16/03/2011
EVANGÉLICOS PELA JUSTIÇA
Circular: 001/2011
Prezados Irmãos e Irmãs:
A cada dia ainda mais fortalecidos pela graça de Deus, continuamos caminhando na organização
do EPJ, buscando as orientações da justiça do Reino de Deus nas questões relacionadas com o
enfrentamento dos problemas sociopolíticos.
Estamos iniciando o ano fazendo as consultas abaixo:
1) Gostaríamos de conhecer a avaliação da caminhada do EPJ e as sugestões para o futuro.
Especialmente aquelas sobre as quais se deseja contribuir para a sua execução. Sabemos
que as necessidades e possibilidades são muitas para os recursos e as condições para
execução são bastante limitadas.
2) Estaremos acompanhando a organização do Consocial é 1a Conferência Nacional sobre
Transparência e Participação Social -, prevista para o período de 18 a 20 de maio de
2012, em Brasília, com o tema: “A sociedade no acompanhamento da gestão pública”.
Ela será precedida de conferências municipais, regionais, estaduais e distrital. Não
sabemos ainda se será possível a participação do EPJ, mas para nos engajarmos nessa
iniciativa precisamos estar organizados. Maiores informações estão sendo divulgadas no
site www.cgu.gov.br/consocial.
3) Temos divulgado a relação dos membros orgânicos. Pedimos a todos que desejam
participar de reuniões locais, mas seus nomes não constam na relação, que formalizem a
Adesão no www.epj.org.br. Se você conhece alguém interessando em participar do EPJ
de forma orgânica, mas também está fora da relação, incentive-o, por favor, a também
formalizar a Adesão. Todos aqueles que formalizaram sua adesão como apoiadores
podem alterar para orgânico a qualquer momento e dessa forma seus nomes passarão a
constar na lista.
4) Desejamos conhecer todos àqueles que desejam contribuir com organizações de
reuniões de núcleos, a fim de que possamos ajudar e informa os dados dos membros
orgânicos.
Pedimos que os retornos sejam enviados para o e-mail contato@epj.org.br.
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