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Jovens tem vez e voz no concílio
Encontro nacional em Brasília reúne quase 300 participantes

Os jovens este ano representaram paróquias e missões na
delegação conciliar. Paróquias: Catedral do Redentor (Pelotas) e
Salvador (Canguçu);
missões: São Paulo e S. João Batista
(Canguçu), e a missão da Páscoa (Pelotas).
A Paróquia do Divino Salvador, Santa Helena, interior de
Pelotas, enviou duas jovens para falar aos conciliares sobre os
projetos de Educação Cristã e Mensageiros da Fé. O concílio
elegeu um jovem para ocupar a função de secretário, com
mandato de três anos: Pedro Henrique Correia Andrade,
membro do Grupo de Trabalho Juventude (GT Juventude). Com
a ausência da segunda secretária assumiu a função ad-hoc.
A agenda do concílio também reservou espaço para o
representante do GT Juventude falar sobre o Encontro Nacional
da União dos Jovens Anglicanos do Brasil (ENUJAB) que
Juvetude: Yarana (E) e Jéssica
aconteceu em Brasília nos dias 4 a 7 de setembro.
Aline, leitoras das intercessões
Neste encontro, com a participação de quase 300 pessoas estavam representadas as nove
dioceses e o distrito missionário. Havia também jovens da América Latina, da África e dos
Estados Unidos. A Diocese Anglicana de Pelotas enviou nove pessoas para o ENUJAB.
Um encontro dessa grandeza exige um alto investimento. Segundo Pedro Henrique, os
próprios jovens saíram em busca dos recursos. E boa parte conseguiram com inscrições, ação
entre amigos, doações das paróquias, umeabs e Ordem das Filhas do Rei. Para fechar o
orçamento contaram ainda com dotações da JUNET (Junta Nacional de Educação Cristã,
Secretaria Geral e SADD (Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento).
Positivo – O resultado positivo do ENUJAB pode
ser visto no planejamento do curso de capacitação
de lideranças, com o apoio do CEA
(Centro de Estudos Anglicanos) e com recursos
captados pelos próprios jovens. O curso deverá
contemplar 50 jovens, com estudos à
distância e com aulas presenciais nas três áreas
provinciais. As aulas estão previstas para o
segundo semestre deste ano. Na Diocese, uma
participante do ENUJAB sentiu-se chamada para
o ministério ordenado, a jovem Yarana Ester de
Campos Borges, do Ponto de Evangelização
São Pedro, no Remanso, interior de Canguçu.
É estudante de música e canto na UFPEL.

Concílio: delegação jovem

CARTA PASTO RAL – Bispo Diocesano

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

Com

esta terceira parte concluímos a síntese da Carta
Pastoral que poderá ser lida na íntegra no site da Diocese:
www.dapsul.com.br
O grande desafio que se tem pela frente é cuidar da
missão e gerar cultura missionária. É transformar as
estruturas paroquiais em algo decididamente missionário.
Por que? Porque em certa medida “é fácil cuidar pastoral
e administrativamente de uma paróquia ou missão. Não é
difícil celebrar os sacramentos: eucaristia, batismo,
matrimônio, unção dos enfermos. Também não é difícil
alimentar a vida do povo com práticas devocionais”.
Difícil mesmo “é transformar a prática sacramental
milenar em missão, capaz de gerar esperança e vida nova
no coração das pessoas. Difícil é aplicar o dinheiro que as
paróquias e missões geram na missão”.
Precisamos aprender de uma vez por todas que
missão é a essência e a natureza da igreja. A igreja existe
no mundo para anunciar a boa nova do Reino de Deus ao
coração das pessoas, a fim de que todos sejam salvos e
cheguem ao conhecimento da verdade.
Neste concílio queremos algo diferente. Algo que
me parece, aponta mais claramente para o jeito de ser e
fazer missão. Algo gerado no útero das comunidades. É a
vida que se faz em meio ao sofrimento, à angústia e a dor.
Trabalho,
dedicação,
desafio,
esperança,
união.
Prestemos atenção na caminhada dos jovens com toda a
precariedade que ainda possa ter. Olhemos para o esforço
das comunidades que sonham com um patrimônio
adequado para ser instrumento valioso de missão.
Alegremo-nos com o esforço e a conquista na
educação cristã de nossas crianças e adolescentes. Que
tudo isso sirva de incentivo, encorajamento para a
missão, a verdadeira razão de ser da igreja. Sejamos
confiantes. O Senhor caminha conosco. Ele faz da morte
brotar a vida. É luz que ilumina o caminho do povo. É a
fonte que jorra no deserto. É a porta que se abre para a
comunhão. É o amor, bem maior. É a graça que
transforma o mundo. Dom Renato Raatz – bispo diocesano

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

Clero: celebração de abertura do concílio

Notícias Curtas

Filhas do Rei O Capítulo
Gloria Dei, da Catedral do
Redentor, a semente da Ordem
das Filhas do Rei, plantada na
Diocese em 1991, celebrou o
Jubileu de Prata na Catedral do
Redentor
com
a
Santa
Eucaristia
e
almoço
de
confraternização. Participaram
representantes
dos demais
capítulos
estabelecidos
nas
paróquias: Agnus Dei (Salvador,
Canguçu),
Epifania
(Pedro
Osório), Adorai (S. João Batista,
Canguçu) e Benedictus (Santo
André, Canguçu). Aconteceu no
dia 17 de março.
Irmandade de Santa Cruz – A
Irmandade de Santa Cruz, outro
sodalício feminino, tem forte
atuação na Diocese, com 50
membros. Vive a disciplina da
oração e serviço com dois
capítulos nas paróquias São
João Batista e SS. Trindade,
ambas em Pelotas.
Santo André – Nas paróquias
da SS. Trindade e Santo André,
os
homens
participam
da
Irmandade de Santo André,
sodalício masculino. O capítulo
da Catedral do Redentor está
inativo. Volnei Kurtz é o
coordenador
diocesano,
conforme nomeação episcopal,
no concílio.
Juventude – Por nomeação
episcopal,
Pedro
Henrique
Correia
Andrade
é
o
coordenador
diocesano
da
Pastoral da Juventude, em fase
de reestruturação.

