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C.C.INS. REVERENDO SEVERO DA SILVA está 
PASSando POR ORGANIZAÇÃO E REFORMAS

VISITA EM QUILOMBOS PROMOVE 
APROXIMAÇÃO DA DAP COM COMUNIDADES

VEJA MAIS:

(p.2) Associação Amar, Criança e Família - Missão da Páscoa - Ponto de Evangelização Emanuel -  (p.3) 

Secretaria de Educação Cristã para crianças - Pastoral da Juventude - Paróquia Divino Salvador - Missão 

São João Evangelista - (p.4) Centro de Convivência Reverendo Severo da Silva - Paróquia do Salvador, Rio 

Grande - (P.5) clérigos - Planejamento Estratégico  - (p.6) paróquia do divino semeador - Missão São Paulo, 

Canguçu - Paróquia de Santo André - (P.7) equipe de comunicação - umeab diocesana - catedral do redentor 

- (p.8) ação com quilombolas - paróquia do salvador, canguçu.



DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS, BOAS NOTÍCIAS, ED 1ª, ABRIL 2021 P.2

ASSOCIAÇÃO AMAR - CRIANÇA E FAMÍLIA 

Chamados para ser Igreja, servindo com amor!

Organizada em 1998, a “Associação Amar: Criança e Família é 

uma entidade civil, de caráter beneficente, assistencial, 

educativo e cultural, sem fins econômicos, com 

personalidade jurídica própria e que presta assistência 

social a crianças, adolescentes, mulheres, idosos e suas 

famílias”, objetivos definidos no Estatuto da instituição.  

Desenvolve projetos culturais, visando cada momento da 

vida da comunidade beneficiada. A associação tem 76 

famílias cadastradas, atendidas com distribuição de 

alimentos perecíveis e não perecíveis, gêneros de higiene e 

limpeza e outras doações: eletroeletrônicos, moveis, 

brinquedos, roupas e calçados. Como é possível ver na foto, 

a diretoria mantém suas reuniões apesar do distânciamento. 

No ano de 2020, cada família recebeu cerca de 200 kg em 

alimentos, totalizando mais de 15 toneladas, e material de 

higiene.  Essa distribuição garantiu a segurança alimentar 

e nutricional das famílias. Isso foi possível graças ao 

apoio das instituições financiadoras de projetos. Os 

convênios e parcerias tiveram de se adequar, em razão da 

pandemia do Corona Vírus.   Os recursos recebidos foram 

redirecionados, considerando-se o crescente aumento da 

vulnerabilidade social e da urgente necessidade de 

alimento para as famílias.

  

O ano de 2021 começou com renovada esperança de que a 

pandemia iria passar. Infelizmente não passou. E, 

considerando que não podemos “ir à Igreja”, precisamos, 

mais do que nunca, contar com a sensibilidade do povo, em 

especial do povo Anglicano. “Agora precisamos SER IGREJA - 

a Igreja que queremos para o mundo”. 

Venha SER IGREJA com a ASSOCIAÇÃO AMAR!

MISSÃO DA PÁSCOA

Igreja solidária 

 O avanço do Corona Vírus – Covid19 - interrompeu as 

atividades da Missão da Páscoa, na Colônia Ramos, interior 

de Pelotas, já em abril de 2020. Mas a comunidade de fé se 

mantém viva, com a ajuda da tecnologia digital, 

especialmente com os difundidos grupos de whatsapp. Em 

tempos de fragilidade emocional e espiritual, a Igreja 

representa forte apoio na vida das pessoas. Na área rural, 

as redes sociais não estão disponíveis para todas as 

pessoas. Além disso, nem todas as pessoas conseguem acessar 

ou se adaptam às novas tecnologias. Hoje, o whatsapp tem 

sido de grande apoio, aliás, já era bastante usado, pois as 

celebrações não acontecem semanalmente, como na área 

urbana. 

 A recomendação do distanciamento social e a efetiva 

necessidade de afastamento das famílias, reduz as 

atividades na forma presencial. Entretanto, a Missão está 

atenta e pronta para servir, sobretudo às pessoas mais 

necessitadas.   Em dezembro - tempos do Natal - a Missão 

organizou uma ação solidária com arrecadação de 

alimentos.  Ao longo do ano, mensalmente, houve a 

manutenção do templo e de estruturas anexas. Essa foi uma 

forma de manter viva a Missão da Páscoa.

PONTO DE EVANGELIZAÇÃO EMANUEL

Fidelidade e serviço zeloso

 O Ponto de Evangelização Emanuel, em Morro Redondo, 

está vinculado à Paróquia do  Divino Semeador, bairro 

Santa Terezinha, Pelotas.  O atendimento pastoral é 

realizado pelo Reverendo Ariano Bandeira. 

 “Somos uma congregação pequena e, nesse tempo de 

pandemia do Covid19, manter a Igreja Viva parece ainda mais 

difícil”. Este é o lamento de um membro da comunidade de fé.  

E destaca a seguir: “Muitos de nossos membros estão 

preocupados com a questão financeira do Ponto de 

Evangelização, assim planejamos uma ação entre amigos e 

promovemos um mocotó - comida típica, para angariar 

fundos! Como não é possível realizar visitas pastorais, o 

Ministro Encarregado se comunica com os membros da igreja, 

mediante  ligações telefônicas e pelo grupo de whatsapp”, 

conclui.

