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 Na tarde do dia 3 de outubro, a 
Diocese Anglicana de Pelotas promoveu 
o Encontro da Família Diocesana, com a 
presença de 112 pessoas. Começou com 
uma celebração à sombra de frondosa e 
centenária figueira, no Centro de Convi-
vência Severo da Silva, sob a presidência 
da Bispa Meriglei Simim. A música ficou 
por conta da família Feldens, que animou 
o canto congregacional. Durante o ofertó-
rio mudas de árvores, flores, chás e 
temperos, trazidas pelas famílias,  foram 
abençoadas e depois plantadas. Sinal de 
cuidado com a  Criação. 

 Família Diocesana -  A  
ideia do Encontro da Família Diocesana  
surgiu da reflexão da Equipe de Educa-
ção Cristã para envolver os adultos e 
jovens   que acompanham as crianças 

nos encontros diocesanos. Este ano os 
adultos participaram de uma  oficina 
sobre “Tempo da Criação – Uma casa 
para todos”, com a  coordenação do   
Reverendo Antônio Terto e da  Nutricio-
nista Jacqueline Dutra. Os jovens, por 

sua vez, auxiliarem as professoras   e 
oficineiras nos três grupos de crianças 
que  passaram por Oficinas de “Contar 
Histórias”, com  Valéria Feldens; 
“Música”, com Vitória Feldens e “Traba-
lhos de Arte”, com Suzana Rosa. 

Encontro da Família Diocesana

 A Catedral do Redentor acolheu   
na manhã do dia 25 de setembro,  o 
momento diocesano de Liturgia e Música.  
Oportunidade rica de aprofundamento e 
partilha sob a coordenação da bispa 
Meriglei Simin, bispa diocesana,  e da  
Revda. Dilce Paiva de Oliveira, deã da 
Catedral do Redentor, membro das 
comissões diocesana e nacional de 
liturgia.

 Participantes - Participaram 
30 pessoas: clero, ministros leigos/as e 
representantes dos grupos de música, 
vindos de paróquias, missões e pontos 
de evangelização da Diocese  Anglicana 
de Pelotas.
“O encontro foi orientado pela estrutura 
da liturgia anglicana,  seguido de comen-
tários e música adequada”,  explicou a 

Revda. Dilce.
Em breve será disponibilizado na Dioce-
se um Hinario com hinos e cânticos 
litúrgicos cifrados para auxiliar na execu-
ção e canto. Um trabalho desenvolvido 

pelo maestro João Carlos Gottinari.
Segundo a Bispo Meriglei, “o objetivo 
deste encontro de Litiurgia e Música não 
é a padronizaçao das celebrações, mas 
o enriquecimento da nossa adoração”.

Momento Diocesano de Liturgia e Música

Família Diocesana cuidando do ambiente

Liturgia e música: “enriquece a adoração”
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 Caros leitores,
Com alegria, entregamos mais um 
informativo da Diocese Anglicana de 
Pelotas.Juntamente com as notícias e 
informações, queremos também convi-
dá-los a refletir sobre a vocação de todos 
os cristãos. Somos chamadas e chama-
dos, enquanto igreja, a não perder o foco 
e escutar a voz de Cristo, que ecoa 
através de todos aqueles que o buscam. 
Toda a criação geme com dores, espe-
rando mudanças. Dessa forma, em 
nosso testemunho, é urgente vivenciar e 
anunciar uma nova forma de relaciona-
mento com a natureza, que envolva 
justiça e respeito. É urgente instaurar 
uma convivência fraterna e solidária com 
toda a criação. Assumir a missão de 
sermos cooperadores. Podemos nos 
perguntar: de que forma?
 Com igrejas abertas, motivadas 
e comprometidas, com projetos voltados 
às necessidades do mundo, sendo luz e 
redescobrindo diariamente a nossa 

vocação.  Convido-os a ouvir e seguir 
Jesus, deixando-nos transformar 
interiormente pelas suas palavras que 
“são espírito e são vida” “Eu vim para 
que todos tenham a vida e a tenham em 
abundância” (Jo.10.10). Uma primeira 
atitude interior necessária para nos 
abrir às mudanças, é nos tornarmos 
capazes de sair de nós mesmos e 
superar. Necessitamos do olhar empáti-
co para com todos que vivem em 
situação de miséria, de solidão e opres-
são. Precisamos levar sinais de espe-
rança através de atitudes concretas e 
ações solidárias. Precisamos  nos unir 
para vencermos os conflitos e lutas 
diárias. 
 Somos todos responsáveis 
por um mundo mais justo, mais frater-
no. Deus nos abençoe e nos auxilie 
sempre na busca, mesmo no deserto, 
dos raios da esperança. 
Deus abençoe a todas e todos.
+ Meriglei Simim

Igreja em Ação

Visitas pastorais - Bispa Meriglei 
Simin  visita pastoralmente as seguintes 
paróquias e missões:  Catedral do 
Redentor  24 de outubro; Salvador, Rio 
Grande,  30 e 31 de outubro; Salvador,  
Canguçu, 5 de Dezembro; Missão São 
João Batista, 12 de Dezembro.

