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Violência doméstica é uma vergonha 
 

A cada 24 segundos uma mulher é agredida no Brasil.  

Isso coloca o nosso país  no sétimo lugar na violência contra as mulheres. 

  Um assunto que tem mobilizado a 
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é a 
chamada violência doméstica. Tanto 
assim que o  SADD (Serviço Anglicano de 
Diaconia e Desenvolvimento) produziu 
uma cartilha visando a prevenção e o 
enfrentamento á violência doméstica 
contra as mulheres. Além da cartilha o 
SADD também capacitou pessoas para 
aplicar o seu conteúdo junto às dioceses. 
Receberam essa preparação pela  
Diocese Anglicana de Pelotas a Revda. 
Dilce Paiva de Oliveira, contado 
diocesano do SAAD, e as ministras leigas 
Odete Kurz Carvalho (UMEAB), Maria 
Luiza Borges de Borges (Ordem das 
Filhas do Rei) e Carmen Andrea Blaas 
Rodrigues (Ação Social).  
  A programação do concílio reservou 
tempo para conhecer melhor o conteúdo 
da cartilha. A Revda. Dilce abordou o 
assunto com uma exposição clara e 
objetiva dos 12 encontros propostos pela 
cartilha que traz uma mensagem de Dom 
Mauricio Andrade, bispo primaz  à época 
da publicação da cartilha. “Convoco a 
todas as comunidades e instituições a 
experimentarem  este material produzido 
em forma de cartilha”, escreve o Primaz.  
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  O propósito deste documento, segundo Dom 
Mauricio  é “que possamos assumir o 
enfrentamento, expressando nossa indignação 
profética, denunciando toda forma de violência 
doméstica, para vivermos a expressão plena do 
Evangelho, para que todos tenham vida, e vida 
em abundância.” 
  Para Ana Cernov Rocha, assessora de projetos 
da Christian Aid no Brasil, agência internacional 
patrocinadora da cartilha, junto com a Anglican 
Alliance e Episcopal Relief & Development, “a 
cada 24 segundos uma mulher é agredida no 
Brasil”. A cartilha aponta para o triste fato de 
que o Brasil tem  a sétima maior taxa de 
violência contra a mulher em uma lista de 84 
países, segundo dados da ONU. 
  No primeiro encontro a cartilha busca 
identificar a origem da violência doméstica. A 
Revda. Dilce destacou que a violência doméstica 
contra as mulheres é consequência de uma 
cultura construída pela  sociedade que promove 
desigualdades a partir das diferenças naturais 
(biológicas) entre os sexos, que determina como 
cada pessoa deve se comportar por ser de um 
sexo ou de outro. Salientou inclusive que nem 
mesmo as comunidades religiosas estão isentas 
dessa realidade vergonhosa. 
  O segundo encontro trata dos tipos e formas de 
manifestação da violência doméstica, que pode 
ser sexual, física, psicológica, moral, patrimonial 
e religiosa. O terceiro encontro revela onde a 
violência acontece. É na verdade um problema 
mundial e atinge milhares de pessoas, mais 
particularmente mulheres. “Frequentemente de 
forma silenciosa e dissimulada”, destaca. Os 
demais capítulos mostram o perfil das mulheres 
nesta situação de violência e suas consequências 
psicossociais. Apontam ainda o perfil do autor da 
violência com a indicação de uma rede de 
atendimento ás vítimas. Enfim, a cartilha vale a 
pena ser lida, estudada e divulgada. Seu 
conteúdo poderá ajudar muita gente. Encare este 
desafio. Faça sua parte. 
 



Livro de  Oração no Brasil 
 

Na 33ª Reunião do Concílio da Diocese Anglicana de Pelotas, 

Dom Orlando Santos de Oliveira,  falou sobre  a publicação do 

Livro de  Oração Comum no Brasil. A primeira tradução para o 

Português aconteceu em 1860, feita  pelo  missionário  Richard 

Holden.   Em 1898 apareceu uma versão feita pelo Rev. William 

Brown, auxiliado pelo Arcediago Américo Vespúcio Cabral.  

Em 1930 uma comissão entregou á Igreja brasileira o Livro de 

Oração Comum utilizado até 1951, quando uma nova revisão foi 

feita e perdurou até a versão que temos hoje, publicada em 

1987. Desde  a década de 90 uma comissão trabalha para 

completar e revisar o Livro de Oração Comum que deve ser 

publicado até final deste ano. 

 

  Caminhos da Renovação 
  A liturgia é mutável. Ela não é o 5º Evangelho.   Temos tido 

muita influência dos ditos “movimentos de renovação, que por 

detrás de uma aparente  espontaneidade litúrgica, uma liberdade 

formal, uma hinologia vibrante e alegre, escondem uma teologia 

individualista, escapista, enfatizando uma expressão 

personalista. Isso  é o oposto de uma visão litúrgica sadia para a 

Igreja”, garante Dom Orlando.  

   O preletor defende a  utilização de mais elementos da nossa 

cultura, sem contudo esquecer que o Evangelho transcende a 

cultura. O Evangelho é crítico da própria  cultura. 

  “Estamos  dentro da história - pondera Dom Orlando -  não 

somos atemporais.  Temos traços de uma herança histórica. 

Temos de conservar certos elementos da nossa tradição viva”. E 

cita  os Credos, certas partes da Eucaristia, certos cânticos e 

orações que são parte da nossa identidade. Mostram o nosso 

rosto.  A nossa forma de ser Igreja de Cristo. 

  Dom Orlando pondera que estamos nos libertando da 

dominação clerical  da Liturgia. “A celebração está cada vez 

mais participativa, estamos levando a sério o Ministério de 

todos os   Cristãos”, considera. 

  Na sua visão vivemos um  processo de libertação de uma 

piedade para a qual  ser espiritual  é ser triste, sisudo, sério, 

carrancudo, fechado, formal, desligado da realidade e da vida. 

Que não usa o corpo na adoração da Igreja.  Por exemplo, “as 

palmas são coisa relativamente nova dentro da IEAB”, diz Dom 

Orlando. E conclui afirmando: “A liturgia deve ser ação 

conjunta de toda a Igreja”. 
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 Confirmado, onde estás? – Como 
parte da programação dos 25 anos 
da Diocese Anglicana de Pelotas 
estão previstos, para o segundo 
semestre, pelo menos quatro 
grandes encontros de pessoas 
confirmadas na Diocese de 1989 
até agora.  Paróquias de Pelotas, 
Rio Grande, Canguçu e área rural 
vão motivar celebrações de ação de 
graças com a participação de 
membros confirmados.  
 

 
“Fui Confirmado, e agora?” 

 

Conselho Executivo – A Diocese 
Anglicana de Pelotas está 
considerando a possibilidade de 
acolher duas reuniões nacionais:  
Câmara dos Bispos e  Conselho 
Executivo, em março de 2014. A 
última vez que aconteceu por aqui 
foi há sete anos atrás. 
 
Arcebispo de Cantuária – O bispo 
diocesano representa a Diocese 
Anglicana de Pelotas na celebração 
em São Paulo no mês de setembro, 
quando da visita do Arcebispo de 
Cantuária Justin Welby.     
 

 
                         

Justin 
Welby é o 
105º 
Arcebispo 
de 
Cantuária e 
líder de  85 
milhões de 
anglicanos, 
em 165 
países. 