 Com muita alegria e gratidão a Deus, entregamos as lideranças clericais e leigas 

da Diocese Anglicana de Pelotas, a primeira edição deste informativo diocesano, Boas 

Notícias. Hoje entregamos esta ferramenta que poderá ser acessada através de nossas 

redes sociais e também impresso. Nosso desejo é que este material chegue a todo o povo 

diocesano, em cada família, em cada comunidade.

 Trata-se de um material que trará mensagens e informações dos diversos 

trabalhos, projetos e pastorais que são realizados em nossa diocese. Fazer o lançamento 

deste importante instrumento diocesano, neste tempo, em que nossos templos estão 

fechados, e quando nos reunimos em um concílio diocesano via ZOOM, é realmente 

desafiador. Pois percebemos, ao realizar esta edição, que “a Igreja não parou”. 

 Somos todos agentes de mudanças e transformações, somos chamadas e chamados a 

vivenciarmos diariamente em nossas comunidades e em nossas vidas, a esperança da 

ressurreição. Sigamos em frente, lançando nossas redes em mares mais profundos, 

Deus abençoe a todos.

 +Meriglei Simim

MENSAGEM EPISCOPAL
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 Mesmo com tantas dificuldades, o povo se mantém fiel e 

continua servindo com entusiasmo. Alguns membros 

assumiram a responsabilidade de manter o templo bem 

cuidado, organizado. A grama é cortada regularmente. 

Pequenas manutenções são feitas. As atividades on-line 

promovidas pela Diocese, como a sala de oração e 

celebrações, contam com representantes do Ponto de 

Evangelização Emanuel, sobretudo, quando o assunto é 

música. Também está representado na Secretaria de Educação 

Cristã e na Diretoria Diocesana da UMEAB (União das 

Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ PARA CRIANÇAS

Reinventar-se é preciso

 O ano de 2020 foi desafiador no propósito de ser 

Igreja, mesmo à distância. Esta realidade possibilitou uma 

grata surpresa à Secretaria de Educação Cristã da Diocese 

Anglicana de Pelotas. Em junho, numa reunião on-line, 

decidiu-se pela produção de vídeos. A base seria de 

material totalmente anglicano. Algo organizado pela 

Diocese para o trabalho com Educação Cristã. Essa 

iniciativa visa suprir a carência das atividades 

presenciais das Escolas Dominicais. Os vídeos, de duração 

média de 12 minutos, são produzidos semanalmente e 

postados, todos os sábados, na página do Facebook da 

Diocese.

 Criou-se uma rede de apoio (grupo de whatsapp) com 

representantes de paróquias, missões e pontos de 

evangelização. Espera-se, com isso, garantir que o material 

produzido chegue às crianças. A pessoa responsável motiva 

a realização da tarefa proposta na aula, enviando depois o 

trabalho das crianças à Diocese para divulgação. Segundo 

representante da Secretaria de Educação Cristã, “é uma 

grande alegria contar com tantas pessoas dispostas a fazer 

este trabalho acontecer”.

PASTORAL DA JUVENTUDE

Jovens motivados

 Capacitação bíblica, encontros de formação e 

reuniões on-line foram ações promovidas pela Pastoral da 

Juventude.  A pandemia Covid19 pressionou a necessidade de 

reformular o planejamento das atividades do ano de 2020. 

Isso também aconteceu com a Diocese e com Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil e diversos setores da sociedade. Foi 

preciso se reinventar. E essa reinvenção garantiu 

trabalhar e se envolver nas ações da Diocese e da UJAB (União 

da Juventude Anglicana do Brasil). 

 O que aconteceu? Estudos bíblicos on-line, com a 

participação de jovens de diferentes dioceses. Os 

estudos foram divididos em dois ciclos. O primeiro, 

com 8 encontros e, o segundo, com 9. Adotou-se o 

material da Aliança Anglicana, com o apoio de diversas 

pessoas de todo país, no papel de facilitadores. 

 Durante a realização dos ciclos de estudos bíblicos, 

aconteceu uma Festa Junina on-line; uma oportunidade de 

confraternização com música e comidas típicas. Cada um em 

sua casa, claro! A juventude diocesana também participou de 

atividades em nível provincial. Isso deu visibilidade para 

os jovens da DAP. “Como estar mais perto de jovens de outras 

dioceses?”, essa é uma questão recorrente da Pastoral 

Diocesana da Juventude. 

PARÓQUIA DIVINO SALVADOR

A Igreja na era digital

 Na Colônia Santa Helena, 8º Distrito de Pelotas, está a 

Paróquia do Divino Salvador. As atividades regulares da 

paróquia foram interrompidas com a chegada da pandemia do 

Corona Vírus, a partir do mês de abril, de 2020. 

Buscaram-se, então, alternativas: uso regular da página do 

facebook, com postagens diárias de salmos e orações. O 

Grupo de Jovens e a Escola Dominical também não ficaram 

paralisados. Organizaram vídeos em homenagem às mães e aos 

pais, postados na página da paróquia. Houve participação 

em celebrações diocesanas on-line. 