Roteiro Educação Cristã - A 
Secretaria de Educação Cristã colocará à 
disposição da Diocese, este ano, o livro: 
Um Roteiro Anglicano para a Educação 
Cristã. Aguardem.

Movimento Bandeirantes - 
Acontecerá no Centro de Convivência 
Severo da Silva dias 13 e 14 de novem-
bro, “Acampamento para Adolescentes e 
Crianças”.  Promoção: Movimento 
Bandeirantes, liderado pelo Revdo. 
Antonio Terto, referência do Movimento 
na Dap.

Discipulado Intencional - 
Também no Centro de Convivência, dia 
27 de novembro, a Diocese promove  
encontro sobre o tema Discipulado 
Intencional. 

Igreja Segura - No Domingo,  31 de 
outubro,  paróquias, missões e pontos de 
evangelização celebram no contexto   
“Igreja Segura”. Tema: “Quebre o silêncio 
neste domingo”. Liturgia preparada pela  
Comissão de Liturgia e Música.

Conferência Estadual - Os 
projetos sociais da Dap estarão represen-
tados no espaço de arte da Conferência 
Estadual de Ação Social que acontece 
em outubro.  Serão mostrados para todo 
o Rio Grande do Sul vídeos das apresen-
tações musicais dos projetos Ciranda, 
Case, Renascer e Concertos de Natal. A 
informação é de Rudinei Borges.

Expediente:
Boas Notícias - Informativo da  Diocese 
Anglicana de Pelotas.
www.dapsul.com.br
Bispa Diocesana:
Meriglei Simim
Equipe de Comunicação:
Ruan Isnardi (coordenador)
Editor: Renato Raatz
Revisão: Loide Montezano
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.

 Por Revdo. Paulo Leal Machado
 Antes da Bíblia  ser escrita, a 
experiência entre Deus e o ser  humano 
era transmitida pela tradição oral. Isto se 
dava no contexto político, social, econô-
mico e cultural daquela época.  Deus se 
revela e age no distanciamento e no 
descompasso da humanidade. As 
desigualdades sociais, o poder econômi-
co, a dominação política e a elitização da 
cultura pareciam andar na contramão da 
históra. Isto é, contrárias  ás necessida-
des urgentes das pessoas. Nascem daí 
as desarmonias, engendram-se as 
guerras. 
 Profetismo - Em meio a esta 
realidade o profetismo brota como umas 
das  primeiras intervenções de Deus, 
confrontando  a humanidade corrompida. 
(Veja os profetas Amós e Isaías).
 A unidade  da criação expressa-
va a intenção transcendental. Cria-se a 
ideia do Paraíso. Um lugar onde todas as 
criaturas viveriam felizes e em paz para 
sempre.(Veja Gênises 2.4bss) Entretan-
to, a vaidade humana, a ganância desa-
fiam a comunhão, gerando desigualda-
des sociais.Tiranizam a economia,  políti-

ca, a cultura. A apropriação do poder 
quebra os piares que sustentam os 
pilares do Paraíso. A opressão e a inusti-
ça integram-se aos poderes políticos, 
sobrepondo-se  ao caráter do bem 
comum. 
 Fidelidade -  A Bíblia regis-
tra a luta histórica de  quem permaneceu 
fiel á  vontade soberana de Deus. 
Ganham destaque os Patriarcas e 
Matriarcas, os Profetas e Profetizas. 
Gente que se manteve firme na fé. 
Obediente ao projeto de Deus. Fidelida-
de e obendiência que tiveram um 
pesado custo.    
Muitos foram pereseguidos, caluniados, 
presos, torturados, mortos. Jeus Cristo - 
Encarnação de Deus - é um exemplo 
forte disso. Sua ação, seu ensino,  seu 
modo de vida impactaram sobremaneira 
a humanidade, o mundo.  Seguramente  
nenhum outro ministério  destronou 
tantos poderosos quanto o ministério 
público de Jesus. E ainda hoje ninguém  
há, por mais dinheiro e poder que tenha, 
que consiga dormir tranquilo ante  tão 
grande sofrimento e exclusão causados  
pela injustiça.

