
God, in your grace, transform the world

Deus, em tua graça, transforma o mundo

In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt

Dios, en tu gracia, transforma el mundo

Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce
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“Deus, em tua graça transforma o mundo”
Em fevereiro de 2006, as igrejas do mundo se reunirão em Porto Alegre, Brasil, para a 9ª Assembléia do
Conselho Mundial de Igrejas. A Assembléia congregará milhares de cristãos de diferentes tradições e de
todas as regiões do mundo para celebrar, estudar e orar juntos.

“Deus, em tua graça transforma o mundo” é o tema da Assembléia bem como a oração e a visão dos
cristãos de todos os cantos da terra a se reunirem naquela ocasião. O tema nos conduzirá na oração e
orientará nossas deliberações sobre questões como o futuro do movimento ecumênico, nosso
compromisso com a justiça econômica, nosso testemunho no sentido de superar a violência e os
desafios que enfrentamos em meio à nossa pluralidade religiosa.

Assembléias muitas vezes são pontos de guinada na vida do Conselho Mundial de Igrejas, sendo que
esta Assembléia com certeza deixará sua marca na história do ecumenismo. Os participantes em
conjunto vão discutir, identificar e visualizar desafios e prioridades para o Conselho Mundial de Igrejas
nos próximos sete anos.

Gostaria de convidar as igrejas, comunidades e cristãos por toda parte a orar em conjunto no domingo,
12 de fevereiro, e nos dias subseqüentes da Assembléia, unidos numa fé comum e numa visão comum,
no sentido de que o Espírito de Deus venha sobre nós e nos guie em nosso trabalho naquele período; e

a prestar solidariedade e apoio ao evento bem como às propostas e à visão que
surgiraem no encontro.

Que a graça de Deus transforme nosso mundo!
Rev. Dr Samuel Kobia, Secretário-Geral do Conselho Mundial de Igrejas

Conselho Mundial de Igrejas

Domingo da Assembléia do CMI
12 de fevereiro de 2006
Vamos orar e celebrar com as igrejas do mundo!

9ª assembléia do CMI em Porto Alegre, Brasil, 
14-23 de fevereiro de 2006

• A mais diversificada Assembléia na história do CMI

• 3000 participantes de praticamente todas as tradições cristãs e comunidades de fé do mundo

• Mais de 700 delegados de 347 igrejas-membro do CMI

• Centenas de workshops, apresentações, estandes e exposições

• Temas principais: Justiça Econômica, Juventude Superando a Violência, Unidade da Igreja,
Identidade Cristã e Pluralidade Religiosa, América Latina

• Eleição da liderança do CMI e do Comitê Central de 150 membros

Fatos e núm
eros



Senhor, nosso Deus Onipotente,
Transformador e Criador,
Deus da paz paternal e do amor maternal,
reunimo-nos diante de ti com nossas súplicas de desespero,
nossos corações tomados de esperança.

Deus gracioso, tua igreja experimentou
as dores do nascimento e sua infância
nas praias do Mediterrâneo.
Permanece com tua igreja ao longo do seu crescimento 
por todo o mundo, quando ela passa para a sua fase adulta e 
unidade plena.

Com a igreja ainda em sua adolescência
oramos pela dádiva da transformação.
Faz reviver em nós o espírito da comunidade,
molda nossos pensamentos em pensamentos de amor.
Inspira em nós um senso de tua paz.

Concede-nos a coragem e a capacidade de sempre voltarmos a aceitar 
a transformação
nossa e do outros, 
dos que sofrem e dos que causam sofrimento,
das vítimas e dos seus algozes
e de todo o teu povo.

Num mundo repleto de violência e ódio,
concede-nos a coragem de semear amor e a harmonia.
Num mundo em que grassam a discriminação e a desigualdade,
cultiva em nós as sementes da unidade e proporciona-nos a visão para
enxergar e resolver nossas divisões.

Prepara nossos corações, mentes e mãos para colher a tua seara.  Amém.

Junte-se a nós! Como participar do domingo da Assembléia do CMI:
Há diversas formas em que comunidades e membros da igreja podem envolver-se e apoiar a Assembléia do
CMI, mesmo não estando presentes em Porto Alegre. Seja criativo! Tome tempo para eventos, oração e cultos
públicos. Mais algumas idéias:

• Ore pelo CMI e pelas igrejas do mundo no domingo da Assembléia do CMI, 12 de fevereiro de 2006

• Acompanhe a Assembléia e seus trabalhos pela página da Assembléia na internet e assista aos videoclipes
diários assim como aos webcasts (rádio e TV pela internet, em www.wcc-assembly.info) todos os dias a partir
de 15 de fevereiro

• Organize um encontro ou discussão sobre o tema da Assembléia: “Deus, em tua graça transforma o mundo”

• Compartilhe informação sobre o domingo da Assembléia do CMI com outros. Distribua cópias deste folheto

• Apoie o trabalho do CMI com uma coleta ou com uma doação financeira, usando nossa página na internet
ou mediante consulta junto à sua igreja ou ao Conselho Nacional de Igrejas

Oração preparada para o domingo
da Assembléia do CMI pelo grupo de

jovens estagiários no Conselho
Mundial de Igrejas. Outras idéias

para coração, culto e estudo bíblico
estão disponíveis na página 9ª

Assembléia do CMI: 
www.wcc-assembly.info
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O Conselho Mundial de Igrejas

O Conselho Mundial de Igrejas promove unidade Cristã em fé,

testemunho e serviço, por um mundo com justiça e paz. Uma

sociedade ecumênica de igrejas

fundada em 1948, o CMI hoje

reúne mais de 340 igrejas

protestantes, ortodoxas,

anglicanas e de outras

denominações, representando

mais de 550 milhões de cristãos,

e trabalha em cooperação com 

a Igreja Católica Romana.

A bênção
Que Deus Pai, nos conceda a graça transformadora.

Que Deus Filho, nos conceda a graça salvadora.

Que o Espírito da vida, nos conceda a graça libertadora.

E em nossos caminhos seja celebrada a paz.

© Antonio Carlos Soares dos Santos, 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, Brasil

Ajude o CMI a continuar seu trabalho em prol da
transformação!

O CMI precisa do seu apoio para continuar o trabalho. Pense
numa contribuição financeira para o CMI. Tome alguns minutos e
faça sua doação online, ou mande sua dádiva para o CMI (confira
com sua igreja ou com o Conselho Nacional de Igrejas sobre
como coordenar a transferência).

Faça sua doação online usando nossa página na internet: 
http://www.wcc-assembly.info/en/right-side-menu/donate.html
Ou então faça a doação diretamente para a conta bancária do
CMI, mencionando “WCC 9th Assembly appeal”.
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