 Com a flexibilização, em setembro, optou-se pela 

realização de celebrações presenciais. Claro, com todos os 

cuidados necessários, com o cumprimento dos protocolos 

recomendados. Aconteceu, então, o já tradicional Culto 

Crioulo.  Mas, em chegando dezembro, veio o agravamento da 

pandemia. Cultos presenciais foram cancelados. A vida 

precisa ser preservada! A Diocese e a Província emitiram 

mensagens com recomendações sanitárias para orientar as 

congregações.  

 Em abril de 2021, o Grupo de Jovens promoveu sua 

primeira reunião on-line, momento importante de diálogo e 

planejamento para as próximas reuniões.

A pandemia, com a exigência do distanciamento social, não 

conseguiu paralisar a Igreja. Alguém da paróquia lembrou, 

com sentimento de esperança: “Estamos sempre buscando algo 

para nos manter em contanto com a congregação: facebook, 

whatsapp, telefone...”

MISSÃO SÃO JOÃO EVANGELISTA

Dificuldades com as redes sociais

 A pandemia provocou mudanças na vida da missão São 

Evangelista, em Ares Alegres, interior de Canguçu.  

Realidade que não é exclusiva da Diocese Anglicana de 

Pelotas, mas da região, do estado, do país. Na verdade, foi 

assim pelo mundo todo.  As celebrações presenciais foram 

suspensas, tal qual as demais atividades. Na Missão 

aconteciam duas celebrações mensais, visitas pastorais e 

estudos bíblicos regulares. Uma festa anual e um bonito 
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festival de música - Café Flor e Louvor - eram  atividades 

muito concorridas. 

 Com a flexibilização, em novembro, algumas 

atividades foram retomadas. Foi como uma janela aberta que 

logo se fechou! Abriu novamente em fevereiro e, outra vez, 

foi fechada. Mesmo com esse abre e fecha, a Igreja - 

Comunidade de Fé - não parou. Com a autorização da Bispa 

Diocesana Meriglei Borges Simin, a Ministra Encarregada, 

Revda. Maria Isabel Rodrigues Lima tem realizado 

batizados, com público reduzido; somente pais e padrinhos.  

Cerimônias de encomendação e sepultamento também foram 

autorizadas.  Além disso, a Missão tem participado de 

celebrações on-line. 

 As redes sociais não são muito usadas pelos membros da 

Igreja. São pessoas idosas, que têm dificuldade com essa 

tecnologia. O atendimento pastoral é feito por telefone. E, 

nos grupos de whatsapp, são repostados todos os vídeos da 

Página da Diocese. Isso ajuda a manter o espírito de 

comunidade. Refletimos e oramos juntos. 

“A Igreja não parou, pois a Igreja somos todos nós.”

CENTRO DE CONVIVÊNCIA REVERENDO SEVERO DA SILVA  

Hora de transformar

 O Centro de Convivência Revdo. Severo da Silva, no 

Passo dos Carros, interior do Capão do Leão, instituição 

com mais de 80 anos também não ficou imune às dores da 

pandemia Covid19. Precisou paralisar suas atividades. 

Aquele espaço, onde pulsava vida intensa, silenciou por um 

momento. Impedido de acolher pessoas para celebrações, 

retiros, seminários, palestras e muitas outras atividades, 

buscou-se, então, adequar as dependências do Instituto 

Severo da Silva, por antes abrigar meninas em situação de 

vulnerabilidade. 

 A direção da Casa, com o apoio da Bispa Diocesana, 

começou pela renovação dos móveis e utensílios. O prédio 

foi reformado e pintado. A pracinha ganhou cores, vida 

nova. O campo de futebol recebeu cuidado especial. Ficou 

mais atrativo para a prática de esportes. Um novo auditório 

começou a ser construído. Alguns quartos também foram 

renovados. Essas mudanças todas foram possíveis graças à 

solidariedade de muita gente que fez doações e se uniu em 

mutirões.

 “Temos esperança e fé que esse momento difícil vai 

passar e logo retornaremos as nossas atividades, com aquela 

alegria e entusiasmo de sempre”. Essa é a expectativa da 

coordenadora da casa, Fernanda.

PARÓQUIA DO AMOR DIVINO

Mesmo separados, estamos juntos

 Ergue-se na Colônia Santo Antônio, interior de 

Pelotas, o templo da Paróquia do Amor Divino.  Anexo, há um 

grande salão de festas, construído pelo trabalho e 

dedicação dos membros da Igreja Episcopal Anglicana do 

Brasil e com o apoio de moradores da região. É o que se pode 

chamar de ação solidária e ecumênica.

 As celebrações são quinzenais e, estudo bíblico, 

mensal. Atividades festivas acontecem, nos meses de março, 

junho, setembro e novembro. E a tradicional festa anual, a 

promoção de interação, almoço com comidas típicas da 

colônia e um gostoso café colonial animado por um festival 

de música.

 A pandemia alterou bastante o planejamento paroquial 

de 2020. As celebrações foram interrompidas. Demais 

atividades também foram suspensas.  Houve uma breve 

abertura em setembro e outubro. Com a agravamento do 

Covid19, veio novo cancelamento. Momentos difíceis 

vivenciados no Brasil e no mundo todo!  Diante da dura 

realidade a Igreja precisou se reinventar. Recorreu-se à 

tecnologia digital. Grupos de whatsapp foram criados para 

a comunicação, entre os membros da paróquia.  

