BOAS NOTÍCIAS
Informativo da 36ª Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de Pelotas.
Maio de 2017 – Dia 31 (Quarta-feira)

Diocese tem novo presbítero
Este é o 5º. número do Informativo da
36ª. Reunião do Concílio da Diocese
Anglicana de Pelotas, que aconteceu na
Paróquia de Cristo, em Jaguarão, nos dias
29 e 30 de abril. Esta edição de Boas
Notícias é uma memória da celebração de
encerramento da reunião conciliar, no
domingo, 30. Neste contexto aconteceu
também a ordenação ao presbiterado do
Rev. Marcio Alves de Figueiredo.
Uma procissão do clero, ministros
leigos e acólitos adentrou o templo que
estava lotado com a delegação do concílio,
convidados e membros da comunidade de fé.
Hinos e cânticos foram executados e
cantados ao som de teclado, violão, flautas e
violinos. A organista Suzana Prado foi
especialmente
convidada
para
esta
celebração, tal qual o coral Eunice Lamego,
da Catedral do Redentor e representantes do
Instrumental Ciranda, da Associação Amar:
Criança e Família e o Instrumental Case, da
Cidade de Meninos, de Jaguarão, sob a
regência do maestro João Carlos Gottinari.
É lida a prefação, que enfatiza a
função das três ordens do ministério desde a
implantação do cristianismo: diácono, pres-
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bítero e bispo.
Representantes do clero e leigos apresentam
o ordinando. Há um momento de oração com
a Litania de ordenação. Em sua mensagem, o
bispo diocesano destaca que ordenação ao
presbiterado não é prêmio por merecimento.
É sim “chamado para servir mais e mais em
meio ao povo e com o povo”.
Segue-se o exame canônico e os votos
de ordenação. Em frente ao altar o bispo e
presbíteros impõem as mãos sobre a cabeça
do ordinando, suplicando o dom do Espírito
Santo. O novo presbítero é, então, ungido.
Símbolos são entregues: Bíblia, pão e vinho.
É também revestido com a estola e casula, e
o bispo o declara “presbítero da Igreja de
Deus.”
A Santa Eucaristia é celebrada. Após o
bispo convida os delegados leigos para
estarem junto do clero, e procede o
encerramento da reunião conciliar, com a
declaração: “Declaro encerrada a 36ª.
Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de
Pelotas. Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém.” Agradece a acolhida
da Paróquia, à comissão organizadora e ao
presidente da Câmara de Vereadores Renato
Luiz Baucke, que disponibilizou a casa
legislativa para a plenária do Concílio.

Exame Canônico: votos de ordenação

CARTA PASTORAL – Bispo Diocesano

Resoluções da
Reunião Conciliar

Missão de Deus –
Nosso Compromisso (V)
Este concílio acontece também num contexto de
conjuntura nacional bastante inquietante, com uma
grande crise econômica, política e social que tem abalado
e entristecido o povo brasileiro. Os encaminhamentos à
vista apontam para trazer sofrimento ainda maior para os
mais pobres, que certamente vão perder conquistas
sociais.(...) Muitos anglicanos, clero e laicato, tem se
juntado a milhões de vozes contra essa afronta ao povo
brasileiro já tão sofrido e humilhado. Mais uma vez esse
povo, especialmente, os pequenos, estão vendo sua
dignidade ser roubada sem dó nem piedade. E o pior por
pessoas que deveriam zelar por sua vida.(...)
Por fim, quero salientar que a Diocese Anglicana
de Pelotas está na caminhada, buscando seguir os passos
de Cristo, ser agente de transformação, ser espaço de
liberdade e comunhão. Por tudo isso é preciso seguir em
frente com os diversos desafios que se apresentam e com
as ferramentas que temos, sobretudo buscando
compreender a diversidade, a pluralidade na Igreja e na
sociedade; apoiar e ter coração aberto para escutar a voz
dos jovens que são a Igreja hoje, aqui e agora.(...)
Desafios - Os desafios são: Agir com ardor e
dedicação em prol de uma diocese auto sustentável, com
paróquias e missões verdadeiramente diocesanas; crer
firmemente na generosidade e fidelidade de nosso povo;
nutrir nossa gente com a Palavra de Deus, com o dom da
Eucaristia e uma piedade genuinamente anglicana,
alicerçada na liturgia do Livro de Oração Comum;
capacitação contínua do clero, ministros leigos e
lideranças da Diocese; abertura para o novo e o diferente.
Outra aspiração da Igreja é sua ação pastoral junto
às crianças, claro reconhecimento de que há uma grande
defasagem na educação cristã. Um sinal de esperança
ainda é o Encontro Diocesano de Crianças.(...) O cuidado
com a criação, a preservação da vida na sua diversidade
na terra também deve estar no horizonte dos desafios da
missão e da vida diocesana. (Esta é, em síntese o conteúdo
da Carta Pastoral – V. site www.dapsusul.com.br)

Recomendações – Os grupos que
apreciaram os relatórios fizeram
várias recomendações à Diocese.
Historiografia – Recomenda-se que
as paróquias e missões tenham
“comunicador/a” para registrar os
principais acontecimentos locais e
repassá-los
á
historiografia.
Educação Cristã – Recomenda-se
pessoas qualificadas para exercer a
função nas paróquias e missões.
Juventude – Falta motivação local
e lideranças. Recomenda-se a
realização de encontros diocesanos
de jovens. Filhas do Rei –
Recomenda-se a realização de
assembleia diocesana e eleição de
uma nova coordenação. Sugere-se
também atividades para fortalecer a
unidade da ordem. UMEAB –
Recomenda-se seja anexado ao
relatório de atividades o relatório
financeiro.
Propostas - Aprovou a realização
de concílio extraordinário para a
adequação dos cânones diocesanos.
A comissão de Cânones está
trabalhando no anteprojeto que
repassará ás paróquias e missões
para estudo e apresentação de
emendas. Os novos cânones serão
votados em concílio extraordinário
em data a ser ainda definida no
segundo semestre.
Próximo concílio – Aprovou que o
concílio regular do ano que vem
aconteça no mês de Junho, na
paróquia da SS. Trindade, Pelotas.
Atas – Aprovou que as atas e sejam
ouvidas e aprovadas pelo Conselho
Diocesano,
na
sua
primeira
reunião, no prazo máximo de 30
dias.

Rev. Marcio de Figueiredo
com a esposa Laura e a
filha Luiza; (ao lado E):
Maria Cecília Ferre, leitora
do NT, em espanhol.

Indaiá das Neves:
presidente da UMEAB

