
	

	

	 	

BOAS NOTÍCIAS 
Informativo da 35ª Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de Pelotas    

Abril de 2016         -    Instituto Rev. José Severo da Silva     -          Nº 02                                                  

Santo André e Divino Salvador 
Partilham experiências e desafios 

O Rev. Jarbas Borges compartilhou com os conciliares a história,  sonhos, esperanças e realizações da paróquia  Santo 
André, na Coxilha dos Campos, em Canguçu.  Segundo ele, a presença anglicana começou com celebrações e reuniões 
nas residências, na pequena vila dos Campos lá pelos idos de 1906. A capela de Santo André  foi construída em 1966,  
ampliada em 1982, por ocasião da ordenação ao diaconato  do então Ministro Leigo Jarbas, atleta do Itararé. “Hoje 
temos um amplo salão paroquial e um templo com capacidade para 150 pessoas”, afirmou  o presbítero emérito. “Todo 
esse patrimônio é fruto de um sonho da comunidade”, explicou. E tudo foi realizado com recursos próprios, com o 
esforço e dedicação dos membros da Igreja, apoio de familiares e amigos. O propósito dessa ampliação toda é servir a 
missão. Ser um espaço adequado para adoração e serviço.  Recentemente o antigo salão comunitário foi transformado 
numa sala mobiliada para a educação  cristã e recebeu o nome de Tia Eusa, incansável batalhadora pela atividade com 
crianças que já completou 50 anos. A Escola Dominical, hoje, é coordenada por Lizandro dos Santos. Ao lado da 
Educação Cristã  há   também um excelente trabalho com música orientado por Rudinei Borges, com o auxílio de  
Marcia Wrague. A supervisão deste projeto  é do  maestro João Carlos Gottinari. “Acolhemos todas as crianças e 
adolescentes que, com o dom  da música, ajudam a fazer missão”, diz emocionado, o Prof. Rudinei Borges. 
 
Divino Salvador - As jovens Angélica Konradt Güths e Letiane Ludwig Mielke  falaram sobre as atividades com 
crianças e jovens na Paróquia do Divino Salvador, em Santa Helena, interior de Pelotas. A coordenação é do Ministro 
Leigo Oscar Mayer que motivou a criação da Escola Dominical, que conta hoje com 15 crianças. O grupo da juventude 
foi organizado em julho de 2011. Em 2012 foi constituída a primeira diretoria e tem hoje o nome de Mensageiros da Fé. 
As atividades desenvolvidas tem o apoio das jovens Angelica, Letiane e  Letícia. As reuniões acontecem uma vez por 
mês, na igreja, com a participação regular de 15 jovens. Jovens e crianças participam das celebrações regulares e 
momentos especiais da vida da Igreja.   Os jovens também se reúnem nas residências dos familiares, em campings ou  
junto a arroios e cachoeiras como experiência de contemplação da natureza. Além disso, o grupo faz excursões para 
várias cidades do Estado, inclusive a serra gaúcha.  	

	

	

	

	

Santo André: novo templo da Área Pastoral 
Pastoral 

Divino Salvador: Jovens Mensageiros da Fé 

Párocos: Rev. Jarbas Borges,  Revda. Ilaine 
Zschornack e Rev. Marcos Barros.  
Paróquia subvencionada: 2005. 
Confirmados: 130 (número atualizado) 
Projetos: Anglicanos em  missão, Pousadas do 
Presépio (Advento) e Música( instrumental e canto). 



	

CARTA PASTORAL – Bispo Diocesano 

     Para quem iremos? (II) 
           “Senhor, só tu tens palavras  
                     de vida eterna.” 

Minha esperança é que o Brasil cresça e amadureça com 
tudo isso. Nos momentos de crise e inquietação cria-se 
um bode expiatório e busca-se  um  messias, um 
salvador. Fica de fora a criatividade. Abandona-se a 
chance de fazer algo inovador, transformador. Repete-se 
modelos anacrônicos. Dá-se um passo prá trás, ou no 
máximo pro lado. Continuamos uma caminhada sem 
esperança, um dormir sem sonho, uma vida sem alegria. 
E isso não é bom prá ninguém. 

Creio assim que  o lema deste concílio torna-se 
pertinente, relevante: “Para quem iremos?” Qual o rumo 
que devemos tomar? Na porta de quem havemos de 
bater? 

A resposta parece clara: “Senhor, só tu tens 
palavras de vida eterna”. Tu és o caminho, a verdade e a 
vida. Tu és a fonte de vida eterna. Em ti há vida 
abundante.   

Portanto, entreguemos o caminho ao Senhor. 
Confiemos nele. Sigamos em frente, crentes no futuro, 
sem jamais desistir dos sonhos. Sustentando projetos de 
paz, justiça, cidadania. Repartindo solidariedade. 
Testemunhando o amor que renova todas as coisas, une 
todas as pessoas, respeita os diferentes. E, por fim, 
batemos na porta da unidade, cujo ferrolho é a 
inclusividade. “Aqui você tem lugar”. (...) 

Temos pela frente muitos desafios. Muitos 
sonhos. Um punhado de esperança. Aspirações sem 
conta. Contempla-se um novo e acalentado 
horizonte. E neste horizonte vê-se a possibilidade 
das pessoas viverem com dignidade, com momentos 
de felicidade, de paz, fraternidade. Isso é dom de 
Deus, não é obra dos homens. Isso na verdade é  
missão. Uma missão que deve inquietar a todos  nós, 
gente de igreja. Esta é uma  missão que a igreja deve 
assumir com todas as suas forças.  

Assim, nosso grande desafio é....  (Leia no próximo 
número a última parte da Carta Pastoral). 
 

 

	

 

Notícias Curtas 
Santa Cruz -  O concílio aprovou 
a redução da categoria da 
Missão de Santa Cruz, na 
Coxilha dos Piegas, interior de 
Canguçu, para ponto de 
evangelização. Justificativa: 
diminuição de membros. Aprovou 
também sua transferência para a 
Área Pastoral de Santo André. 
 
Juventude – Os jovens da 
Diocese promovem ação entre 
amigos. O propósito é angariar 
fundos para apoiar interessados 
no curso de capacitação de 
lideranças promovido pelo Grupo 
de Trabalho Juventude da 
Província. Estarão disponíveis 50 
vagas em nível nacional. 
 
Cursilho – Acontece nos dias 9, 
10 e 11 de setembro, mais uma 
edição do Cursilho de 
Cristandade na Diocese 
Anglicana de Pelotas. Local: 
Casa de Retiros Cenáculo. 
 
Cetepel – Capacitação teológica 
é um dos pilares da Diocese 
Anglicana de Pelotas desde sua 
criação. As aulas são quinzenais 
e aos sábados. Há núcleos em 
Pelotas, Canguçu e Rio Grande. 
A coordenação é do Rev. Edison 
Mattos da Rosa. 
 
Emérito – No dia 7 de março,o 
Rev. Jarbas Borges passou para 
a condição de presbítero emérito, 
em cumprimento à determinação 
canônica. Recebeu nomeação 
episcopal de Ministro Cooperador 
na Área Pastoral Santo André. 
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