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Dialogando.com... 
 

O Informativo Boas Notícias está 
se firmando. Criando raízes. As várias 

mensagens recebidas são encorajadoras. 
Esta já é a quarta edição. Uma 

publicação quinzenal. Como foi dito 
anteriormente é impossível publicar tudo 
o que acontece na Diocese. As atividades 

são muitas. Sendo assim busca-se ser o 
mais abrangente possível. Mas, é claro, 
repetições acontecem porque fatos 

importantes ganham precedência. Agora, 
não é fácil fazer escolhas. Conta-se com 

a compreensão dos leitores/as. 
Nesta edição as boas notícias vem 

das paróquias  Divino Semeador, São 

João Batista, Catedral do Redentor, 
Salvador (Canguçu) e Santo André.  

Informação importante - 

Acontece a 19ª. edição do Cursilho de 
Cristandade. Será dias 28, 29 e 30 de 
Julho, na Casa de Retiros Cenáculo em 
Pelotas. Faça sua inscrição. Participe.  

Dom Renato Raatz – bispo diocesano 

 

 
  

Divino Semeador tem novo pároco 
Domingo ensolarado. Convidativo 

para sair de casa. Templo do Divino 
Semeador lotado. Membros da 
congregação local e gente vinda de outras 
paróquias e missões: Salvador (Rio 
Grande), Santíssima Trindade (Pelotas), 
Santo Antônio (Florida, Canguçu), Páscoa 
(Colônia Ramos, Pelotas) e Emanuel (Morro 
Redondo). Liturgia bonita, com boa música 
e o Rev. Eraldo da Silva Carvalho (foto 

abaixo) incontido de tanta emoção, com a 
presença de familiares e amigos. Afinal 
era a cerimônia de sua instituição como  
Reitor da Paróquia do Divino Semeador - 
Bairro Santa Terezinha – Pelotas. Dia 9 de 
Julho, ás 10h da manhã.  

Após a celebração, presidida pelo 
Bispo Diocesano, o salão paroquial 
também ficou pequeno para acolher todas 
as pessoas que desejavam participar do 
almoço de confraternização.  

O Rev. Eraldo tem 11 anos de 
ordenação. Serviu inicialmente na área 
rural de Canguçu e depois na histórica 
paróquia do Salvador, em Rio Grande. 

 “Ó Senhor, Deus meu, a ti e a teu serviço eu me 
dedico de corpo, alma e espírito, com todas as 
minhas forças e habilidades”. (Oração de dedicação) 

A Paróquia de S. João Batista - Bairro Areal - Pelotas, 

celebrou, em Junho, o seu 67º. aniversário com uma 

programação especial durante todo o mês, incluindo a 

visita pastoral do bispo diocesano. No sábado 24 

aconteceu o encontro  do núcleo paroquial da UMEAB, 

culminando com celebração de ação de graças e  almoço 

de confraternização no domingo. 



 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

        Gênero, Sexualidades e Bíblia  
No Sábado, 15 de julho, a Catedral do Redentor 

recebeu a visita da  teóloga/biblista Ana Cláudia 
Figueroa, de Porto Alegre. Ela ajudou na reflexão dos 
temas Gênero e Bíblia, Sexualidades e Bíblia. É autora de 
dois estudos publicados na revista organizada pelo SADD 
(Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento), 
distribuída em todo o Brasil. Este foi o 2º. encontro 
organizado pela Pastoral da Juventude. Participaram 25 
pessoas, representando paróquias e missões da Diocese. 

 
Homenagem de gratidão 
Na noite de 15 de Julho, quando do jantar 

beneficente em prol da Educação Cristã, Rudinei Borges 
foi surpreendido com uma homenagem das paróquias 
Santo André e Salvador (Canguçu) e missões. Tudo em 
nome da arte, com a cumplicidade do maestro João 
Carlos Gottinari e dos alunos de música. Um momento de 
gratidão pelo trabalho desenvolvido com crianças e 
adolescentes que aprendem tocar e cantar. (Foto D)  

 
Jovens tocam e cantam  
O bispo diocesano esteve em visita pastoral à Paróquia 

do Salvador, Canguçu, no domingo 25 de Junho, quando fez a 
dedicação do retábulo da nave do templo. Durante a celebração 
um grupo de jovens tocou e cantou, sob à direção de Vitória da 
Graça Lima. O grupo de música está em fase de organização. 
Tem Graça, Vitória e muitos dons. Será uma bênção. (Foto E) 

 
 

 

 

Boas Notícias: 
Mensagens 
 
Mais mensagens enviadas por e-mail 
pela publicação do Informativo Boas 
Notícias.  

 

Em tempos de muitos desafios é 

sempre muito bom receber Boas 

Notícias. Grande Abraço e que Deus 

abençoe sempre a DAP. 

 D. João Peixoto. Diocese Anglicana 

do Recife 
 

Gostei muito da proposta de um 

Informativo regular diocesano. Acho 

que mensal é um bom começo, pois não 

é fácil manter. Não é sempre que o 

povo  lembra de dar notícias. Quero 

ser colaboradora de qualquer forma. 

Loide Matos Montezano, Catedral do 

Redentor, Pelotas. 
 

Obrigado, bispo! Gostei do nome! 

Acho que você se contaminou com o 

vírus jornalístico do Rev. Osvaldo. 

Parabéns! Boas Noticias, mesmo! Meu 

abraço. Wesley Vergara, Foz do 

Iguaçu, PR.  
 

Parabéns pelo Informativo Boas 

Notícias.   Minha opinião é que  deve 

continuar com assuntos diversos da 

Diocese Anglicana de Pelotas. 

David Teixeira de Mattos, Diocese 

Anglicana de Pelotas 

 

Muito boa essa iniciativa! Parabéns. É 

uma maneira de interagir e 

compartilhar notícias entre os irmãos. 

Desejo que "Boa Notícias" se mantenha 

ativo e renda frutos. Carlos Rogério 

Carvalho, Catedral do Redentor. 

Grato pelas várias manifestações de 

apoio e  encorajamento. D. Renato 

 

 

 

 

 

 


