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Dialogando.com...

A

data de sete (7) de outubro ficará
marcada na memória da Diocese Anglicana
de Pelotas. Mais de 230 pessoas, entre estas
120 crianças, participaram do Encontro
Diocesano de Crianças na Paróquia do Amor
Divino, Colônia Santo Antônio. Um dia cheio
de atividades. Iniciou com uma acolhida
alegre e fraterna, seguida de uma celebração
Eucarística
animada
e
bastante
participativa. Seguiu-se almoço e lanches
saborosos com brincadeiras e atividades ao
ar livre. A música foi emocionante e
envolvente. Tudo isso aconteceu sob um céu
azul com um
sol brilhante.
Um dia maravilhoso e
inesquecível.
Rev. Ubirajara Mello
Ministro
Encarregado da
Paróquia do
Amor Divino

Templo:
Amor Divino

Encontro Diocesano de Crianças
Como é bonito ver crianças correndo,
gritando, cantando, sorrindo! É uma alegria
só. É a vida desabrochando. É a esperança
nascendo. É a vida se renovando. Pois a
Paróquia do Amor Divino, na Colônia Santo
Antônio, interior de Pelotas, proporcionou este
fantástico espetáculo da vida com mais uma
edição do Encontro Diocesano de Crianças.
Aconteceu no dia 7 de outubro, organizado
pela Secretaria Diocesana de Educação
Cristã, com o apoio da diretoria da UMEAB
(União das Mulheres Episcopais Anglicanas
do Brasil). As paróquias, missões e pontos de
evangelização também contribuíram para que
o encontro acontecesse. Foram mais de uma
centena de crianças e dezenas de adultos.
Todos viveram um momento extraordinário
com celebração, música, brincadeiras e
diversas outras atividades, sob a coordenação
de professores e orientadores de Educação
Cristã. Tudo isso aconteceu no salão paroquial
e no espaço da Escola Municipal Erasmo
Braga. Foi um grande acontecimento, que será
repetido no ano que vem, na Missão São
Paulo, Colônia Santa Áurea. Pena que
algumas paróquias e missões perderam toda
essa riqueza lúdica. (D. Renato Raatz )

Na celebração do Encontro de Crianças, presidida pela Revda.
Dilce Paiva de Oliveira, auxiliada pelo Rev. José Ubirajara
Mello, foram recolhidas as ofertas do povo e os cofrinhos
trazidos pelas crianças. Valor arrecadado: R$ 679,45,00, doado
à Associação Amar: Criança e Família.Testemunho solidário.

Acontece
na Diocese
Jader Clasen

Filhas do Rei - Assembleia Diocesana da
Ordem das Filhas do Rei. Dia 1º. de
Novembro, na Paróquia de Santo André,
Coxilha dos Campos. Eleição da
coordenação
diocesana,
Comunhão
Incorporada, admissão de novos membros
e renovação de votos.
Partilha Ministerial – Nos dias 7 e 8 de
novembro, em Porto Alegre, Partilha
Ministerial. Participantes: representação
de clerical e Postulantes ao ministério.

Salvador em flor e canto
Outubro, mês do 126º. aniversário da Paróquia do
Salvador, Rio Grande. Programação com várias atividades e
celebrações especiais com visitantes diocesanos. O ponto alto
aconteceu nos dias 14 e 15, com o 6º. Festival Salvador em Flor
e Canto. Participaram diversos grupos de música e
instrumental: Eunice Lamego (Catedral do Redentor), Vozes da
Trindade (SS. Trindade), Musical S. João Batista (Pelotas),
Instrumental Ciranda (Associação Amar) e Coral da
Universidade Federal de Rio Grande (FURG – foto abaixo D).
Participação especial do Projeto de Música da Paróquia do
Salvador. O bispo diocesano participou de evento. Visitou o
Jornal Agora e encontrou-se com D. Ricardo Hoepers, Bispo
da Diocese Católica do Rio Grande (C). Na celebração de
domingo confirmou a jovem Andriara Lopes Pereira foto D.

Fotos abaixo (E):
Instrumental Ciranda;
(D): Coral da FURG

Confirmações – Bispo Diocesano
realizará confirmações na Paróquia do
Divino Salvador, dia 11 de Novembro
(Sábado), às 21h, Missão S. Paulo
(Pelotas) no dia 16 de dezembro (às 20h)
e Missão S. João Evangelista, dia 17, às
9h.
Clave de Fé – A Paróquia da SS. Trindade
(bairro Fragata, Pelotas) promove a 15ª.
edição do Festival Clave de Fé. Domingo
26 de novembro.
Jardim em Flores – Nos dias 2 e 3 de
dezembro, a Paróquia de Santo André
promove mais uma edição do Festival
Jardim em Flores e Canções.
Concílio Extraordinário – A Catedral do
Redentor acolhe no dia 9 de dezembro
(sábado) Concílio Extraordinário. Pauta:
Estatutos da Diocese e atualização dos
Cânones Diocesanos. Abertura: 9h com
celebração eucarística, na Catedral do
Redentor.
Confraternização – Haverá momento de
confraternização do clero e cônjuges no
dia 12 de dezembro (terça-feira).
Participação da diretoria diocesana da
UMEAB.
Esclarecimento – Por motivos alheios á
nossa vontade esta edição está bem
atrasada. Pedimos desculpas aos nossos
leitores/as.A caminho a próxima edição.

