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 A revda Magda Guedes 
Pereira, clériga da Diocese 
Anglicana de Pelotas e Secretária 
Geral da Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil (IEAB), eleita 
bispa coadjutora da Diocese 
Anglicana do Paraná (DAPAR), 
será sagrada Bispa Coadjutora  no 
dia 17 de outubro, na Catedral 
Anglicana de São Tiago, em 
Curitiba. A cerimônia presidida por 
Naudal Alves Gomes, Primaz da 
IEAB, contará com a presença de 
pelo menos outras duas bispas ou 
bispos.
 Segundo o bispo Naudal, a 
cerimônia terá a participação de 
poucas pessoas para atender os 
protocolos e cuidados necessários 
neste tempo de pandemia do 
Covid-19. “Participarão somente 
pessoas com função na liturgia e 

representantes das comunidades 
diocesanas”,  explicou, 
acrescentando que a cerimônia 
poderá ser acompanhada no 
Youtube, pelo canal IEABTV. 

 Naudal também é bispo da 
Diocese Anglicana do Paraná e 
deixará sua função diocesana por 
atingir 68 anos de idade.

Sagração Episcopal na Diocese do Paraná

Bispa dedica auditório no Centro de Convivência
 Em cerimônia presidida por Meriglei Borges 
Simim, bispa da Diocese Anglicana de Pelotas, 
aconteceu, no  sábado 21 de agosto,  a dedicação do 
novo auditório do Centro de Convivência Revdo José 
Severo da Silva.
 O espaço, com capacidade para 120 pessoas, 
recebeu o nome Auditório Profa. Loide Montezano. 
Após o descerramento da placa, Loide fez um histórico 
do Centro de Convivência. Explicou o quanto aquele 
local era importante para sua família e para ela mesma, 
onde foi coordenadora por vários anos.
 Diversas pessoas se manifestaram com gratidão 
por esta homenagem.
 “Merecida homenagem da Diocese à alguém que 
é exemplo de amor, dedicação e comprometimento...”, 
Rogério Carvalho. “É bonito ver o reconhecimento a 
quem dedica sua vida à Igreja...”, Rosangela Pereira. 
“Parabéns Loide, lembro do tempo que tínhamos 

nossas afilhadas lá...”, L oni Vasconcelos.
 Após a cerimônia os presentes foram acolhidos 
com um  apetitoso café colonial preparado pela 
diretoria diocesana da UMEAB.

Bispo Primaz Naudal Alves Gomes e a Revda. Magda Guedes Pereira
Loide (c), o esposo Luís Carlos  e Bispa Meriglei
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MENSAGEM EPISCOPAL
Um Sonho Compartilhado 

 “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas 
sonho que se sonha junto é realidade”, nos diz a musica de Raul Seixas. 
Todos nós temos sonhos. Em nossa vida particular, em nossa família e 
não é diferente enquanto caminhada diocesana. Significa o início de 
algo. Mas para que esse desejo seja transformado em realidade ele 
precisará sair do campo das ideias e, principalmente, ser compartilhado. 
Afinal, segundo Miguel de Cervantes, na obra Dom Quixote, uma 
andorinha só não faz verão.
 E assim temos caminhado em nossa diocese, criando redes de 
apoio e de trabalho, envolvendo cada comunidade, cada pessoa, no 
projeto diocesano. Precisamos aprender muito, mas acreditamos estar 
no caminho certo.Assim, o sonho que começou a ser sonhado, está 
ganhando forças, com o apoio de todas e todos que estão ajudando a 
transformá-lo em realidade.
 Neste informativo temos a alegria de fazer chegar aos irmãos e 
irmãs parte deste trabalho em conjunto. Temos a certeza de que juntos 
vamos chegar mais longe. 
 Gratidão a todas e todos, e que Deus continue nos fortalecendo 
para sermos comunidades que realmente imitam o caminho do mestre 
Jesus. O de servir.
+Meriglei Simim

Igreja em Ação

Família Anglicana - No dia 2 de 
outubro  acontece, no Centro de 
Convivência Severo da Silva, o I 
Encontro da Família  Anglicana. 
Ativdades com crianças, jovens e 
adultos, incluindo os pais, abrirão a 
Semana Franciscana.

