
 BOLETIM DA GNRC 

 

Muito nos alegra partilhar convosco as atividades mais recentes relacionadas com a última Assembleia da GNRC, o 
desenvolvimento da nossa organização e algumas notícias dos nossos comités e aliados. 

• Sabemos que muitos de vós desejam estar a par dos resultados de Chicago. Então, aqui vai um resumo das atividades em 

agenda:  as pré-conferências regionais, o trabalho dos workshops que guiará a nossa agenda futura, os discursos 

apresentados por Mary E. Hunt, Miguel H. Díaz y Bryan N. Massingale, o álbum oficial de fotos, as estatísticas da nossa 

reunião, mais as saudações e os comentários dos delegados. 

• Também estamos contentes por os nossos delegados terem elegido, durante o final da nossa sessão plenária da Terceira 

Assembleia, no dia 4 de julho, uma nova Direção para o período 2019-2021. Cinco representantes regionais e dois 

representantes da diversidade sexual/género dirigem e administram agora os diferentes projetos e comités que são a 

estrutura da GNRC. 

• Além disso, agradecemos o trabalho intenso do comité de Associados durante 2019: damos as boas-vindas à ACGIL 

(Espanha), Alpha Omega (Coreia), Crismhom (Espanha), Fortunate Families (E.U.A.), Ichthys Sevilla (Espanha), NijiiTomo 

(Japão), Red Arcoíris (México), Regenbogenpastoral Österreich (Aústria) e We are Church (Irlanda). Agora temos mais de 40 

Comunidades Católicas Arco-íris diferentes que trabalham pela inclusão e justiça para com a comunidade LGBT+ na Igreja 

Católica. 

• Os comités de Finanças e Recolha de Fundos estiveram a tentar encontrar as melhores alternativas para encontrar formas 

de modo a que a nossa organização obtenha novos fundos para apoiar os projetos da rede em curso. Em breve teremos 

um botão Doar no Paypal na nossa página web. Enquanto isso, pode encontrar a informação dos dados do nosso Banco, 

caso um possível seguidor queira doar, na página web da GNRC na secção Contato. 

• A equipa de media trabalhou para garantir que todas as nossas atividades se publicarão na página web da GNRC, nas redes 

sociais e outras plataformas de comunicação de acordo com a nossa atual Política de privacidade. Também recomendamos 

que nos sigam na nossa página, Facebook, Instagram ou Twitter e nos atualizem no caso de que criem uma nova conta de 

redes sociais. 

• Muitos dos nossos grupos/membros estiveram "presentes" e visíveis nas suas marchas do orgulho locais. Noutros lugares, 

os ecos do documento do Vaticano "Homens e mulheres os criou" continuaram até 2019 a gerar diferentes respostas. Os 

nossos aliados, Claire Jenkins e o P. Luis Correa Lima sj procuraram inspirar e incentivar a Igreja a refletir sobre a sua 

posição relativamente aos assuntos LGBT+ à luz dos entendimentos teológicos, científicos e sociológicos. 

• A Direção convoca todos os seus atuais membros para que assistam à Segunda Assembleia via web da GNRC que se 

realizará a 25 de abril de 2020. Agendem a data! A Direção deve apresentar, para a sua aprovação final, as mudanças na 

Missão da GNRC e nos seus Documentos constitutivos, que se solicitou durante a reunião de Chicago. Nesta reunião 

também saberemos qual será o anfitrião da nossa Quarta Assembleia em 2021.  

Finalmente, partilhamos convosco uma mensagem dos nossos Copresidentes, que nos desejam um feliz final de época 

festiva: “Deixamos para trás o período de esperança e promessa de Natal e, diante de nós, há novos e emocionantes 

desafios. Queremos aproveitar esta oportunidade para estender as nossas orações e desejos, a cada um de vós e aos 

vossos entes queridos, de um 2020 verdadeiramente abençoado e feliz”, Ruby Almeida e Christopher Vella. 
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