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Dialogando.com...
Eu tenho um sonho. Um sonho de
esperança e de paz. E um bom sonho faz a
diferença. A esperança dizem, é a última que
morre. E a paz transforma o mundo.
Mas hoje sonho parece ilusão,
fantasia. Não leva à nada. A esperança é um
natimorto. Pura frustração. A paz não dá o
seu olhar da sua graça.
É possível sonhar com um Brasil
melhor? E a esperança de que os políticos
trabalhem arduamente pelo bem País, por
onde anda? E a paz? Ah! a paz anda longe
dos olhos e machuca o coração. O que se vê
por aí? Violência nas ruas, nas estradas, no
centro das cidades, nos bairros, no campo.
Intolerância, preconceito, maldade de toda
ordem. Corrupção e escândalos que causam
vergonha.
Valores como honestidade, respeito,
solidariedade, amor,
jogam-se na lata do
lixo. O importante é se dar bem na vida.
Parecer o melhor, o mais eficiente, o mais
em tudo e acima de tudo. Verdade
verdadeira, uma grande mentira. Mesmo
assim não deixe de sonhar. Tenha
esperança. Cultive a paz.
Dom Renato Raatz – bispo diocesano

Grupo Musical da Missão São Paulo, Lagoa
dos Pereiras, Canguçu
O festival Café, Flor e Louvor iniciou com
devocional, seguido da apresentação do Grupo
de Música da Missão São João Evangelista.

Partilhando alegria
A despeito da dificuldade de sonhar,
da esperança moribunda e a absoluta falta de
paz, tem gente com coragem e entusiasmo
bastante para dar e vender alegria. Pelo
menos foi o que pareceu na 12ª. edição do
Festival Café, Flor e Louvor. Evento promovido
pela Missão São João Evangelista, em Ares
Alegre, interior de Canguçu.
Vários grupos de música marcaram
presença e partilharam muita alegria.
Embalaram
sonhos
de
esperança,
proclamaram a paz de Cristo.Tudo isso numa
convivência solidária.
Estavam representadas paróquias e
missões da Diocese Anglicana de Pelotas e até
de outras denominações religiosas. Vozes que
se elevavam ao céu, em louvor a Deus, numa
visível
pluralidade,
num
testemunho
ecumênico.
“Em Cristo
somos um –
para que o
mundo creia.”
Café, Flor e
Louvor: beleza,
alegria,
solidariedade.

Grupo Vozes da Trindade – Paróquia da Santíssima
Trindade, de Pelotas, participa do Café, Flor e Louvor.
Pelotas.

Acontece
na Diocese
Jader Clasen

500 anos da Reforma – Acontence no dia
16 de setembro, na Catedral do Redentor,
Seminário sobre os 500 anos da Reforma.
Participação das igrejas anglicana,
luterana (IECLB) e católica romana.

Solidariedade
O Grupo Abelhas, faz parte da União das Mulheres
Episcopais Anglicanas do Brasil (UMEAB) que se reúne
semanalmente na Exedra (salão de festas da Catedral do
Redentor). São aproximadamente 50 mulheres, nem todas
anglicanas, que dedicam seu tempo e talento na confecção de
artesanato e outras atividades lúdicas. Os produtos
confeccionados são expostos no Bazar da UMEAB no final do
ano, e a renda toda destinada para a ação social. No dia 15 de
agosto, num gesto solidário, o grupo fez a doação e entrega de
peças de roupas e mantinhas de lã para o Serviço Social do
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas.

Juventude: curso de capacitação em Brasília
“Direitos e vocações”. Este foi o tema da etapa presencial do Curso
de Capacitação de Juventudes, organizado pelo Grupo de Trabalho
Juventude, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O encontro
presencial aconteceu em Brasília, nos dias 28, 29 e 30 de Julho.
Um momento de interação e aprofundamento do conhecimento
sobre a vocação de todo cristão e cristã, na expectativa de garantir
uma vida digna para todas as pessoas, sinal do Reino de Deus. O
curso é na modalidade à distância, iniciou no mês de agosto de
2016 com a participação de 50 estudantes, oriundos das nove
dioceses e do Distrito Missionário, além de representantes da rede
lusófona, de Portugal, Angola e Moçambique. A Diocese Anglicana
de Pelotas esteve representada por Jéssica Rosa, Julia Mattos,
Yarana Borges, Glauce Souza e Pedro Andrade. Participaram do
encontro, na Capital Federal, 21 estudantes oriundos de sete
dioceses e do Distrito Missionário.
Foto E, participantes das
dioceses e Distrito Missionário, com D. Mauricio Andrade, em
frente à Catedral da Ressurreição, em Brasília. Foto D, Pelotas.

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.

Notícia triste - Após longa enfermidade
faleceu, no dia 24 de Julho, Eva Onélia
Moraes Dallman. No rastro de sua
existência ficaram marcas indeléveis:
professora
querida,
ministra
leiga
dedicada, Filha do Rei zelosa, líder
comunitária respeitada. Deixa o esposo
Gilberto e o filho João Roberto. A
cerimônia de encomendação foi oficiada
pelo bispo diocesano, auxiliado pelo clero
e ministros leigos da Área Pastoral Santo
André, no templo da missão São João
Batista, localizado na Chácara do Paraíso,
interior de Canguçu. “Meus olhos estão
postos no Senhor. Contemplarei a um
amigo e não a um estranho.”

