
 

 

 

  

O REDENTOR 

          Edição Especial – 33ª Reunião do Concílio – Nº 6 
          25 de maio  – Catedral do Redentor, Pelotas 

“Um concílio se faz com a participação 

de muita gente pronta para servir” 
 
 

Depois da publicação de cinco números 
da edição especial do Boletim  
O Redentor, com informações sobre a 
33ª reunião do Concílio da Diocese 
Anglicana de Pelotas, este é o último e 
derradeiro número. O seu conteúdo traz 
palavras de agradecimento, 
recomendações, propostas e lista de 
cargos e comissões constituídos por 
eleição. 
 
Agradecimentos – Agradecer é um gesto 
de reconhecimento a quem se esmera na 
função de servir. Bendizemos a Deus 
porque há pessoas que se mostram 
solidárias. O concílio, por exemplo, 
acontece graças ao planejamento e 
dedicação de uma comissão 
organizadora, coordenada pela Ministra 
Leiga Carmen Andrea Blaas Rodrigues.   
O Instituto Revdo. Severo da Silva – Casa 
de Convivência -  acolheu com fidalguia a 
delegação conciliar, representativa das 
paróquias e missões. A casa tem a 
coordenação da Profª Loide Matos 
Montezano e uma dedicada equipe da 
cozinha, coordenada pela Profª Miriam 
Matos Paiva,  ofereceu ao tempo e à hora 
refeições  preparadas com muito amor. 
 

 
 

Instituto Severo: equipe da cozinha 

 

 
Catedral: equipe da cozinha 

 
Na Catedral do Redentor a Sra. Alice Maria Dutra 
Raatz também coordenou a equipe responsável 
pelo  almoço servido no domingo, quando do 
encerramento da assembleia diocesana. Contou 
com a valiosa parceria do Sr. Rubens Borges que 
supervisionou a equipe da churrasqueira. O bom, 
o positivo, o gratificante desta doação pode ser 
visto no sorriso largo que se desenha no rosto 
dos que estão à mesa, um testemunho 
incontestável de que tudo está uma gostosura.           

 

“O sorriso  

dos que 

estão á 

mesa é um 

teste-

munho 

incontes-

tável de 

que tudo 

está uma 

gosto- 

sura.” 



Recomendações e proposições – Os grupos que 
examinaram os relatórios também fizeram 
recomendações, entre elas, a realização de um 
encontro diocesano de ordens e irmandades (Ordem 
das Filhas do Rei, Irmandade de Santa Cruz e 
Irmandade de Santo André).  
Entre as proposições aprovadas enumeramos as 
seguintes: Doação da coleta da celebração de 
encerramento ao Distrito Missionário Anglicano; 
Realização de Assembleia do Povo de Deus para 
refletir sobre educação cristã e juventude; criação de 
um fundo com apoio das paróquias e missões para 
consertar o telhado e calha do templo da Paróquia 
da Epifania (Pedro Osório); autorização para o 
Conselho Diocesano, representantes da Secretaria 
de Finanças e Comissão Organizadora do Concílio 
para ouvir, emendar e aprovar a ata da última 
sessão da reunião conciliar e respectivos adendos. 
Esta autorização é válida para os demais concílios; 
realização dos concílios no Instituto Revdo. José 
Severo da Silva.  
 
Eleições – Há cargos e comissões, que por 
determinação canônica, são constituídos por eleição. 
A 33ª reunião conciliar então elegeu: 
 
Estatístico – Sr. Erroldisnei Borges (3 anos) 
Arquivista e Historiógrafa – Srta. Rosangela 
Fernandes Pereira (3 anos) 
 
Comissão de Direito Canônico (3 anos) 
Revdo. Ramacés Hartwig 
Revdo. Eraldo Carvalho 
Sr. Romaldo Duarte (advogado) 
Sr. Carlos Rogério Carvalho (advogado) 
 
Conselho Diocesano (3 anos) 
Revdo. Paulo Fernando de Souza 
Sr. Roberto Machado  
Em mandato: 
Revdo. Ramacés Hartwig (1 ano) 
Revdo. Eraldo Carvalho (2 anos) 
Sr. Flamino Mayer (1 ano) 
Sra. Noeli Blank Tessmann (2 anos) 
 

 
Catedral do Redentor: celebração de  
Encerramento da 33ª Reunião do Concílio  
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 Concílio: sessão plenária 
 
 Próximo Concílio – A próxima 
reunião regular do concílio foi 
definida para  25 e 26 de abril de 
2015, no Instituto Rev. José Severo 
da Silva, no Capão do Leão.    
 
Grupo Magnificat – Como parte 
das comemorações dos 25 anos da 
Diocese Anglicana de Pelotas, 
acontece no dia 15 de junho, mais 
uma edição do Catedral Em Canto. 
Participação especial do Grupo 
Magnificat, grupo de música 
integrado por jovens no final da 
década de 80 e 90. Esse pessoal vai 
se reencontrar para cantar as 
músicas daquele tempo. Um 
testemunho de fé e 
companheirismo. 
 
Curso de Primavera – Dias 13 e 14 
de setembro, no Instituto Rev. José 
Severo, o Curso de Primavera tendo 
Liturgia como tema. A assessoria é 
de Dom Orlando Santos de 
Oliveira, professor da área no 
Seminário de Porto Alegre. 
 
Indaba – Em novembro, dias 21, 
22 e 23,  a Área Um (dioceses 
Meridional, Sul-Ocidental e 
Anglicana de Pelotas) participa do 
Indaba sobre famílias e 
sexualidades. O encontro acontece 
em Porto Alegre. Participam os 
delegados ao Sínodo e mais três 
representantes da Diocese.  

 


