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26 e 27 de abril – Catedral do Redentor, Pelotas

Catedral do Redentor hospeda reunião
do concílio da Diocese de Pelotas
A assembleia diocesana acontece no contexto da celebração
dos 25 anos da Diocese Anglicana de Pelotas, sob o lema
“Tempo de agradecer, renovar e servir”.

Instituto Revdo. Severo da Silva

Atendendo
convocação
do
bispo
diocesano, 50 pessoas, representando 12
paróquias e 10 missões da Diocese
Anglicana de Pelotas, participaram da
33ª Reunião do Concílio. A assembleia
diocesana acontece na Catedral do
Redentor, nos dias 26 e 27 de abril. A
celebração de abertura e as sessões
plenárias
acontecerão
no
Instituto
Revdo. José Severo da Silva, sob a
presidência de Dom Renato Raatz.
Na celebração de abertura o bispo
diocesano preside a Santa Eucaristia e
faz a leitura da carta pastoral. Nas
sessões plenárias são avaliadas as
atividades paroquiais e diocesanas de
2013, segundo relatórios de secretarias e
comissões constituídas pelo concílio,
além de nomeações e eleições de
secretarias, cargos e comissões.

A Diocese é formada por 12
paróquias, 10 missões e 9 pontos de
evangelização. Possui 2.439 membros, sob o
pastorado de 13 clérigos.

No domingo, a Exedra da Catedral do
Redentor acolheu os delegados conciliares e
representantes da Catedral e das demais
paróquias, além de pessoas convidadas. Todos
participaram de um almoço de confraternização,
com a presença de Dom Orlando Santos de
Oliveira. O bispo emérito da Diocese Meridional,
Porto Alegre. que foi o pregador na celebração de
encerramento da reunião conciliar,
que
aconteceu às 15h.
Os anglicanos estão na zona sul desde
1891, com a chegada de missionários norte
americanos na cidade de Rio Grande. No ano
seguinte se estabeleceram em Pelotas e em 1898
em Jaguarão.
A Diocese Anglicana de Pelotas foi
organizada em março de 1989 e faz parte da
Província da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
formada por mais 8 dioceses e um distrito
missionário, cujo Primaz é Dom Francisco de
Assis da Silva, que também é bispo diocesano da
Diocese Sul-Ocidental, Santa Maria.
A Catedral do
Redentor,
construída em
1909, foi elevada
á Catedral –
Igreja Mãe da
Diocese – em
1989. A videira
selvagem que
cobre as paredes
externas do
templo gótico
encanta os que
passam pela
área central da
cidade do doce.

Mensagem do Bispo Primaz

“É muito importante ouvir as dioceses e
construir um consenso dentro de nossa
Igreja que aponte para a missão da IEAB
nos próximos anos.”
Santa Maria, 25 de abril de 2014
Até aqui nos ajudou o Senhor. (1 Samuel 7:12)
Estimado Dom Renato Raatz
Estimado Clero e Povo da Diocese Anglicana de
Pelotas
Saudamos os irmãos e as irmãs da Diocese
Anglicana de Pelotas reunidos em Concilio
nestes dias.
Vivemos como Igreja Provincial um momento
muito significativo que se dá em duas frentes. A primeira é
a reflexão teológica e pastoral a respeito das questões
ligadas a modelos de família e relações homoafetivas. Isto
demandará um profundo e respeitoso diálogo entre as
diversas posições a respeito deste tema. O outro processo,
mais institucional, se relaciona com a preparação do
Sínodo Constituinte marcado para o próximo ano e que
levará nossa Igreja a repactuar nossa configuração
canônica e jurídica.
Nesse processo é muito importante ouvir as
dioceses e construir um consenso dentro de nossa Igreja
que aponte para a missão da IEAB nos próximos anos.
Desejamos aos irmãos e irmãs um abençoado concílio e
que as decisões reflitam os sonhos e o compromisso com a
Missão de Deus nesta parte de nosso país. Também
agradecemos a Deus pelas celebrações dos 25 anos de vida
diocesana, afirmando nossa gratidão à ajuda que Deus tem
dado a cada um de nós!
Nosso abraço a Dom Renato, ao clero e ao laicato desta
querida diocese e espero com alegria a nossa visita
pastoral a vocês no final de junho e começo de julho.
Carinhosamente em Cristo,
++Francisco
Primaz e Diocesano em Santa Maria!

ACONTECE
NA DIOCESE

Padres e Pastores – A região sul
sedia encontro de Padres e
Pastores nos dias 19 e 20 de maio,
no Instituto Revdo. José Severo da
Silva. Oportunidade de reflexão
sobre a formação do monoteísmo
na cultura hebraica. Realização e
assessoria do CEBI (Centro de
Estudos Bíblicos).
Investimento: Apenas R$ 55,00
(hospedagem, alimentação e
material).Importante: levar roupa
de cama. Informações: (53)32225679.
Curso de Primavera - O CETEPEL
(Centro de Estudos Teológicos de
Pelotas) promove nos dias 12 e 13
de setembro, Curso de Primavera.
O curso com ênfase em Liturgia
acontecerá no Instituto Revdo. José
Severo da Silva.
Cursilho – Está programado para o
mês de setembro, dias 19, 20 e 21,
no Cenáculo, Pelotas, mais uma
edição do Cursilho de Cristandade.
Reserve esta data.
Encontro de Crianças – A
Secretaria de Educação Cristã, com
o apoio da diretoria diocesana da
UMEAB, promove encontro
diocesano de crianças, no dia 11 de
outubro. O encontro acontece no
Instituto Revdo. José Severo da
Silva. Abertura às 9h30min e
encerramento às 17h. As crianças
serão motivadas à apoiar o Distrito
Missionário Anglicano, com uma
oferta especial que será entregue
no dia do encontro. Jovens e
adultos também podem participar
da campanha solidária.
Encontro Binacional – As
mulheres da DAP estão motivando
ás paróquias e missões para se
fazerem representar no Encontro
binacional de mulheres, dias 7, 8 e
9 de novembro, em Montividéu.
Sairá excursão de Pelotas.