A Criação pede socorro

A Bíblia Revela um Deus que Age
Bíblia e Vida

Mensagem Episcopal
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 Uma “Roda de Conversa”, do 
jeito virtual, peculiaridade neste período 
de pandemia Covid-19, marcou a progra-
mação da Semana da Pessoa com 
Deficiência. Aconteceu no  dia 24 de 
agosto e faz parte do projeto Igreja 
Segura.  Iniciativa da Diocese Anglicana 
de Pelotas (DAP), motivada por Rudinei 
Borges, presidente da Associação da 
Pessoa com Deficiência de Canguçu 
(APCDC), conhecido defensor da 
inclusão e acessibilidade para pessoas 
com deficiência.

 Participantas -  A “Roda de 
Conversa”, coordenada pela Bispa 
Diocesana  Meriglei Simim, contou com a 
participação de Marquinho Lang,  presi-
dente da Faders (Fundação de Articula-
ção e Desenvolvimento de Políticas 
Públicas para pessoas com deficiência e 
pessoas com altas habilidades no Rio 

Grande do Sul). Também participaram  
representantes do clero, laicato da DAP  
e do Movimento Bandeirantes. “Um 
momento muito rico do  jeito de ser 
Igreja comprometida com o direito e a 
dignidade das pessoas com deficiência”, 
afirmou Rudinei.
Para o presidente da Faders,    Marqui-
nho Lang, ações como esta ajudam 
muito na conscientização do povo e na 
tomada de decisão de governantes, 
gestores públicos e da própria Igreja.
 “É muito simples - ele diz - 
basta querer fazer alguma coisa para 
facilitar a mobilidade de cadeirantes e a 
inclusão de pessoas com outras defici-
ências”. Lang, lançou um desafio para a 
DAP: “Penso que a Diocese poderia 
capacitar alguém na linguagem dos 
sinais (libras) para promover celebra-
ções e/ou reuniões para surdos/mudos. 
Poderia também adequar a acessibilidade 
para cadeirantes, com rampas à entrada 

dos templos  e salões paroquiais e  a 
construção de banheiros adequados”. E 
concluiu,  dizendo: “Acredito que com 
estas pequenas adequações, a pessoa 
deficiente se sentirá incluída e  virá para 
o meio”.

Semana da Pessoa com Deficiência

 Segundo registra a  Secretaria 
de Ação Social e Direitos Humanos da 
Diocese Anglicana de Pelotas estão  em 
atividade,  juridicamente constituídas, 
quatro associações civis:  Associação 
Amar:  Criança e Família, presidida por 
Miriam de Matos Paiva (Pelotas); Legião 
da Cruz, sob a presidência de Marcos 
Timm (Jaguarão); Pastoral do Pequeno 
Agricultor (PPA), presidida por Cléber 
Delmar Borges; e o  Centro de Apoio 
Renascer, cuja presidente  é Maria Luísa 
Borges, ambas em Canguçu.

 Destaque - Jacqueline Dutra,  
Secretária de Ação Social e Direitos 
Humanos, destaca que “a Secretaria  
diocesana busca encorajar e potenciali-
zar todas as ações sociais desenvolvidas 
nas paróquias, missões, pontos de evan-
gelização, instituições e movimentos 
organizados, catalogando essas  ações 
solidárias”.
 Essas instituições todas 
acolhem projetos com crianças, adoles-

centes, jovens, mulheres, idosos, 
indígenas, quilombolas, migrantes, 
famílias, enfim; pessoas com vulnerabili-
dade social.
 A  Diocese Anglicana de 
Pelotas tem buscado  responder ás 
necessidades humanas com amor.  Esta 
é uma das cinco marcas da missão da 
Comunhão Anglicana. As outras quatro 
são: Proclamar as boas novas do Reino 

de Deus; Ensinar, batizar e nutrir os 
novos crentes; Procurar transformar as 
estruturas injustas da sociedade, desa-
fiar toda espécie de violência e buscar a  
re- conciliação; Lutar para salvaguardar 
a integridade da criação. 
 Nas próximas edições deste 
Informativo  mais informações sobre as 
atividades e compromissos dessas 
instituições que transformam vidas.
  

