
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019 
 
Às 
Igrejas Batistas da 
Convenção Batista Carioca 
 
Prezados irmãos, 
 
        Em nome do Presidente da Convenção Batista Carioca, Pr. João Reinaldo 
Purin Junior, convoco as igrejas filiadas à CBC para enviarem seus representantes, 
conforme o  Artigo 18 § 3° do Regimento Operacional: “Cada igreja filiada poderá 
credenciar mensageiros na quantidade de até 05 (cinco), por sua condição de ser 
igreja, mais 01 (um) por grupo de 50 (cinquenta) membros ou fração, limitado este 
credenciamento ao número máximo de 30 (trinta) representantes por igreja”, para a 
115ª Assembleia Anual, a iniciar-se no dia 15 de maio de 2019, quarta-feira, às 
19h30, e com continuidade nos dias 16 e 17 de maio de 2019, sendo o início no 
dia15, às 19h30,dia 16 de 14h às 21h30, dia 17 de 09h30 às 21h30, no Templo da 
Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, situado à  Avenida Meriti, 2470, Vila da 
Penha - Rio de Janeiro – RJ. Fone: (21) 3351-2922 
       O modelo de credencial está anexo e pode ser reproduzido, bem como 
copiado do site da CBC. A inscrição também poderá ser feita através do nosso site, 
a partir de 16 de abril de 2019: www.batistacarioca.com.br. 
      O valor da inscrição será: R$ 15,00 (quinze reais) para Mensageiros de 18 a 
35 anos (Livro Digital), R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para Mensageiros que 
optarem pelo Livro Digital e R$ 50,00 (cinquenta reais), o Livro Impresso, apenas 
para ajudar no pagamento do material (livro, pasta, cópias, crachá etc.). 
         Conto com a preciosa presença do pastor e dos membros dessa querida 
igreja.  
 
Fraternalmente em Cristo, 
 
 
Pr. Nilton Antonio de Souza 
Diretor Geral da CBC  

 
Em Tempo: 

1. Conforme decisão do Conselho da CBC, os primeiros 200 mensageiros 
inscritos poderão optar pelo Livro impresso ou digitalizado. A partir dos 200 
inscritos que escolherem o Livro impresso, os demais só poderão receber o 
Livro digitalizado.  
 

2. Sugerimos que as igrejas paguem as inscrições dos seus mensageiros, a 
exemplo de muitas que assim já estão procedendo. Com isso poderão fazer 
as suas inscrições junto à CBC, com antecedência. 
 

3. Cada mensageiro, ainda que tenha feito a sua inscrição com antecedência, 
precisará trazer a credencial assinada pelo presidente da igreja.  


