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Ação de graças

Dialogando.com...

Este é o primeiro número da edição regular
do Informativo da Diocese Anglicana de
Pelotas. Boas Notícias nasceu em 2016
como veículo de informações da Reunião
Conciliar, com a publicação de quatro
números (semanal). O mesmo aconteceu
este ano com uma edição a mais.
Tendo em vista as manifestações de
leitores e leitoras, ponderando a “utilidade”
de manter esse informativo com notícias
diocesanas nasce a proposta de uma
publicação online quinzenal. Um propósito.
Um sonho. Uma ideia. Acolha. Compartilhe.
Colocá-la em prática. Eis o desafio.
A fonte de Boas Notícias será
boletins
paroquiais,
publicações
no
WhatsApp e no Face Book, inclusive fotos.
Matérias para publicação podem também
ser enviadas para o Escritório Diocesano: email diocese@dapsul.com.br.
Compartilhar este informativo nas
redes sociais é fundamental para que Boas
Notícias chegue a um número expressivo de
leitores. Participe. Faça sua parte.
D. Renato Raatz – bispo diocesano

Nº 01

Dom Renato: mais
tempo para servir
Naqueldomingo

Aconteceu no
Domingo 23 abril,
na Catedral do
Redentor, celebração
de ação de graças
pelos dez anos do
episcopado de
Dom Renato Raatz.
A pregação coube ao
Rev. Edison Mattos
da Rosa, agora clérigo
emérito da Diocese e
coordenador do
CETEPEL (Centro de
Estudos Teológicos
de
Pelotas).

Naquele domingo
Dom Renato celebrou pela última vez na
Catedral na condição de Deão. Exerceu este
papel por 18 anos, com a parceria de sua
esposa Alice Maria Dutra Raatz. Ela serviu
fielmente junto a diretoria da UMEAB, no
Sodalício do Altar, coordenação do Festival de
Flores, promoções e outros eventos da Igreja
Mãe da Diocese Anglicana de Pelotas.
“Tudo para a glória de Deus.”

Agradecendo a Deus: membros da Catedral, representantes das paróquias, missões e pontos de evangelização
da Diocese Anglicana de Pelotas; familiares, amigos e participação especial do Coral Santo Antônio

Instituição da primeira Deã
“A Catedral Anglicana do Redentor esteve em festa
com o Encontro Diocesano da UMEAB (União das
Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil) e com a solene
cerimônia de instituição da Revda. Dilce Regina Paiva
de Oliveira, primeira deã da Igreja Mãe da Diocese
Anglicana de Pelotas.” Assim se manifestou Loide Matos
Montezano, presidente da UMEAB da Catedral, em texto
publicado nos jornais da cidade.
Eleita em janeiro deste ano, a nova deã foi
instituída no domingo 21 de maio, com a presença da
Revda. Carmen Etel Alves Gomes, primeira mulher
ordenada na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB),
que foi a pregadora. Salientou que as mulheres, ao longo
de 30 anos, têm exercido fielmente seu ministério com
pleno reconhecimento da igreja toda. Lembrou que cinco
mulheres já lideraram pastoral e administrativamente
paróquias catedrais no Brasil. Hoje, a Revda. Dilce é a
única mulher nesta função na igreja brasileira. Natural
de Jaguarão, exerce o ministério ordenado há 22 anos e
tem servido a IEAB em diferentes funções tanto em nível
local, quanto provincial e até internacional. Seja seu
ministério uma bênção.
Placa comemorativa – No final da celebração, D.
Renato descerrou placa comemorativa aos dez anos de
seu episcopado colocada à entrada do templo. Uma
homenagem da Junta Paroquial, UMEAB e Ordem das
Filhas do Rei da Catedral.
Encontro Diocesano – No sábado, 20 de maio, as
mulheres da Diocese Anglicana de Pelotas participaram
de encontro diocesano, na Catedral do Redentor. O
encontro promovido pela diretoria diocesana refletiu
sobre o tema “Encontros e Desencontros”, motivado por
D. Renato Raatz, bispo diocesano. Participaram mais de
60 mulheres, representando paróquias, missões e pontos
de evangelização.
Catedral em Canto – A Catedral do Redentor
promoveu mais uma edição do festival de música
denominado Catedral Em Canto. Corais, grupos de
música, cantores e instrumentistas das paróquias,
missões da Diocese e da cidade “encantaram” as pessoas
que se fizeram presentes em grande número no templo
anglicano - apesar da chuva - no domingo 28 de maio.

Mulheres: Encontro Diocesano na Catedral,
atentas aos “Encontros e Desencontros”.

Revda. Carmen
Etel: pregadora

Diocese
Acontece
Instituições – Novas instituições
de clérigos estão previstas. Rev.
Ramacés Hartwig, paróquia do
Salvador, Rio Grande, domingo 4
de junho (Pentecostes). Rev. Eraldo
Carvalho, paróquia Divino
Semeador, domingo, 9 de julho.
Festival de música – Estão
programados os seguintes festivais:
11 de Junho – II MUSIART, Amor
Divino, Pelotas;
23 de Julho – Epifania, Pedro
Osório;
17 de Setembro – Páscoa, Pelotas;
18 Novembro – Florencanto,
Salvador, Canguçu;
26 de Novembro – Clave de Fé,
Santíssima Trindade, Pelotas;
2 de Dezembro – Jardim em Flores
e Canções, Santo André, Canguçu.
Cursilho – Acontece nos dias 28,
29 e 30 de Julho, na Casa de
Retiros Cenáculo, Pelotas, mais
uma edição do Cursilho.
“Todos juntos de mãos dadas...”

Instituição: Dilce primeira deã

Deã: partilhando a paz de Cristo