Liturgia e Música - Está 
programado Encontro Diocesano de 
Liturgia e Música. Será no dia 25 de 
Setembro, na Catedral do Redentor.

Novo Canto da Terra - A 
Comissão Nacional de Liturgia reeditou 
o Livro Novo Canto da Terra. Em breve 
estará também à  disposiçao das 
congregações o Hinário Episcopal 
Anglicano, totalmente revisado.

Carta Pastoral - A Câmara 
Episcopal divulga Carta Pastoral em 
Defesa da Democracia Brasileira.

Leia nesta Edição

Renascer e Esperança, p. 3

UMEAB: assembleia, p.4

Visita Episcopal, p.5

Brasília: Concílio, p.7

Talitá Cumi
 
 Rev.  Ramacés Hartwig
 Os relatos de curas e milagres recebem, teologicamente, a 
classificação de teofania (do grego Théos=Deus; Phanéia= 
manifestação). Em São Marcos 5,21-43, a finalidade é demonstrar o total
domínio e o absoluto controle de Deus (através de Jesus) sobre a vida, a 
doença e a morte. Estas passagens evangélicas testificam que: 1) Jesus 
veio salvar “todas as pessoas”, fazendo com que “tenham vida em 
plenitude” (Jo 10,10); 2) mesmo quando a morte nos atinge, ainda não é 
o fim. “Disse Jesus: a menina não morreu! Está dormindo!” (v.39); e 3) a 
Fé da mulher enferma foi decisiva para a sua cura. “Você sarou porque
teve fé! Vá em paz!” (v.34).
 Estas Palavras de Jesus nos ajudam, fortalecem e alimentam a 
nossa fé nestes tempos em que o terror da morte (causado pelo covid19) 
ceifa vidas, assola países e devasta milhares de famílias em todo o 
mundo. Gosto de rezar cantando: “Se as águas do mar da vida quiserem 
te afogar: segura na mão de Deus e vai”. O fundamento da Fé Cristã 
também se expressa quando enfrentamos o mal, a doença e até a morte! 
Pela palavra final destes relatos: “e Jesus ordenou que de jeito nenhum 
espalhasse a notícia”. Podemos deduzir que Jesus não queria “nem os 
louros nem a glória para si.” Ele tinha consciência de que os mistérios da 
vida e da morte pertencem somente ao domínio de Deus. É o que 
rezamos ao final do Pai Nosso, professando que somente a Deus 
pertencem “o Reino, o Poder e a Glória para sempre”! De nossa parte 
basta continuar “segurando na mão de Deus”, pois, Jesus nos diz: “Não 
tenham medo! Tenham fé!”

“Menina, Levante-se”

Expediente:
Boas Notícias - Informativo da 
Diocese Anglicana de Pelotas.
Bispa Diocesana: Meriglei Simim 
Equipe de Comunicação:
Ruan Isnardi (coordenador)
Editor: Renato Raatz
Apoio e divulgação:
Contatos das paróquias e missões.
Os artigos publicados são de inteira 
responsabilidade de seus autores e não 
representam necessariamente a opinião 
deste Informativo e/ou da Diocese 
Anglicana de Pelotas.

BÍBLIA E VIDA
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 Os moradores da Coxilha dos 
Campos e a paróquia de Santo 
André, no primeiro distrito de 
Canguçu, a 12 km da cidade, 
abraçaram a ideia de criar uma 
associação com o fim de servir 
com amor famílias em situaçao de 
vulnerabilidade social.
 O Centro de Apoio Renascer, 
instituição, juridicamente 
constituída, amparada pela lei que 
instituiu a Assistência Social, 
poderá viabilizar vários projetos 
sociais, envolvendo 
crianças/adolescentes e idosos 
com o propósito e a esperança de 
fortalecer o vínculo familiar.
 Já com diretoria constituida, 
sob a presidência de Maria 
Borges, Renascer contará com o 
apoio de vários profissionais 
voluntários: assistentes sociais, 

músicos, educadores físicos, 
neuropiscopedagogos, entre 
outros. Solidariedade faz 
diferença.
 Segundo Rudinei Borges, 

liderança da paróquia e assistente 
social, “a Igreja precisa ser 
comunidade solidária.”

