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Igrejas portuguesas assinam
reconhecimento mútuo do Batismo
Os representantes das
igrejas Católica, Lusitana,
Presbiteriana e Metodista
em Portugal assinaram em
Lisboa, no dia 25 de janeiro,
uma declaração de reconhecimento mútuo do Batismo.
A assinatura aconteceu
durante a celebração ecumênica nacional, na catedral Lusitana (igreja Anglicana) de São Paulo,
na presença de D. Manuel Clemente,
patriarca de Lisboa e presidente da
Conferência Episcopal Portuguesa.
“Sejamos consequentes e avancemos”, pediu o patriarca aos presentes na celebração que juntou,

ao final da tarde, dezenas de jovens das diferentes igrejas cristãs.
O representante da igreja Ortodoxa (Patriarcado Ecumênico de
Constantinopla) em Portugal não
esteve presente na celebração por
motivos de saúde, tendo sido assegurado a sua assinatura posterior.

52ª Assembleia da CNBB teve celebração
ecumênica
Foi realizada, no dia 6 de maio
deste ano, uma celebração ecumênica com a participação dos bispos
e de representantes de diversas
igrejas cristãs. A cerimônia foi organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo
Inter-religioso da CNBB.
Para o presidente da Comissão,
dom Francisco Biasin, este é um
evento muito importante na programação da Assembleia Geral.
Participaram da celebração re-

presentantes da Igreja Armênia, da
Igreja Ortodoxa de Antioquia, da
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e outras denominações cristãs.
Também estava presente a secretária geral do Conselho Nacional
de Igrejas, Romi Bencke.

Reunião de
diretoria do CONIC
Teve início, no dia 26 de março, a reunião de diretoria do
CONIC. O evento, encerrado no
dia 28, foi realizado na sede das
Pontifícias Obras Missionárias
(POM), em Brasília (DF).
No primeiro dia de atividades, além dos assuntos administrativos, esteve na pauta a
finalização do Plano Estratégico do Conselho para os anos
de 2014 a 2020 e a discussão
da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2016.
No dia 27, quinta-feira, foi
a vez do Conselho Curador –
presidentes das cinco igrejas-membro do CONIC – se reunir.
Aproveitando este momento,
o CONIC, juntamente com a
Coordenadoria Ecumênica de
Serviço (CESE), o Conselho
Latino Americano de Igrejas
(CLAI) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC),
promoveu um ato em favor de
um compromisso coletivo pela
DEMOCRACIA.
Na sexta-feira, 28, as atividades apenas deram continuidade às discussões já iniciadas
nos dias anteriores.
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Em Brasília, CONIC recebe embaixador da Palestina
No momento em que o
mundo tenta achar uma solução para a guerra que já deixou quase 2 mil mortos Faixa
de Gaza, a secretária-geral do
CONIC, Romi Bencke, recebeu
na sede da entidade, na quarta-feira, 6 de agosto, o embaixador da Palestina no Brasil,
Ibrahim Alzeben. Com a visita, o chefe da representação
diplomática palestina não apenas
expôs os impactos do conflito, mas
pediu a solidariedade das igrejas.
O embaixador ressaltou o grande
número de crianças vitimadas e fa-

lou da dificuldade que o povo palestino daquela região terá para reorganizar suas vidas. Além disso, Alzeben
falou sobre a importância do reconhecimento da Faixa de Gaza como
um patrimônio da humanidade, por

ser um lugar sagrado para três
grandes religiões.
A pastora Romi, por sua vez,
apresentou documentos já
emitidos pelo CONIC e demais
organizações parceiras condenando os ataques e a violência
em Gaza, reforçando o apoio
do Conselho ao povo palestino e às vítimas da guerra. A
secretária-geral ainda mostrou os esforços comunicacionais
do CONIC em expor, de diversos
meios, algumas ações desumanas,
como ataques em escolas da ONU
e o massacre de civis.

