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Dialogando.com... 
 

A Catedral do Redentor celebrou no 
mês de outubro o  125º. aniversário da 
chegada dos anglicanos em Pelotas. Foi um 

mês de intensas atividades, cujo ponto alto 
foi o Festival de Flores, que aconteceu nos 
dias 21, 22 e 23, sob o lema “125 anos de 
testemunho cristão: a memória atualizando 
nossa história”.  

A primeira edição do Festival de 
Flores aconteceu em 1997, por iniciativa de 
D. Luiz Osório Prado, coordenado pelo 
Sodalício do Altar Jurema Kainuma, tendo à 
frente Suzana Prado. Desde 1999 os 
festivais de flores  
eram coordenados  
por Alice Maria Dutra 
Raatz, com o apoio da 
UMEAB. 

Neste ano de 
 2017 o 21º. Festival  
de Flores está sob a  
coordenação do  
Sodalício do Altar e    
pessoas convidadas. 
 
Loide Matos Montezano 

 
  

Festival de Flores: memória e história 
Durante 20 anos o Festival de Flores 

atrai gente de todas as idades e de todos os 
lugares para a Catedral do Redentor. O 
templo anglicano construído em 1909, com 
sua hera verde tornou-se cartão postal de 
Pelotas. O festival acontece sempre em 
outubro, dentro da programação de 
aniversário da Catedral. Este ano buscou 
rememorar a história da Diocese Anglicana de 
Pelotas implantada em 1989. Os anglicanos 
estão na Princesa do Sul desde 1892.  

Durante três dias as flores, com seu 
multicolorido, ornamentam o templo gótico da 
rua Quinze. As “artistas” do Sodalício do Altar 
Jurema Kainuma recebem também a ajuda de 
colaboradoras de outras paróquias e missões. 
Algumas da área rural de Pelotas. É um 
trabalho de arte realizado em mutirão. Em 
meio à beleza e perfume das flores ouvem-se 
vozes maviosas de corais e grupos de música, 
além da emocionante harmonia  instrumental, 
tendo inclusive a participação da Banda da 
Brigada Militar. 

No salão paroquial uma variedade de 
artigos para encher os olhos e aguçar o 
apetite: trabalhos manuais, lembranças de 
Pelotas e  produtos coloniais. “Tudo para a 
glória de Deus”. (Dom Renato Raatz) 
 
 
 

  

 

 

“Além do festival de Flores outras atividades marcaram os 125 anos da 
presença anglicana em Pelotas: bênção aos animais, celebração das crianças e 
noite do casal anglicano. Houve também música , almoço beneficente e 
almoço  comunitário. Pessoas convidadas partilharam a Palavra de Deus.” 



 

 

 

 Jader Clasen 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trindade celebra 55 anos 
Com alegria - característica marcante da comunidade  

- a Paróquia da SS.Trindade, Fragata, Pelotas, comemorou 

seu 55º aniversário, em outubro. Aconteceram celebrações 

especiais nos cinco domingos: celebração com as crianças; 

Domingo da Solidariedade com “festa dos aniversariantes”  e  

jantar comunitário. Celebração dos homens, com a presença 

de Dom Renato. A paróquia lembrou o Outubro Rosa .  

Técnicas para auto exame de mamas falaram sobre a 

importância de um diagnóstico precoce. O templo ficou 

iluminado com o símbolo da campanha. A paróquia acolheu  

ainda os batizados em anos anteriores, com celebração 

presidida pela Revda. Marines Bassoto , da Diocese 

Meridional. Um pequeno curso sobre o Sodalício do Altar, 

com oficina de arranjos florais foi ministrado por 

Rosangela Pereira e Luci Heres . E não faltou aquele 

almoço gostoso e bolo de aniversário. Toda essa vibração e 

entusiasmo, com certeza continuarão em novembro, com o 

15º. Clave de Fé, festival de música, que este ano integrará 

o Pacto pelo Paz, coordenado pela Prefeitura Municipal. 
(Ceres Meireles) . Foto abaixo (D): Oficina de arranjos florais.  

 

Mês da amizade 
Também no mês de outubro, a paróquia de São João Batista 

(bairro Areal) contou com uma programação especial, chamada Mês 

da Amizade. O propósito é incentivar o espírito solidário com ações 

concretas, como por exemplo, ir ao encontro de gente carente de “pão” 

e carinho, além de orar por um amigo ou amiga guardada em segredo.  

A programação encerrou-se domingo 29, com a revelação do amigo 

secreto durante chá de confraternização. Sobraram abraços, alegria e  

muito entusiasmo. Uma Igreja viva, fraterna e missionária.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Acontece  
na Diocese 
 

Literatura apocalíptica – O curso de 

Literatura Apocalíptica, com 

assessoria do Rev. Pedro Triana, foi 

adiado. Data ainda não foi definida. 

 

Partilha Ministerial – Acontece nos 

dias 7 e 8 de novembro, em Porto 

Alegre, a partilha ministerial da Área 

Um. Participam clérigos e postulantes 

ao ministério. 

 

Clave de Fé – O grupo de música 

Vozes da Trindade (Paróquia da SS. 

Trindade, Pelotas) promove no dia 26 

de novembro a 15ª. edição do Festival 

Clave de Fé. 

Concílio – Dia 9 de dezembro, na 

Catedral do Redentor, Concílio 

Extraordinário. Pauta: Estatutos e 

Cânones Diocesanos. 

                + + + 
Nota de Falecimento - Faleceu no dia 

29 de outubro, Cecília Moreira, 

membro fiel da Catedral do Redentor, 

Pelotas. Em maio ela celebrou seu 

centenário com familiares e amigos. 

Deixa 2 filhas, genro, netos, bisnetos e 

uma legião de amigos. A cerimônia de 

encomendação foi presidida pela deã 

Dilce Paiva de Oliveira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Chá de confraternização 


