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RIFA DA UMEAB

A UMEAB Diocesana, por meio de uma rifa, arrecadou 20 mil 

reais, dos quais 95%, foram revertidos para apoiar as 

paróquias, missões e pontos de evangelização. No momento 

em que vivemos, atitudes como estás são fundamentais para 

que a Igreja possa continuar a anunciar a Boa Nova de Jesus 

Cristo. Os prêmios foram: um forno elétrico, uma fritadeira 

sem óleo e um multiprocessador. Os ganhadores foram 

Fabiane Ferreira da Silva, Elair Lubke e Gean da Silva, 

todos de Canguçu. Gratidão à UMEAB por este trabalho tão 

importante.

Além da rifa, no dia 26 de junho ocorreu a primeira fase da 

Assembleia Diocesana da UMEAB, conforme o card abaixo. No 

dia 17 de julho ocorrerá a segunda fase. Todas as mulheres 

da DAP são bem-vindas. Entrem em contato com suas clérigas 

e clérigos para mais informações.
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PROGRAMAÇÃO DA JUVENTUDE PARA JULHO E AGOSTO:

09 de Julho às 20h - Live beneficiente para arrecadação de 

fundos para a compra de agasalhos;

23 de Julho às 19h - Encontro com a Reverenda Tati Ribeiro 

sobre “Discipulado e Juventude, a que Deus nos convida?”;

06 de Agosto às 19h - Inicio do curso sobre Indicadores 

Fragmentados. Com assessoria do irmão Paulo Ueti, em 7 

encontros serão trabalhados os seguintes temas: Justiça, 

Amor, Espiritualidade, Beleza, Liberdade, Verdade e Poder. 

O objetivo é compreender como estes conceitos aparecem no 

evangelho, como base referencial se usará o livro 

“Indicadores Fragmentados” do Bispo N.T. Wright.

Amadas e amados irmãos

Graça e Paz

Entregamos a todos, nosso jornal contendo as ações diocesanas e paroquiais, avisos e 

noticias. Estamos vivendo ainda um tempo de receio e cuidado,  pois enquanto a vacina 

não chegar para todas as pessoas, não estaremos tranquilos. Precisamos nos cuidar e 

cuidar dos outros.

Podemos sim, continuar com nossas ações evangelizadoras. E para isso não precisamos 

estar dentro de nossos templos. A ação do evangelho de Deus rompe muros .O evangelho 

deste domingo, Marcos 6.1-13,está carregado de boas novas. Por isso revela autoridade, 

motiva para esperança e promove cura. A missão evangelizadora não está limitada a um 

único espaço como alvo.  O destino da Palavra é operar cura, organizar a vida relacional; 

é alimento e agasalho em uma noite fria, enquanto estamos no calor de nossos lares, é 

força que anima ao engajamento diante de um planeta vítima de agressão e violência. 

A garantia de que não estamos sozinhos, Jesus promete prestar companhia aos discípulos 

e discípulas enviados: “Estou com vocês todos os dias”. A promessa da companhia de Jesus 

não deixa enfraquecer a alegria da vocação. Sigamos em frente

+Meriglei Simim

MENSAGEM EPISCOPAL

SHOW ABRAÇO
QUENTINHO!
PROMOVIDO PELA JUVENTUDE ANGLICANA
DE PELOTAS PARA A COMPRA DE AGASALHOS 

09/07 ÀS 20H
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SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 

Mais  Representatividade

Inspirada na Carta de Tiago, 2.26, que diz: “assim como o 

corpo sem sopro da vida é morto, assim também a fé sem obras 

é morta”, Jacqueline Dutra, integrante da Secretaria de 

Ação Social e Direitos Humanos, destaca que a Igreja está 

comprometida com a Adoração e Serviço. A Igreja testemunha 

com vigor a fé no Cristo Ressuscitado servindo ao próximo 

com amor. Espiritualidade e solidariedade caminham 

juntas. Jacqueline lembra que as denominações religiosas 

tem imunidade tributária garantida pela Constituição de 

1988. E segundo ela, a ação da Igreja vai além da sua 

membresia.  Busca alcançar a sociedade em geral, com toda 

sua diversidade.  Com este olhar, a secretaria diocesana 

quer aproximar a Igreja da comunidade maior.  E faz isso com 

o firme propósito de resgatar a cidadania e promover os 

Direitos Humanos. Os objetivos específicos incentivam às 

paróquias, missões e pontos de evangelização a 

fortalecerem ou organizarem atividades de ação social 

mediante capacitação, planejamento e compartilhamento do 

que está sendo feito. 

A Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos está em fase 

de reestruturação. Terá cara nova, com a presença das 33 

congregações que formam a Diocese Anglicana de Pelotas. “A 

intenção é aumentar a representatividade diocesana e 

potencializar a ação social, além de facilitar o 

compartilhamento de informações entre o povo da Igreja e 

ajudar financeiramente os diversos projetos sociais”.

QUILOMBOS RECEBEM APOIO

da diocese anglicana de pelotas

Em tempo de pandemia do Corona Vírus, muitas pessoas 

enfrentaram e enfrentam grandes dificuldades. Com os 

moradores dos Quilombos não é diferente. Na condição de 

grupo de resistência, “os Quilombos representam uma luta 

histórica por liberdade e respeito, merecem todo nosso 

cuidado e carinho”, afirma Meriglei Borges Simin, bispa da 

Diocese Anglicana de Pelotas.

 

Calcula-se que existam hoje no Brasil mais de três mil 

dessas comunidades negras, 16 em Canguçu. Representantes 

diocesanos visitaram, no dia 7 de Junho, seis dessas 

comunidades:  Bisa Vicenta, Filhos dos Quilombos, Potreiro 

Grande, Iguatemi, Cerro da Boneca e Santa Clara. Receberam 

alimentos, colchões e mantas térmicas. Os outros dez também 

serão contemplados com parte das duas toneladas e meia de 

farinha, dos 14 colchões e 60 mantas térmicas. Essa doação 

foi possível graças a aprovação de projetos da JUNET (Junta 

Nacional de Educação Teológica) e do SAAD (Serviço 

Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento). 

Essa ação  solidária da Diocese foi de inestimável ajuda. E 

vista como parte da Missão de Deus na perspectiva do servir 

com amor e como  resposta ao mandamento de Jesus Cristo: 

“Amem uns aos outros,  assim como eu amo vocês (São João 

13.34). 

Quem quiser e puder colaborar com a ação social por favor 

utilize o PIX: DIOCESE@DAPSUL.COM.BR, com a justificativa: 

Ação Social

CAPACITAÇÃO TEOLÓGICA À DISTÂNCIA

O Concílio Diocesano de 1º. de maio, aprovou a nova 

coordenação do CETEPEL (Centro de Estudos Teológicos de 

Pelotas), cuja constituição é a seguinte:  Revma. Deã Dilce 

Paiva de Oliviera (coordenadora),  Rev. Edison Matos da 

Rosa, Rev. Ramacés Hartwig, Rev. Ariano Bandeira. 

Por mais de 30 anos o CETEPEL é responsável pela formação 

teológica da liderança leiga e clerical da Diocese 

Anglicana de Pelotas. Atualmente a formação acontece  na 

modalidade à distância, de forma virtual. Os participantes 

do Curso de Imersão ao Anglicanismo e de formação 

continuada encontram-se mensalmente para estudar e 

refletir sobre temas previamente escolhidos. Os estudantes 

dedicam-se agora em aprofundar  seus conhecimentos 

teológicos sobre o inquietante tema:  Espírito Santo. Outro 

tema em estudo é Eclesiologia, oferecido em forma de 

Seminário. O assunto já foi visto sob três perspectivas: 

Bíblica, Teológica e Institucional, com a assessoria do 

biblista Paulo Ueti (Diocese Anglicana de Brasília), Bispo 

Eduardo Coelho Grillo (Diocese Anglicana do Rio de Janeiro) 

e Bispo Mauricio Andrade (Diocese de Brasília). O estudo 

sobre Eclesiologia foi encerrado com o olhar do 

pertencimento. Pessoas leigas, comprometidas com o fazer e 

viver a Igreja, deram testemunho do seu compromisso com a 

proclamação do Evangelho e a edificação do Reino de Deus. 

 A coordenadora, Deã Dilce de Oliveira, lembra que o 

CETEPEL é aberto a todas as pessoas interessadas. Segundo 

ela, “trata-se de uma rica oportunidade de aprendizado e 

partilha na área teológica”. 