Renascer e Esperança
AÇÃO SOCIAL & DIREITOS HUMANOS

 A juventude da Diocese 
Anglicana de Pelotas, promoveu 
no dia 9 de Julho a live “Show  
Abraço Quentinho”. O evento 
musical, transmitido pelo face 
book, contou com a participação 
de cantores e instrumentalistas da 
Diocese Anglicana de Pelotas: 
Yarana Borges,  Vitória da Graça 
Rodrigues, Lima, Vitória Feldens, 
Kayran Borges, Renan Munsberg 
e Diorgenes da Rosa. Participaram 
ainda  Luan Honorio,   Diocese 
Sul-Ocidental e Tiago Luddu, 
Diocese Anglicana do Rio de 
Janeiro.
 Com as doações recebidas 
pelo Pix ou diretamente no 
Escritório Diocesano foram 
arrecadados R$ 1.300,00. 
Adquiriu-se 126 luvas, 126 tocas e 
100 kits de alimentação para 

pessoas em situação de rua, na 
cidade de Pelotas.
 Situação de vulnerabilidade 
que preocupa bastante. Segundo 
dados da Prefeitura Municipal 
eram 200, em 2020 e agora 
somam quase 400.
 Segundo os organizadores 
do “Abraço Quentinho”, a iniciativa 

atendeu as expectativas, sobretudo 
porque possibilitou ação solidária e 
integração musical interdiocesana.
“É a juventude comprometida com 
um mundo melhor, com dignidade, 
amor, justiça e paz”. Parabéns à 
juventude. E que venham outras 
iniciativas assim, com talento e amor 
ao próximo.

Live Abraço QuentinhoJUVENTUDE

Vitória Feldens entregando uma doação
Distribuição de cestas básicas no Projeto Renascer
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 A diretoria diocesana da 
UMEAB (União das Mulheres 
Episcopais Anglicanas do Brasil), 
presidida por Carmen Dobke, 
promoveu, via plataforma digital, 
assembleia de mulheres com a 
participação dos núcleos 
paroquiais/missões.
 Foram dois momentos.  O 
primeiro, no dia 26 de junho, às 
18h, com  devocional de abertura e 
reflexão pela bispa diocesana. 
Acolheu as 38 representes dos 
núcleos. “O distanciamento social 
fez com que muitas de nós 
adoecesse em razão do 
isolamento, mas os encontros 
semanais via internet foram de 
grande ajuda”, afirmou.
 Seguiu-se manifestação da 
psicóloga Janine Carvalho que 
abordou o tema “Vivências e 
Momento Atual”. Relatou  sua 
experiência  no Posto de Saúde, 
do bairro São  Miguel, região muito 
pobre de Rio Grande, onde 
trabalhou por dois anos. Situações 

de grande dor e sofrimento a 
deixaram impactada. “Entretanto, 
esta experiência me tornou mais 
forte”, concluiu.
 No segundo momento, no dia 
17 de julho, a abertura da 
assembleia aconteceu as 14h30, 
com a participação de 23 
mulheres.   Várias delas 
compartilharam experiências 

emocionantes. Esses dopoimentos
foram considerados o ponto alto da 
assembleia. (Veja na próxima 
edição)
 Outros assuntos tratados: a 
cota dos núcleos, Oferta Unida de 
Gratidão, ação entre amigos e nova 
assembleia em setembro, com a 
possibilidade de ser presencial.  
Tudo dependerá dos protocolos 
previstos na pandemia.

Assembleia Diocesana da UMEAB
MULHERES

 A Comunhão Anglicana 
enfatiza a prática  de uma espiritu-
alidade cristã  integral e inclusiva 
mediante o Discipulado Integral. 
Motivada por resoluções  do 
Conselho Consultivo Anglicano em 
prol dessa ação, a Província Angli-
cana do Brasil  está oferecendo às 
dioceses material informativo e de 
estudos. 
 Com a coordenação do 
Grupo de Trabalho Nacional acon-
teceu reunião, via plataforma 
digital, com representantes das 
nove dioceses e Distrito Missioná-
rio. Entre os encaminhamentos 
feitos está a motivação para as 
dioceses implantarem o Discipula-
do Intencional. 