Ação Social: Servir com Amor e Semear a Paz
Ação Social & Direitos Humanos

Associação Amar: Servindo com Amor

Marquinho Lang: Presidente da FADERS
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 Na Igreja, Educação Cristã é um 
processo contínuo  de aprofundamento da fé 
que professamos. Começa com a Escola 
Dominical, classes de Confirmação, capaci-
tação de jovens, adultos, lideranças leigas, 
clero. 
 O Cetepel (Centro de Estudos 
Teológicos de Pelotas), é o espaço onde se 
pode aprofundar mais. Existe antes da 
criação da Diocese Anglicana de Pelotas, 
portanto, há mais de 30 anos. Atende postu-
lantes ao ministério ordenado, matriculados 
no curso de “Imersão no Anglicanismo”, o 
clero e pessoas interessadas em aprender e 
compartilhar temas importantes: Bíblia, 
Liturgia, História, Teologia, Pais da Igreja, 
Missão, Ecumenismo, entre outros. 
 Além do Cetepel (nível diocesano), 
há também estudos (EAD - Ensino à Distân-
cia) em nível interdiocesano, provincial e 
internacional. Como por exemplo: “As de 

Magdala”, formação bíbllica para mulheres; 
“Indicadores Fragmentados”, estudo sobre 
os evangelhos; “Isaías e o Profetismo” ; “A 
Desigualdade Humana e o Caminho da 
Salvação”, aprofundamento promovido pela 
Cetalc (Centro de Estudos Teológicos da  
América Latina e Caribe).

Aprofundando a fé que professamos Gostaria de
dizer que...

“... Boas Notícias é uma excelente produ-
ção de comunicação”. 
Bispo Mauricio Andrade, Diocese 
Anglicana de Brasília.

“... com o propósito de correção,  a 
reedição do Novo Canto da Terra não é 
publicação  da Comissão Nacional de 
Liturgia (CNL). É uma edição comemora-
tiva da Diocese Anglicana de São Paulo 
(50 anos) e do IAET - Instituto Anglicano 
de Estudos Teológicos (40 anos)”. 
Revda Dilce Paiva de Oliveira, 
Deã da Catedral do Redentor e membro 
da CNL, Pelotas, RS.

“... achei muito bom o texto do Ingo Stum 
Júnior sobre exercícios físicos. Gostei 
também da coluna Bíblia e Vida, com a 
reflexão do Revdo. Ramacés Hartwig: 
Talitá cumi - menina levante-se”. 
Loide Montezano, Catedral do Redentor, 
Pelotas, RS.

“...a Diocese Anglicana de Pelotas está 
de parabéns pela qualidade da comuni-
cação. Um grande instrumento a serviço 
da missão”.
Bispo Francisco de Assis da Silva, Dioce-
se Sul-Ocidental, Santa Maria, RS.

“...essa é uma Boa Notícia! A gente tem 
agora um canal para divulgar  projetos e 
ações das paróquias, missões e pontos 
de evangelização”. 
Maria Luiza Borges, Paróquia de Santo 
André, Coxilha dos Campos, Canguçu, 
RS.

“... Boa Notícia é  um excelente trabalho. 
Apresentação visual agradável, notícias 
diversas, imagens bem colocadas. Ótimo 
conteúdo”. 
Rogério Carvalho, Catedral do Redentor, 
Pelotas.

“...  Boas Notícias é um importante 
informativo, principalmente  neste tempo 
que a maioria das pessoas não pode 
participar dos eventos  da Igreja. Gostaria  
de parabenizar a equipe de comunicação 
por esta ediçao”. 
Rosangela Fernandes Pereira, Catedral 
do Redentor.

 Este é um espaço para a 
manifestaçao dos leitores e leitoras.
Boas Notícias agradece.

 As mulheres da Diocese  Anglicana 
de Pelotas (Umeab) reuniram-se em assem-
bleia virtual nos  dias  26 de junho e 17 de 
julho. O ponto alto da reunião foi a “Fala das 
mulheres no momento atual”.
A psicóloga Janine Carvalho partilhou sua 
experiência junto ao posto de saúde do bairro 
São Miguel, em Rio Grande.  Uma região 
extremamente pobre.   Relato publicado na 
edição anterior.
 Na segunda sessão, dia 17 de julho, 
outras três mulheres partilharam suas experi-
ências pessoais neste tempo de pandemia.  
 Neci Tuchtenhaegen Kurtz, Pelotas, 
fez um relato emocionante. Empresária, 
casada, mãe de dois filhos. Um  é jogador de 
basquete. Mora em São Paulo. Morou um 
tempo fora do Brasil. A preocupação é grande. 
O outro  estava junto  dela, trabalhando  na 
empresa da família. “Mesmo  a empresa 
seguindo todos os protocolos,  meu filho foi 
infectado pela Covid-19. Foram momentos 
muito difíceis. Angústia, incerteza  e sofrimen-
to. Ele passoou momentos muito ruins”. Uma 
situação desesperadora  para ele e para a mãe 
dele. “A fé por mim professada foi de grande 
ajuda nesta hora difícil.  Com certeza, um 
galho de esperança que minhas mãos agarra-
ram com todas as forças que eu tinha. As 
orações foram muito importantes.”

