Adiamento do Congresso BWA – Perguntas Frequentes
1. Por que vocês decidiram adiar?
A BWA acompanhou de perto a pandemia Covid-19 pelo mundo e realizou uma análise abrangente sobre
o 22° Congresso Batista Mundial. A decisão foi tomada à luz de decisões governamentais, análises de
informações de especialistas em saúde, avaliações de possíveis impactos e restrições de viagem, contatos
com líderes regionais da BWA e múltiplos parceiros (mais recentemente com líderes batistas no Brasil),
além de negociações com o espaço locado no Rio de Janeiro, tudo isso visando desenvolver uma estratégia
e solução para o problema.
2. Quem decidiu adiar?
A decisão pelo adiamento foi tomada pelo Secretário Geral da BWA mediante consulta ao Presidente, ao
Primeiro Vice-Presidente, ao Tesoureiro, ao Comitê Executivo, ao Diretor do Congresso, ao Presidente do
Comitê do Congresso, aos Departamentos de Mulheres, Homens e Jovens, ao Secretário Geral da União
Batista Latinoamericana e às lideranças da Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional e
Convenção das Igrejas Batistas Independentes.
3. Quais as novas datas do congresso?
O 22° Congresso Batista Mundial foi reagendado para o período de 7 a 10 de julho de 2021.
4. Por que o Congresso foi adiado por um ano inteiro?
A BWA decidiu adiar para julho de 2021 visando garantir que a pandemia da Covid-19 tenha passado e
também considerando a disponibilidade do local do evento. Além disso, a decisão aproveita o fato de que
a maioria dos 240 membros da BWA agendam seus encontros anuais fora do mês de julho a fim de
participar da BWA.
5. O local do Congresso foi alterado?
Não. O 22° Congresso Batista Mundial será sediado no seguinte local:
Riocentro Convention & Event Center
Av. Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ, 22783-127, Brasil
6. O congresso em 2021 ainda incluirá a juventude, como planejado para 2020?
Sim. Jovens de 13 a 30 anos ainda terão um programa especial durante o Congresso. Também heverá
atividades para crianças de 3 a 12 anos.
7. Qual o impacto do adiamento na Conferência Global das Mulheres Batistas?
A Conferência Global das Mulheres Batistas foi reagendada para o período de sábado (03/07) a terça-feira
(06/07) de 2021.
8. Eu me inscrevi para 2020 e quero participar em 2021. O que devo fazer?
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Por enquanto, nada. Você continua inscrito(a) normalmente. Esperamos vê-lo(a) em julho de 2021.
Obrigado por seu compromisso e apoio ao Congresso BWA.
9. Eu me inscrevi para 2020 e não estou certo de que poderei participar em 2021. O que devo fazer?
Esperamos que você ainda consiga estar conosco em julho de 2021. Caso você decida mais tarde que não
poderá participar, o prazo final para cancelamento da inscrição é dia 31 de março de 2021. Estamos cientes
que o cancelamento às vezes é inevitável e nos comprometemos a trabalhar com você para que o processo
seja tranquilo. Devido à mudança imprevista, reduzimos a taxa de cancelamento para US$ 25. Essa redução
serve para mitigar o impacto financeiro dos inscritos e, ao mesmo tempo, permitir à BWA cobrir os custos
inalterados do processo de cancelamento. Para cancelar sua inscrição, por favor complete este formulário
e o envie para congress@bwanet.org.
10. Eu me inscrevi para 2020 e não poderei comparecer em 2021. O que devo fazer?
Sentimos muito que você não consiga estar conosco em julho de 2021, mas entendemos que isso seja
inevitável em alguns casos. Encorajamos você a doar sua taxa de inscrição para o fundo de bolsas do
Congresso (Congress Scholarship Fund) ou transferir sua inscrição para outra pessoa. Para fazer isso, por
favor, complete este formulário e o envie para congress@bwanet.org.
11. Por que há uma taxa de cancelamento de US$25?
Por conta do imprevisto impacto global da COVID-19 e na tentativa de limitar o impacto financeiro aos
membros de nossa família global, reduzimos a taxa de cancelamento original, de US$ 50, pela metade.
Essa redução serve para mitigar o impacto financeiro dos inscritos e, ao mesmo tempo, permitir à BWA
cobrir os custos inalterados do processo de cancelamento.
12. Eu não me inscrevi para 2020 e desejo participar em 2021. O que devo fazer?
Seja bem-vindo e se inscreva hoje mesmo! Por favor, inscreva-se em BWARio.org. Nós ampliamos o prazo
do lote inicial para o dia 31 de março de 2021.
