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Dialogando.com...

A Diocese Anglicana de Pelotas
reuniu-se na Paróquia do Divino Semeador –
clero e laicato – no que se convencionou
chamar Assembleia do Povo de Deus. O
propósito deste momento tão singular era
refletir sobre as potencialidades da Diocese,
tendo em vista a mudança do episcopado.
Esta mudança deverá ocorrer no final de
2019, quando o bispo completa 68 anos.
Segundo os cânones, idade definida para
aposentadoria do clero.
Com este horizonte a Diocese dá os
primeiros passos e encaminha este assunto
com
discernimento,
clareza
e
responsabilidade. Todos sabem dos limites e
dificuldades que a Diocese Anglicana de
Pelotas tem. Vive-se um verdadeiro regime
de sobrevivência. Ao longo desses dez anos
adquiriu-se maior consciência quanto á
sustentação do projeto diocesano. Mas
ainda há focos de paroquialismo e
congracionalismo.
A minha expectativa é que se faça o
melhor em favor da Diocese toda. E que se
tenha um novo olhar, com esperança no
amanhã, sendo verdadeira comunidade de fé
e amor, com visão pastoral e missionária.

Assembleia do Povo de Deus
A
Paróquia do Divino Semeador –
bairro Santa Terezinha, Pelotas – acolheu a
Assembleia do Povo de Deus, no dia 23 de
setembro.
O encontro diocesano reuniu
representantes
das paróquias, missões e
pontos de evangelização. Participaram quase
100 pessoas. Um momento singular para
refletir sobre as potencialidades da Diocese
Anglicana de Pelotas, tendo em vista
a
mudança do episcopado, no final de 2019,
quando o bispo completa 68 anos.
Sob
a coordenação
do Conselho
Diocesano e Secretaria de Finanças - clero e
laicato - refletiram sobre a vida diocesana:
suas dificuldades e potencialidades.
Segundo D. Renato Raatz, a Diocese
está no caminho certo e elogiou a iniciativa do
Conselho
e Secretaria de Finanças. Sua
expectativa é que se faça o melhor em favor
da diocese toda. “Juntos somos fortes”.
Na assembleia apareceram várias
ideias e sugestões: administrador diocesano,
retorno ás origens, maior comprometimento
das paróquias e missões. Decidiu-se continuar
o processo de reflexão e nova reunião foi
definida para março do ano que vem.

Dom Renato Raatz – bispo diocesano

Assembleia do Povo de Deus – representantes das paróquias,
missões e pontos de evangelização participam do processo de
reflexão sobre o episcopado. Que Diocese
queremos?
Realidade: dificuldades, potencialidades, sonhos, esperança.
Cabe ao povo diocesano - clero e laicato – o direito de decidir.
O bispo diocesano exercerá seu mandato até 2019, quando
atinge a idade canônica: 68 anos.(Aposentadoria compulsória).

Coordenação da Assembleia do Povo
de Deus: Revda. Dilce Paiva de Oliveira
- Presidente do Conselho Diocesano e
Rev. Eraldo da Silva Carvalho Secretário de Finanças.
Episcopado: tema debatido com
discernimento, clareza e
responsabilidade. Desafio: crescer juntos.

Acontece
na Diocese
Jader Clasen

Jardim feito em mutirão

Um jardim para contemplar a beleza da Criação!
“A vetusta EGREJA DO SALVADOR está remodelando
seu jardim paroquial para que seja um espaço onde a beleza e a
fragrância das flores enfeite e perfume a vida das pessoas que o
contemplam ao passar pela calçada ou entrar no templo para
uma visita ou breve oração.” A informação é do reitor, Rev.
Ramacés Hartwig. Lembrou ainda que as flores são usadas
para ornamentar o Altar e o Santuário mediante o dedicado
serviço das mulheres do Sodalício do Altar. “Sabemos que o
Rev. Lucien Kinsolving (fundador do templo e primeiro bispo
anglicano no Brasil) gostava de flores. Ele dedicava um tempo,
entre suas atividades pastorais, a cuidar do jardim”, destacou.
Durante o mês de outubro a Paróquia do Salvador tem
intensa programação para comemorar os seus 126 anos de fiel
testemunho do Evangelho na cidade de Rio Grande. Venha
contemplar a beleza da criação. (“Jardineiros” junto ao busto
de Kinsolving, em frente ao templo do Salvador, abaixo D).

Acessibilidade: direito negado
“Precisamos lutar para que todos nossos irmãos e irmãs
tenham o direito de ir e vir nas casas, cidades, comércio,
igrejas...” A manifestação é de Rudinei Borges (foto abaixo E),
presidente do Conselho
da Pessoa com Deficiência, em
Canguçu. Convidado para falar sobre acessibilidade na Câmara
de Vereadores, em Morro Redondo, durante Semana Nacional
do Trânsito, no dia 18 de setembro, destacou que “nossa luta é
para que um dia esses obstáculos, muitas vezes
intransponíveis, sejam tratados com seriedade por todos,
principalmente por nossos governantes.”

Bênção aos animais – Celebração com
Bênção aos animais na Catedral do
Redentor, dia 4 de outubro, ás 18h. S.
Francisco de Assis, comemorado em 3
outubro, é o padroeiro da natureza.
Encontro de Crianças – A Secretaria
Diocesana de Educação Cristã, com apoio
da Diretoria Diocesana da UMEAB
(União
das
Mulheres
Episcopais
Anglicanas do Brasil) promove no dia 7 de
outubro (sábado), encontro diocesano de
crianças. Será na Paróquia do Amor
Divino, colônia Santo Antônio, interior de
Pelotas.
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”. O
festival faz parte da programação dos 126
anos da Paróquia.
Festival de Flores – Acontece de 21 a 23
de outubro, a 21ª. edição do Festival de
Flores da Catedral do Redentor. A matriz
diocesana celebra, em outubro, 125 anos
da presença anglicana em Pelotas.
Literatura Apocalíptica – Estará em
Pelotas o Rev. Pedro Triana. Ministrará
curso sobre Literatura Apocalíptica.
Será nos dias 27 e 28 de outubro, no
Instituto Rev. Severo da Silva. Participe.
101 anos – A Missão da Páscoa, Colônia
Ramos celebra, no dia 29 de outubro, o
seu 101º. Aniversário. O evento será
lembrado com celebração eucarística,
seguida de almoço e o I Festival de
Música, com a participação de corais,
instrumental e grupos de música.
Filhas do Rei – A Paróquia de Santo
André, Coxilha dos Campos, acolhe no dia
1º. de novembro, a assembleia diocesana
da Ordem das Filhas do Rei. Eleição e
posse da diretoria para o próximo triênio.

