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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente e a Mesa Diretora da CGADB, convocam a todos os membros adimplentes, 
com base nos termos dos artigos 43, I e II e 44, II, do estatuto social, para que reunidos na 
46ª Assembleia Geral Ordinária, dos dias 28 de abril a 01 de maio de 2023, na rua Araxá, 
nº 505, Bairro - Ideal, Novo Hamburgo-RS, nas instalações da FENAC S/A – 
EXPERIÊNCIAS CONCECTAM, apreciarem e deliberarem sobre os assuntos da pauta 
estabelecida a seguir: 
 
TEMA: SERVINDO COM DIGNIDADE A IGREJA DE CRISTO, 1ª Carta aos Coríntios 15.9 
 
1) Relatórios da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal, relativos ao biênio 2021 e 2022, bem 
como dos demais órgãos P.J (pessoas jurídicas) vinculadas, na forma do artigo 5º, inciso II, 
do regimento interno; 
2) Homologação dos integrantes da Comissão Eleitoral, que organizará o pleito eleitoral na 
47ª AGO em 2025, nos termos dos artigos 43, XIV, e 50, § 2º, do estatuto social; 
3) Instituição por resolução do plenário do Departamento de Adolescentes da CGADB; 
4) Temas para apreciação e deliberação do plenário: 
a) Parecer da Comissão Especial designada na 45ª AGO: estabelecimento de critérios 
mínimos para a ordenação de ministros pelas convenções afiliadas à CGADB; 
b) Evangelismo e discipulado: pacto nacional de evangelização e discipulado, 
estabelecimento de década de evangelização e discipulado, mês de evangelismo global e 
estabelecimento de calendário nacional de evangelização; 
c) Parecer da Comissão Especial designada na 45ª AGO: Liberdade Religiosa; 
d) Os impactos da síndrome de burnout no exercício do ministério divino. 
 
Comunica, outrossim, que o evento será realizado no endereço acima mencionado, 
obedecendo a seguinte programação: 
 
Dia 28/04/2023: às 19h00min, cerimônia de abertura e culto de adoração a Deus; 
 
Dia 29/04/2023: das 09h00min às 11h00min, culto de Santa Ceia do Senhor; das 14h00min 
às 17h00min, 1ª sessão plenária, e, das 19h00min às 21h00min, culto pentecostal; 
 
Dia 30/04/2023: das 09h00min às 17h00min, com intervalo das 12h00min às 14h00min para 
almoço, 2ª sessão plenária, e, das 19h00min às 21h00min, culto pentecostal; 
 
Dia 01/05/2023: das 09h00min às 17h00min, com intervalo das 12h00min às 14h00min para 
almoço, 3ª e última sessão plenária, e, das 19h00min às 21h00min, culto de encerramento. 
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A CGADB, não irá fornecer alimentação, locomoção e hospedagem, custos citados são de 
inteira responsabilidade de cada membro. 
 
Nos termos do artigo 8º, incisos III e IV, do estatuto social, poderão se inscrever os ministros 
que estiverem adimplentes com as suas anuidades até o dia 31 de dezembro de 2022. 
 
As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 01 de julho de 2022, até às 19h00min 
(horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2023, mediante pagamento da taxa irrestituível 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), através da área do ministro, no 
site www.cgadb.org.br, e também pelo aplicativo CGADB, pagamento poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito, sendo este valor parcelado em até cinco parcelas, ou por boleto 
bancário em parcela única, sendo vedado o pagamento de inscrição diretamente na 
Tesouraria. Confirmação da efetivação da inscrição após a comprovação do estabelecimento 
bancário. 
 
Nos termos do artigo 74 do estatuto social, no período da AGO será também realizado o 
encontro da UNEMAD - União Nacional das Esposas dos Ministros, no mesmo local e 
período, sendo as inscrições das interessadas pelo site www.unemad.com.br, a partir de 01 
de julho de 2022 a 24 de fevereiro de 2023, e o pagamento da taxa irrestituível de R$ 100,00 
(cem reais), através de boleto bancário.  
 
Semelhantemente, no mesmo local e período, será realizado encontro nacional da juventude, 
sob a coordenação do CNJ - Conselho Nacional da Juventude da CGADB, mediante a 
inscrição gratuita dos interessados pelo site www.cgadb.org.br, a partir de 01 de julho de 
2022 a 24 de fevereiro de 2023. 
 
A Secretaria da CGADB disponibilizará a lista dos ministros inscritos até o dia 10 de março 
de 2023, para a conferência, sendo da responsabilidade de cada interessado, até o dia 16 de 
março de 2023, verificar a regularidade de sua inscrição, a partir da qual será expedida a 
lista definitiva dos inscritos aptos à participação do evento, pois, não havendo comprovação 
de pagamento, a inscrição será tida como não efetivada, não sendo permitida qualquer 
alteração após a publicação da lista final. 
 
O controle de acesso dos membros às sessões plenárias será permitido de forma eletrônica, 
com a indispensável identificação pessoal de cada um dos inscritos, sendo obrigatória a 
atualização cadastral do endereço eletrônico e telefone celular de cada inscrito. 
 
A realização do evento estará subordinado às regras sanitárias estabelecidas pelas 
autoridades federais, estaduais e municipais. 
 
Todas as sessões serão na modalidade presencial. 
 

http://www.cgadb.org.br/
http://www.unemad.com.br/
http://www.cgadb.org.br/
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Este edital de convocação poderá ser alterado por meio de aditamento, na hipótese de 
alteração das regras acima expostas. 
 
Informações adicionais e ou consultas poderão ser realizadas na Sede Administrativa da 
CGADB na Av. Vicente de Carvalho, 1083, Rio de Janeiro, RJ, ou pelos telefones: 21-
33513054, 21-98921-4263 WhatsApp e pelo e-mail: atendimento@cgadb.org.br . 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022. 
 
 
 
 

PR. JOSÉ WELLINGTON COSTA JUNIOR 
PRESIDENTE 

mailto:atendimento@cgadb.org.br

