Jewish-Christian Relations
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Mais detalhes de programa e um formulário para a conferência a ser realizada pelo ICCJ
(Internacional Council of Cristians and Jews = Conselho Internacional de Cristãos e Judeus) em
Sidney, Austrália em 8-11 de julho de 2007 estão agora disponíveis (veja ligações em baixo). A
conferência está sendo anfitriada juntamente pelos Conselhos de Cristãos e Judeus da Austrália e o
da Nova Zelândia com o assunto ?Sarando um Mundo Quebrado: As Fés Agindo Junto”.

Esta é a primeira vez que a conferência anual do ICCJ, a qual habitualmente se encontra na Europa,
será realizada na Austrália. Sessões de programa haverá no Eric Caspan Conference Centre de New
South Wales em Sidney, com hospedagem provida num hotel por perto ou no Shalôm College, uma
facilidade on-campus patrocinada pela comunidade judaica de Sidney.

A conferência abrirá com uma alocução pelo prof. Marie Bastir, governador de New South Wales,
com uma cerimônia aborígine tradicional como parte das festividades. Sessões de programa
incluirão tópicos como ?Tolerância e Pluralismo: O Modo à Frente”, ?O que Religião Pode Contribuir
para Sarar no Médio Oriente?” e ?Pavor no Universo: O Diálogo Entre Fé e Ciência”. Oradores e
apresentadores de oficinas (workshops) incluirão cientistas e líderes da Europa, Israel e Américo do
Norte, bem com da Austrália e da Nova Zelândia. A alocução final será dada pelo cardeal Idris
Edward Cassidy, ex-presidente da Comissão Pontifícia para Relações Religiosas com os Judeus.

Há um emolumento descontado da conferência disponível para registrações recebidas em 10 nde
maio de 2007. O formulário de registração se encontra nas páginas 3 e 4 da primeira ligação em
baixo; essa pode ser impressa e emailada ou faxada ao endereço indicado. (Nota!: o formulário está
em formato pdf e requer Adobe Reader para ser impresso. Esse está disponível para download livre
em www.adobe.comproducts/acrobat/readstep2.htm.)
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