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Para quem iremos?

Senhor, só tu tens palavras de vida eterna.

O concílio este ano não foi apenas uma reunião administrativa

com nomeações, relatórios e propostas. Foi também um momento
de reflexão e partilha. Oportunidade de crescimento, comunhão.
Vimos isso claramente nas edições anteriores deste informativo.
O Rev. Edison Mattos da Rosa (foto), coordenador do CETEPEL
(Centro de Estudos teológicos de Pelotas), partilhou com os
representantes das paróquias e missões um momento especial
de reflexão sobre o tema do concílio: “Para quem iremos?
Senhor, só tu tens palavras de vida eterna.” Inicialmente
ponderou que “o ensino de Jesus consiste em dar a outra face,
perdoar aos outros e a si mesmo incondicionalmente; servir e não buscar
ser servido; não julgar; dar, sem esperar nada em troca; dar
não do que sobra,mas daquilo que for preciso para atender as
necessidades do (a) outro (a); não ser saliente e arrogante, procurando os primeiros lugares, mas
ser humilde, ocupando o lugar que lhe for designado. Assim fazendo, estará colaborando na
construção de um mundo mais humano... O que Jesus pede é que vivamos de forma simples
como Ele viveu”.
Para o palestrante “é compreensíve a surpresa e a rejeição dos que já se acostumaram
com um deus feito à medida de seus interesses e que caiba na sua história pessoal.
Possivelmente, pode ter sido o Deus que nos ensinaram. O encontro com Jesus supõe uma
opção pessoal, um processo contínuo de constante aprendizado. Nossa relação com Jesus se
aperfeiçoa e crescerá na medida em que nos aprofundamos na oração, na leitura, na meditação e
na prática da Palavra de Deus, no partir do Pão com gratuidade, confiança, alegria e esperança,
porque o Senhor é pleno de misericórdia”.
Fé não é tranquilizante, é compromisso
Segundo o Rev. Edison, seguir Jesus supõe
aceitá-lO e aceitar seu estilo de vida. “Numa
relação de compromisso ao imenso e incondicional
amor que o Deus de Jesus nos dá, devemos
responder com o nosso amor, mesmo que ele seja
frágil”, explicou. E acrescentou que “crer, é
demonstrar plena confiança em Deus que nunca
falha”.

Momento de oração comunitária

E nós, a quem iremos?
“Mesmo que, às vezes, sintamos a nossa fé
frágil, precisamos exercitar nossa espiritualidade
para caminharmos na direção da manifestação
expressa por Pedro:

‘Só Tu Senhor, tens palavras de vida eterna!’
“Fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar para que o Senhor conceda a cada
um de nós viver a beleza e a alegria de sermos cristãos”, concluiu o Rev. Edison Mattos da Rosa.

Celebração de encerram ento 35ª Reunião
conciliar

Atitudes fazem diferença
Mensagem proferida por Maria Luiza Borges
Membro da Ordem das Filhas do Rei

A 35ª Reunião do Concílio encerrou-

Notícias Curtas
Conselho
Diocesano
–
A
primeira reunião do Conselho
Diocesano foi definida para o dia
7de junho, às 18h, na Catedral
do Redentor. Reunião conjunta
com a Secretaria de Finanças.

se no domingo 24 de abril com
celebração
da
Santa
Eucaristia
presidida pelo bispo diocesano. A
mensagem coube à minstra leiga
Maria Luiza Borges (foto), que
também é membro fundadora da
Ordem das Filhas do Rei. Este
sodalício celebrou, dia 17 de março
deste ano, seu 25º aniversário, na
Catedral do Redentor, Pelotas.
Os cinco capítulos ali representados participaram da
Santa Eucaristia e fizeram renovação de votos. Seguiu-se
um almoço de confraternização.
Leia, a seguir, a síntese da mensagem proferida no
encerramento da reunião conciliar.

Sínodo Constitucional – De 16
a 19 de Junho, em S. Paulo,
capital,
acontece
Sínodo
Constitucional para debater e
aprovar nova Constituição e
Cânones Gerais da IEAB.

“Fui convocada para este momento de reflexão
no enceramento desta reunião conciliar, com
surpresa,
mas
consciente
de
minha
responsabilidade”, afirmou inicialmente Maria
Borges.
A seguir lembrou que a reunião conciliar tem
como objetivo ajudar a Igreja a encontrar o caminho
para cumprir o mandamento divino: amar a Deus e
amar o
próximo.
As ferramentas para o pós
concílio, estão nas paróquias, missões e pontos de
evangelização, local
onde
vivem as pessoas,
conscientes ou com dúvidas; pessoas que amam e
que cultivam o ódio; gente pacifica e violenta; as
que respeitam o próximo e as que se acham donas
da verdade”.
Segundo a pregadora as ferramentas que estão
ao alcance das congregações diocesanas, cujas
atitudes fazem a diferença, são basicamente quatro.
UMEAB (União das Mulheres Episcopais Anglicanas
do Brasil) Irmandade de Santa Cruz, Irmandade de
Santo André e Ordem das Filhas do Rei.
Destacou os 25 anos da Ordem das Filhas do
Rei, cuja celebração de ação de graças aconteceu no
dia 17 de Março, na Catedral do Redentor, com a
participação dos cinco capítulos da ordem que se
reuniram para celebrar, com renovação de votos
seguido de um almoço de confraternização.
Lembrou que são as ações e as atitudes que
fazem a diferença na prática do amor a Deus, ao
próximo e à Igreja. Por fim, desafiou os conciliares a
assumirem o compromisso missionário com o
reavivamento dos sodalícios existentes ampliando o
número de capítulos, “com o propósito de deixar um
legado digno para quem vier depois de nós.”

Encontro Bi-Nacional – A
UMEAB promove nos dias 11,
12 e 13 de novembro, em S.
Leopoldo, no Centro Mariápolis,
o
encontro
bi-nacional
de
mulheres, com previsão de 120
participantes.

Próximo concílio – Ficou
definida a data de 29 e 30 de
abril de 2017, para a próxima
reunião regular do Concílio da
Diocese Anglicana de Pelotas.
Local:
Instituto
Rev.
José
Severo da Silva, Capão do Leão.

Colóquio – A Diocese Anglicana
de Pelotas deverá hospedar o
colóquio
sobre
Gênero,
Sexualidades e Direitos da Área
Um. O encontro que reunirá
representantes das três dioceses
do Sul (Anglicana de Pelotas,
Meridional e Sul-Ocidental) está
prevista
para
o
segundo
semestre deste ano.
Comunicação – Paulo Ricardo
Medeiros de Oliveira (Paróquia
do Divino Semeador, Pelotas),
recebeu nomeação do bispo
diocesano para coordenar a
Secretaria
Diocesana
de
Comunicação e Divulgação.
Finanças – A Secretaria de
Finanças
está
assim
constituída: Rev. Eraldo da Silva
Carvalho
(secretário),
Jones
Radke (Catedral do Redentor),
Carlos Augusto Mayer (Divino
Salvador), Bruno Ücker (Amor
Divino) e Julio Dutra (Missão da
Páscoa).