 Em 2021, aconteceram reuniões da Junta Paroquial e 

encontro com o novo Pároco Revdo. Antônio Terto. Houve até 

uma celebração on-line.

 O momento é delicado, difícil. Sim, é verdade. Mas a 

comunidade de fé se mantém firme, perseverante na oração, 

nutrida pela Palavra de Deus. E, na era digital, ficamos 

perto, mesmo afastados. Mensagens são constantemente 

trocadas, mesmo que seja para dizer: “estamos com saudade”.  

Com a ajuda da tecnologia, o povo continua orando junto, 

confiante no amor de Deus - Amor Divino.” 

Muitos membros da Igreja, por certo, lembram a exortação do 

apóstolo São Paulo: “Nada poderá nos separar do amor de 

Cristo... nem mesmo a morte.”

PARÓQUIA DO SALVADOR - RIO GRANDE

Pandemia: hora de se  reinventar

 Um templo maravilhoso e 130 anos de história fazem da 

Paróquia do Salvador, referência da presença anglicana no 

centro da cidade de Rio Grande - a conhecida Noiva do Mar. 

O tempo é de pandemia. O templo está fechado. Mas o povo está 

em ação, partilhando sua fé. Vive em constante oração, 

conectado com Deus e os irmãos e irmãs. O telefone não pára. 

Os grupos de whatsapp representam o “esplendor” da 

modernidade. Assim, é possível estar informado sobre tudo o 

que acontece na vida da Igreja. Uma Igreja que está em 

isolamento social, mas não isolada de Deus.  “Somos uma 

Igreja viva, uma Igreja que age”. Participa. Comprometida. 

Solidária. Boas Notícias são partilhadas. Com isso, o povo 

sabe o que acontece na Diocese e na Província. Informa-se 

sobre as celebrações via internet. A paróquia está 

conectada com a uma sala de oração digital. 

 Há quem não abandone o contato pessoal, mesmo 

precisando respeitar o distanciamento social. Tem que ir 

na frente da casa e bater um papo gostoso com alguém. É a 

saudade da reunião costumeira das quintas-feiras no salão 

paroquial. “Somos pessoas que gostam de estar perto umas 

das outras, ser comunidade de verdade”, sempre alguém diz  

isso. O cuidado pastoral é exercido pelo Revdo. Ramacés 

Hartwig. Com a evolução da pandemia, a paróquia está 
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impedida de promover os concorridos bingos. Mas o povo não 

fica aí parado. Está comprometido com a Igreja. Busca 

servir. Testemunhar sua fé. Viver o dom da esperança. E mais: 

tenta se reinventar. Surgiu a ideia de promover galetos, 

fazer pastéis e agora os quitutes da vovó (pães, bolos, 

cucas...) no modo “delivery” - entregue em casa. As pessoas se 

doam, participam, contribuem. Cada uma faz a sua parte, 

nestes tempos difíceis. É o que se pode chamar de anglicano 

de fé. Gente comprometida mesmo. E, neste grupo, estão 

pessoas batizadas, que casaram na Igreja ou são parentes de 

paroquianos.  As estórias são as mais diversas. São tantas 

emoções!

CLÉRIGOS

Igreja virtual: um desafio

 O clero da Diocese Anglicana de Pelotas, sob a 

supervisão da Bispa Meriglei Borges Simin, reúne-se 

mensalmente. Às vezes, mais, quando necessário. 

“Partilhamos experiências de ministério e seus desafios e 

oramos uns pelos outros”. Essa partilha, antes da pandemia 

chegar, acontecia no Escritório Diocesano e de forma 

presencial. Com o agravamento do Corona Vírus e os templos 

fechados, as atividades passaram a ser do jeito remoto. 

Assim, o clero permanece em oração e reflexão. Mesmo à 

distância, partilha os novos desafios impostos pela 

situação difícil por agora vivida.  

 Com o fechamento dos templos, o clero foi buscando 

alternativas para continuar assistindo os membros da 

Igreja, com momento diário de oração virtual. Numa sala 

aberta digitalmente, todas as noites, quem participa, 

encontra refúgio e consolo para sua vida espiritual. O 

“clericus” não parou de pensar e viver a igreja. Continua 

buscando ações para ficar mais perto dos(as) 

paroquianos(as), sem abandonar os compromissos diocesanos. 

O clero tem assistido pastoralmente às famílias enlutadas, 

quando comunicado e convidado para essa assistência. Além 

disso, tem participado de “lives”, em espaços ecumênicos, 

representando a Igreja Diocesana: Campanha Ecumênica da 

Fraternidade (CFE2021), contribuindo com o DMO, assistindo 

com presença e alimentos às comunidades indígenas. 

No tempo quaresmal, o clero participou da Cerimônia das 

Cinzas, na Catedral do Redentor. Participou também 

virtualmente do Retiro de Páscoa, sob a direção da Bispa 

Meriglei Borges Simin. 

“Igreja somos nós e não paramos!”

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Planejar para continuar

 Com o objetivo de caminhar juntos, a construção do 

Planejamento Estratégico da Diocese Anglicana de Pelotas 

começou com a reunião do clero em 07 de janeiro de 2020. 

