
 
ASSOCIAÇA O DAS IGREJAS BATISTAS REGULARES DO CEARA  

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA 71ª ASSEMBLEIA DA AIBRECE  

LOCAL: ACAMPAMENTO PENIEL IGUATU 27 a 30 JULHO 

 

Resumo Financeiro: 

Entradas 110 inscrições completas e 9 inscrições parciais, com as ofertas durante o ano de 6 igrejas (IBR Graça, 

IBR Novo Juazeiro, IBR Manaaim, PIBR Farias Brito, IBR Jordão, IBR Vila São Pedro) de R$ 2.596, rendimentos da 

conta de R$ 1.210,12, negociações de refeições com o acampamento de 49,63, fazendo um total de entradas de 

R$26.795,75. Saídas: despesas com o site de R$ 549,90 e estornos das inscrições no site de R$ 1.340,00. Também 

houve saídas com o processo em Cascavel – CE de R$ 5.000, despesas com a internet de R$ 169,00; despesas com 

deslocamento da diretoria da AIBRECE de R$ 830,00; despesas com acampamento de R$ 17.160,00, despesas com 

papelaria de R$ 185,00 e R$ 92,50; despesas com o contador de R$ 102,00 e ofertas para os preletores de R$ 

1.200,00, totalizando as saídas em R$26.626,90 ficando saldo do período R$168,85; com o saldo anterior de 

R$24.001,44 ficou então SALDO TOTAL R$24.170,31. A composição: tendo saldo em banco R$ 24.120,68 e em 

caixa R$49,63. 

Resumo Estatísticas: 

 REPRESENTAÇÃO DAS IGREJAS: 51 IGREJAS enviaram DELEGADOS (aumento de 25% em relação ao ano 

anterior) 

 Com a presença total de 107 DELEGADOS (aumento de 30% em relação ao ano anterior) 

 1 NOVA IGREJA ASSOCIADA: IGREJA BATISTA REGULAR DE LIMA CAMPOS – AGORA SOMOS 84 IGREJAS 

ASSOCIADAS. 

 

Decisões tomadas: 

1) A associação sugere que AS IGREJAS QUE NÃO SÃO SÓCIAS-MANTEDENORAS do acampamento batista 

Peniel pelo menos uma vez por ano, na assembleia anual da associação, contribuam com o acampamento 

com 10% de um salário-mínimo ou com o que for possível, explicitando que isso não fará da igreja sócia-

mantenedora*. 

2) A AIBRECE irá visitar um campo por ano, para apresentar à assembleia da associação como o 

desafio de um possível local para trabalho missionário.   

 

 

_______________________________________________  

Rafael Batista Landim 

presidente 

 

 

 

 

*Uma igreja SÓCIO MANTENEDORA desfruta do privilégio de que  seus membros não pagarem estadia em seus próprios retiros. Não 

esqueçam, nosso acampamento precisa de IGREJAS SÓCIO MANTENEDORAS para se manter e melhorar sua infraestrutura.  


