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Ijuí, 05 de outubro de 2020. 
 
Prezados Pastores e Famílias! 
Prezados Líderes das Igrejas e Congregações da Convenção Batista Pioneira! 

 

Saudamos a todos vocês no amor do Senhor e na Sua graça infinita! 

Temos a satisfação de entrar em contato com todos vocês, levando as primeiras informações do próximo 
Congresso Anual de Pastores e Esposas da OPBB-Pioneira. Este evento vai acontecer nos dias 04 a 08 de outubro 
de 2021. Os dados repassados aqui podem servir para que Pastores e Igrejas se organizem e haja, assim, uma 
boa participação neste Congresso. 

O tema que irá nortear o Congresso é “Quanto tempo vai durar o que você lidera?”, e para tratar deste 
assunto teremos a presença do Pr. Josué Campanhã, como preletor principal. As crianças também serão 
contempladas com atividades especiais durante o Congresso! 

Depois de exaustiva pesquisa de locais e valores, decidimos realizar o Congresso 2021 no Hotel Renar 
em Fraiburgo/SC, num lugar muito aconchegante e com uma estrutura adequada para receber a todos. 

Seguem os valores do investimento do Congresso em 2021, conforme tabela abaixo: 

O pagamento poderá ser feito antecipadamente e de forma parcelada em até 10 vezes, de janeiro a 
outubro de 2021, até o Congresso, por depósito ou transferência na conta da Ordem (Banco do Brasil – Ag. 0371-
9 – C/C 4880-1 – CNPJ 87.647.277/0001-99). Todos os depósitos efetuados deverão ser comunicados e o 
comprovante enviado para o tesoureiro para fins de registro (financeiro@batistapioneira.edu.br). No caso de 
pagamento integral deverá ser feito no mínimo 10 dias antes do Congresso para que a inscrição seja efetivada. 

A data limite para a inscrição será 20 de setembro de 2021, exclusivamente pelo link que será enviado 
aos pastores. Não há garantia de vagas após esta data. Cancelamentos de inscrição, com devolução de valores, 
só serão aceitos em casos de força maior e com o mínimo de 10 dias de antecedência do início do Congresso. 

No decorrer do Congresso será realizada a assembleia deliberativa da Ordem. Diversos assuntos serão 
debatidos e encaminhados. Um dos assuntos será a Eleição da Nova Diretoria. A Convocação será enviada 
posteriormente. Pedimos a todos que orem por direção de Deus sobre estas questões. Também no Congresso, 
será realizado o Encontro da UNESPA (União das Esposas de Pastores). Uma carta divulgando mais informações 
sobre este evento será enviada posteriormente. 

Como Diretoria da OPBB-Pioneira, nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas ou outros 
esclarecimentos. Contatos: Presidente – (49)99975-1829; Secretário – (55)98136-5421 (ambos os números são 
WhatsApp). 

Pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil - Seção Pioneira, 
 
 

 
Pr. Denis Moacir Beuter – Presidente    Pr. Claiton André Kunz – Secretário 

Valor total do Congresso por Pessoa (adulto) e crianças com 12 anos ou mais (Quarto Duplo) R$ 990,00 

Valor total do Congresso por Criança de 06 a 11 anos R$ 470,00 

Valor para crianças com 05 anos ou menos Cortesia 

Valor total do Congresso por Pessoa (adulto) em quarto individual  R$ 1.700,00 

Bônus por ano de Anuidade paga = R$ 10,00 de desconto, até o total de R$ 50,00 (extensivo à esposa) 
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