Logo após foi criado o grupo gestor e foram realizados 

encontros em locais estratégicos, envolvendo ao todo cerca 

de 100 diferentes pessoas da Diocese.

 O restante das ações precisou acontecer de forma 

on-line em função da pandemia. Foram 8 encontros gerais, 

além de encontros em pequenos grupos, onde foram 

definidos: objetivo geral, os 4 eixos estratégicos, 10 

objetivos específicos e 80 ações. Ficou também definido o 

grupo responsável pelo monitoramento das ações.

 A ideia de um Planejamento Estratégico é ter um 

momento coletivo de reflexão e avaliação sobre o que temos 

e o que necessitamos, um planejamento de onde queremos 

chegar, além de definição de que ações precisamos tomar 

para atingir os nossos objetivos.

 Não podemos esquecer que o compromisso com a Missão 

de Deus, com o Projeto do Reino de Deus e compromisso com a 

Igreja local são nossas prioridades. A construção desse um 

Projeto Diocesano Comum, com Visão, Missão e objetivos 

valerá pelos próximos 3 anos.

 O Planejamento Estratégico ficou dividido em 4 eixos: 

1 – Diaconia e Pastoral, 2 – Formação, 3 – Comunicação e 4 – 

Organização da Diocese. O Eixo 1 é subdividido em 5 

objetivos: Jovens, Mulheres, Crianças, Homens e Ação Social, 

e o Eixo 4 em sub-eixos: Membresia, Finanças e Patrimônio. 

Todos esses eixos têm objetivos, indicadores de resultados, 

ações, responsáveis pelas ações e prazos. Há, ainda, um 

grupo responsável pela motivação dos demais para que deem 

andamento às ações.

 Depende de cada um de nós fazer com que nosso 

Planejamento Estratégico realmente dê resultados! Vamos 

nós trabalhar!
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PARÓQUIA DIVINO SEMEADOR

Unidos em defesa da vida

 A Paróquia Divino Semeador, localizada no bairro 

Santa Terezinha, Pelotas,  tem novo pároco: o Revdo. Ariano 

Bandeira. Assumiu a função pastoral em fevereiro deste ano 

de 2021. Com seu incentivo e encorajamento, a Paróquia 

retomou as reuniões on-line, as atividades da Escola 

Dominical. A Paróquia busca se integrar na vida diocesana 

com participação na Diretoria Diocesana da UMEAB, Grupo 

Gestor, Secretaria de Educação Cristã, Grupo Bandeirantes, 

Equipe de Comunicação. Esta ação e compromisso tem o 

propósito de interagir com outras paróquias e missões da 

Diocese. Manterem-se firmes na fé e zelosos cooperadores na 

construção do Reino de Deus. 

 Por um curto período de tempo, houve a liberação de 

celebrações presenciais. E foram importantes.“Serviu para 

fortalecer nossa fé e comunhão, além de despertar a alegria 

do reencontro.” Uma comunidade fisicamente separada, mas 

espiritualmente unida em defesa da vida. 

Em tempos de pandemia, a recomendação é preservar a vida, 

manter o distanciamento social, cuidar da higienização das 

mãos, usar frequentemente álcool em gel. A Igreja - 

comunidade de fé - busca seguir todos os protocolos. E 

diante de uma situação nova e bastante complicada precisou 

se reinventar. Separados fisicamente, mas unidos 

virtualmente em oração e participando em celebrações 

on-line, presentes em grupos do whatsapp para orar e 

refletir juntos. 

 Com a paralisação imposta pela pandemia do Corona 

Vírus, a paróquia precisou buscar saída para a questão 

financeira que ficou na corda bamba.  Muitas atividades, 

antes realizadas, não poderiam mais acontecer. 

Implementou-se a venda de Marmitex, no sistema pegue e 

leve. O Revdo. Eraldo Carvalho, pároco na época, apoiou a 

ideia, que foi aprovada pela Bispa Diocesana Meriglei 

Simin. A iniciativa foi uma bênção.  Organizou-se também 

uma ação entre amigos, cujos recursos foram direcionados 

para a conclusão de obras na Casa Pastoral.  Com a 

participação dos membros da Igreja, a obra foi concluída. 

MISSÃO SÃO PAULO - CANGUÇU

Igreja: a vida é seu compromisso 

 Pandemia, Corona Vírus, distanciamento social, 

templos fechados são expressões recorrentes. A Igreja, tal 

qual a sociedade, sofre bastante com o atual momento. 

Muitas pessoas doentes, muitas mortes. A angústia é grande. 

A Igreja tem o firme propósito de defender a vida. Seu 

compromisso: a vida.  É por essa razão que todas as 

paróquias, missões e pontos de evangelização da Diocese 

Anglicana de Pelotas têm-se esforçado em cumprir os 

protocolos sanitários. A Missão São Paulo, na Lagoa dos 

Pereiras, próxima à cidade de Canguçu, vinculada à área 

Pastoral da Paróquia Santo André, vive esta realidade. 

Cumpre-se a recomendação de não realizar celebração 

presencial. A ação pastoral está sob os cuidados da Revda. 

Maria Isabel Rodrigues Lima.

