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29 de maio de 2021
............................................................................................................................................................
Orientações, referentes a Moções à 24ª Assembleia Sinodal
Saudamos a cada qual com a palavra que diz: “Mas fui eu que ensinei Efraim a andar;
tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava”
(Oseias 11.3).
Diante da excepcionalidade e das condições em que acontecerá a 24ª Assembleia
Sinodal Ordinária do Sínodo Norte Catarinense em 2021, ainda em razão da pandemia
do COVID-19, pedimos que Moções sejam encaminhadas somente no caso em que
possa ocorrer prejuízo da proclamação e testemunho do Evangelho.
Em havendo necessidade de encaminhamento de Moção, solicitamos sejam
encaminhadas até às 12h do dia 26 de maio de 2021, para o endereço eletrônico
sinodonc@terra.com.br em formato .pdf e .doc. A Diretoria do Conselho Sinodal está
organizando a composição da Comissão que analisará as moções recebidas e fará o
encaminhamento.
Segue um breve roteiro a ser observado na para elaboração de uma moção:
1. Quem encaminha: destacar quem está encaminhando;
2. Moção de........: esclarecer o tipo de moção;
3. Qual o objetivo geral da moção;
4. Justificativa: base legal, técnico-científica, bíblica ou outra;
5. Considerações: explicar motivos, argumentos práticos, de mudanças, de intenção,
para dar substância à proposta de moção;
6. Origem dos recursos: gerar custo financeiro, precisa ser informado na moção, de
onde virão os recursos financeiros correspondentes;
7. Proposição: o que se propõe, destinatário, finalidade;
8. Assinaturas: data e signatários – excepcionalmente, para a 24ª Assembleia Sinodal a
moção poderá vir assinada pelas Ministras e/ou Ministros, Presidente da Paróquia,
Representante no Conselho Sinodal e Representante da Paróquia/Comunidade de
onde a moção se origina.
Fiquemos firmes nos propósitos a que estamos chamadas e chamados. Que “Viver o
Batismo” possibilite colocar nossos “dons a serviço”, deixando Deus fazer “novas todas
as coisas”!
Abraços e bênçãos!

Carlos Henrique Sacht – Presidente da Diretoria do Conselho Sinodal