 Na manhã do dia 21 de 
agosto,  no Centro de Convivência 
Severo da Silva, a DAP tambem 
promoveu reunião, com represen-
tantes  do clero e laicato, para 
refletir  sobre o tema. A Bispa 
Diocesana presidiu o encontro que 
começou com  momento devocio-
nal, leitura orante da Biblia e 
reflexão sobre o Caminho de 

Emaus (São Lucas 24). Lembrou 
que "a Tradição Anglicana dispõe 
sobre o comprometimento da 
cristandade com os valores do Reino 
de Deus".  
Decidiu-se pelo engajamento da 
Diocese neste projeto, com o apoio 
de todo clero e lideranças leigas.
Mais informações na próxima 
edição.

Discipulado
Intencional

Participantes da reunião sobre Discipulado
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 A Paroquia de Cristo, em 
Jaguarão, fronteira com o Uruguai 
celebra, neste mês de agosto 123 
anos de presença na bela “Cidade 
das Portas”, sob o tema 
“Semeando amor e fé.”
 O paroco,  Revdo. Marcio de 
Figueiredo destacou  a visita 
pastoral da bispa diocesana 
Meriglei Simim, no domingo 29. 
Estava acompanhada de 
representantes do clero, ministros 
leigos,  Conselho Diocesano, 
Grupo Gestor e UMEAB.  Celebrou 
e pregou. A celebração eucarística 
foi marcada por lembranças e 
emoções, sobretudo no momento 
do ofertorio, com a doação à 
Paroquia, pela Bispa,  de um cálice 
e patena feitos em cerâmica. 
Ressalte-se ainda o respeito à  
vida neste tempo de pandemia, 

que exige de todas e todos 
distanciamento e uso de 
máscaras.
 Depois do almoço, a Bispa e 
os representantes diocesanos 

reuniram-se com a Junta Paroquial, 
Umeab, Legião da Cruz e  lideranças 
da Paróquia.  Um testemunho de 
amor e fé. adorando, servindo e 
transformando para juntos crescer.

Semeando Amor e Fé
PARÓQUIAS E
MISSÕES

 O Povo de Deus caminha 
acreditando no futuro, pois é 
peregrino da esperança, 
dependente da graça e 
misericórdia de Deus. E nessa 
peregrinação tem buscado adorar 
e servir o Deus da vida e do mundo 
com entusiasmo e alegria.
 No domingo 22 de agosto, na 
Paróquia de Santo André, Coxilha 
dos Campos, Canguçu, a 
celebração teve um caráter 
especial: ação graças por um novo 
ministério.
 Com a nomeação da Revda. 
Maria Isabel Rodrigues Lima para 
a Área Pastoral do Salvador, na 
cidade de Canguçu, a bispa 
diocesana designou o Revdo. 
Paulo Fernando de Souza, clérigo 
emérito, para servir pastoralmente 
junto à Paróquia e missões de São 
Paulo e São João Evangelista. As 
três congregações constituiem 
agora a Área Pastoral Santo 

André. A Bispa Meriglei acredita 
que será uma oportunidade de 
aprendizado, partilha de muitos 
dons e riqueza de experiência.
 Após a celebração, a Bispa 
se reuniu com a Junta Paroquial e 
os Conselhos, para juntos 
refletirem e trabalherem na 
elaboração de um projeto que 
envolva toda a área pastoral.

 “Sigamos juntos, adorando e 
servindo com esperança.”

Ação de Graças por Novo Ministério

Bispa Meriglei:  cálice e patena doados  à Paroquia
Bispa Meriglei e Rev Paulo Fernando c/  Junta Paroquial e Conselhos

Revda. Isabel Lima
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 Mexa-se 
 Médicos, nutricionistas, 
fisicultores parecem ter o mesmo 
horizonte, perceptível com um 
"novo olhar." Parece que querem 
dizer no  mesmo tom: vida 
saudável tem a ver com "agito". 
Quem pode precisa levantar da 
cadeira, mexer as pernas e os 
braços. Levantar a cabeça e tocar 
em frente. Andar, correr, subir, 
descer, levantar peso, pedalar, 
jogar, tudo issos e mais um pouco 
garantem ajuda a viver melhor. 
Tudo com moderaçao, é claro, e  
com  avaliação médica.

