
 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ESCOLHA DO CARTAZ DA  

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ 

 

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) lança CONCURSO para Proposta de 

Cartaz da Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC), edição 2017. O tema será: 

Reconciliação: é o amor de Cristo que nos compele (2 Coríntios 5.14-20) – Celebração do 500o 

Aniversário da Reforma. Em 2017, a SOUC será comemorada entre 28 de maio e 4 de junho. 

1. SOBRE A PREMIAÇÃO 

A premiação do concurso é a publicação do cartaz e a divulgação do autor / autora. Não há 

nenhum tipo de premiação em dinheiro. 

O cartaz poderá ser ilustrado com: Foto, desde que a foto esteja com o direito autoral 

autorizado; caso não esteja, o mesmo poderá ser excluído. Poderá ser, ainda, desenho, colagem, 

montagem, pintura ou outra forma. 

2. SOBRE TAMANHO / FORMATO 

70 cm de altura, por 50 de largura; ou 50 cm de altura, por 70 cm de largura. 

Opção 1: PDF + Arquivo vetorizado (Corel, InDesign, etc.); 

Opção 2: JPG + Arquivo vetorizado (Corel, InDesign, etc.). 

O que precisa estar no cartaz? 

a) Semana de Oração pela Unidade Cristã. 

b) Reconciliação: é o amor de Cristo que nos compele (2 Coríntios 5.14-20) – 

Celebração do 500o Aniversário da Reforma. 

c) Data: 28 de maio a 4 de junho de 2017. 

3. SOBRE A INSCRIÇÃO 

Deverá ser realizada com pseudônimo colocado no remetente do envelope, que deverá ser 

lacrado. O cartaz deverá vir acompanhado com as seguintes informações: 

a) Nome e endereço dos e das concorrentes; 

b) Texto do autor ou da autora explicando a inspiração para o seu cartaz. 

 



 

4. SOBRE A AUTORIA 

a) Declaração cedendo os direitos autorais em benefício da Semana de Oração pela 

Unidade Cristã; 

b) Autorização para que a equipe técnica do CONIC possa realizar eventuais alterações. 

Poderá ser individual ou em grupo. Nesse caso, cada integrante do grupo deverá encaminhar 

uma declaração individualizada cedendo direitos em benefício da Semana de Oração pela 

Unidade Cristã. 

Se a produção do cartaz envolver o uso de imagens ou criação de outra pessoa, será 

necessário que a utilização esteja devidamente autorizada pelos autores e/ou autoras e, no caso 

de imagens de pessoas, que estas tenham autorizado a sua veiculação. 

5. SOBRE O PRAZO FINAL 

O prazo final para o envio de propostas é 9 de dezembro de 2016 (contando a data de 

postagem nos Correios ou a data do envio por e-mail – no caso de envio virtual). 

6. SOBRE A SELEÇÃO 

A seleção definitiva será na sede do CONIC, em Brasília, no dia 16 de dezembro, durante 

reunião específica para a escolha. A arte, além de integrar o cartaz, será a capa do Caderno da 

SOUC de 2017. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cartaz deverá ser enviado em arte final, isto é, totalmente finalizada na forma exata em 

que deverá ser publicada e no tamanho descrito no item “SOBRE TAMANHO / FORMATO”.  

Ao enviar pelos Correios, observar para que a arte venha em segurança, bem acondicionado 

e dentro do prazo, com o arquivo gravado em CD-Rom, DVD-Rom ou Pen Drive. Ao enviar por e-

mail, observar que o arquivo esteja nos formatos sugeridos anteriormente. 

8. ENDEREÇO PARA ENVIO DO CARTAZ 

A proposta deverá ser enviada para o seguinte endereço: 

CHAMADA PÚBLICA CARTAZ SOUC 2016 

SCS Qd. 01, Bloco E – Edifício Ceará, Sala 713. 

CEP: 70.303-900 

 

9. MAIS INFORMAÇÕES 

Caso precise de informações adicionais, por favor, acesse: www.conic.org.br ou encaminhe 

um e-mail para conic@conic.org.br. Se preferir, ligue (61) 3321-4034. 

http://www.conic.org.br/
mailto:conic@conic.org.br


 

10. MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

A Semana de Oração pela Unidade Cristã é uma das ações mais antigas do CONIC. A Semana 

de 2017 foi preparada por uma Comissão Ecumênica da Alemanha, berço da Reforma. 

Em 1989, houve a queda do Muro de Berlim, que começou com o Movimento de Oração 

pela Paz na República Democrática Alemã (DDR - Alemanha Oriental).  

As pessoas colocavam velas em janelas e portas e oravam por liberdade. Horst Sindermann, 

um membro da liderança da DDR até 1989, observou que “tínhamos planejado tudo. Estávamos 

preparados para tudo, menos para velas e orações”. Por isso, a divisão dos cristãos e cristãs e a 

reconciliação que buscamos é representada pela construção e derrubada de um muro. Isso pode 

ser um símbolo de esperança para qualquer situação em que a divisão parece insuperável. 

Assim, a construção de um muro simbólico na confissão dos pecados, a presença visível desse 

muro durante a proclamação da Palavra e, finalmente, o desmonte desse muro para formar uma 

cruz como símbolo de esperança, dando-nos a coragem de abordar essas terríveis divisões e de 

superá-las com a ajuda de Deus. 

O muro, em suas diferentes representações, nos remete a separação, bloqueios, ao 

delimitar território, e ainda expressa o medo do outro, pois ao elevar um moro buscamos a 

proteção e segurança. Por outro lado, o muro também é uma indicação de algo que necessita 

ser transformado, transposto, promovendo o diálogo, a cooperação recíproca promotora da 

reconciliação, que geram a derrubada da intolerância e afastam a insegurança que afastam a 

necessidade da divisão.   

Símbolos importantes para o cartaz da SOUC 2017 são: construção e derrubada de um 

muro, velas, pessoas em oração pela paz e reconciliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 


