Deus tudo em todos!
CARTA MOTIVADORA SOUC
02 a 09 de junho de 2019
Pomerode, 06 de maio de 2019
Irmãs e irmãos da caminhada ecumênica,
“A Semana de Oração pela Unidade Cristã 2019, com o tema: “Procurarás a justiça, nada além da
justiça” (Dt 16.11-20), nos convida a celebrarmos a justiça fundamentada na graça de Deus. Esta justiça nos
desafia a olharmos para a complexidade dos problemas da humanidade, a revermos as relações de poder e a
compreendermos que os interesses individuais ou de grupos econômicos não podem ser colocados acima dos
seres humanos, da integridade da Criação e do bem-estar da humanidade” (CONIC-2019).
O trabalho ecumênico tem sua base principal na Palavra, alimentado pelo próprio Espírito do Deus da
Vida e da convivência comunitária. Motivemos as Comunidades para que celebrem esta Semana de Oração pela
Unidade Cristã com fé e amor solidário.
Somos convidados, nas Celebrações, a fazermos a oferta em favor do ecumenismo, implementado pelo
CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e pelo CIER – Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão. Esta
oferta, deverá simbolizar o real compromisso das pessoas com o ecumenismo.
Os valores arrecadados durante as celebrações da SOUC, serão distribuídos da seguinte forma: 60%
para o CONIC Nacional e 40% para o CIER.
Informamos as contas bancárias para depósito.

CIER – Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão
CNPJ – 82.958.018/0001-65 - Banco SICREDI 748 – Joinville – SC
Agência: 260/02 - Conta Corrente: 22764-1

Obs: Onde não tiver agência do SICREDI, o depósito pode ser efetuado em agência do Banco do Brasil.
Importante que enviem o comprovante de depósito para registro contábil no CIER: p.inaciolemke@gmail.com.
Qualquer problema, contato com:
Pastor Inácio Lemke: Fone: 47-9.99181037.

CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
CNPJ – 00.721.266/0001-23
Banco Bradesco – Agência 0606-8 – Brasília – DF – Conta Poupança: 112.888-4
Desejamos uma abençoada Semana de Oração pela Unidade Cristã e ricas experiências na convivência
ecumênica.
Fraternalmente,
Dom Rafael Biernaski – ICAR
Vice-Presidente do CIER
biernaski@zipmail.com.br

Pastor Inácio Lemke – IECLB
Presidente do CIER
p.inaciolemke@gmail.com