 Nutrição 
  Outra coisa importante é uma 
boa alimentação. É inteligente 
evitar produtos industrializados e 
multiprocessados, ricos em 
conservantes e pobres em 
nutrição. Fumar também não faz 
bem e se beber - sem excessos, 
com moderação. 

 Música 
 Dizem por aí que música faz 
bem para a alma.  Aquieta 
corações e ajuda a driblar a 
depressão. Um santo remédio 
para a tristeza e a solidão. Tem um 
ditado que diz: "Quem canta seus 
males espanta." Segundo  os 
poetas: "É preciso saber viver, sem 
medo de ser feliz." 

Importante fazer exercício físico

VIDA
SAUDÁVEL

 

 No dia 6 de Julho de 2021, em Foz do Iguaçu, PR, onde residia há 
vários anos, o Rev. Cleny dos Santos Vergara fez sua Páscoa, aos 
87 anos. Natural de Cangucu,  exerceu a função de Catequista, na 
Paróquia do Divino Salvador, em Santa Helena. Ordenado ao diaconato e 
presbiterado, foi designado para servir nas paróquias de Cristo Redentor, 
em Araranguá, e Páscoa, Praia Grande, ambas em SC. Tempo depois foi 
eleito para a Paróquia do Salvador, Rio Grande, e Catedral do Redentor, 
Pelotas, onde permaneceu até 1998.  Já na condição  de clérigo emérito, 
transferiu-se  para o Paraná, onde  continuou servindo a Igreja, com amor 
e carisma. 
 O ministério do revdo Cleny se caracterizou pelo cuidado com as 
congregações e preservação do património, especialmente os templos. 
Deixou a esposa Margarida, cinco filhos, netos e bisnetos.  

Por Ingo Stumm Junior
@ingovolei@gmail.com
 A OMS (Organização Mundial de Saúde), define saúde como “o 
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença”. Dentro deste conceito, a prática de atividades físicas 
se enquadra nos três principais eixos como elemento fundamental de 
prevenção, por atuar na área física, mental e social.
 Ao se matricular numa academia, ou sair para uma caminhada ou 
pedalada, o indivíduo engloba esses elementos, o que resulta em 
benefícios físicos e clínicos. Melhora os índices da pressão arterial, reduz o
peso, qualifica o sono, controla a glicemia, fortalece ossos e articulações, 
entre outros. Este mesmo exercício pode ter um impacto positivo na 
depressão, na ansiedade, aliviando o estresse, melhorando a memória e o
estado de humor. E mais: o ambiente onde esta prática acontece, fortalece 
relações sociais, aumenta o círculo de amizade e se traduz numa 
socialização positiva.
 Os aspectos aqui abordados, definem a importância da prática de 
exercícios e esportes para o ser humano. E considerando que estamos 
numa pandemia, importa fortalecer o sistema imunológico com tais 
práticas. “ Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, 
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?...” ( I Coríntios 16,9) 
Cuidemos do corpo, da mente, da vida, dom - precioso de Deus.

Igreja Triunfante
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 No dia 21 de agosto, a Dioce-
se Anglicana de Brasilia reuniu-se 
em Concílio, presidido pelo bispo 
diocesano Mauricio Andrade,  
tendo  como inspiração as 
palavras de Lamentações 3.21: 
“Quero trazer à memória tudo o 
que me traz  Esperança”.
 A 38a. reunião conciliar acon-
teceu na Paróquia da Santíssima 
Trindade, em Paranoá, DF, que 
conta com o pastorado do Revdo. 
Denilson Olivato.
 Com a pandemia do Covid-
-19, a Igreja vive um momento 
totalmente novo. Celebrações, 
reuniões, encontros de formação e 
até concílios acontecem via plata-
forma digital. Uma experiência 
virtual.
 Bispo Mauricio lembrou em 
sua Carta Pastoral que o caminhar 
da vida diocesana se faz de 
maneira bem diferente. Em forma  
remota. “É o possível para esse 
momento e vamos aproveitar esse 

espaço de encontro, alegria e 
partilha.” E ressaltou ainda: 
“Apesar da pandemia... não 
paramos. Muitas coisas novas fez 
o Senhor no meio de nós.”
 Um novo convênio  de 
companheirismo foi assinado com 
a Diocese de Indianópolis (Janeiro 
de 2020 a dezembro de 2024). 