Informe-se com seu pároco ou pároca! 
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C.C. INSTITUTO REV. SEVERO DA SILVA

conta com novo auditório

Várias pessoas sonharam juntas e o “milagre” aconteceu. O 

sonho virou realidade. O Instituto Revdo. Severo da Silva, 

no Passo dos Carros, interior de Capão do Leão, tem agora 

novo auditório. Espaço aconchegante e com boa 

acessibilidade. Capacidade para 120 pessoas.  Por certo um 

diferencial positivo no Centro de Convivência Instituto 

Reverendo Severo da Silva.

 

Continua ainda o projeto de reforma e ampliação dos quartos 

e adequação dos banheiros da parte superior da casa. Assim, 

será possível receber um número maior número de pessoas 

para hospedagem. Outra novidade é a construção de uma 

cerca de madeira. 

A bispa Meriglei Simim rende graças a Deus pela 

solidariedade de várias pessoas, cujos dons tem sido uma 

grande bênção. “Rendemos graças a Deus pela concretização 

de um sonho e ao apoio de Loide Montezano, Miriam Post, 

Volnei Kurtz, Silvio Vergara Mattos, Dilza Passos Müller e 

Revdo. Mark Bozzuti”. 

Mudanças aconteceram, mas ainda há muito por fazer. Toda 

colaboração é bem-vinda!

MOVIMENTO BANDEIRANTES É ACOLHIDO PELA DIOCESE

A Diocese Anglicana de Pelotas abre mais um espaço de 

desenvolvimento humano com o Método Pedagógico do 

Movimento Bandeirantes do Brasil, cujo alvo são crianças, 

adolescentes e jovens até 21 anos. Em parceria com a 

Federação dos Bandeirantes do Rio Grande do Sul, a Diocese 

Anglicana de Pelotas - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 

lança um projeto piloto na Paroquia do Divino Semeador, no 

bairro em Santa Terezinha, Pelotas.   Inicialmente o projeto 

vai atender crianças na faixa etária dos 9 aos 12 anos. Na 

medida que o projeto for se firmando, outras faixas etárias 

poderão ser contempladas.

Em assembleia virtual, no dia 21 de junho, aconteceu a 

eleição do primeiro Conselho Diretor e a coordenação do 

projeto Bandeirantes. Foram eleitos para o Conselho 

Diretor:  Revdo. Antonio Terto, presidente; Vitória vice 

presidenta; Cátia Goveia, primeira secretária; Carmen 

Andrea Blaas Rodrigues, segunda secretária; José Juares 

Duarte Rodrigues, primeiro tesoureiro; Marcia Gabriane 

Musberg, segunda tesoureira.  Para a coordenação do Ramo 

B1(corresponde a Faixa etária das crianças), foram eleitos:  

Revdo. Ariano Bandeira, Cátia Goveia, Silvane Goveia, 

Domingas Loraci Ribeiro Goveia e Juares Duarte Rodrigues. 

O movimento acolhe ainda outros voluntários denominados 

Amigos Bandeirantes como o objetivo de colaborar no 

fortalecimento dos grupos, participar da divulgação, 

logística dos acampamentos, contribuição financeira e 

outras ações necessárias para o bom andamento do projeto. 

Nesta condição foram acolhidas:  Marcia Gabriene Musberg, 

Rutilde Feldens e Luckas Borges Simim. 

Venha fazer parte dos Amigos Bandeirantes! Faça uma criança 

feliz!

UM  OLHAR PARA QUEM MAIS PRECISA

A Paróquia do Divino Semeador, no bairro Santa Terezinha, 

em Pelotas, busca ir ao encontro das pessoas mais 

necessitadas. Realidade que tem crescido bastante neste 

tempo de pandemia. A igreja tem feito isso de três maneiras. 

Primeiro, com arrecadação e doação de alimentos para 

famílias cadastradas no projeto de ação social.  Segundo, 

com a doação de calçados, roupas e livros à Associação Amar 

Criança e Família.  Por fim, com a confecção de enxovais 

para recém nascidos no Hospital da Universidade Federal de 

Pelotas. Atividade realizada pelas mulheres do núcleo da 

UMEAB (União das Mulheres Episcopais Anglicanas do 

Brasil).  

Esta ação também conta com pessoas não ligadas à Paróquia. 

