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________________________________________________________________________________
Curitiba, 06 de novembro de 2018.

AMADOS IRMÃOS DAS IGREJAS BATISTAS REGULARES DO BRASIL,
Somos extremamente gratos ao Senhor por tudo o que Ele faz nas nossas igrejas. Contudo,
queremos que Ele nos use pra fazermos muito mais do que temos feito até agora. E isso se dá
através da nossa UNIÃO. Para isso existe a AIBREB: para unir nossas forças, nos apoiarmos e, assim,
cooperarmos para o crescimento do Reino de Deus.
A nossa assembleia bianual é o ponto de encontro dessa união. Queremos convidar a todos a
participarem. Mas, principalmente, é fundamental a participação dos pastores!
Irmãos, quero incentivar vocês a enviarem seus pastores e esposas para a próxima assembleia.
Será um investimento maravilhoso em suas vidas, que vai beneficiar diretamente a igreja como um
todo. Afinal, quem é que ganha quando o pastor volta de um congresso animado e fortalecido?...
VOCÊS: A IGREJA!!
33ª ASSEMBLEIA DAS IGREJAS BATISTAS REGULARES DO BRASIL
Hotel Paia do Sol – ILHÉUS – BA – 01 a 04 de abril de 2019

Há vários benefícios em enviar seus pastores para a 33ª Assembleia da AIBREB:
1. Eles poderão conhecer (ou rever) os colegas pastores de vários campos do Brasil,
promovendo a união e o ânimo entre eles.
2. Serão edificados com palestras e discussões sobre o tema de “Crescimento de Igrejas” de
uma forma atual e centrada nas Escrituras.
3. E poderão desfrutar de um tempo maravilhoso de refrigério, na companhia de irmãos
maravilhosos, com todo o conforto de um hotel à beira mar.
As inscrições podem ser feitas pelo site: aibreb.org.br. Lá vocês encontrarão todas as informações
de preços e acomodações. Enviem seus pastores e venham junto com eles!!!
Que Deus os abençoe a continuar investindo na Obra de Cristo.
Abraços fortes.

PAULO CESAR BONDEZAN
Presidente da AIBREB
(41) 99865-8107

“Eu neles, e tu em mim, a fim de sejam aperfeiçoados na unidade...” - João 17.23
Visite o nosso site: aibreb.org.br