Campinas (SP) recebe reunião de regionais do CONIC
O Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs do Brasil – CONIC reuniu,
nos dias 10 e 11 de abril, em Campinas (SP), representantes Regionais
do Conselho. Dos atuais 18 Regionais, 12 participaram da reunião.
Dentre os temas trabalhados,
destacam-se a finalização do documento sobre Diálogo Inter-Religioso elaborado pela Comissão
Teológica. Apresentou-se, ain-

Editorial
Amigos e amigas,
É com muita alegria que lançamos este primeiro número do
novo Informativo do CONIC.
Nosso objetivo é manter nossos
parceiros, regionais, organismos
ecumênicos e demais pessoas que
se identificam com a proposta de
nosso Conselho informados sobre
as principais ações a atividades realizadas por nós.
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da, o novo Plano Estratégico
do CONC para o período 2014
a 2020. Após a apresentação
ocorreu o debate sobre como
ampliar a interação entre os Regionais e o CONIC.
Também foram partilhadas
informações sobre a inserção do
CONIC no debate sobre a Reforma Política, momento em que
os Regionais foram convidados
A tiragem deste informativo será
trimestral e sua distribuição será eletrônica. Quem sabe, no futuro possamos torná-lo impresso também.
Neste número destacamos as
principais ações realizadas neste
primeiro semestre de 2014.
Nossa diretoria tem se empenhado muito para fortalecer a presença
ativa e protagonista do CONIC junto às Igrejas e à sociedade em geral.
Nosso testemunho público pretende ser coerente com a mensagem

para se envolverem nas campanhas de coletas em seus estados.
do Evangelho de João 17.21 que
nos pede que todos sejam um
para que o mundo creia.
Queremos ser um organismo
que proclama o ecumenismo e o
diálogo inter-religioso como valor e
dom. Aprender a caminhar juntos e
em paz é um imperativo para que a
coexistência entre diferentes se torne uma realidade concreta.
Dom Manoel João Francisco
Presidente

Ato inter-religioso pede paz na Faixa de Gaza
Os horrores da
violência na Faixa
de Gaza, que em 27
dias vitimou quase
2.000 pessoas, em
sua grande maioria
mulheres e crianças
palestinas, contrastam profundamente com a paz encontrada em ambientes de oração
a exemplo do Templo Budista de
Brasília (DF). O lugar sagrado reuniu,
na manhã do dia 2 de agosto, pessoas de diversas correntes religiosas,
igrejas e organizações, para um mo-

mento de oração e reflexão pela paz
na Palestina.
O anfitrião responsável pelo Templo, monge Shôjo Sato, evocou a
harmonia de todo o universo. “Inspirando eu me acalmo, expirando eu
sorrio. Inspiro a sabedoria e me acal-

Compromisso coletivo pela democracia
Em um contexto de memória dos 50 anos do golpe
militar, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil (CONIC), em parceria
com outras organizações,
lançou no dia 27 de março
a declaração pública “Compromisso coletivo pela democracia – Brasil: ditadura
nunca mais”.
O documento, lançado em parceria com CESE, INESC e CLAI, é
uma voz profética nesse momento

histórico para a sociedade brasileira. Ele alicerça mais uma vez a atuação das igrejas cristãs do país na
luta pela plena democracia e pela
garantia de direitos humanos.

Roda de conversa sobre Fé e Conjuntura
CONIC e Visão Mundial promoveram, no dia 2 de julho, em Brasília (DF), uma roda de conversa sobre Fé e Conjuntura. O evento foi

realizado na catedral anglicana da
Ressurreição, e teve como debatedor o sociólogo Rudá Ricci – mestre em Ciências Políticas e doutor
em Ciências Sociais.
No dia seguinte (3), um grupo de
pessoas ligadas à diferentes organismos reuniram-se no escritório
sede do CONIC para, entre outros
objetivos, aprofundar o tema.

mo, expiro a compaixão
e sorrio”, dizia o monge
introduzindo a assembleia na meditação.
“Por trás dos conflitos existem interesses
econômicos e bélicos
que são colocados acima da vida”, afirmou Romi Becke,
secretária do CONIC. “Reafirmamos a nossa esperança de que as
transformações econômicas, sociais e humanas são possíveis. Estamos cansados de uma humanidade
que vive da guerra”, reforçou.