 Antes da pandemia celebrações, estudos bíblicos e 

visitas pastorais aconteciam regularmente. A Missão 

conseguiu promover sua festa anual, em março de 2020. De lá 

para cá, houve grandes mudanças: Celebrações on-line, 

postagem de vídeos. Com a flexibilização proposta pelo 

Estado do RS, foram possíveis algumas celebrações 

presenciais e batizados. Tudo isso, cumprindo os 

protocolos e com a autorização da Bispa Diocesana Meriglei 

Borges Siminm.  Mas, em março de 2021, veio a recomendação 

de fechar tudo de novo. Motivo: o agravamento da pandemia. 

Celebrações, reuniões, capacitação, Educação Cristã, tudo 

passou a ser operado no modo virtual. Nem todos os membros 

da Missão têm acesso à internet ou sabem manejar a 

tecnologia das redes sociais. Para essas pessoas, a 

Reverenda faz ligações e proporciona momentos de oração e 

reflexão; uma maneira simples de nutrir e cuidar 

pastoralmente do rebanho. Entretanto, há momentos que 

exigem visitas pastorais e atenção especial aos enfermos.

 O grupo de whatsapp cumpre seu papel de contatar as 

pessoas,  repassar  vídeos produzidos na Diocese referentes 

a celebrações, músicas e orações. O Bispo Emérito Renato 

Raatz tem colaborado com reflexões e mensagens. Na Semana 

Santa a Reverenda.  promoveu momentos de oração e 

meditação.  A Missão conta agora com um grupo de Educação 

Cristã. Vídeos aulas e  atividades são repassadas ás 

crianças, cujo resultado é partilhado com a Coordenação 

Diocesana.  “Somos gratos pela oportunidade e inspiração, 

neste tempo de pandemia, com templos fechados, mas a Igreja 

não parou”.

PARÓQUIA DE SANTO ANDRÉ 

Jovens: Momento novo

 A juventude está ganhando mais espaço e oportunidade 

de participar mais na vida da Igreja. Tem presença 

assegurada na Pastoral da Juventude, na Comissão de 

Serviço Social e Direitos Humanos.  Este ano, a juventude da 

Paróquia de Santo André, na Coxilha dos Campos, Canguçu, 

estará representada na Reunião Conciliar.  A Bispa 

Meriglei Simin tem motivado maior participação e 

comprometimento dos jovens na Diocese. “Creio que dar 

maior responsabilidade aos jovens na igreja paroquial e 

diocesana é muito importante”, destaca um representante da 

juventude, neste momento novo.

 Com o crescimento da pandemia Covid19, a Paróquia 

passou por grandes mudanças, como de resto aconteceu nas 

demais paróquias e missões. As celebrações semanais 

deixaram de ser realizadas.  Reuniões, estudos bíblicos, 

encontros de capacitação e promoções também foram 

suspensos. A festa anual igualmente precisou ser cancelada. 

Daí, se deduz prontamente que as dificuldades são grandes. 

Mas a congregação não perde a esperança. Tão pouco a 

coragem. E segue tocando em frente. Reinventar-se é a 

palavra que ecoa forte. Cumprir os protocolos, isolamento 

social, usar novas tecnologias. Isso tudo se faz necessário, 

em tempo de pandemia. 

 Muitas ações da Paróquia acontecem via internet. As 

redes sociais são o grande desafio: facebook, youtube, 

whatsapp, tudo agora é virtual: celebrações, reuniões, 

atendimento pastoral. Mas nem todas as pessoas lidam bem 

com a internet. E, para não ficarem excluídas no mundo da 

tecnologia, falar ao telefone é uma boa saída. 

Imprescindível, pode-se dizer. 

A Diocese promove reuniões, postagens de vídeos, 

devocionais, celebrações. E as paróquias e missões são 

convidadas a interagir. É assim com a Educação Cristã, a 

juventude. A internet tem sido um veículo de integração da 

juventude e facilitado sua mobilização. Acredita-se até que 

a era digital será o caminho da integração e, assim, renovar 

a Igreja. Os jovens estão animados, esperando a pandemia 

terminar para promover um grande retiro com o propósito de 

celebrar e agradecer. Uma mensagem está ganhando intensa 

divulgação e parece bem adequada para este momento novo: “A 

igreja não parou, pois, a igreja somos todos nós!”
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EQUIPE DE COMUNICAÇÃO

Proclamando o Evangelho na era digital

 A Equipe de Comunicação da Diocese tem trabalhado 

intensamente na proclamação do Evangelho, em tempos tão 

difíceis.  Reuniões foram viabilizadas pela internet. 

Foram divulgados 438 vídeos e vários cards.  

Possibilitou-se parceria com outras pastorais, secretarias 

e comissões diocesanas. A Equipe de Comunicação é a Igreja 

em ação, comprometida com a construção do Reino de Deus. 

Tem como propósito buscar viver a ordem de Cristo: “Ide pelo 

mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!” (S. 

Marcos 16,15).

 

 Neste tempo de pandemia, o layout do site da diocese 

foi renovado. As informações estão sendo atualizadas. A 

Diocese possui agora uma conta no Instagram para divulgar, 

prioritariamente imagens.

