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          Curitiba, 05 de Maio de 2022.  
 

 
 
À 
IGREJA BATISTA 
Assunto: CONVOCAÇÃO 
 
 
 
Na qualidade de Presidente da Convenção Batista Paranaense, no desempenho 
das funções a mim atribuídas conforme o termo do “Art. 5º” do seu estatuto, 
convoco a igreja a enviar seus mensageiros na quantidade prevista, sendo: 10 
(dez), mensageiros por igreja e mais 01 (um), por grupo de 50 membros ou 
fração, incluindo os membros das congregações em conformidade com o (art. 
19º do Regimento Interno da CBP), para participar da 92ª Assembleia Geral da 
Convenção Batista Paranaense, a realizar-se nos dias: 
 

• 23 a 26 de junho de 2022 
• Local: Centro de Eventos do Hotel Golden Park Internacional 
• Endereço: Rua Almirante Barroso, 2006, Bairro – Centro 
• Município: Foz do Iguaçu – Paraná 

 
 
Na ocasião será feita a reforma do Estatuto e homologação da reforma do 
Regimento Interno da Convenção Batista Paranaense. 
 
Certo de sua participação, reitero os votos de estima e consideração.  
Desejo as mais ricas bençãos do Senhor. 
 
Vide verso. 
 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Pr. Hilquias da Anunciação Paim 

Presidente da Convenção Batista Paranaense 
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Orientações para as Inscrições 
 
Segue em anexo a ficha de inscrição e credencial para preenchimento com o 
nome completo e demais informações de cada mensageiro. Caso necessite, 
poderão ser feitas mais cópias, observando o número de mensageiros que a 
igreja tem direito a enviar. Favor preenchê-la corretamente com todas as 
informações solicitadas e devidamente assinada pelo representante legal da 
igreja. Ressaltando que os mensageiros das congregações deverão ter sua carta 
credencial assinada pelo representante legal da igreja mãe. 
 
Para facilitar sua inscrição e receber o livro da assembleia digitalizado, o 
mensageiro poderá enviar a ficha de inscrição e credencial preenchida até o dia 
25 de maio. Após essa data encaminhar a ficha por e-mail, Correio ou WhatsApp 
para o escritório da CBP. Será necessária a ficha de inscrição e credencial para 
se inscrever na assembleia. 
 
 
Abaixo seguem os horários das reuniões para a assembleia. 
 

 
 

Dia 23.06 – QUINTA-FEIRA 
13h30 às 18h
     Ordem dos Pastores

20h às 21h40
     Assembleia da CBP
 

9h às 18h
     Assembleia da CBP
      Eleição da Diretoria

20h às 21h40
     Assembleia da CBP
      Noite Missionária

Dia 24.06 – SEXTA-FEIRA Dia 25.06 – SÁBADO

9h às 12h
     UFMBP
     ASBP
13h30 às 15h
     ORGANIZAÇÕES AUXILIARES
         -Associação dos Músicos
         -Esposas de Pastores 
         -Educadores Cristãos

15h às 18h
      HOBAPAR       
      JUBEPAR        
      UFMBP
      ASBP - Feira de Projetos

18h
    Encerramento
20h às 21h40
     Assembleia da CBP
      Momento Gratidão Pr. Izaias

CONGRESSOS DAS ORGANIZAÇÕES 9h às 12h30
     Assembleia da CBP
      Posse Diretoria e Diretor Geral

Dia 26.06 – DOMINGO


