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          Edição Especial – 33ª Reunião do Concílio – Nº 2 
          30 de abril – Catedral do Redentor, Pelotas 

Solidariedade faz diferença  
Concílio aprova doação de coleta para o Distrito Missionário Anglicano.  
Secretaria de Educação Cristã também motiva doações para o Distrito.  

Fundo para substituir telhado do templo da Epifania é aprovado por unanimidade. 

A coleta da celebração de 
encerramento da 33ª reunião do Concílio 
da Diocese Anglicana de Pelotas, dia 27 
de abril, na Catedral do Redentor foi 
destinada ao Distrito Missionário 
Anglicano. A proposta foi aprovada por 
unanimidade na primeira sessão da 
reunião conciliar. A decisão revela que a 
diocese leva a sério seu compromisso 
solidário. A coleta somou R$ 231,00 
(duzentos e onze reais). 
 

Solidariedade faz diferença - Com esta 
convicção a Secretaria de Educação 
Cristã também está motivando uma 
campanha junto às escolas dominicais 
para o levantamento de uma coleta 
especial. Até julho serão distribuídos 
cofrinhos para receber as ofertas, cuja 
entrega acontecerá na celebração de 
abertura do encontro diocesano de 
crianças no dia 11 de outubro, no 
Instituto Revdo. José Severo da Silva. O 
valor arrecadado será doado ao Distrito 
Missionário Anglicano. A Diocese toda é 
chamada a participar desta campanha 
solidária. A meta é alcançar à quantia de  
R$ 1.200,00.  

Tanto a coleta do concílio quanto a 
oferta da Escola Dominical podem ter um 
valor  pequeno do ponto de vista  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delegação ao concílio: solidariedade 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 
monetário,  mas seu valor é inestimável no 
aspecto solidário. 

Outra importante decisão conciliar foi a 
aprovação da proposta de apoio à paróquia da 
Epifania, em Pedro Osório, com a criação de um 
fundo alimentado pelas paróquias e missões, 
administrado pela diocese. Podem participar 
também gente de coração generoso e espírito 
solidário. O fundo visa auxiliar na substituição 
do telhado do templo bastante deteriorado, 
conforme descrição e fotos apresentados. 
Orçamento, com o custo da mão de obra e 
material, no valor de quase R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), foi submetido ao concílio.  A proposta  
considera  50% de contrapartida da Paróquia. 

 
Compromisso - Várias paróquias e 

missões se comprometeram com a campanha: 
Santíssima Trindade, São João Batista, Catedral 
do Redentor e Divino Semeador (Pelotas); 
Salvador (Rio Grande); Divino Salvador e Amor 
Divino (área rural de Pelotas); as missões da 
Páscoa (área rural de Pelotas) e São Francisco de 
Assis (Capão do Leão). O ponto de evangelização 
São Marcos (Capão do Leão) também aceitou o 
desafio de participar da ação solidária.  

Espera-se que até o final do ano a obra 
esteja concluída. Para isso acredita-se que o povo 
diocesano contribuirá com generosidade, 
correspondendo à aprovação unânime dos 
delegados conciliares. 

Solidariedade faz diferença! Que diferença! 
 

Templo da Paróquia da 
Epifania construído 1933, 
na zona central da cidade.  
O município de Pedro Osório 
fica  a 46 km de Pelotas e 
tem  uma população de  
7.817 habitantes. Sua 
economia está baseada na 
agricultura, pecuária,  
comércio e indústria de 
tijolos e artefatos de 
concreto. 



 

                                       Uma história  

         que merece ser                                         

                      contada para as  

                      gerações futuras     
 

 
Loide Montezano: identidade 

 
Os 25 anos da Diocese Anglicana de Pelotas revelam 

fatos importantes, realizações relevantes, sonhos quase 

impossíveis. Ao lado disso pode-se contemplar também 

inquietações, conflitos e dificuldades aparentemente 

intransponíveis. Mas é uma história que merece ser contada para 

gerações futuras. Assim acredita  Loide Montezano, membro 

da Catedral do Redentor.  Ela partilhou com a delegação da 33ª 

Reunião do Concílio sua visão deste tempo que traz muitas e 

agradáveis recordações. Mas reconhece, vem acompanhada de  

algumas decepções, tristezas e indignação. Mesmo assim sua 

mensagem  traduz  uma montanha de  alegria, uma poça de 

tristeza e um vale de esperança. 