 

 A Diocese Anglicana de Pelotas se tornou a única 

Instituição anglicana do Brasil a ter seu “logo” publicado 

na campanha internacional “Tempo da Criação”. Resultado de 

ações da Equipe de Comunicação. 

 Com a finalização do Planejamento Estratégico 

Diocesano, a Bispa Meriglei Simin criou o Grupo Gestor, 

cujo objetivo é acompanhar o cumprimento das atividades 

planejadas. Para facilitar esta ação e informar 

regularmente à Igreja Diocesana e Provincial, a equipe 

idealizou este jornal bimestral. Hoje, a equipe é composta 

por uma rede de colaboradores, com um representante de cada 

instância diocesana. A esperança é que esta ação não cesse 

no período pós-pandêmico, mas se adapte e ganhe maior 

efetividade, através de ações concretas.

UMEAB DIOCESANA

Mulheres em ação: a Igreja não parou

 As mulheres têm um papel importante na vida da Igreja 

paroquial, diocesana e provincial. Estão organizadas, 

desde a chegada dos missionários. A liderança de Alice 

Kinsolving, esposa do Bispo Lucien Lee Kinsolving, foi 

determinante. O sodalício feminino ganhou muitos nomes no 

decorrer de mais de um século. Atualmente tem o nome de 

União das Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil 

(UMEAB). 

 A Diretoria Diocesana é composta por mulheres das 

paróquias, missões e pontos de evangelização da DAP.   As 

reuniões eram mensais para oração, partilha de 

experiências e planejamento.   Com a pandemia, se tornaram 

virtuais, à distância. 

 As mudanças impostas à Igreja não tiraram a coragem, a 

força e a garra das mulheres. Seguiram em frente, 

comprometidas com a causa do Evangelho, com devotado amor 

à comunidade de fé. Com convicção e vontade mergulharam na 

onda da tecnologia e suas redes sociais. Em 2020, quando o 

corona vírus agia silenciosamente e bagunçava a vida de 

todo mundo, no mundo todo, as mulheres anglicanas de 

Pelotas se jogaram de corpo e alma num curso sobre o Ano 

Litúrgico e o Sodalício do Altar. A capacitação acontecia 

todas às terças-feiras, das 19h às 20h30. Aconteceram 15 

encontros.  E, neste ano de 2021, desde fevereiro, acontece o 

curso “As Magdalas”. As aulas são mensais, via internet, com 

duração de dois anos. 

 Outra atividade realizada com êxito foi a 

tradicional ação entre amigos em favor da Diocese.  O 

sorteio regularmente acontecia em dezembro. Desta vez 

aconteceu em fevereiro. Outro desafio, neste tempo de 

isolamento social: as mulheres se comprometeram em fazer 

quadrados de crochê ou tricô para, quando se encontrassem 

novamente, esses quadrados fossem costurados, produzindo 

assim uma linda colcha de retalhos. Infelizmente a 

pandemia está impedindo a concretização desta “missão”.  As 

reuniões continuam via internet. As atividades para 2021 

foram planejadas neste modo remoto. “Mas temos esperança 

que tudo vai ser diferente”, como canta Roberto Carlos. 

Assembleia Diocesana, Encontro de Crianças, ampliado para 

Encontro da Família, sob a coordenação da Diocese. Apoio da 

UMEAB, Juventude, Secretaria de Educação Cristã e 

paróquias estão na agenda das possibilidades. Tudo depende 

da pandemia. A ação entre amigos deste ano terá uma chuva de 

prêmios: são 50. No final do ano, poderá acontecer um bazar 

com produtos vindos das paróquias, missões e pontos de 

evangelização. É a Igreja em ação.

 Visando auxiliar emergencialmente as paróquias, 

missões e pontos de evangelização que enfrentam 

dificuldades financeiras, a UMEAB se dispõe a viver 

intensamente seu lema: Adorar e Servir. Para isso organiza, 

para sortear em junho, uma ação entre amigos. Serão 

colocados em venda 500 talões, e o sorteio de três prêmios. 

Do valor auferido com a ação 5% serão destinados à Diocese. 

CATEDRAL DO REDENTOR

Comunhão e pertencimento, além do templo

 A congregação da Catedral do Redentor tem uma 

história de dedicação e fidelidade à Igreja paroquial, 

diocesana e nacional. O povo da Catedral, durante a 

pandemia, se manteve nutrido com orações diárias da 

Reverenda Dilce, com as celebrações, devocionais e aulas de 

Educação Cristã para Crianças disponíveis na Diocese e as 

liturgias organizadas pela Igreja Nacional, onde sempre 

houve a participação de pessoas da Catedral. Uma vez que 

não se podem realizar promoções, a congregação da Catedral 

tem sido muito fiel aos seus compromissos para a 

manutenção da Igreja, contribuindo de forma regular e 

extra, conforme as necessidades, numa clara compreensão de 

que o sentimento de comunhão e pertencimento vão muito 

além das paredes do templo.
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 Como “A Igreja não parou!”, a Reverenda Dilce e a Junta 

Paroquial continuaram  cuidando do patrimônio da 

Catedral. Desde meados de 2020, foram tomadas providências 

para que a Catedral seja contemplada com recursos para a 

cultura, oriundos dos governos estadual e/ou federal. 