Busca-se assim cumprir com a missão da Igreja: "proclamar o 

Evangelho de Cristo e servir a quem se encontra em situação 

de vulnerabilidade". Segundo o ensino de Cristo: “Tudo o 

que vocês fizerem às outras pessoas em meu nome é a mim que 

estão fazendo.”
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DIVINO SEMEADOR ACOLHE MOVIMENTO BANDEIRANTES  

Três pessoas representaram a paróquia do Divino Semeador 

na apresentação do Movimento Bandeirantes, promovido 

pela Diocese Anglicana de Pelotas. Logo depois 

representantes da paróquia encontraram-se com o Revdo 

Antonio Terto, responsável diocesano pela implantação do 

Movimento na Diocese, com o objetivo de obter mais 

informações sobre o projeto, visando sua implantação. 

Silvane  Goveia organizou uma lista das crianças que 

poderão participar desse projeto em  nível paroquial.  

Somaram-se ao grupo paroquial, na condição de 

voluntariado, Vitória Feldens, do Ponto de Evangelização 

Emanuel, em Morro Redondo e José Juares Rodrigues, da 

Catedral do Redentor.

BISPA DIOCESANA PRESIDE RITO DE CONFIRMAÇÃO 

NA PARÓQUIA  DIVINO SEMEADOR

No domingo 23 de maio - Dia de Pentecostes - a Bispa 

Diocesana, Meriglei Borges Silva Simim, fez sua visita 

pastoral à Paróquia do Divino Semeador,  onde presidiu o 

Rito da Confirmação. Reafirmaram seus votos batismais  

quatro jovens:  Cássio Duarte, Gerson Schaun, Jonatas Terra 

e Ruan Isnardi.

A celebração  contou com um número limitado de pessoas, 

cumprindo protocolo de distanciamento, em  tempo  de 

Pandemia Covid-19. Além  de familiares dos Confirmandos e 

representantes da Paróquia, também  participaram a 

Reverendíssima Deã Dilce Paiva de Oliveira (Catedral do 

Redentor) e o Reverendo Francisco Paulo Leal  Machado 

(Paróquias São João Batista e Santíssima Trindade).

A FÉ QUE SUSTENTA A IGREJA

Com a pandemia Covid-19, a Catedral do Redentor vive uma 

experiência interessante.  As recomendações de 

distanciamento social impossibilitam as promoções 

regulares da Paróquia, o que poderia gerar dificuldades no 

cumprimento de compromissos financeiros. Com a nova 

realidade a Junta Paroquial fez o uso criativo das redes 

sociais, especialmente o whatsapp. E a membresia da 

Catedral respondeu prontamente. Vieram as ofertas 

extraordinárias que se somaram às contribuições regulares 

E tem sido assim todos os meses. Uma iniciativa que deu 

certo. Um exemplo de consciência sobre pertencimento.

De outra parte, o Grupo Abelhas, da UMEAB (União das 

Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil), tinha belos 

trabalhos artesanais guardados.  Veio, então, a sugestão da 

Reverenda Magda Guedes: “Seria interessante a organização 

de um Bazar pelas redes sociais, vocês não acham?”  E a ideia 

deu muito certo.  O “estoque” foi integralmente vendido. 

Uma bênção! Aconteceu também outra iniciativa 

interessante! No Dia dos Namorados, um grupo de senhoras da 

UMEAB, preparou, com o apoio da congregação, um saboroso 

chocolate, marca registrada da Catedral. A promoção seguiu 

o protocolo e foi oferecido no sistema “pegue e leve”. Outro 

Chocolate do Redentor está previsto para o dia 14 de agosto. 

A Catedral também retomou a edição do “Bric do Redentor” ou 

“Brechó da Catedral”, no mês de junho. O próximo está 

planejado para os dias 13 e 14 de julho.  Promoção que conta 

sempre com um bom número de pessoas interessadas.

Todos os anos, após a realização do Chocolate promovido 

pelas senhoras da Catedral do Redentor, o grupo da 

organização realiza a doação de três caixas de leite para o 

asilo de Mendigos, lar de idosos que fica na Praça Dom 

Antônio Zattera. Uma decisão da Diocese contribuiu 

positivamente com as tesourarias das paróquias, missões e 

pontos de evangelização. Trata-se de uma ação entre amigos 

realizada no início do ano, com o sorteio de vários brindes.  

Ação promovida pela Diretoria Diocesana da UMEAB, 

originalmente destinada à Diocese. Este ano os valores 

ficaram com as congregações. Um gesto solidário da 

Secretaria de Finanças em tempo de pandemia.

