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Dialogando.com...
A Igreja Anglicana tem como ênfase
Bíblia,
Sacramentos
e
Liturgia.
Os
anglicanos creem que as Santas Escrituras
são Palavra de Deus e contém tudo para a
salvação. Os Sacramentos são sinais
instituídos por Cristo para iluminar a
peregrinação do povo de Deus. O Batismo é
o Sacramento da iniciação na fé cristã,
enquanto a Eucaristia é a nutrição dessa fé.
Uma fé vivida em adoração e serviço,
baseada numa liturgia, cujo padrão é o
Livro de Oração Comum, organizado em
1549 pelo arcebispo Thomas Cranmer. É
permanentemente
revisada e atualizada,
sem
contudo
perder
sua
essência,
harmonia, ritmo e beleza.
Formação e capacitação dos fiéis é
outro interesse da Igreja Anglicana, cujo
foco é a missão e o Reino de Deus. Para isso
faz da educação cristã para adultos, jovens,
adolescentes e crianças uma busca
constante, tal qual seu interesse pela
transformação das estruturas injustas da
sociedade, buscando sempre servir com
amor.
Igreja a gente vive com paixão.
Dom Renato Raatz – bispo diocesano

A Junta Paroquial do Amor Divino, interior de
Pelotas, investe na Educação Cristã. Participa
de estudos bíblicos. Integra grupo de música.
Incentiva as crianças a participarem da Escola
Dominical. Foto: Escola Dominical, dia 23 Julho.

Igreja em ação
O
movimento
Cursilho
de
Cristandade representa a Igreja em ação.
Uma Igreja que ora, acolhe, trabalha, serve. É
um importante instrumento de evangelização.
É gente comprometida com o Evangelho, com a
missão, com uma sociedade mais justa.
Implantado na Diocese em 2001, o
cursilho segue testemunhando o amor de
Deus com fé, coragem e entusiasmo. Em sua
19ª. edição, realizada nos dias 28, 29 e 30 de
Julho, reuniu 31 peregrinos, vindos de
diferentes paróquias, missões e pontos de
evangelização. Até mesmo de outras dioceses
e
outras
denominações
religiosas.
O
movimento na Diocese tem, portanto, um
caráter
interdiocesano,
ecumênico
e
interreligioso.
Somos peregrinos de uma igreja
solidária que busca
viver, mesmo que
de forma imperfeita,
os valores do Reino,
com as marcas
da justiça,
solidariedade,
esperança, amor
e paz.

“Todos juntos de mãos dadas, nas mesmas
estradas, vivendo a vida com uma fé ardorosa de
ser bom cristão.”

Acontece
na Diocese
Jader Clasen

Assembleia Diocesana – No dia 23 de
Setembro, na Paróquia do Divino
Semeador, Pelotas, acontecerá a
Assembleia do Povo de Deus. A
reunião será coordenada pelo Conselho
Diocesano e Secretaria de Finanças.
Solidariedade e canções – I Festival
Solidariedade e Canções. Missão da
Epifania, domingo 10 de Setembro.

Prefeito visita Centro de Convivência
A comissão diocesana, constituída no Concílio para
apoiar a direção do Instituto Rev. José Severo da Silva hoje Centro de Convivência -, reuniu-se com o Prefeito do
Capão do Leão
Mauro Nolasco e a vice Gilciane
Baldassari (foto acima, C). Os representantes do executivo
municipal estiveram em visita ao Centro de Convivência,
no dia 25 de Julho, quando manifestaram sua admiração
pelo local e acenaram com a possibilidade de parceria.

Confirmação
O Ponto de Evangelização S. Pedro, no Remanso,
interior de Canguçu, viveu um momento especial com a
Confirmação dos jovens Cleber Kairan, João Vitor e Julia
Taís. O pequeno templo ficou lotado, sábado, 5 de agosto,
com membros da congregação e familiares. A missão de
São
Mateus também esteve representada. Yarana
Campos Borges, Wililam Fagundes e Valdecir Weber da
Rosa deram um toque especial liderando a música.

Ação de graças – A Paróquia de
Cristo, Jaguarão, celebra seu 119º.
aniversário no mês de agosto. No
domingo 27 recebe a visita pastoral do
bispo
diocesano
que
presidirá
celebração de ação de graças com a
participação do Coral Eunice Lamego,
da Catedral do Redentor e do
Instrumental do CASE, sob a regência
de João Carlos Gottinari.
Café, Flor e Louvor – A missão S.
João Evangelista, em Ares Alegre,
Canguçu, (foto abaixo), promove mais
uma edição do Festival Café, Flor e
Louvor. O evento acontecerá no dia 20
de agosto. Abertura, às 13h, com
momento devocional, oficiado pelo
bispo.

Epifania celebra 89 anos
A Missão da Epifania, Pedro Osório, celebrou, no mês de
Julho, seu 89º.aniversário. No domingo 23, o Rev. Eraldo
Carvalho, da paróquia do Divino Semeador, foi o pregador e D.
Renato Raatz presidiu a Eucaristia e administrou o Rito do Santo
Batismo. Luiz Carlos Vahl, Fernando Vahl e Mario Teixeira
partilharam o dom da música. O ML Jader Clasen é quem cuida
pastoralmente da missão. Conta com o apoio de Marlene Ferrari,
Hélia Silva, Airete Barros, Maria Inês Ramires, José Odilon
Medeiros e demais membros, numa esperança solidária.

Congregação do Ponto de Evangelização São
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