13. Meu grupo se inscreveu para 2020. O que devemos fazer?
Sabemos que coordenar um grupo pode ser complicado, especialmente no caso de adiamento. Por favor,
entre em contato com Carolina Mangieri, Diretora do Congresso, neste e-mail: meetings@bwanet.org. Ela
o(a) assistirá na condução dessa mudança.
14. Meu ministério, minha organização ou meu grupo se inscreveu como Expositor ou Patrocinador do
Together 2020. O que devo fazer?
Esperamos que seu ministério, sua organização ou seu grupo continue interessado em participar conosco
em 2021. Por favor, escreva para communications@bwanet.org para mais detalhes.
15. Fiz uma reserva de hotel para 2020. O que devo fazer?
Nossa agência oficial de hotéis, Blumar Turismo, já está ciente do adiamento do Congresso. Se você fez sua
reserva por meio de nossa agência oficial, por favor escreva para a Blumar Turismo em
bwa2020@blumar.com.br a fim de conhecer sua política de ressarcimento e adiamento. Assim que
tivermos informações acerca do procedimento de reagendamento, iremos disponibilizá-las em
BWARio.org.
16. Já comprei minhas passagens aéreas para 2020. O que devo fazer?
Muitas companhias aéreas estão fazendo concessões tendo em vista a pandemia da Covid-19.
Encorajamos você a fazer contato com sua companhia aérea para tratar da alteração de seu voo.
17. Se eu tiver feito seguro pessoal de viagem, esse seguro foi cancelado?
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Sim. Um novo contrato deverá ser assinado com a nova data: 7 a 10 de julho de 2021.
18. Eu me inscrevi em uma Oportunidade de Missão para 2020. O que devo fazer?
As Oportunidades de Missão continuarão disponíveis antes, durante e depois do Congresso. A página
eletrônica das oportunidades de missão será atualizada assim que novas informações sejam
disponibilizadas. As informações incluirão como alterar seu compromisso de servir em 2021 caso você já
tenha se inscrito para uma Oportunidade de Missão.
19. Eu agendei um passeio turístico em 2020. O que devo fazer?
Nossa agência oficial de turismo, Blumar Turismo, já está ciente do adiamento do Congresso. Se você fez
sua reserva de passeio turístico por meio de nossa agência oficial, por favor, escreva para a Blumar Turismo
em bwa2020@blumar.com.br a fim de conhecer sua política de ressarcimento e adiamento. Assim que
tivermos informações acerca do procedimento de reagendamento, iremos disponibilizá-las em
BWARio.org.
20. Meu grupo de artes criativas se inscreveu para 2020. O que devo fazer?
Esperamos que seu grupo ainda esteja interessado em participar em 2021. Por favor, entre em contato
com rio2020arts@bwanet.org.
21. É possível eu receber uma carta-convite mais tarde?
Sim. Cartas-convite revisadas serão enviadas no início de 2021. Por favor, verifique a data de expiração de
seu passaporte e se assegure de que continuará válido seis meses após o Congresso. Se o seu passaporte
expira antes desse prazo, por favor escreva para congress@bwanet.org com o novo número de passaporte
para que a nova carta-convite saia de acordo. Agradecemos sua paciência.
22. Os novos diretores são empossados no Congresso. Quem será o presidente da BWA no biênio
2020-2021?
Os diretores de 2020-2025, liderados pelo futuro presidente, Tomás Mackey, começarão a servir no fim de
julho de 2020. Iremos promover um tempo especial de consagração para todos os diretores de 2020-2025
em julho de 2021. Durante o Congresso, também iremos agradecer aos diretores de 2015-2020, liderados
pelo atual presidente, Paul Msiza.
23. O Conselho Geral se reúne em julho. Ainda haverá um encontro do Conselho Geral em 2020?Detalhes
sobre um encontro on-line do Conselho Geral em julho de 2020 serão comunicados diretamente aos seus
membros.
24. De que outra forma a BWA está respondendo à Covid-19?
A BWA está provendo um papel chave de liderança entre a família batista, oferecendo cuidado pastoral a
convenções e uniões ao redor do mundo, liderando iniciativas globais de oração, concedendo ajuda a áreas
impactadas e monitorando desafios emergentes de direitos humanos.
25. De que maneira eu posso me conectar mais à família batista global?
Você pode se conectar à família batista global (que cresceu 31% nos últimos dez anos) recebendo notícias
semanais de oração, acompanhando nossas mídias sociais ou contribuindo financeiramente para
evangelismo e missões, formação de líderes, direitos humanos, assim como ajuda e desenvolvimento
comunitário.
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