LIGA DE LEIGOS LUTERANOS DO BRASIL
DIRETORIA NACIONAL DA LLLB – Gestão 2017/2019

“Leigos e pastores, junto servindo ao Senhor”

De: Diretoria da LLLB
Para: Toda a Igreja - IELB

CIRCULAR 07
Querida Igreja! Que essa os encontre na graça e na paz do Senhor Jesus.
Com alegria queremos compartilhar que tudo está sendo feito com amor, carinho e dedicação para
receber a todos em nosso 23’ Congresso Nacional de Leigos de 29 agosto à 01 de setembro na cidade de Bento
Gonçalves-RS. Temos no dia de hoje em torno de 600 inscrições.
Como é do conhecimento da igreja, este evento foi lançado em maio de 2018, 16 meses de
antecedência, com uma projeção de 1.500 participantes ou mais. Para tanto reservamos o Fundaparque, centro
de eventos da cidade de Bento Gonçalves-RS, que tem espaço e condições para tal. Estando hoje a 4 meses do
evento, e devido ao número de inscritos até o momento, ficou decidido que o congresso vai ser realizado nas
dependências do Grande Hotel Dall’Onder, que tem capacidade para 950 em sua plenária. Esta decisão já havia
sido divulgada na circular de n’ 05.
Os inscritos a partir de 10 de maio, estarão hospedados no 2’ hotel da Rede: Dall’Onder Vittoria Hotel,
pois o 1º já está completo. Distância 1.2 km da plenária. Mapa vai estar na 3’ pagina.
Café da manhã no próprio hotel que estão hospedados. Almoço e janta no Grande Hotel Dall’Onder,
local da plenária.
Queremos destacar alguns pontos importantes que envolvem a agenda do congresso, para que todos
possam organizarem-se:
*Dia 29 de agosto (Quinta Feira) a partir das 13hs, no Grande Hotel Dall’Onder, situado a Rua Hermy
Hugo Dreher, 197 – Bento Gonçalves-RS, recepção aos congressistas para entrega de material do congresso e
processo de check-in junto ao hotel designado, conforme inscrição.
Ainda dia 29 de agosto: (Quinta Feira)
* 18h Jantar.
* 20h Culto de abertura.
* Dia 30 agosto (Sexta Feira) plenária manhã, tarde e noite.
* Dia 31 agosto (Sábado) plenária manhã e noite. Tarde livre.
* Dia 01 setembro (Domingo) na parte da manhã culto e após almoço encerrando o congresso.
Importante:

Para realizar passeios no sábado à tarde, poderão fazer contato com agência de turismo e
programar. Os passeios NÃO estão inclusos no valor da inscrição do 23º Congresso, devendo os
mesmos serem pagos direto na agência. Fica a sugestão para quem já estiver pela cidade na quinta
pela manhã ou mesmo a tarde, visitar a Vinícola Aurora, que fica bem próximo ao hotel do evento.
Fone da Vinícola para contato: 54-34552000
Agência está situada dentro do Hotel:
Rodrigo Ricieri - Coordenador de Turismo – Fone Comercial (54) 3455.3570
Fone Celular (54) 99693.1025 – site www.dallonder.com.br/viagenseturismo
E-mail: agencia@dallonder.com.br

Para os congressistas que chegarem de avião no aeroporto Salgado Filho ou ainda no
aeroporto de Caxias do Sul, faça contato conosco para reservar seu translado:
E-mail : presidencia@lllb.org.br ou secretaria@lllb.org.br

ORGANIZE SEU GRUPO OU ENTRE PARA A LISTA GERAL DENTRE OS QUE CHEGARÃO NA
QUARTA DIA 28 OU QUINTA DIA 29.
VALORES DE IDA: ( AEROPORTO > HOTEL )
VALOR POR PESSOA: R$ 45.00 PARA GRUPO DE 18 PESSOAS OU MAIS.
VALOR POR PESSOA: R$ 60.00 PARA GRUPO DE 13 PESSOAS
VALOR POR PESSOA PARA GRUPO MENOR DE 13 PESSOAS: R$ 85.00
OBS: VALOR PAGO POR BANCO OCUPADO ( NÃO HÁ VALOR DIFERENCIADO P/ CRIANÇAS)
PROGRAME SUA VOLTA AO AEROPORTO. VALORES: IDEM TABELA ACIMA
Vale ressaltar que os congressistas irão chegar em diversos horários, e as lotações sairão
após serem completadas, devendo o grupo que já chegou, aguardar um tempo para sua saída.
OBS: OS PEDIDOS DE IDA E VOLTA SERÃO ACEITOS ATÉ A DATA DE 31 DE JULHO 2019.
Os grupos de excursões deverão fazer inscrição dos motoristas: está descrito no folder do site.
LEMBRETES:
Os departamentos que ainda não realizaram sua filiação, este é um bom momento. Envie sua
solicitação para e-mail: secretaria@lllb.org.br
Os pastores inscritos, tragam seu Talar com Estola Vermelha, para participar no culto de encerramento
no domingo dia 01 de setembro.
Departamentos e distritos: Tragam seu estandarte.
Pais: não esqueçam de trazer os documentos de seu(s) filho(s). Será exigido no check-in.
Também em tempo, lembrar a todos de suas ofertas para com nosso projeto de Formação de Obreiros.
Sugestão são duas ofertas anuais. Repasse aos demais homens da igreja, não somente aos que participam de
departamento. Muitos talvez não saibam deste maravilhoso projeto. Divulgue.

Um abraço aos irmãos leigos e pastores. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre todos.

Diretoria LLLB
Gestão 2017/2019

