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Um Concílio diferente, com foco
na vida paroquial e na juventude
O Instituto Rev. José Severo da Silva, no Capão do Leão, acolheu a 35ª Reunião do Concílio da Diocese
Anglicana de Pelotas, sob o tema “Para quem iremos? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna.”
A reunião foi presidida por Dom Renato Raatz, bispo diocesano, que também presidiu a celebração de
abertura, onde fez a leitura da Carta Pastoral. Na mensagem dirigida aos 45 delegados, 36 dos quais eram
leigos, o bispo destacou o compromisso com a construção do Reino de Deus, lembrou o atual momento
político brasileiro e o desafio da igreja de fazer missão.
Este ano o foco não se concentrou nos relatórios das secretarias e comissões. Tão pouco em finanças. O
Conselho Diocesano examinou anteriormente os relatórios, inclusive o financeiro, e recomendou sua aceitação
para os grupos de estudos. Os temas predominantes do concílio foram na direção da vida paroquial e
juventude. Saudou-se a presença de jovens nas delegações das paróquias e missões.
A paróquia de Santo André, Coxilha dos Campos, Canguçu, e a paróquia do Divino Salvador, Santa
Helena, Pelotas, foram as primeiras comunidades a ganhar espaço para partilhar suas atividades. Construção
de salão paroquial, novo templo, educação cristã, formação musical e juventude ocuparam a atenção dos
conciliares, que avaliaram como positivo este novo jeito do concílio. Mas houve gente que lamentou a falta de
tempo para avaliar os relatórios, especialmente o financeiro, e classificou como falta de organização da
Diocese o atraso no envio dos documentos e o pouco tempo no concílio para estudo. Esta intervenção suscita
mais uma vez a reflexão sobre a necessidade de antecipar a avaliação do relatório financeiro antes do concílio.
Há a possibilidade de ser feito semestralmente. O Conselho Diocesano,
Secretaria de Finanças,
representantes das juntas paroquiais e conselhos paroquiais, entre eles os tesoureiros, para acompanhar a vida
financeira da Diocese. O movimento financeiro da Diocese é enviado mensalmente às paróquias, com a
reciprocidade das paróquias para a contadora da Diocese.
Foto ao lado:
Instituto Rev. José
Severo da Silva, Casa
de Convivência, que
acolheu a 35ª Reunião
do Concílio da Diocese
Anglicana de Pelotas
nos dias 23 e 24 de
abril. Da delegação de
45 pessoas, 36 eram
leigos. E entre estes
havia jovens também.

Delegados da reunião conciliar

LEIA NESTA EDIÇÃO
Síntese da Carta Pastoral
Mensagem do Primaz
Eleições:
a) Oficiais do Concilio
b) Conselho Diocesano
Noticias curtas

CARTA PASTO RAL – Bispo Diocesano

Para quem iremos?
“Senhor, só tu tens palavras
de vida eterna.”
Aqui estamos todos na condição de ministros e
ministras,
servidores
e
servidoras
de
Cristo.
Cooperadores e cooperadoras na construção do Reino de
Deus. Ser cristão/cristã não significa ser alienado,
desconectado da realidade do país, do mundo, da vida.
Ser cristão/cristã implica, sim, estar atento ao que está
acontecendo a nossa volta, na nossa cidade, no nosso
estado, no nosso país, no mundo, na vida de todos os
dias. Conscientes das transformações e mudanças do
mundo. Ser cristão/cristã nos compromete com a vida - o
sonho mais lindo de Deus. Nos compromete com o
ambiente - dom maravilhoso da criação.
Muita gente acredita que a missão da Igreja é
meramente espiritual, litúrgica, assistencial. Oração,
louvor, leitura da Palavra, contemplação, caridade é seu
propósito maior. Tudo isso feito no âmbito do templo, nas
casas de retiro, nos espaços dedicados à vida devocional.
Para muitos vale ainda a máxima: lugar de padre, de
pastor, de religioso, do clero todo, é na sacristia, no
santuário. Limita-se à nave, ao adro do templo. Este,
aliás, é o perímetro máximo. Dali prá fora a
responsabilidade, a ação é dos políticos, dos empresários,
dos policiais, dos militares, enfim, das instituições civis,
governamentais e não governamentais. Essa é a visão do
evangelho? A prática de Cristo?

No atual momento brasileiro viu-se muitas
manifestações de religiosos. Escutou-se a voz de
muita gente de igreja inconformada com o momento
político brasileiro. A igreja anglicana não ficou atrás
da coluna. Mostrou a cara. Manifestou-se por Carta
Pastoral da Câmara dos Bispos. O fez com uma
palavra pastoral, com a visão da pluralidade de
membros da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
Com o desejo de chamar o povo a refletir com
liberdade. (Leia mais no próximo número)

Eleições
Oficiais do Concílio - O Concílio
elegeu os oficiais do concílio para
o período de três anos (20172019):
1º secretário – Pedro Henrique
Correia Andrade;
2ª secretária – Rosangela
Fernandes Pereira;
Historiografia/arquivista –
Rosangela Fernandes Pereira.
Conselho Diocesano – Rev.
Marcio Alves de Figueiredo (3
anos);
Silvio Vergara Mattos (3 anos).
O Conselho está assim
constituído: clero – Rev. Paulo
Fernando de Souza; Revda.
Neusa Valério; e Rev. Marcio
Alves de Figueiredo;
leigos – Roberto Assis Machado;
Marcos Timm; e Silvio Vergara
Mattos.

Notícias Curtas

Assembleia UMEAB – Acontece
no dia 28 de maio, na missão
Epifania, Pedro Osório, a
assembleia da União de
Mulheres Episcopal Anglicana
do Brasil, quando será eleita a
diretoria para o próximo triênio.
Retiro do Clero – Dom Clóvis
Erly Rodrigues dirige retiro do
clero, nos dias 3 e 4 de maio, no
Instituto Rev. Severo da Silva.
Musiart – No dia 12 de Junho,
(domingo) a paróquia do Amor
Divino (Colônia Sto. Antônio,
Pelotas) promove o I Musiart.

Mensagem do Bispo Primaz
Santa Maria, 23 de abril de 2016.
“Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho”.
(2 Samuel 22:33)

Ao querido bispo Renato, clero e povo da DAP. Irmãos e Irmãs,
Saúdo a cada membro deste colendo Concílio invocando sobre tod@s as bênçãos do Espírito Santo de Deus.
A assembléia diocesana é ocasião para renovar o compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo em tempos que o
Evangelho é desafiado por pessoas poderosas com projetos escandalosos em desfavor dos mais pobres. A crise
política porque passa o Brasil exige uma Igreja corajosa que testemunhe a justiça e a paz. Um testemunho na certeza
da força e cuidado de Deus.
Peço a Deus que fortaleça as mãos e o coração de cada um de vocês a ser uma testemunha da serenidade, da superação
da violência, mas com a clareza de que Jesus não se associa às pessoas que mesmo se dizendo cristãs vivem a sua vida
reproduzindo valores e comportamento incompatíveis com o respeito à dignidade humana. Mais que crer, é preciso
viver a fé. Um abençoado Concilio e sábias decisões para a vida do povo da diocese em missão! Com meu fraterno
abraço. ++ Francisco Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.

