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Dialogando.com... 

Junho é o mês da missão. As 

comunidades locais são encorajadas a 
refletirem sobre a ação missionária dos 

pioneiros do anglicanismo no Brasil, 
implantado no sul do país, no final do 
século XIX.  

Os missionários norte-americanos 
começaram sua atuação na capital 

gaúcha, Vale dos Sinos, Rio Grande, 
Pelotas e Santa Maria. Mesmo 
consolidada a fé, segundo a tradição 

anglicana, o ímpeto missionário não 
enfraqueceu. E a Igreja Anglicana foi 

“plantada” na Cidade Maravilhosa - o 
Rio de Janeiro. Já na década de 50 
havia um grande número de 

congregações. Proclamava-se com fervor 
e ousadia a fé cristã segundo a tradição 
anglicana. Isso encorajou à criação de 

três dioceses. Duas no sul do Brasil: 
Porto Alegre a Santa Maria. E a terceira 

no Rio de Janeiro. O que era sonho se 
tornou realidade, para a glória de Deus. 

Dom Renato Raatz – bispo diocesano 

 

 
  

Esperança de reconciliação 
“Possível construção de um processo pastoral  

de reconciliação, apoiado pelo bispo da 
Diocese Anglicana de São Paulo e em acordo 
com a Câmara dos Bispos”. Esta é a 
expectativa da Igreja quanto ao fim da tensão 
gerada pela “disponibilidade canônica do 
Rev. Arthur Pereira Cavalcante”.  

A Câmara dos Bispos, reunida em 
Porto Alegre, no dia 19 de Junho, produziu 
um documento pastoral na esperança de 
reconciliação. Recebeu  parecer da Comissão 
de Constituição e Cânones e manifestação da 
Câmara dos Clérigos e Leigos. Decidiu então 
constituir uma Comissão Provincial de 
Reconciliação integrada por Dom Naudal 
Alves Gomes, Dom João Câncio Peixoto, 
Revda. Lúcia Sirtoli, Rev. Rodrigo Espiúca 
Siqueira, Sr. Carlos José Machado e Sra. Mary 
Joice Rocha.  A comissão terá prazo de 90 
dias, com prorrogação de mais 30, para 
firmar sua decisão. “Enquanto isso, 
exortamos a Igreja ao exercício da 
longanimidade e da misericórdia”.  

Durante a reunião da Câmara, 
representantes do clero e do laicato estavam 
em oração “pelo correto discernimento dos 
fatos... em busca da justiça e da paz.” 

 Rev. James Watson Morris Bispo Lucien Lee Kinsolving 
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Kinsolving e Morris, missionários norte-americanos que 
implantaram o anglicanismo no Brasil. A primeira celebração 

aconteceu  no Domingo da Santíssima Trindade, 
no dia   1º. de Junho de 1890, em Porto Alegre, RS. 

 

Paróquia da Santíssima Trindade, Capital Paulista 



 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

        Destaques Paróquia Santo André  
A Paróquia de Santo André, Coxilha dos Campos, 

em Canguçu, organizou a noite dos destaques. Uma 
demonstração de carinho por seus fiéis colaboradores, 
que com seu trabalho, tempo, talento e tesouro ajudaram 
a paróquia no seu salto de qualidade. Entre as 25 
pessoas homenageadas estavam representantes do poder 
público, empresas, instituições, igrejas e membros da 
paróquia.  Entre elas: Américo e Neusa Borges, Ivo dos 
Santos (foto acima C) e o maestro João Carlos Gottinari.   
O evento aconteceu no dia 24 de Junho, e Rudinei Borges 
foi o mestre de cerimônias, auxiliado por Simone Maia. 

 
Comunidade viva e acolhedora 
O bispo diocesano esteve no “Paraíso”, sábado, 24 

de Junho. Celebrou, pregou e confirmou 15 pessoas (foto 
abaixo). Aconteceu também a apresentação de Dafini 
Emanuelli, com 19 dias. A missão São João Batista é 
uma comunidade viva, acolhedora, madura e fiel, 
localizada na Chácara do Paraíso, em Canguçu. A 
liderança pastoral é da Revda. Maria Isabel Lima, 
auxiliada pela Ministra Leiga Eva Onélia Dallmann. 

Festa Julina 
A Juventude da Paróquia do Divino Salvador, 

Santa Helena, Pelotas, promoveu sua tradicional “Festa 
Julina”, no dia 2 de Julho. Houve o divertido casamento 
na roça (D), com quentão, comidas e danças típicas. 

 
 

 

 

Boas Notícias: 
Mensagens 
 
Chegaram várias mensagens por e-mail 
pela publicação do Informativo Boas 
Notícias. Eis algumas delas: 

Muito bom este instrumento de 

comunicação e partilha da DAP. Em 

tempos em que a comunicação precisa ser 

rápida, um instrumento desse tipo é 

absolutamente necessário. .. No nível 

provincial estou feliz... pelo Estandarte 

Cristão eletrônico, já está em seu segundo 

número. D. Francisco de Assis, Primaz. 

 

Gostei muito do boletim Boas Notícias e 

mais ainda das notícias que ele traz. 

Parabéns pelo aniversário de episcopado e 

pela instiuição da deã, Rev. Dilce. 

Saudações.  D. Flávio Irala 

 

Fiquei muito alegre em receber o “Boas 

Noticias”, da diocese de Pelotas. É muito 

importante na vida da Igreja diocesana a 

partilha de informações...A comunicação é 

essencial na vida da Igreja... D. Orlando S. 

de Oliveira. 

Obrigada Bispo Renato, muito bom ter 

essas Boas Noticias! Revda. Carmen Etel 

Gomes, coordenadora do CEA – Area I.  

Que maravilha termos um informativo que 

nos vincule e circule compartilhando as 

notícias diocesanas. A Paróquia do 

Salvador\RG se alegra e se engaja neste 

"ministério da comunicação".  

Rev. Ramacés  Hartwig 

 
. 
 

 

 

 

FALECIMENTO 
Faleceu dia 5  

de Julho, em 

Porto Alegre, 

o Rev. Oswaldo 
Kichköfel. Editor 

do Estandarte  

Cristão por  

duas décadas 

e autor de vários 

livros, entre eles 
um sobre a Catedral do Redentor. 
 

 


