God's Empire,
our Church!
12 de Setembro de 2020
9.30 – 16.00 hs.
Glattpark / Zurique

Tema
«E venha o teu Reino» Orar e aguardar com expectativa pelo agir de Deus
em nossas vidas, nossas igrejas e em todo o mundo. Neste encontro, dia
da Confederação 2020,convidamos você para participar do tema sobre
como “seu Reino”pode influenciar e ganhar mais espaço, em nossas comunidades e arredores.

Programação
09.00

Abertura, café e Chá

09.30

Plenário «Saudade» com Sacha Ernst a Stefan Schweyer,
entremeio com café e croissant

12.30

Almoço no restaurante Ambassador

13.45

Passeata de oração no Glattpark

15.00

Plenário «Paixão»

16.00

Encerramento
Posteriormente, há a possibilidade de terminar o dia num dos
restaurantes do Glattpark.

Perguntas?
E- mail para Michael Abegg: bundestag@baptisten.ch ou
pelo telefone: 079 321 99 31 (também via WhatsApp)

Palestrantes
Sacha Ernst, casado e pai de quatro filhos. A tranquilidade de sua casa não o
pôde deter de levar o amor de Deus, principalmente a lugares, onde ser cristão
significa pagar um auto preço. Ele é coordenador de ajuda de emergência em países onde, pessoas são perseguidas e lutam pela sobrevivência.
Como orador, ele convence com seu entusiasmo intransigente por Jesus e
seu Reino.
Dr. Stefan Schweyer é casado e tem dois filhos. Ele é
professor da Universidade Teológica STH, independente do estado, e da Universidade de Friburgo.
Dr. Schweyer, no entanto, não fica apenas na
teoria e graças ao seu grande coração,
sabe como levar seus pensamentos
direto ao que importa e também colocá-los em prática.

Programação
infantil
As crianças de 4 a 11 anos, irão experimentar, sob a coodenação competente do nosso time infantil, „KidsTeam
Zurique“, um dia diversificado e super legal no, Ambassador House, e depois, almoçar no Glattpark. Aviso
importante: Para o almoçar estaremos fora ao ar livre, por
favor tragam um lanche para as crianças!
Para Bebês e crianças pequenas, será organizado um grupo à parte.
Aos pais pedimos que revesem a cada hora, para dar apoio nesse trabalho. Desde ja somos agradecidos por vossa colaboração.

Taxas de participação
Crianças e adolescentes até 16 anos
Entrada gratuíta!
Para quem se inscrever anté dia 21 de Junho de 2020
CHF 40.–
Preço normal a partir do dia 22 de Junho até 31 de Agosto de 2020
CHF 60.–
Dados bancários: PostFinance, Bund Schweizer Baptistengemeinden
Zentralkasse, Zürich / PC-Nr.: 80-12197-5 /
IBAN: CH45 0900 0000 8001 2197 5 / BIC: POFICHBEXXX
É importante para nós que ninguém fique em casa por razões financeiras! Se
alguém se encontrar com problemas financeiros, informe-nos ao se registrar.
Inscrição online em www.baptisten.ch/bundestag
Data limite para o registo: 31 de Agosto de 2020.

Como chegar

Ambassador House, Thurgauerstrasse 101, 8152 Zurique / Glattpark. Accesso
con transportes publicos: Parada «Glattpark» (3 min de caminhada da parada)