 Escola - Carmen Dobke, profes-
sora numa Escola Municipal, em Rio Grande, 
revela ter vivido momento de muita   tensão.  
“Desde Janeiro estou direto na Escola, 
recebendo  pais e alunos. Gente que 
trabalhava na informalidade.   Com a Covid-
-19, a renda que era precária  evaporou.  A 
escola, com o apoio da Prefeitura Municipal, 
entrega mensalmente 35 cestas básicas - 
produtos da merenda escolar. Convivemos 
com esta angústia e sofremos juntos”.
 Solidão - Por fim, a fala de Olinda 
Schiller. Viúva, aposentada, moradora do 
bairro Lindoia, Pelotas. “A pandemia trouxe 
grandes mudanças. Antes eu andava para 
todo lado. Participava de várias atividades na 
Igreja. De repente precisei ficar em casa.   
Então,  me deparei com a solidão. É angus-
tiante demais”.

Mulheres Partilham Momento Atual

Educação Cristã
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Ação Social: projeto Mãos que Ajudam

 No bairro Fragata, Pelotas, por 
quase  seis décadas a Paróquia da 
Santíssima Trindade  tem se revelado 
uma Igreja viva, acolhedora, solidária e 
zelosa. Infelizmente a vibração nas 
celebrações, as ações pastorais e promo-
ções foram, em parte,  interrompida pela 
pandemia Covid-19. Mas na entrada,  
uma grande placa com boas vindas, 
revela o jeito  acolhedor da comunidade.  
Membros da Igreja e visitantes sentem-se 
à vontade com a expressão bem humora-
da do pároco, Revdo. Francisco Paulo 
Leal Machado, e o sorriso largo e  o 
abraço apertado de mulheres e homens, 
líderes da comunidade de fé são um 
convite para voltar. 

 Solidariedade - Multiplicam-
-se gestos de solidariedade. Membros da 
Paróquia e representantes dos escoteiros 
encontram as  pessoas mais pobres e 
necessitadas da  associação dos papelei-
ros  e do albergue noturno. Distribuem 
alimentos e roupas. Inclusão e acessibili-
dade também recebem um olhar espe-

cial.  Rampas e banheiro adequado 
facilitam a vida das pessoas idosas e 
com deficiência.
 
 Ambiente - Zelo e cuidado 
com o ambiente é outra notável marca 
da Trindade.  A  Paróquia  tem um ponto 
de coleta de óleo de cozinha. Incentiva a 
separação de lixo orgânico  e descartá-
vel. Orienta sobre o uso dos  ecopontos  
para descartar eletrônicos, eletrodomés-

ticos, pneus velhos, móveis desmonta-
dos, galhos de árvores, entre outros.
 Com o avanço da vacinação  
prenunciam-se  dias melhores. Esperan-
ça  das celebrações e atividades pasto-
rais voltarem à normalidade. Expectati-
va, sobretudo,  quanto ao retorno do 
projeto “Educação Continuada”.
Em  outubro, a Paróquia da  Santíssima 
Trindade celebra 59  anos.

Igreja Viva, Solidária e Zelosa
Pelas Paróquias & Missões

 Por iniciativa do pároco, Revdo. 
Eraldo Carvalho  e com apoio de mem-
bros da Paróquia do Salvador, Canguçu, 
nasceu o  Projeto de ação social “Mãos 
que Ajudam”. A  coordenação é da assis-
tente social Simone Konradt e de  Andrea 
Schubert, ambas membros da Paróquia.
O objetivo do projeto é atender pessoas 
em vulnerabilidade alimentar, aquelas 
que não têm alimento suficiente na mesa. 
O pão de cada dia. Então,  arrecadam-se 
alimentos a partir de uma rede solidária.  
E pessoas cadastradas  na Paróquia são 
atendidas regularmente. “Na tarde do dia 
25 de setembro, uma ação em parceria 
com o “grupo de ciclistas pedalentos”, 
foram distribuídos 160 kits alimento para 
famílias moradoras  na Vila Fonseca”, 
declarou o pároco.
 
