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Querido pastor, Saudações em Cristo Jesus, nosso sumo pastor.
Deus tem abençoado a PIBARA e temos a plena consciência de que, na
perspectiva do Reino de Deus, somos abençoados para abençoar.
Seguindo esse princípio e visando encorajar pastores e líderes, a PIBARA
decidiu realizar a II Conferência do S.A.L.T.O. nos dias 14 a 16 de setembro, a
fim de compartilhar uma visão equilibrada de crescimento saudável, testada
pela Igreja nos últimos 16 anos, mas sem abrir mão de suas doutrinas e
valores, com um crescimento acima da média, evidentemente pela graça de
Deus.
Motivada pelo reconhecimento da limitação financeira de muitos pastores de
igrejas com poucos membros, a Pibara imbuída desse espírito de abençoar
outros pastores e igrejas, oferecerá gratuitamente Hospedagem,
alimentação e inscrição (não ofereceremos transporte e nem passagens)
para um grupo de 100 pastores que serão escolhidos previamente por
inscrições feitas antecipadamente por ordem de chegada e que se
enquadrem nos seguintes critérios:
a) O inscrito, deve ser o pastor (a) titular da igreja.
b) A igreja tenha até 100 membros em seu rol.
c) A diretoria da igreja apoie a participação do pastor, o primeiro vicepresidente assinando a declaração de apoio anexado;
d) A igreja e o pastor estão abertos à possibilidade de crescerem em todos
os sentidos, sem abrirem mão de suas doutrinas;
e) Chegar antes de começar a Celebração no primeiro dia 14 (quinta-feira)
e só ir embora depois do encerramento no dia 16 (Sábado) a tarde.
Esperamos que você se enquadre neste perfil e que seja selecionado para
estar conosco nestes dias, que certamente serão abençoadores e poderão
fazer toda a diferença em sua jornada ministerial.
Grande abraço.

__________________________________
Luciano Estevam Gomes
Pastor titular da PIBARA

Acesse o site da Conferência.
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DECLARAÇÃO
Nome do pastor _____________________________________ Idade _____
Quantos anos de ministério _______

Telefone _______________ Quantos

anos como pastor dessa igreja __________ Email ______________________
Nome da Igreja (não pode ser congregação ou missão)___________________
Denominação ____________________ Quantos anos tem a igreja __________
Telefone ______________Endereço da Igreja __________________________
Bairro ___________________ Cidade ____________ CEP _________/______
Quantos membros a igreja tem hoje __________ Nome da esposa do pastor,
caso seja casado ___________________________Telefone______________
Declaramos a título de receber a gratuidade da Conferência do S.A.L.T.O.,
serem verdadeiras as informações e concordamos com as letras A, B, C, e E
dos critérios na carta convite apontados, desejando que esse tempo de
treinamento e aprendizagem abençoe grandemente a nossa igreja. Também
nos comprometemos a não desistir do processo, caso seja selecionado, a não
ser por força maior, por entender que, caso isso ocorresse, outro pastor e igreja
seriam impedidos ao mesmo benefício.
_________________________________________
PASTOR TITULAR

_________________________________________
VICE MODERADOR EM NOME DA DIRETORIA DA IGREJA
Data ______/_____________/__________.
Obs. Por favor, assine e nos envie com as assinaturas pelo e-mail
salto@pibara.org.br. Sua inscrição será feita somente através do e-mail da
conferência. As 100 participações gratuitas só serão consideradas inscritas ou
confirmadas – após análise dos critérios estabelecidos e da ordem de chegada – por
meio do envio de um e-mail.