Na celebração de encerramento,  foi 
pregador o  Bispo Francisco Cézar 
Alves, da Diocese Anglicana de São 
Paulo. 
 Outras presenças no concilio: 
Revda Magda Guedes Pereira, 
secretária geral e bispa eleita da 
Diocese Anglicana do Paraná e o 
Bispo emérito Almir dos Santos.

Diocese de Brasília Renova Convênio de
Companheirismo com Indianapólis

DIOCESES

 Após ser adiada de 2018 para 2020 e posteriormente ainda 
remarcada para 2022 por causa da pandemia covid-19, a Conferên-
cia de Lambeth acontecerá  nos dias 27 de Julho a 8 de agosto. 
Cerca de 1100 bispas e bispos, com seus côjuges, convidados pelo 
Arcebispo de Cantuária Justin Whelby representando 42 Provincias 
da Comunhão Anglicana, presente em 167 países, com 90 milhões 
de membros, se encontrarão na Universidade de Kent e  na 
Catedral de Cantuária, Inglaterra,  para  orar,  refletir e dialogar. 
“Uma oportunidade importante para os bispos e cônjuges da Comu-
nhão  Anglicana em todo o mundo se encontrarem, orarem, 
ouvirem, refletirem  e moldarem a Comunhão Anglicana para a 
próxima déca”, afirmou o Arcebispo Justin.
 Esses peregrinos e peregrinas da esperança, terão olhos e 
corações voltados para a I carta  de S. Pedro, que será objeto de 
estudo e reflexão, movidos por um tema desafiador: “A Igreja de 
Deus para o mundo de Deus - caminhar, escutar e testemunhar 
juntos”.

Comunhão
Anglicana Igreja de Deus para o Mundo de Deus

Bispo Mauricio Andrade Bispo Cézar Alves

Conferência de Lambeth 2008
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 A pandemia covid-19 provocou 
serias e profundas mudanças no 
Brasil. Desemprego, falta de mora-
dia,  fome. Milhões de pessoas 
infectadas pelo vírus. Muitas pessoas  
morreram.
 A Igreja Episcopal Anglicana 
do Brasil  buscou minorar  tanto 
sofrimento. Elaborou projetos para o 
Fundo Amigos do Bispo Presidente, 
da Igreja Episcopal dos Estados 
Unidos e o ERD.  O valor que coube 
à Diocese Anglicana de Pelotas foi 
logo transformado em alimentação,  
beneficiando cerca de 300  famílias  
cadastradas nas paróquias e 
missões. 
 Segundo dados da coordena-
dora do SADD (Serviço Anglicano de 
Diaconia e Desenvolvimento) 
Revda. Dilce Paiva de Oliveira, só 
em 2020, início da pandemia, a 
IEAB  atendeu 27 mil pessoas, 
distribuiu 107 toneladas de alimen-
tos e 10 mil refeições. Está em 
estudo a elaboração de projetos 
para geração de renda em 2022.
 Além do Fundo do Bispo Presi-
dente, a IEAB conta com o apoio da 
USPG (Sociedade Unida para a 
Propagação do Evangelho) e 
JUNET (Junta Nacional de Educa-
ção Teologica). 

CATEDRAL DO REDENTOR

 Com o apelo “Patrimônio 
Nosso”, a Catedral do Redentor se 
lança em uma campanha para anga-
riar recursos visando a restauração 
dos lindos prédios do templo cente-
nário.
 O projeto de restauração  tem 
por objetivo a requalificação de todo 
o prédio e salvaguardar seu acervo 
de documentos e alfaias, além de 
ações culturais.  A primeira etapa 
contempla restauração do salão 
paroquial; reparos da cobertura do 
templo; elaboração  do projeto 
completo  de restauração e ações de  
educação patrimonial. 
Essa  etapa da restauração, calcula-
da em torno de R$ 700.000,00. 
(setecentos mil reais). Esse valor 
pode contar com recursos de leis 
Federal e Estadual de  incentivo à 
Cultura.