 Cestas básicas - O  pároco 
informou ainda que   as paróquias do 
Salvador e Santo Antônio, e mais a 

missão de São João Batista,  receberam 
55 cestas básicas, doadas pela Diocese 
Anglicana de Pelotas. Alimentos adquiri-
dos  com recursos de projetos solidários 
junto à Comunhão Anglicana. 
  Área Pastoral - Paróquia 

do Salvador, Paróquia de Santo  Antônio 
e missões de São João Batista, São 
Mateus e ponto de Evangelização da 
Santa Cruz formam a área Pastoral de 
Canguçu, que conta  agora com o apoio 
pastoral da Revda. Isabel Lima.

Acessibilidade e Inclusão

Parceria Solidária: Mãos que Ajudam e Pedalentos
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Aprendendo sobre 
Discipulado Intencional

 Três líderes mundiais das 
igrejas Anglicana, Romana e Ortodoxa 
publicaram, no dia 9 de setembro, uma 
declaração conjunta para a Cúpula do 
Clima, que acontecerá em novembro, em 
Glasgow, Escócia, dizendo que “este é 
um momento crítico para o planeta”. 
Justin Whelby (Arcebispo de Cantuária), 
Papa Francisco  (Igreja Católica 
Romana) e Bartolomeu I (Patriarca 
Ecumênico da Igreja Ortodoxa Oriental) 
convidaram todas/os  “qualquer que seja 
sua crença ou visão de mundo a se esfor-
çarem  para ouvir o Grito da Terra e dos 
pobres, examinando seu comportamento 
e comprometendo-se a fazerem sacrifí-
cios significativos em nome da terra que 
Deus nos deu.”
 Notícia do site www.ihu.unisinos.br.

 Na edição No.3 do Boas 
Notícias apareceu uma informação sobre 
Discipulado Intencional.  Alguns leitores e 
leitoras ficaram com dúvidas. Querem 
saber mais sobre este assunto que 
aparecerá   com frequência na Diocese, 
haja vista a decisão de engajar o clero e 
laicato neste Movimento.
 A Revda. Dilce Paiva de Olivei-
ra, Deã da Catedral do Redentor,  explica 
que “se trata  de um Movimento da 
Comunhão Anglicana, que vai muito além 
de uma área de formação”. É uma 
recomendação do  ACC (Conselho 
Consultivo Anglicano) que aconteceu em 
Zâmbia (África), em 2016. Um Grupo de 
Trabalho da Comunhão Anglicana foi 
incumbido de produzir estudos e orienta-
ções para ajudar no aprofundamento do 
compromisso de seguir Jesus. Um 
discipulado mais profundo, mais Encar-
nado.
 O Bispo Francisco de Assis usa 
uma imagem bem conhecida na Diocese. 
“É algo semelhante ao Cursilho de 
Cristandade, seria como um Cursilho 
permanente”, pondera o Bispo da Dioce-
se Sul-Ocidental, Santa Maria, RS. 
 A Diocese dispõe de cartilhas 
que tratam do assunto. Estudos serão 
orientados por este material.  

 Uma parceria entre a Diocese 
Anglicana de Pelotas (DAP) e a Terceira 
Ordem Franciscana, TSSF - Provincia 
das Américas, possibilitou a  aquisição 
de equipamentos de informática para a 
Aldeia Pará Rokê (Portal do Mar, em 
Guarani), localizada  em Domingos 
Petroline, 42 Km  de Rio Grande.
 No dia 31 de agosto, a Bispa 
Meriglei Simin, acompanhada dos 
reverendos Ramacés Hartwig, reitor da 
Paróquia do Salvador, Rio Grande e 

Antônio Terto, assessor de projetos da  
Diocese, e mais uma representação da 
18a. CRE (Coordenadoria Regional de 
Educação), fez , oficialmente, a entrega 
de cinco computadores, uma impressora 
e um note book à aldeia,  representada 
no ato pela cacique Ywa/Talcira Gomes. 
“Com certeza este projeto de informática  
ajduará  bastante os 25 estudantes 
indígenas e professores da Aldeia Pará 
Rokê”, assegurou entusiasmada a Bispa 
Meriglei.