 

Exercitando a criatividade e com amor à Igreja, o povo 

diocesano está buscando renovação e esperança em meio a 

tanta dor e sofrimento causados pela pandemia Covid-19!    

“Rogamos a Deus fortalecimento da fé genuína que sustenta a 

Igreja”.

CANDIDATOS À CONFIRMAÇÃO PREPARADOS EM MODO 

VIRTUAL

“Reinventar-se é preciso”. Esta parece ser a exigência ou o 

desafio neste tempo de pandemia. Pois a Missão de São Paulo, 

na Lagoa dos Pereiras, em Canguçu, tem este horizonte. 

“Vivemos na esperança de voltar às atividades normais”. A 

expressão brota da boca de muitas pessoas que participam 

daquela comunidade de fé. Mas enquanto isso não acontece, 

“vamos avançando nos estudos para a Confirmação, usando a 

plataforma Google Meet, explica a Revda Maria Isabel 

Rodrigues. Os candidatos recebem aulas sobre ser e fazer 

Igreja no modo virtual. E virtual também é o momento de 

oração que acontece toda  Quinta-feira, às 19h. Um bom 

número de pessoas da Área Pastoral (Santo André, São Paulo, 

São João Evangelista, São João Batista e Santa Cruz) 

participa  regularmente. São novos tempos. “Reinventar-se 

é preciso”!

GENTE NOVA NO ESCRITÓRIO DIOCESANO

A partir do dia 01 de julho, Ruan Isnardi estará compondo a 

equipe do Escritório Diocesano.

13 E 14 

DE JULHO
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SOLIDARIEDADE E COMPROMISSO COM A VIDA

Pastoral da Saúde e Pastoral da Solidariedade são marcas 

bem conhecidas da Paróquia São João Batista, no bairro 

Areal, Pelotas. No dia 24 de Junho, a Paróquia São João 

Batista completou 71 anos de trabalho, missão e testemunho. 

Durante o mês foram convidadas pessoas para proferirem a 

mensagem. Em 13 de Junho, Sr. Antônio Luiz Soares Coimbra, 

fiel membro da Paróquia, fez a mensagem e neste mesmo dia, 

em sua homenagem, foi lançado o livro “Preciosas Horas – 

Momentos para orar, refletir e contemplar” de sua autoria 

com mensagens de esperança, fé e ânimo para as pessoas da 

Comunidade. Este livro foi idealizado por sua irmã Sra. 

Ligia Coimbra Dutra e auxiliado por Bispo Renato Raatz, 

Revda Magda Guedes, Profª Maria Cristina Fonseca e Sra. 

Deise Arruda. Ainda nos dias 20 de Junho, a Paróquia teve a 

presença da Deã Revma. Dilce Paiva de Oliveira e na 

Celebração de Encerramento contou com a presença de nossa 

Bispa Diocesana Meriglei Borges da Silva Simim. 

CAPACITAÇÃO PARA EDUCAR NA FÉ

A equipe de Educação Cristã para Crianças segue 

realizando, todos os sábados, uma aula voltada para todas as 

crianças da nossa Diocese. As aulas são baseadas no material 

“Um Roteiro Anglicano para a Educação Cristã”, organizado 

desde os anos 90, na Diocese Anglicana de Pelotas. A boa 

notícia é que em breve será impresso, para auxiliar ainda 

mais pessoas comprometidas com a Educação Cristã nas 

paróquias, missões e pontos de evangelização. Nos grupos de 

WhatsApp, as crianças fazem o retorno das atividades 

propostas pelo Roteiro.

No modo virtual, dia 22 de maio, aconteceu um momento 

diocesano de formação para pessoas interessadas na 

Educação Cristã para Crianças. Houve celebração e partilha 

da iniciativa diocesana, com relatos de pessoas de outras 

dioceses que utilizam o Roteiro.  Destacou-se a riqueza do 

material diocesano para Educação Cristã. Houve ainda o 

compartilhamento da história pessoal das integrantes da 

equipe diocesana com a intenção de contribuir no atual 

momento da Diocese Anglicana de Pelotas.   Lamentou-se, no 

entanto, a pouca participação das paróquias e missões. 