Assim, será possível realizar a restauração de seus  bonitos 

e expressivos prédios. O belo templo da Catedral foi 

inaugurado em 1909. Imaginemos o que  representa a 

conservação de um prédio tão antigo e coberto de hera que o 

torna lindo e o caracteriza, como “Igreja Cabeluda”!  O 

prédio da Catedral do Redentor e o da Exedra estão tombados 

pelo IPHAN, o que garante a possibilidade de acesso a 

recursos públicos para sua restauração.  Que a Diocese 

Anglicana de Pelotas, esteja empenhada com orações para que 

essas providências alcancem seus objetivos!

AÇÃO COM OS QUILOMBOLAS

A Igreja Expande seus Horizontes

 Na última quinta-feira, dia 22 de abril, a Bispa 

Diocesana Meriglei Simim e o Rev. Eraldo Carvalho 

estiveram em visita as comunidades quilombolas da cidade 

de Canguçu. Os grupos quilombolas existentes no município 

são: quilombo da Santa Clara, Armada, Cerro das Velhas, 

Iguatemi, Estância da Figueira, Potreiro Grande, Manuel do 

Rego, Favila, Maçambique, Boqueirão, Cerro da Vigília, 

Faxinal, Cerro da Boneca, Passo do Lourenço, Filhos de 

Quilombo e Bisa Vicenta. As famílias, são cadastradas no 

CAD-Único do governo federal, sendo metade delas 

beneficiarias do bolsa família. Este apoio levado pela 

Diocese Anglicana de Pelotas, que se junta a secretaria de 

Assistência social do município se dará de forma conjunta, 

a buscarmos soluções para dar uma qualidade de vida as 

famílias. Serão atendidas 16 comunidades que, 

historicamente, sofrem com segregação e descaso por parte 

dos governantes, situação agravada com a pandemia. São 511 

famílias, em média, 500 mulheres, 150 idosos e 450 crianças, 

representando um universo de aproximadamente 1100 

pessoas que receberão socorro graças a todas as pessoas que 

contribuem nas suas paróquias com ofertas e promoções. 

 É importante recordar que os quilombos são 

comunidades que eram formadas por pessoas escravizadas 

que fugiam da crueldade. Ainda que a escravidão 

institucional tenha acabado em 1888, práticas de 

discriminação e eugenia (supor que uma raça era superior a 

outra), só foram criminalizadas com a atual constituição, 

de 1988. Quer dizer, a segregação só foi proibida nos 

últimos 33 anos. Antes disso, além de clubes e espaços de 

lazer, escolas, hospitais e outros serviços básicos também 

podiam ser separados para pessoas brancas e negras, em não 

raras vezes, chegavam a ser negados, o que sempre 

inviabilizou que estas pessoas melhorassem sua condição de 

vida. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil foi uma das 

primeiras instituições do país a oferecer educação 

igualitária para todas as pessoas, justifica-se com isso a 

felicidade de nossa Bispa ao encontrar uma jovem advogada 

quilombola, que dentre as dificuldades, graças a justos 

auxílios de combate a desigualdade, conseguiu alcançar 

este sonho, não só seu, mas de toda a comunidade quilombola.

PARÓQUIA DO SALVADOR - CANGUÇU

A Igreja Viva

 Neste período de pandemia tivemos algumas de nossas 

atividades suspensas, também realizamos algumas 

adaptações para continuar em contato com os membros. O 

atendimento em nosso escritório é realizado de segunda à 

sexta das 13:30 às 17:30. Como forma encontrada para manter 

as nossas finanças equilibradas, kit lanches são feitos na 

cozinha do salão da paróquia, por poucas pessoas, mantendo 

todas as regras de higiene, para serem vendidos e entregues 

mensalmente. Outra alternativa, tem sido a venda de rifas 

pelos membros. Os batizados estão sendo realizados pelo 

Pároco Reverendo Eraldo Carvalho, todos dentro das regras 

impostas pelo distanciamento social e de higienização. 

 Todas as quintas – feiras as 12:00 horas é realizado o 

programa “o Poder da Oração” pela rádio Sorriso FM da 

Florida, e nas sextas-feiras contamos com o “Informativo 

Paroquial” pela rádio Cultura AM 1030. Nos domingos às 9:00 

horas é realizada a “Oração da Manhã”, transmitida pela 

página da Matriz no facebook. Todas as noites às 21:00 horas 

participamos da sala de oração, o encontro acontece através 

da plataforma Google Meet. Nas quartas – feiras as 19:30 

horas é transmitida ao vivo a “Benção da Saúde” através da 

pagina da Matriz no facebook. 

 Neste último mês reunimos alguns colaboradores e 

criamos o projeto “Mãos que Servem”, o mesmo visa arrecadar 

alimentos para distribuir aos necessitados, estamos 

organizados com nove pontos de arrecadação, já em 

funcionamento. Também mantemos contato diário pelo 

whatsapp, dos membros da Matriz, onde são compartilhadas 

reflexões e orações. Essas ações têm nos permitido, mesmo 

longe fisicamente, estarmos sempre unidos pela fé, e em 

conexão uns com os outros.

CONFIANTE EM TUA PALAVRA VOU LANÇAR AS REDES

(LC 5,5B)


