BOAS NOTÍCIAS
Informativo da 36ª Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de Pelotas.
Maio de 2017 – Dia 25 (quinta-feira)

- Diocese Anglicana de Pelotas

Cânones e análise de relatórios
A 36ª.Reunião do Concílio da Diocese
Anglicana de Pelotas aconteceu num clima
de alegria e completa. Testemunho de
compromisso com a missão: sinal do amor
de Deus.
Como acontece todos os anos,
representantes das delegações de algumas
paróquias e missões eram “estreantes”,
participavam pela primeira vez da reunião
conciliar.
Foi também apresentada ao concílio a
delegação diocesana ao Sínodo Provincial,
que aconteceu em Várzea Grande Paulista,
SP, no ano passado, assim constituída:
Revda. Dilce Paiva de Oliveira e Revs. Marcio
de Figueiredo e Paulo Fernando de Souza;
Antonio Luiz Coimbra, Carmen Coimbra e
Paulo Ricardo de Oliveira.
A Revda. Dilce fez uma breve
apresentação dos encaminhamentos do
Sínodo que promoveu modificações na
Constituição e Cânones Gerais. Entre as
alterações destacou o fim das dioceses
missionárias e dos bispos sufragâneos; o
primaz só poderá ser reeleito uma vez.

“Estreantes”: apresentação de delegados que participam
pela primeira vez do concílio diocesano.

- Nº 04

A proposta de alteração do cânon do
matrimônio não foi aprovada, sob a alegação
de que “não foi suficientemente estudada
pelas dioceses”. O assunto deverá estar na
pauta do Sínodo de Brasília, em 2108.
As alterações canônicas em nível
provincial obrigam as dioceses
atualizar
seus cânones. A Diocese Anglicana de Pelotas
se reunirá extraordinariamente em Concílio,
para aprovar adequação à nova legislação
canônica. O concílio deverá ser convocado
para o final do ano.
Grupos - Os conciliares foram
distribuídos em quatro grupos para analisar
e acolher os relatórios das secretarias,
comissões e pastorais diocesanas. Refletiram
também sobre o relatório do Instituto Rev.
Severo da Silva e analisaram ainda o
demonstrativo financeiro diocesano de 2016
e o orçamento de 2017 que foram
e
aprovados. Os conciliares também aprovaram
que o concílio regular de 2018 seja realizado
na paróquia da SS. Trindade, com o
encerramento previsto para domingo à tarde.
A comissão de eleições encaminhou a
votação para Juízes do Tribunal Eclesiástico,
Conselho Diocesano e delegação ao Sínodo.

Sínodo: delegação diocesana no Sínodo, em Várzea
Grande Paulista, S. Paulo, em 2016.

CARTA PASTORAL – Bispo Diocesano

Missão de Deus –
Nosso Compromisso (IV)
Além dos dez anos de episcopado e das
mudanças na Diocese, o concílio acontece em meio a
um tempo de profunda reflexão sobre a diversidade e
inclusão. Com ênfase na aproximação e apropriação
de um tema que tem movido a Igreja nestes últimos
anos: Gênero, Sexualidades e Direitos. Já se
produziu cartas pastorais. Foram realizados
seminários, colóquios e debates sobre o assunto na
Província e na maioria das dioceses. Há inclusive a
edição bem pensada de uma revista organizada pelo
SADD
(Serviço
Anglicano
de
Diaconia
e
Desenvolvimento) que está à disposição da Igreja. O
último Sínodo, em São Paulo, se debruçou sobre o
assunto. E esse tema estará em pauta na reunião do
Sínodo de 2018.
A delegação escolhida para representar a DAP
no Sínodo, eleita neste concílio, precisará se
posicionar com clareza e discernimento na próxima
reunião sinodal, em Brasília. Isso significa que
precisaremos definir o encaminhamento deste tema
nos próximos meses, além de uma Conferência de
Lideranças (Confelíder) diocesana, onde este assunto
terá encaminhamento assegurado, sob orientação da
Província. Portanto a voz da diocese precisa ser
ouvida de forma audível, clara, objetiva, sem rodeios
ou floreios. A Igreja Anglicana tem como
característica forte uma manifestação plural que se
traduz
na
expressão:
“inclusividade
na
diversidade.” Como discurso funciona bem, na
prática nem sempre, embora se deva reconhecer que
já houve grandes e promissores avanços.
Este concílio acontece também num contexto
de conjuntura nacional bastante inquietante, com
uma grande crise econômica, política e social...
Leia, no próximo número deste Informativo a última parte
da Carta Pastoral do Bispo Diocesano.

Resoluções do concílio
ELEIÇÕES
Conselho

Diocesano

–

Atendendo determinação canônica,
foi
eleito
1/3
do
Conselho
Diocesano, com mandato de três
anos: Revda. Dilce Paiva de Oliveira
e Volnei Kurtz. Foi também eleita
Carmen Dobke para cumprir o
mandato de Marcos Timm. O
Conselho Diocesano ficou então
assim constituído: Revda. Neusa
Valério (1 ano) Rev. Marcio de
Figueiredo (2 anos) e Revda. Dilce
Paiva de Oliveira (3 anos); Carmen
Dobke (1 ano), Silvio de Mattos (2
anos) e Volnei Kurtz (3 anos).

Delegados

ao Sínodo – A
delegação da Diocese Anglicana de
Pelotas, para o Sínodo em Brasília,
no ano que vem, ficou assim
constituída:
representação
clerical – Rev. José Ubirajara
Mello, Rev. Marcio de Figueiredo e
Rev. Eraldo Carvalho; Suplentes:
Rev. Ramacés Hartwig, Revda. Dilce
Paiva de Oliveira e Revda. Magda
Guedes Pereira; representação
leiga – Odete Carvalho, Jader
Clasen
e
Roberto
Machado;
Suplentes – Zamir Cardoso Saraiva,
Neci Kurtz e Jéssica Aline Leal da
Rosa.
Juízes
do
Eclesiástico
–

Tribunal

Rev.
Nilton
Vergara, Rev. Jarbas Correa Borges
e Rev. Edison Mattos da Rosa.
Suplente: Rev. Paulo Fernando do
Souza.
Fotos abaixo:
(E) Comissão organizadora local do
Concílio com representantes da
comissão diocesana. (D) Conciliares
felizes com a acolhida.