“Transformar a zona sul numa jurisdição diocesana era 

o desejo de boa parte do clero e povo das várias paróquias, 

missões e pontos de evangelização que por aqui estavam 

organizados e testemunhavam o amor de Deus segundo o jeito 

de ser da Igreja Anglicana”, lembrou Loide. 

A Diocese foi implantada no pastorado de Dom Luiz 

Osório Pires Prado, eleito bispo sufragâneo em 1987 com a 

missão específica de residir em Pelotas e implementar uma 

diocese que nasceria das entranhas da Diocese Meridional. Essa, 

perderia parte do seu território para dar origem a um importante 

campo missionário com autonomia de diocese plena.  

O projeto de uma nova diocese recebeu aprovação do 

Sínodo, em 1988. E no ano seguinte, no dia 12 de março, com o 

primeiro concílio, aconteceu a instalação da Diocese Anglicana 

de Pelotas e o reconhecimento da então Paróquia do Redentor 

como Catedral da nova sé diocesana.  

Várias pastorais davam o rumo à nova diocese que   

buscava firmar-se no tripé educação cristã, serviço e expansão. 

O CETEPEL cumpria seu papel na formação do clero e laicato, 

especialmente dos monitores  de Educação Cristã. O bispo 

buscou motivar a espiritualidade beneditina entre os jovens e 

Ordem das Filhas do Rei. Aconteciam grandes encontros de 

crianças, quase  sempre com a presença de algum companheiro 

estrangeiro, vindo do Canadá, Escócia, Inglaterra, Suíça. Esses 

companheiros apoiavam financeiramente a diocese que se 

tornava conhecida lá fora por seu compromisso com a vida. 

Mulheres e crianças eram atendidas em suas necessidades 

básicas  e o ambiente recebia atenção especial.  

Depois de 13 anos em Pelotas,  Dom Prado 

resignou a diocese e dedicou-se à formação teológica junto 

ao SETEK (Seminário Teológico Egmont Kriscke), em 

Porto Alegre. Um novo bispo foi eleito e sagrado  no ano 

2000 para liderar uma diocese que tinha agora identidade 

própria e reconhecimento na Igreja Episcopal Anglicana 

do Brasil e até no exterior. 
(Continua no próximo número desta  edição especial) 
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 Oração pela Unidade – Entre os 
dias 1 e 8 de junho acontece a 
Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, sob o tema “Acaso 
Cristo está dividido?” Este 
movimento celebrativo é motivado 
pelo Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC). Em Pelotas o 
Grupo Ecumênico de Pelotas 
(GEPEL) coordena os momentos de 
reflexão e celebrações que 
acontecem na Igreja Católica 
Romana, Anglicana e Luterana 
conforme agenda estabelecida com 
a participação do clero e povo das 
comunidades religiosas. O 
movimento Dia Mundial de Oração 
e os Focolarinos também 
participam da programação da 
Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos. 
 
Catedral Em Canto – Encontro de 
Música promovido pelo Coral 
Eunice Lamego, no dia 15 de 
junho, às 14h30min. Participação 
especial do Grupo Magnificat que 
será reorganizado para celebrar os 
25 anos da Diocese Anglicana de 
Pelotas. 
 
Visita do Primaz – Dom Francisco 
de Assis da Silva, bispo Primaz da 
Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil visita oficialmente a Diocese 
no dia 28 de junho a 2 de julho. 
Participa de celebração na Paróquia 
do Amor Divino, visita projetos 
sociais e encontra-se com o clero, 
Diretoria Diocesana da UMEAB e 
Ordem das Filhas do Rei. 
 

Assembleia Diocesana – Conforme 
decisão do concílio uma Assembleia 
do Povo de Deus deve refletir  sobre 
Educação Cristã e Juventude. 
Representantes das paróquias, 
missões e pontos de evangelização 
tem encontro marcado na Missão 
da Páscoa (Colônia Ramos)  dia 23 
de agosto. Abertura às 9h30min e 
encerramento às 16h30min. 
 


