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Secretária-Geral do CONIC representa
o Conselho em Angola
O mês de novembro foi produtivo para o fortalecimento
de relações entre o CONIC e
o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs em Angola (CICA).
Dos dias 19 a 24, a secretária-geral Romi Bencke esteve no
país africano, com o apoio da
Christian Aid, para participar da
Conferência Nacional de Teólogos/Teólogas de Angola e da XXI Assembleia
Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs em Angola (CICA).

PUC-PR lança núcleo ecumênico
O presidente do CONIC,
dom Manoel João Francisco, participou, no dia 13
de novembro, do evento
de lançamento do Núcleo
Ecumênico e Inter-Religioso da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR). Na oportunidade, dom Manoel fez uma reflexão afirmando que qualquer diálogo só é
possível a partir dos princípios da tolerância e da alteridade.

CNBB: Simpósio aborda missão da Igreja
Estão abertas as inscrições para o Simpósio Diálogo e Missão, promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-Religioso da CNBB. Com o tema “Os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso para a missão da Igreja”, o evento será de 23 a 25 de janeiro de
2015, no Centro de Formação Sagrada Família, no Ipiranga, em São Paulo.

Igrejas, Organismos
e Regionais: sob
nova direção
O Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão (CIER) elegeu, no dia 6
de outubro, por ocasião de sua 48°
Assembleia Geral Ordinária Eletiva realizada em Lages (SC), a nova
diretoria da instituição. Para saber
mais, acesse www.conic.orb.br.
A paróquia de Rio Claro (SP) e o
Sínodo Sudeste sediaram o XXIX
Concílio da IECLB, realizado entre os dias 15 e 19 de outubro. Na
tarde do quarto dia foi realizado o
processo de eleições que definiram
a Presidência, o Concílio da Igreja e
a Comissão Doutrina e Ordem Nacional. O pastor Nestor Friedrich
foi reeleito para mais um mandato.
O CEBI realizou, entre os dias
14 e 16 de novembro, sua a 20ª
Assembleia Nacional. Na oportunidade, foram definidos os
nomes para a composição da
Direção Nacional e do Conselho Nacional. Para saber mais,
acesse www.cebi.orb.br.
O CONIC-MG realizou, no dia
29 de novembro, em Belo Horizonte (MG), sua Assembleia Geral.
Entre as muitas deliberações desta
atividade estava a escolha da nova
diretoria. A pastora Aneli Schwarz
da IECLB foi eleita presidente.
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CONIC na Alemanha: fortalecimento de parcerias
Entre os meses de agosto e outubro,
a secretária-geral do CONIC, Romi Bencke, acompanhada do pastor sinodal e
tesoureiro do Conselho, Altemir Labes,
fizeram uma viagem à Alemanha com
dois objetivos: 1) participar do seminário Mission Respekt – Testemunho Cristão em um Mundo Plural, realizado nos
dias 28 a 29 de agosto e 2) visitar organizações parceiras.
Mission Respekt
Apenas a secretária-geral, Romi
Bencke, esteve neste evento. Ela
participou de uma mesa, junto com
representações ecumênicas da Holanda e da Índia. Coube ao CONIC

falar sobre o atual contexto religioso brasileiro,
focando, de forma especial, nos desafios para a
ação missionária e, consequentemente, para o
testemunho cristão, em
um mundo de pluralismo.
Visita aos Parceiros
Esta atividade, por sua vez, contou com a participação ativa do pastor Altemir Labes. As visitas foram
realizadas entre 29 de setembro e
6 de outubro. Misereor, Adveniat,
Ewangelische Missionswerk, Pão
para o Mundo e Arbeitsgemeins-

chaft Cristlicher Kirchen In Deutschland foram as organizações visitadas. “Avalio a ida à Alemanha como
positiva e acredito que retomamos
uma ação que necessita ser refeita
no futuro, pois estar lá e estabelecer
estes contatos fortalece a caminhada da instituição”, declarou Labes.

Diretoria do CONIC se reúne em São Paulo
Membros da diretoria do
CONIC, além da secretária-geral, Romi Bencke, estiveram
reunidos em São Paulo, nos
dias 3 e 4 de novembro, para o
último encontro ordinário previsto na agenda do Conselho
em 2014. Na pauta, destaque
para assuntos como a realização da Assembleia Geral, programada para ocorrer entre 9 e 11

de abril de 2015, em Brasília (DF).
“Foi um encontro muito impor-

tante, pois tínhamos a tarefa de
deixar encaminhada a proposta
da Assembleia Geral que será
realizada ano que vem. Estávamos também com a missão de
fechar o Planejamento para os
próximos anos, deixando um
caminho já sedimentado para
a nova diretoria que há de vir”,
explicou o vice-presidente dom
Francisco de Assis.

Editorial
Queridos irmãos e queridas irmãs,
Temos muito para agradecer a
Deus e a vocês que acompanham
os trabalhos realizados por este
Conselho. Graças ao apoio cada
um podemos dizer que finalizamos o ano com a sensação de
que diálogo e amizade entre
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confissões e religiões diferentes
não são realidades impossíveis.
Destacamos as várias atividades
realizadas pelos grupos ecumênicos regionais, a participação do
CONIC em espaços internacionais,
além de ações que culminaram
numa importante parceria com a
ALC e, em 2016, na realização de

mais uma Campanha da Fraternidade Ecumênica.
Que em 2015 possamos seguir
nossa peregrinação na construção da Casa Comum.