REJU tem
nova facilitação
nacional
A Rede Ecumênica da Juventude (REJU) escolheu para sua nova
facilitação nacional, após um importante e interessante período
de indicações e diálogos, Edoarda
Scherer, que integra a REJU-RS.
A mudança da facilitação
- que foi ocupada por Daniel
Souza (REJU-SP) - aconteceu
em agosto deste ano, na reunião anual do Fórum Ecumênico ACT Brasil (FEACT).
BIOGRAFIA:
Edoarda Sopelsa Scherer, 23
anos, iniciou a sua caminhada
no movimento paroquial CLJ
(Curso de Liderança Juvenil)
da Paróquia Santo Antônio de
Estrela, RS, Diocese de Montenegro, da ICAR, em 2006, integrando a articulação do Setor
da Juventude na mesma diocese entre os anos de 2008-2010.
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IPU realiza Assembleia e instala novo Conselho Coordenador
A Igreja Presbiteriana Unida (IPU) realizou, entre os
dias 31 de julho e 3 de agosto, em Belo Horizonte (MG),
uma Assembleia Geral Ordinária. O momento foi oportuno, entre outras coisas, para
que fosse eleito o novo Conselho Coordenador da igreja,
que permanecerá à frente da
instituição até julho de 2017.
O CONIC esteve representado no
evento pela secretária-geral Romi
Bencke. Ela apresentou a saudação
da diretoria à Assembleia reunida

e descacou a importância histórica
da IPU para o movimento ecumênico brasileiro. Nomes relevantes da
igreja são protagonistas deste movimento, como os reverendos Jaime
Whright e João Dias Araújo, que du-

rante anos integraram a Comissão Teológica do CONIC.
“A participação na Assembleia foi uma grande oportunidade de dialogar de forma
mais próxima com as lideranças da IPU. Também foi um
momento oportuno para divulgar algumas atividades que
estão sendo preparadas pelo
CONIC, entre elas, o ‘Simpósio Missão
e Ecumenismo: Testemunho Cristão
em um Mundo Plural’ e a próxima
Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) de 2016”, afirmou Romi.

Anglicanos e católicos unem forças contra o tráfico humano
O papa Francisco e o arcebispo
da Cantuária, Justin Welby, líder
máximo da Comunhão Anglicana,
firmaram no dia 16 de junho um
compromisso entre suas igrejas para
trabalhar mais estreitamente no
combate ao “grande mal” do tráfico
humano e da escravidão moderna.
“É um crime que todos precisamos superar com urgência, como
uma questão de dignidade humana, liberdade e integridade da

vida. Que Deus possa
nos dar a determinação
e cooperação de que
precisamos juntos”, disse Welby.
Francisco falou do
“horror frente à escória
do tráfico humano e das
formas de escravidão
moderna”. “(As igrejas
devem) ficar juntas, com
perseverança e determinação, em

oposição a este grave mal”, acrescentou o papa.

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
Cristãos do Hemisfério Sul celebraram, entre os dias 1 e 8 de
junho, a Semana de
Oração pela Unidade
dos Cristãos (SOUC).
O tema deste ano foi
“Acaso Cristo está dividido?”, conforme 1
Cor 1:1-17.
A ação é promovida em todo o mundo
pelo Conselho Pontífi4

ce para Unidade dos Cristãos e pelo
Conselho Mundial de Igrejas (CMI).

SCS Quadra 01 Bloco E
Edifício Ceará, 713
CEP: 70303-900 – Brasília – DF
Fone/Fax: 61 3321 4034
www.conic.org.br