Grito da Terra

Aldeia Indígena Recebe
Equipamentos de Informática

 Em Domigos Petroline, interior 
de Rio Grande, a Aldeia Pará Rokê, com 
21 famílias, cerca de 120 pessoas, das 
quais 35 são crianças e jovens, é lidera-
da por uma mulher, a cacique Ywa/Talci-
ra Gomes. A realidade da aldeia é 
bastante precária. Por isso, há dois anos 
representantes das igrejas anglicana 
(IEAB), Luterana (IECLB) e Católica 
Romana (Grupo Focolarinas), e mais os 
grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e 
Al-Alanon (familiares e amigos dos AA)  
promovem ação solidária com distribui-
ção de alimentos e roupas. Ação seme-
lhante também é desenvolvida com os 
índios guaranis, no bairro Querência e 

com os kaigangs, no balneário Cassino.
O grupo ecumênico e AA/Al-Alanon 
ainda distribuem, mensalmente, 30 
cestas básicas para os moradores do 
bairro  Maria dos Anjos, antigo lixão, 
onde vivem pessoas em situação de 
extrema pobreza.
 Migrantes -  Além destas ações 
solidárias a  Igreja Anglicana   participa 
do Comirat (Comitê de atenção  aos 
migrantes, apátridas, refugiados e 
vítimas do trafico de pessoas), fundado 
em 2012. Em Rio Grande o Comitê apoia 
haitianos, senegaleses,  e venezuelanos 
que chegam à cidade portuária em 
busca de uma vida melhor.

Ação Solidária e Ecumênica
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 Depois de dois anos sem 
reunião conciliar, a Diocese Anglicana do 
Rio de Janeiro) reuniu-se duas vezes (de 
forma virtual) em 2021. No mês de julho,  
aprovou novos cânones e alterou o perío-
do conciliar que acontecerá de dois em 
dois anos de forma presencial, virtual ou 
híbrida. Modificou a composição do 
Conselho Diocesano, de seis membros 
para oito: quatro do clero e quatro do 
laicato. Todos eleitos pela  assembleia 
conciliar.    Em agosto, aprovou a reorga-
nização  da vida diocesana. “Comparti-
lhamos  atividades das comissões dioce-
sanas, nossas lutas e desafios em tempo 
de pandemia, limitações do distancia-
mento social e suspensão das atividades 
presenciais”, declarou o Bispo Diocesano 
e presidente do Concílio,  Eduardo 
Coelho Grillo.  Acrescentou ainda: “nunca 
nos reunimos tanto em tão pouco tempo: 
cultos online, encontros de formação, 
reuniões diocesanas de oração, celebra-
ções compartilhadas entre as paróquias e 
missões, encontros do clero, reuniões da 
Área Provincial 2 (Rio de Janeiro, São 
Paulo e Paraná)”. 
 Carta Pastoral - Na Carta 
Pastoral o Bispo registrou sua alegria por 

cinco  ordenações ao diaconato no 
período de dois anos: Alexandre Ivan e 
Moroni Vasconcellos (2919); Odete 
Liber, Alex Sandro e Júlio Simões  
(2021). Destacou  momentos quando  as 
comunidades foram convidadas a 
partilhar suas forças e fraquezas. 
Lembrou sobretudo  a capacidade de  
mobilizar recursos financeiros e huma-
nos,  comunidades pequenas e engaja-
das, comunidades inclusivas, acolhedo-
ras e respeitosas para com o outro, por 
isso respeitadas nos seus  bairros”.

Concílio Aprova Mudanças Importantes

 A  Comunhão Anglicana tem 
agora  42 Províncias. O Sínodo Espe-
cial, convocado para o dia 1o. de  
Setembro,  aprovou a criação da Provín-
cia de Moçambique e Angola (IAMA). 
O Sínodo  aconteceu de forma virtual, 
com a participação de Bispos,  Delega-
dos Episcopais, Vigários Gerais e outros 
delegados das dioceses de Moçambi-
que e  Angola. 
 Decisões -  A reunião 
sinodal aprovou ainda a Constituição e 
Cânones da nova Província; a designa-
ção de Dom Carlos Matsinhe, (Diocese 
dos Libombos - Moçambique),   Primaz  
em exercício   e a designação de Dom 
André Soares (Bispo de Angola), para a 

função de Secretário Geral. A instalação 
da novel Província aconteceu dia 24 de 
setembro.

