salão de reunião durante a mensagem, 

mesmo acompanhada dos pais ou responsável. Ela deverá ser encaminhada  para o serviço de crianças.  

Pedimos atentarem para este aviso, transmitindo essa recomendação aos irmãos da igreja.  

Se possível evitem trazer crianças.  

 

Lembramos, ainda, que será necessário o uso do crachá, durante todo o período da conferência, para  a 

segurança dos participantes.  

 

Enviar as inscrições para: com o comprovante de deposito.  
 

E-mail: igrejaribpreto@terra.com.br.  

Escritório: (16) – 3630-9063 –  

 

Não  receberemos as  inscrições feitas  por telefone.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igrejaribpreto@terra.com.br


ANEXOS 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO LOCAL DE REUNIÕES DA IGREJA EM RIBEIRÃO PRETO 

Link Google maps:  

 

 
 

RELAÇÃO DE HOTÉIS EM RIBEIRÃO PRETO 

 

Shelton Inn Ribeirão Preto  - este  hotel fica próximo ao  local -  

Rua Cel Luiz da Cunha, 400 

Tel.: (16) 3632-5955 

www.sheltoninn.com.br 

Hotel Nacional Inn Vilage 

Av. Pres. Castelo Branco, 1925 

Ribeirão Preto, SP, 14095-000 

Fone: (16) 3629-4000 

Fax: (16) 3629-4000 

Hotel Nacional Inn Vilage 

Rua Dq. de Caxias, 1313 

Ribeirão Preto, SP, 14015-020 

Fone: (16) 3636-6464 

Fax: (16) 3636-6464 

http://nacional-inn.com.br 

Hotel Prince 

Rua Augusto Severo, 154 

Ribeirão Preto, SP, 14050-350 

Fone: (16) 610-7790 

Fax: (16) 635-5923 

http://www.princehotel.com.br 

 

http://www.sheltoninn.com.br/
http://nacional-inn.com.br/
http://www.princehotel.com.br/