“O projeto precisa do comprometimento das paróquias e 

missões, pois seu propósito é atingir um número  maior de 

crianças e famílias”,  ressalta Vitória Feldens, que integra 

a Equipe de Educação Cristã. 

 

Entretanto considera louvável a participação das crianças 

e famílias nas atividades propostas, especialmente como a 

que aconteceu na celebração dos 131 anos da Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil, com o coral cantando o 

“Parabéns”. Mas, Vitória ressalta ser imprescindível “que 

mais pessoas das congregações participem do projeto, 

tornando nossas crianças efetivamente parte da Igreja”.

SANTÍSSIMA TRINDADE PROMOVE AÇÃO SOLIDÁRIA

A Paróquia da Santíssima Trindade, bairro Fragata, Pelotas, 

busca ter um olhar solidário. Isso se torna mais urgente 

ainda em tempo de pandemia, com o aumento dos casos de 

vulnerabilidade. No mês de junho, crianças cujos pais são 

catadores e recicladores de resíduos secos, receberam o 

apoio da comunidade anglicana do Fragata, que distribuiu 

50 pães de cachorro quente. Em caráter permanente a 

Paróquia promove doação de alimentos, roupas e calçados 

para pessoas necessitadas do bairro Fragata.

Ação Pastoral e Social fazem parte da história da presença 

Anglicana no bairro. A pandemia provocou certo 

arrefecimento nas ações paroquiais, mas aos poucos as 

atividades presenciais estão sendo retomadas. “Nossa 

esperança é que essa pandemia vai passar e a paróquia 

estará pronta para retomar suas atividades normais, 

colocando sua estrutura a serviço do bem comum”, garante o 

pároco Revdo. Francisco Paulo Leal Machado.
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 NOMEAÇÕES A CARGO DA BISPA DIOCESANA- 2021 
 

42ª Reunião do Concílio- Via Zoom 

I – SECRETARIADO DO CONCÍLIO 

 Comissão Organizadora do Concílio: 

 Comissão de Eleições: 

II – OUTRAS COMISSÕES 
 Liturgia e Música

 CETEPEL: 

 Movimento Cursilho de Cristandade: 
 Arquitetura e Arte Eclesiástica Custódio do Patrimônio

 Publicações: 
 Memória Diocesana: 
 Ecumenismo: 

III – SECRETARIAS (Homologadas pelo Concílio) 
 

 Sec. Educação Cristã: 

 Sec. Ação Social e Direitos Humanos

 Sec. Comunicação e  Divulgação

 Sec. Finanças e Patrimônio

 Missão e Companheirismo
IV – PASTORAIS 

 Pastoral da Juventude
; Assessora

 Pastoral Juvenis/ Bandeirantes
 Pastoral da Saúde
 PPA- Pastoral do Povo Pequeno Agricultor: 

 Pastoral da Terceira Idade: 

V  – CARGOS E COMISSÕES HOMOLOGADAS PELO CONCÍLIO 

1. Junta de Capelães Examinadores 

2. Comissão de Ministérios 

Procurador Eclesiástico eleito anualmente

VI – REPRESENTAÇÕES 

 FAPIEB
 Polo Teológico Área 1 
 Representação CONER

VII – COORDENADORES/PRESIDÊNCIAS 
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VIII – CAPELANIAS 
UMEAB - Juventude

 Pastoral da Saúde
 Pastoral do Pequeno Agricultor Ordem da 

Filhas do Rei
Casa da Solidariedade Irmãs Farias Capelania 

Marítima
Capelania do Instituto Revdo Severo da Silva: 

IX – CARGOS E COMISSÕES DO SINODO 
1. Conselho Executivo 
2. Comissão de Liturgia 
3. Contato Câmara clerical e leiga 
4. GT juventude 
5. Secretaria do Sínodo e representante na CESE 
6. Capelã Nacional da Ordem das Filhas do Rei 
7. Secretária Geral da IEAB 

 Secretária do CONIC

X – CARGOS E COMISSÕES CONSTITUÍDOS POR ELEIÇÃO 
 

 Historiógrafo/Arquivista
 Estatístico: 

4. COMISSÃO DE DIREITO CANÔNICO (2022) 

5. CONSELHO DIOCESANO / ELEIÇÃO 

6. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (eleito anualmente – incompatível com Conselho Diocesano) 

XI - Equipes de Trabalho para conhecimento do Concílio 
Equipe de comunicação

Equipe de Educação Cristã 


