
 

 

  

BOAS NOTÍCIAS 
Informativo da 36ª Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de Pelotas.    

   Maio de 2017 – Dia 18 (quinta-feira)    -  Diocese Anglicana de Pelotas    -       Nº 03  

  

 

Música: alegria e descontração  

 

 

       Compromisso com a missão  
O concílio como todos sabem é uma 

reunião diocesana de caráter administrativo 
e legislativo. Relatórios são examinados e 
acolhidos. Documentos  que fazem parte da 
vida, da história da Igreja são apresentados 
e analisados. Demonstrativos financeiros, 
balanços, orçamentos são submetidos à 
aprovação. Sugestões e propostas são 
apresentadas e debatidas. 

No período da  tarde, após um 
gostoso e bem servido almoço, os conciliares 
foram até a Câmara de Vereadores, que fica 
a três quadras do templo, e lá todos bem 
acomodados, participaram de outras duas 
sessões plenárias que se estendeu à noite. 

A segunda sessão começou com um 
momento de música, sob á direção do 
maestro João Carlos Gottinari. Depois deste 
momento de alegria e descontração, o Rev. 
Ramacés Hartwig, abordou o tema: Missão 
de Deus – nosso Compromisso. Destacou 
as atividades importantes dos vários 
sodalícios da Diocese. Entre eles, a União 
das Mulheres Episcopais Anglicanas do 
Brasil (UMEAB), a Irmandade de Santa 
Cruz, Irmandade de Santo André, Ordem 
das Filhas do Rei, Educação Cristã, Juven- 

 
  

tude, Cursilho de Cristandade. Todos esses 
grupos são responsáveis por ações que 
sustentam, dão vida e esperança à Diocese, 
que é o centro de tudo. E Cristo é o modelo, o 
exemplo, o sinal que deve estar sempre no 

horizonte, no foco de todas as atividades 
desenvolvidas. Missão é servir. 

 
.  

 

Boa refeição: todos na expectativa do almoço 

Rev. Ramacés e Ministra Leiga Carmen Dobke, Rio Grande 



 

CARTA PASTORAL – Bispo Diocesano 

     Missão de Deus –  
  Nosso Compromisso (III) 

 

Dentre as mudanças está também a 
transferência do Rev. Ramacés Hartwig para Rio 

Grande, eleito pároco daquela importante e histórica 
congregação diocesana, até então sob os cuidados 

pastorais do Rev. Eraldo da Silva Carvalho que foi 
eleito para servir  junto à paróquia  do Divino 
Semeador, em Pelotas. 

Por fim a Paróquia mãe da Diocese – a Matriz 
Diocesana -  também entrou na roda da mudança. 

Depois de servir 18 anos na condição de pároco e 
destes, 10 anos exercendo concomitantemente o 
episcopado, a Catedral do Redentor tem agora uma 

deã: A Revda. Dilce Paiva de Oliveira. Ela é a 
primeira mulher a ocupar o deado na Diocese 
Anglicana de Pelotas. Com certeza essa foi uma boa 

escolha e o ministério da Revda. Dilce será uma 
bênção para a Igreja toda. “Nesta persuasão estou”.   

 
Expectativas - Com essa mudança, fico agora com 
maior disponibilidade para o exercício do episcopado 

nestes dois a anos e meio que ainda restam do meu 
ministério episcopal, que por determinação canônica 
encerra-se no final de 2019.  

Como podem ver há ainda um bom tempo para 
servir exclusivamente na condição de bispo 

diocesano. Isso é, na verdade, algo novo para mim. E 
também espero seja uma bênção para a Igreja. Há 
muito ainda por fazer nesta nova etapa da vida 

diocesana, que já se prepara para um novo 
episcopado. Reflexões neste sentido já estão sendo 

feitas. A minha expectativa é que tudo aconteça com 
maturidade, testemunho de fé, unidade, comunhão, 
fraternidade, tendo Cristo como centro, e a visão do 

Reino como horizonte.  Leia mais no próximo  número. 

Foto abaixo: Primeira deã da Catedral do Redentor: - Revda. 
Dilce (C) com o cônego Nilton Vergara e  Revda. Neusa Valério. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Notícias curtas 
 
UMEAB – A diretoria diocesana 
da União das Mulheres 
Episcopais Anglicanas do Brasil 
(UMEAB), promove Encontro de 
Mulheres sob o tema “Encontros 
e Desencontros”. Assessor 
convidado:  bispo diocesano. A 
reunião diocesana será no dia 
20 de maio (Sábado), às 9h, na 
Catedral do Redentor. 
 
Instituição Deã – A Revda. 

Dilce Paiva de Oliveira será 
instituída Deã da Catedral do 
Redentor, em cerimônia 
presidida pelo bispo diocesano, 
no domingo 21 de maio, às 10h. 
 
Juventude – A Pastoral da 
Juventude conclama a Igreja 
Diocesana para refletir sobre 
tema da Revista Gênero, 
Sexualidades e Direitos -  
“Pensar Gênero: ou sobre 

como  nos inventam(os). O 
momento de reflexão é aberto a 
todos os interessados e 
acontecerá no dia 10 de junho 
de 2017 (Sábado), ás 15h, na 
Catedral do Redentor.   
 
Assembleia Diocesana – No dia 
30 de setembro, ás 9h, na 
paróquia do Divino Semeador, 
em Pelotas, acontecerá a 
assembleia do Povo de Deus 

para refletir sobre a realidade da 
Diocese na perspectiva da 
eleição ao episcopado. A 
atividade será coordenada pelo 
Conselho Diocesano e Secretaria 
de Finanças. 
 
 
 
 

 
Rev. Eraldo (D) e D. Renato 

 
Revda. Magda Guedes Pereira 