AGRADECIMENTO

 Agradeço a gentileza das 
pessoas que me cumprimentaram 
pela homenagem  que recebi da 
Diocese Anglicana de Pelotas, no 
dia 21 de agosto, quando tive  meu 
nome colocado no novo auditório do 
Centro de Convivência Revdo José 
Severo da Silva. Desejo que o 
Auditório Profa. Loide Montezano 
possa abrigar muitos encontros de 
pessoas, cujos sonhos possam ser 
concretizados, como os meus 
chegaram a ser, por iniciativa da 
nossa Diocese.Ter um auditório no 
andar térreo, para facilitar  a acessi-
bilidade, foi um projeto  da Comissão 
de Apoio à Coordenação do Instituto  
Severo da Silva nomeada, em 2017, 
pelo Bispo Renato Raatz.
 Sou muito grata a Deus pela 
oportunidade que ele me concedeu 
de colaborar com a sua Igreja, 
ajudando  por mais de  30 anos, na 
manutenção dessa casa, desde os 
tempos das meninas.  U l t i m a -
mente, no papel de coordenadora, 
auxiliada por Rosane Ferreira da 
Rocha, tivemos muita colaboração 
da Igreja. Hoje, sob os cuidados da 
Bispa Meriglei Simim e de Fernanda  
Salvador, desejo  que o Instituto  
consiga alcançar muito sucesso  em 
suas realizações!
 Considero  que muitas fizeram  
tanto quanto  eu; muitas bem mais 
do que eu. Eu  não fiz nada sozinha; 
muitas pessoas participaram juntas. 
Sempre recebi muito apoio e 
fidelidade de colaboradoras e 
colaboradores que também amam a 
Igreja. Deus seja louvado! 
Loide Montezano

Alimento para Quem Tem Fome CARINHO E GRATIDÃO

 A juventude da paróquia do 
Divino Salvador, Santa Helena, na 
área rural de Pelotas, manifesta 
publicamente seu carinho e gratidão 
a Oscar Emílio Mayer. Fiel e consa-
grado membro da paróquia. Um 
“consagrado e santo homem”.
 Infelizmente há muito tempo 
sofre com uma doença degenerativa 
que dificulta a fala e os movimentos.
 Oscar sempre teve enorme 
apreço pelas crianças, adolescentes 
e jovens. Considerava-as pérolas de 
alto valor e estimulava a religiosida-
de e o amor ao próximo. Tanto que 
reorganizou a Escola Dominical e 
encorajou a juventude a viver e 
praticar a fé com devoção e solida-
riedade. Com seu estimulo e presen-
ça, as crianças participavam de 
momentos festivos na paroquia: 
Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia 
dos Pais. Os jovens reuniam-se 
mensalmente para momentos de 
oração e estudo da Palavra de Deus. 
Organizavam acampamentos, 
promoções. Faziam caminhadas, 
passeios. Cuidavam do Ambiente e 
praticavam esportes. Tinham cuida-
do com os necessitados. O espaço 
da paroquia parecia estar inundado 
de jovialidade. A alegria pairava no 
ar. Damos graças a Deus pela vida, 
ministério e cuidado pastoral do 
Oscar. Um verdadeiro amigo, 
companheiro de fé. “Dom de Deus
para o povo de Deus”.

PÁROCO

A Paróquia do Divino Salvador conta 
com o pastorado do Rev. Antônio 
Terto, que serve também junto à 
Paróquia do Amor Divino, na Colônia 
Santo Antônio, e missão da Páscoa, 
na Colônia Ramos. Além de atuar na 
área rural de Pelotas, é capelão do 
Centro de Convivência Rev. Severo 
da Silva e cooperador nos projetos 
sociais da Diocese.

O Rev. Terto está em Pelotas desde 
dezembro de 2020. Antes servia 
pastoralmente na congregação da 
Cidade de Deus, na Diocese Angli-
cana do Rio de Janeiro.

Cestas básicas


