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Dialogando.com... 
O furacão Irma destruiu ilhas inteiras 

e fez grandes estragos nos Estados Unidos. 
Deixou rastros de destruição, inundações e 
morte em muitos lugares. No Brasil, outro 

furacão avassalador: a corrupção. Muita 
destruição no campo político. Governantes, 
lideranças partidárias e empresários estão 
implicados. Uma vergonha nacional. Muita 
gente não acredita mais nos políticos. Sofre 
duramente com a   consequência deste  
desvario envolvendo os setores público e 
privado. O dinheiro “subtraído” do Estado, 
mediante falcatruas e propinas, vem 
debilitando mais e mais setores importantes 
da sociedade: saúde, educação e segurança, 
por exemplo. Essa conta está sendo paga 
pelos mais fracos, os pobres.  

Triste realidade. O povo está 
desolado, desprotegido, esgualepado. Muitos 
se deixaram vencer pelo pessimismo. Estão 
sem forças para estravasar sua indignação 
ou reivindicar uma reforma séria, profunda 
e radical tal qual o fez Martinho Lutero ao se 
defrontar com da decadência da Igreja. Suas 
95 teses, há 500 anos atrás, foi bem mais 
que um grito no deserto.  Foi um furacão.    

Dom Renato Raatz – bispo diocesano 

 

 

  

Reforma: outros 500 
Os anglicanos de Pelotas foram movidos a 

refletir sobre a Reforma Protestante, movimento 
implementado pelo monge agostiniano alemão 
Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517.  

Um momento ecumênico com 
representantes das igrejas Luterana (IELB), 
Católica Romana e Anglicana, organizado pelo 
Centro de Estudos Teológicos de Pelotas 
(CETEPEL),  aconteceu na Paróquia de S. João 
Batista, em Pelotas, no dia 16 de setembro.  O 
pastor Renato Farofa (Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil),  Prof. Jandir Zanotelli (Igreja Católica 
Romana) e a Profa. Vera Lúcia Simões de Oliveira e 
Dom Orlando Santos de Oliveira (Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil) contribuíram para a 
compreensão da Reforma. 

Para o pastor Renato, o movimento 
protestante liderado por Lutero não visava dividir a 
Igreja, mas renovar seu cuidado pastoral deixado 
à margem pelo clero. Zanotelli ponderou que a 
grande contribuição  da Reforma foi  restaurar o 
sentido de ser comunidade. Já a Professora Vera 
lembrou que a Reforma foi um processo iniciado 
antes de Lutero que influenciou a igreja toda. Este 
sopro do Espírito renovou a Igreja em  nível bíblico-
teológico e litúrgico, destacou Dom Orlando. 

Cerca de 50 pessoas, vindas de várias 
paróquias e missões da Diocese, participaram do 
encontro. Entre os participantes estava a maioria 
do clero e representantes do ministério leigo. 

 
 
 
 

  

 

 

500 anos da Reforma:  paróquias e missões representadas no 
encontro diocesano.  Em primeiro plano, D. Orlando e 
professora Vera: representantes anglicanos no painel sobre a 
Reforma. 

Palestrantes: (da direita para a esquerda) 
Pastor Renato, Profa.. Vera Lúcia e Prof. 
Zaonotelli 



 

 

 

 Jader Clasen 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Solidariedade e Canções 
Aconteceu em Pedro Osório, o I “Epifania Solidariedade 

e Canções”. O festival de música começou pela manhã, com 

uma linda celebração eucarística no domingo dez de setembro.  

Predominou a música e a poesia. À tarde houve apresentação 
de corais, grupos de música, instrumental e apresentação solo. 

Entre os participantes estavam o coral Eunice Lamego 

(Catedral do Redentor), Vozes da Trindade (Paróquia SS. 

Trindade) e grupo musical da Paróquia São João Batista, todos 

de Pelotas. Participaram ainda o musical Divino Salvador, da 

paróquia homônima (Santa Helena – foto acima), Coral Alegres 
em Cristo (IECLB), o grupo musical da Assembleia de Deus e o 

musical S. João Evangelista (Ares Alegre,Canguçu).O 

Instrumental Ciranda (Associação Amar), a organista Joaquina 

Porto e a dupla João Carlos e Émile também partilharam seu 

dom musical. Almoço e café colonial complementaram a 
programação. Tudo feito com dedicação por Jussara Clasen, 

Thiago Cardoso e colaboradores. 

 
Saúde e Espiritualidade 
Cerca de 40 mulheres vindas das dioceses Meridional, 

Sul-Ocidental e Anglicana de Pelotas, reúnem-se em Porto 

Alegre, nos dias 7 e 8 de setembro. Participam do encontro 

“Saúde e Espiritualidade”,  na paróquia da Ascensão, em 

Teresópolis, na capital gaúcha.  A promoção é do Centro de 
Estudos Anglicanos (CEA). A assessoria foi de Denise De La 

Rosa, Orientadora em Saúde Integral e Yoga. Houve vivências 

de espiritualidade e saúde; momentos de mística com sons de 

cristais e cantos dos pássaros. Compartilharam-se saberes que 

deixou gosto de “quero mais”. O encontro encerrou-se com a 
bênção da saúde, oficiada pelas reverendas Carmen Etel, 

Magda, Noilves, Leane e Rev. Pilato. (Foto abaixo, direita) 

 
 

 

 

 
 

 

 

Acontece  
na Diocese 
 

Assembleia Diocesana – Acontece no 

dia 23 de Setembro, na Paróquia do 

Divino Semeador, Pelotas, a 

Assembleia do Povo de Deus com o 

propósito de avaliar as potencialidades 

da Diocese. A reunião será  

coordenada pelo Conselho Diocesano 

e Secretaria de Finanças. 

 

Flores e Canções – A paróquia do 

Salvador, Rio Grande, promove nos 

dias 14 e 15 de outubro mais uma 

edição do “Salvador em Flores e 

Canções”. 

101 anos – A Missão da Páscoa, 

Colônia Ramos celebra, no dia 29 de 

outubro, o seu 101º. Aniversário, com 

celebração e Festival de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de falecimento -  Faleceu no dia 

3 de setembro, aos  94 anos, Ercília 

da Cruz Raatz. A cerimônia de 

encomendação aconteceu na Missão 

S. Paulo, Lagoa dos Pereiras,  espaço 

que frequentou vários de sua vida.  O 

ofício religioso foi presidido por seu 

filho, Dom  Renato Raatz,  auxiliado 

pelo Rev. Paulo Fernando de Souza e 

Revda. Maria Isabel Lima. Dona 

Siloca, como era conhecida, deixa três 

filhos: Renato, Rudinei, Valdemar e 

Dilma; noras, genro, netos e bisnetos. 

“O Senhor meu Pastor; nada me 

faltará”. 

(Salmo 

23.) 

 

Representantes de Pelotas 