Dom Manoel João Francisco
Presidente

Justin Welby visita o Brasil e reúne-se com lideranças da IEAB
O líder espiritual
de 85 milhões de fiéis
da Comunhão Anglicana, Justin Welby,
esteve no Brasil nos
dias 4 e 5 de setembro. Ele participou
de encontros com
lideranças da IEAB
e também com bispos, fiéis, líderes de
outras religiões e
igrejas, além de autoridades governamentais e jornalistas.
O primaz da Comunhão Angli-

cana esteve acompanhado pela esposa Caroline Welby e pelo cônego
Precious Omuko. A recepção do ar-

CONIC firma parceria com ALC
Com o objetivo de fortalecer o
diálogo ecumênico e inter-religioso
na América Latina e Caribe, o CONIC firmou, em outubro, uma parceria com a Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação
(ALC). A ideia é publicizar, para o
público brasileiro, as matérias postadas no site da ALC. Em contrapartida, a ALC irá divulgar ações do
CONIC em seu portal.
“Entendemos que este novo momento que vivemos, ou seja, onde
temos CONIC e ALC se apoiando mu-

cebispo no Brasil foi
liderada pelo primaz da IEAB, dom
Francisco de Assis
da Silva e a esposa
Talita Olders. Reforçaram a comitiva brasileira os
bispos Flávio Irala
e Maurício Andrade (Diocese de São
Paulo e de Brasília,
respectivamente). Welby recebeu
as boas-vindas do CONIC na pessoa
do presidente dom Manoel.

Agende-se para
a Assembleia do
CONIC em 2015

tuamente, certamente isto trará uma
sinergia que fará crescer a visibilidade e o impacto de ambas as instituições”, afirmou o diretor executivo da
ALC, Leonardo Daniel Félix.

É com imensa alegria que
o CONIC comunica a data da
próxima Assembleia Geral do
Conselho: entre os dias 9 e 11
de abril. Desta vez, o evento
será na capital federal, Brasília,
iniciando com um almoço aos
participantes. Mais informações em breve!

Belém recebe seminário “Ecumenismo: Conviver na Diversidade”
A capital do Pará recebeu, nos dias 1 e 2 de
novembro, o seminário
Ecumenismo: Conviver
na Diversidade. O objetivo foi revisitar a caminhada ecumênica de
modo a motivar, acolher
e promover o diálogo e
a cooperação entre os

cristãos e cristãs. A programação do seminário
contou com mesa-redonda, palestras e oficinas, além de celebrações ecumênicas e uma
análise de desafios. O
CONIC esteve representado pela secretária-geral Romi Bencke.
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Terra Santa: turismo justo e responsável
A Terra Santa recebe, anualmente, 3,5 milhões de turistas. Cada
visitante injeta, em
média, 1.300 dólares no
mercado. Israel lucra
cerca de 30 milhões de
dólares por ano. A Palestina apenas 1 milhão.
Diante dessa situação,
membros do “Kairós Palestina Brasil”,
representantes de instituições e simpatizantes realizaram, nos dias 9 e 10 de
outubro, em Brasília (DF), uma consulta
sobre turismo religioso justo e respon-

sável. A proposta buscou elaborar um
código de conduta para uma prática de
turismo alternativo e a partir do povo
palestino. Após intensa troca de informações o grupo traçou diretrizes para
a redação de uma carta sobre o tema.

Luteranos da Alemanha visitam o CONIC
O CONIC recebeu, no dia 20 de
outubro, a visita de
um grupo de pessoas da comunidade
luterana de Sankt
Johanis, da cidade de Nuremberg, na
Alemanha. Eles foram acompanhados
pelo pastor Daniel Conte, da comuni-

dade Evangélica de
Confissão Luterana
em Brasília (DF) e
de membros desta comunidade. As
duas comunidades
desenvolvem, hoje, um trabalho de
parceria mútua que envolve troca de
experiências e intercâmbios.

CONIC lança livro
“Na casa de meu
Pai há muitas
moradas”
O CONIC acaba de lançar o
livro “Na Casa de meu Pai há
muitas moradas - Conversas
com um pastor pentecostal sobre a Bíblia e outras religiões”,
escrito pelo teólogo beneditino
Marcelo Barros. A obra busca, de forma bastante lúdica,
abordar a temática do diálogo
ecumênico e inter-religioso.
Para lançamento, a publicação
contou com o apoio da CESE
(Coordenadoria Ecumênica de
Serviço) e da editora do CEBI
(Centro de Estudos Bíblicos).

Conselho de Igrejas
Cristãs do Sri Lanka
completa 100 anos

Reunião da Comissão da CFE
A comissão da Campanha
da Fraternidade Ecumênica (CFE) de 2016 esteve reunida em São
Paulo (SP), entre os
dias 4 e 6 de novembro, juntamente com
representações da Mise-

reor, para tratar do tema e
do lema da CFE, entre
outros assuntos relativos à empreitada.
Os editais de concurso de música e cartaz
desta Campanha já estão no site do CONIC.
SCS Quadra 01 Bloco E
Edifício Ceará, 713
CEP: 70303-900 – Brasília – DF
Fone/Fax: 61 3321 4034
www.conic.org.br
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Entre os dias 19 e 28 de outubro,
o membro do Conselho Fiscal do
CONIC, pastor Marcos Ebeling, esteve no Sri Lanka, no Sul da Ásia,
para participar das festividades
em homenagem aos 100 anos do
Conselho de Igrejas Cristãs daquele país (NCCSL - National Cristian
Council of Sri Lanka) e aos 20 anos
de criação da Conferência das Igrejas Cristãs do Sul da Ásia.

