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Negócios para a 29ª Assembleia Geral, 25 a 30 de junho de 2017

Em breve nos reuniremos novamente de todo o mundo para celebrar nossa missão de "fazer discípulos ''A
Semelhança de Cristo nas nações".
Foram fornecidas informações que permitirão o acesso on-line a "cópias antecipadas" das Resoluções
encaminhadas aos Comitês Legislativos, recebidas até 01 de dezembro de 2016 e processadas pelo
Comitê de Referência da Assembléia Geral. Quaisquer resoluções recebidas após 01 de Dezembro estarão
disponíveis aos delegados no momento do registo como resoluções "TARDIAS".

As resoluções que emendam o Manual mostram as palavras a serem removidas entre chaves
[exemplo]; e as palavras a serem adicionadas são sublinhadas: exemplo. Estas resoluções estão
disponíveis nas cinco línguas oficiais escritas (i.é., inglês, francês, coreano, português e
espanhol), conforme aprovado pela Junta de Superintendentes Gerais.
Esperamos que o acesso antecipado venha a ajudá-lo(a) a se preparar para suas responsabilidades como
um(a) delegado(a). A leitura e o estudo destes materiais irão ajudá-lo(a) a dar um maior contributo aos
trabalhos da Assembléia. Se você não tiver informações relativas ao seu comitê designado, por favor
contate seu escritório distrital/regional.
Em concerto com o planejamento da Assembléia Geral anterior, a Junta de Superintendentes Gerais
aprovou as reuniões do comitê legislativo e dos cáucus no sábado, 24 de junho, antes que a Assembléia
Geral de 2017 comece com um dia de culto no domingo 25 de junho.
Um espírito de otimismo e ansiosa expectativa está crescendo à medida que a base do apoio de oração se
aprofunda nas igrejas ao redor do mundo. Nossas orações estão consigo ao fazer os últimos preparativos
para vir à Assembléia Geral e, acima de tudo, para que possamos nos reunir em Indianápolis no poder do
Espírito para uma grande renovação espiritual, bem como para tratar dos negócios da Igreja.

