Quadro de Conferencistas

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONFERÊNCIA
Do Manual da Igreja: Capítulo XXXII, PEDIDOS DE CONFERÊNCIAS. Por parte das igrejas filiais. ART. 2°. As filiais da
Igreja de Cristo, Cientista, podem, por intermédio de seu secretário, solicitar uma conferência a um membro do Quadro
de Conferencistas, e esse departamento lhes designará um orador.
Este formulário de pedido de conferência confirma que a Diretoria de sua igreja filial realizará uma conferência em uma
data acordada com o conferencista. Seu pedido automaticamente fornece os dados para o anúncio de sua filial,
veiculado na página “Encontre uma conferência”, no site christianscience.com/pt, e para as peças de divulgação (caso as
tenha solicitado). Por isso, preencha um formulário como este para cada conferência que sua igreja realizar. Quando
recebermos e processarmos seu pedido, enviaremos uma mensagem de confirmação ao conferencista e para os
endereços de e-mail fornecidos no formulário. Para atualizar as informações de sua filial, relacionadas a conferências,
envie um e-mail para o Quadro de Conferencistas, escrevendo para lecture@christianscience.com.

Preencha este formulário em seu computador e envie-o por e-mail para lecture@christianscience.com, e mantenha uma
cópia em seus arquivos.
Confirme se seus endereços de e-mail estão corretos, para recebimento da mensagem de confirmação deste
pedido.
*Os asteriscos indicam dados obrigatórios
DETALHES DA IGREJA/SOCIEDADE/CSO
*Nome da Igreja/Sociedade/CSO:
*Nome do Coordenador(a) da Comissão de Conferências:
*Telefone do(a) Coordenador(a) da Comissão de Conferências:
*E-mail do(a) Coordenador(a) da Comissão de Conferências:
*Nome do(a) Secretário(a) da igreja filial:
*Telefone do(a) Secretário(a):
*E-mail do(a) Secretário(a):
Site da igreja filial na Internet:
Telefone da igreja filial:

DETALHES DA CONFERÊNCIA
*Nome do(a) conferencista:
*Idioma da conferência:
*Data da conferência:
Horário da conferência:
Título da conferência:

*Tipo de conferência:
Presencial
Institucional
On-line
Áudio
Rádio

Forneça as informações que se aplicam ao tipo de conferência a ser realizada:

Local (evento presencial ou visualização conjunta de uma conferência on-line):
Endereço:
Cidade:
Estado:
País:
Taxa de entrada?
URL do site ou da transmissão ao vivo:
Telefone e código de acesso para ouvir a conferência:
Frequência e/ou site da rádio:

Você gostaria de anunciar a conferência on-line, na página “Encontre uma conferência”?

Sim

Não

Há algo mais que precisamos saber a respeito da conferência (por exemplo, título personalizado da conferência)?

Pedimos que preencha um formulário de pedido para cada conferência que sua igreja estiver realizando.
Envie um e-mail para lecture@christianscience.com, caso queira editar ou atualizar o pedido de conferência.
Envie um e-mail para bolpublicity@christianscience.com, caso queira receber peças de divulgação para sua conferência.

Nossas informações de contato:
Board of Lectureship, P07-10, The First Church of Christ, Scientist, 210 Massachusetts Avenue, Boston, MA 02115 EUA
E-mail: lecture@christianscience.com | Telefone: +1 617 450 3669
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