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"Que haja entre vocês o mesmo sentimento de que houve em Cristo Jesus"

(Filipenses 2.5)

É com profunda alegria e gratidão ao Deus da vida que nós, da Comissão

Mobilizadora da Rede CLAI, nomeada na Assembleia Extraordinária realizada no

mês de março de 2022, cumprimentamos as igrejas membros e organizações

parceiras, e trazemos esta primeira comunicação que visa compartilhar as boas

notícias. A primeira delas, é que o frágil barco do CLAI está em movimento.

Celebramos a fragilidade, celebramos a força do Sopro da Ruah Divina sobre nós,

celebramos uma pesca maravilhosa e uma nova forma de entender a missão

frente ao mar que nos desafia.

Reconhecemos que a fragilidade é nossa força, quando convocamos os outros

barcos para que este movimento continue em águas mais profundas.

As palavras de Elisabeth Cook nos chamando para este relançamento traduzem o

espírito de nossa assembleia: "As necessidades do presente e do futuro nos

chamam para fortalecer nossas redes, limpá-las, protegê-las, entrar no mar e

seguir Jesus como partícipes da missão proclamada em Lucas 4, onde é

anunciada a boa notícia para aqueles e aquelas que vivem na pobreza, dar a vista

a quem dela necessita, e proclamar a libertação para o povo cativo e oprimido.

Fomos chamadas e chamados para sair para o mar, para trabalhar com novas

redes, fortes e solidárias, em favor da vida."



A Afirmação da Identidade que assinamos sustenta que "nossa vocação é

testemunhar em unidade”, conforme declaração de seu primeiro parágrafo que diz

assim:

"As igrejas e os corpos ecumênicos que constituem a Rede CLAI, buscam

testemunhar conjuntamente nossa fé em um Deus Criador, Pai e Mãe, em

Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e na comunhão do Espírito Santo, de

acordo com as Escrituras Sagradas.

Encontramos significado em nossas vidas não em nossos próprios méritos,

nem no poder, nem no dinheiro, mas em uma fé que se traduz em serviço e

boa vontade, especialmente com aqueles que estão em uma situação de

vulnerabilidade.”

Renovados e esperançosos, após o empenho e participação de mais de cem

igrejas e organizações internacionais, testemunhamos a necessidade e o

entusiasmo de formar uma rede que levante a voz de nossas igrejas, em meio a

uma realidade que tanto nos exige. Uma rede que podemos tecer juntas e juntos,

adaptada à nossa realidade e possibilidade, que é nutrida pela riqueza do

compartilhamento. Esta é a Rede CLAI.
Podemos dizer com alegria que estamos em movimento!

Como Comitê Mobilizador, queremos convidá-los a trabalhar lado a lado conosco,

para que as necessidades ouvidas na reunião da Assembleia Geral sejam tratadas

com responsabilidade, como povo de Deus.

Queremos ser uma rede onde compartilhar conhecimentos, pontos fortes e fracos

seja algo natural, onde cada igreja e organização participante tenha espaço para

ser escutada, e onde orar uns/umas pelos/pelas outros/outras faça parte do nosso

cotidiano.

Nestas primeiras semanas após a reunião, estamos nos organizando com base na

missão que recebemos da Assembleia Geral, sendo que uma de nossas



prioridades será incentivar e apoiar a formação das Mesas Nacionais, que são a

base e o sustento deste novo modelo.

Em breve, será enviado novo comunicado, com as orientações detalhadas de

como proceder com esta organização. Atualmente, estamos nos estruturando, de

forma executiva, para acompanhar e apoiar os programas que surjam das Mesas

Nacionais, conforme previsto na proposta aprovada da Rede CLAI.

Nesta primeira instância, foi aberto um canal de comunicação ao público, através

do e-mail redclai@redclai.org, e já estamos trabalhando na comunicação por meio

de nossas redes sociais.

O Comitê Mobilizador estará responsável pelo cuidado e articulação da nova Rede

CLAI, enquanto outra equipe de pessoas, também nomeada na Assembleia Geral,

cuidará do início do processo de dissolução da antiga estrutura.

A Rede CLAI é herdeira direta do CLAI e de sua rica história ecumênica, e a

Assembleia se manifestou de maneira contundente o desejo de continuar

avançando nesse caminho.

Vamos adiante com a ajuda de nosso Senhor!

Só a Deus a glória!
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