Aprovada a criação da Província
Moçambique e Angola - IAMA

Comunhão Anglicana

Seminário: Igreja Segura

 A  Area III  (dioceses de Brasília, 
Recife,  Amazônia e Distrito Missionário) 
promoveu,  no dia 7 setembro,  Seminário 
sobre Igreja Segura.  Reunião virtual 
organizada pelo Revdo. Bruno  Almeida, 
palestrante  e facilitador Revdo. Adriano 
Portela. 
 “Um encontro abençoado, com a 
construção de propostas de protocolo de 
uma igreja segura para a nossa Area”, 
declarou  Bispo João Cancio Peixoto, 
coordenador da Área Provincial.  

Lambeth: Esperança, Unidade  
e Reconciliação

 Em entrevista para o site da 
IEAB (www.ieab.org.br), publicada no 
mês de agosto, o Bispo Mauricio Andrade 
- Diocese Anglicana de Brasília - disse 
que esta é a sua segunda Conferência. 
 A Conferência de 2022 será presidida 
pelo Arcebispo Justin Whelby. Ele 
assumiu a liderança espiritual dos 
anglicanos em 2013.
 A expectativa do Bispo Mauricio 
é que a Conferência “aponte e desafie a 
Comunhão Anglicana a ser cada vez 
mais uma Igreja que proclama a Palavra 
de Deus refletindo esperança ao povo 
sofrido. (... ) Que aponte para caminhos 
de unidade e reconciliação, anunciando 
uma palavra  forte sobre as mudanças 
climáticas e contra toda forma de violên-
cia aos povos originários em seus 
diferentes contextos . 

Dioceses

Bispo Eduardo: mobilização

Rev. Adriano Portela: Palestrante e Facilitador

Bispo Carlos Matsinhe: Primaz
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 A cooperativa Sicredi apoia 
projeto da Associação Amar: Criança e 
Família com doação de 18 mil e 900 reais 
para compra de alimentos. Este gesto 
solidário possibilita  comida no prato de 

75 famílias em situação de vulnerabili-
dade social.  Alimento suficiente para 
atender cerca de 375 pessoas em 
quatro oportunidades. A  Associação 
Amar é presidida por Miriam de Paiva.

Cooperativa Sicredi Faz Doação de Alimentos

Irmandade de
Santa Cruz
 Na festa da Exaltação da Sana 
Cruz, dia 14 de setembro, membros dos 
capítulos da Irmandade de Santa Cruz, 
das paróquias de São João Batista e 
Santíssima Trindade  renovaram seus  
votos. A cerimônia, aconteceu na capela  
da Casa da Solidariedade Irmãs Farias, 
Pelotas, presidida pela bispa  Meriglei 
Simin que também recebeu  na Irmanda-
de a  Sra.   Rejane da Silva Machado, 
recém chegada à Diocese.

Missão São Paulo
(Colonia Santa Áurea). 
 Celebrou seu 82o. aniversário, 
em 14 de setembro. Integra a Área Pasto-
ral Rural de Pelotas, com as Paróquias 
do Divino Salvador (Santa Helena), Amor 
Divino (Santo Antônio) e 
 Missão da Páscoa (Colônia 
Ramos), sob o cuidado pastorais do 
Revdo. Antonio Terto. 

Fatos e Fotos

Conselho Consultivo
Anglicano (CCA)

A Revda. Inamar Correa de Souza 
(Diocese Anglicana do Rio de Janeiro), 
assumiu a  titularidade no Comitê Perma-
nente do Conselho Consultivo Anglicano, 
onde era suplente.  Inamar e a Dra. Anna 
Luiza Oliveira (Diocese Anglicana do 
Recife), receberam indicação do Sínodo  
de Brasília, em 2018, para representarem 
a Igreja Episcopal Angllicana do Brasil no  
ACC (Conselho Consultivo Anglicano) 
instrumento de unidade da Comunhão 
Anglicana. O Conselho  é formado por 
representantes clericiais e leigas das 42 
Províncias da Comunhão.Reúne-se de 
em três em três anos, sob a presidência 
do Arcebispo de Cantuária. 

 Zelma Vergara de Mattos, aos 
87 anos, ainda tem energia para servir. 
Mesmo sem sair de casa, ela se dedica 
em fazer trabalhos manuais para o 
Bazar da Umeab,  núcleo da Paróquia 
de São João  Batista, bairro Areal, 
Pelotas.  

Solidariedade não
não Tem Idade

Revda. Inamar e Anna Luiza

Irmandade, Bispa Meriglei e Bispo Renato Raatz

Zelma (E) com sua sobrinha Clélia Vergara


