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Discipulado Intencional: vida moldada na prática de Jesus

Bispa Meriglei:  "muitas realizações em meio à  pandemia"

Dois anos se passaram desde a
sagração ao episcopado de Meriglei
Simim. No dia 17 de novembro de 2021
compartilhou mensagem  nas redes
sociais. Destacou  ações, dificuldades e
desafios de seu novo ministério, cujo
lema é: “Eis-me  aqui, envia-me a mim”
Isaias 6:8).

 Ordenada e sagrada bispa
coadjutora da Diocese Anglicana de
Pelotas no dia 17 de abril de 2019, em
Canguçu, RS, sua  investidura  na  função
de Bispa Diocesana, aconteceu  dia 14
de março  de 2020, na Catedral do
Redentor.

Covid-19 - Já no início do seu
episcopado,  com a proliferação da
pandemia Covid-19,  começaram as
dificuldades.  Protocolos sanitários
exigiam suspensão de atividades
presenciais: celebrações, reuniões,
visitas pastorais, promoções.
Reinventar-se tornou-se ação urgente.
Enfrentar os desafios com criatividade,
sabedoria, perseverança. Implantou-se
um cuidado pastoral diferenciado.
Atividades  no modo virtual. Celebrações
e reuniões online. Vídeos e
teleconferências.  Reordenamento
diocesano e paroquial. Planejamento
Estratégico. Campanhas solidárias.
Projetos de apoio emergencial.   Houve
apoio local,   nacional e internacional:

Participação solidária dos membros das
paróquias, missões e pontos de
evangelização, Serviço Anglicano de
Desenvolvimento e Diaconia (SADD),
Banco Sicred,  Ordem Franciscana,
Fundo do Arcebispo de Cantuária.  Tão
grande solidariedade possibilitou
alcançar pessoas em vulnerabilidade
social com distribuição de cestas básicas,
colchões e cobertores.

Outras ações -  A  área de Educação
Cristã recebeu apoio da Junta Nacional
de Educação Teológica (Junet), Centro
de Estudos Teológicos para a América

Latina e Caribe (Cetalc) e Fundação
Santo Agostinho, recursos destinados à
formação de jovens, mulheres,  ministério
leigo e ministério ordenado. Em nível
patrimonial reformou-se o  Centro de
Convivência Severo da Silva, que
ganhou um auditório com capacidade
para 120 pessoas.  A conteceu também
a implantação da Padaria-Escola na
Associação Amar:Criança e Família  com
a finalidade de  capacitar  mulheres e
jovens para o mercado de trabalho.

“Estes dois anos de episcopado
podem ser traduzidos numa palavra:
gratidão”, resumiu a Bispa Meriglei.

.
Representação clerical e leiga da

Diocese Anglicana de Pelotas (DAP)
encontrou-se pela segunda vez com o
propósito de refletir sobre o Discipulado
Intencional. Um discipulado na
perspectiva de uma vida moldada na
prática de  Jesus.  Trata-se de um
movimento da Comunhão Anglicana
aprovado  no ACC  (Conselho
Consultivo  Anglicano), em Zâmbia, no
ano de 2016. Material de estudo foi
produzido e disponibilizado à Igreja.

A  Província  Angllicana do Brasil está
motivando  o engajamento das dioceses
nesta ação de “aprofundar a fé no Cristo
Ressuscitado e  uma visão de
pertencimento ao povo de Deus”, afirmou
a Bispa Meriglei Simim, coordenadora
do encontro.

Na primeira reunião diocesana, em
julho,  participaram cerca de 30 pessoas.
Na segunda, que aconteceu no dia 4 de
dezembro,  na Catedral do Redentor,  o
número aumentou para  40.   Ações

concretas foram definidas a partir do
estudo  do  “Guia da Vida Intencional na
Comunhão Anglicana”.    “Decidiu-se pela
elaboração de um plano de ação em nível
local (paróquias, missões e pontos de
evangelização). Deve ser apresentado
no próximo encontro, dia 2 de abril de
2022, quando também vai acontecer a
Assembleia Diocesana do Povo de
Deus”, enfatizou a Bispa Diocesana, que
acredita na resposta e compromisso de
povo diocesano.
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Mensagem
Episcopal

Passados dois anos de sua sagração
episcopal, a Bispa Diocesana Meriglei
Borges Simim dirigiu-se ao povo
diocesano, em mensagem transmitida
por vídeo. Eis uma síntese do que ela
disse:

“Hoje, 17 de novembro de 2021,
completo  dois anos de sagração
episcopal. Gostaria,  neste dia, primeiro
agradecer a Deus por ter me sustentado
neste chamado para ser pastora desta
parte da Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil – a Diocese Anglicana de Pelotas.

Com o lema do meu episcopado: Eis-
me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6:8),
tenho caminhado e sempre buscando
ouvir e seguir esse chamado. Tenho
certeza de que não caminho sozinha.
Somos uma família – o Corpo de Cristo -
juntas e juntos, cada qual, com seus dons
e talentos, buscamos  a comunhão
fraterna.

Sabemos  que esses dois anos não
foram fáceis, pois logo em seguida que
assumimos a Diocese, em janeiro de

“Eis-me aqui, envia-me a mim”
2020, tivemos o início da pandemia
Covid-19. Com um enorme desafio no
início do nosso pastorado tivemos que
nos reinventar e buscar novas formas de
liderar. Sem a possibilidade de visitar e
estar presencialmente  com as
comunidades e famílias, tivemos,
juntamente com o clero, buscar meios de
animar e sustentar  a Diocese.
Agradecemos imensamente ao trabalho
zeloso de todo clero e equipe de
comunicação que se desdobraram, para
que juntos superássemos esses
momentos de isolamento, com
mensagens, vídeos, estudos bíblicos e
celebrações online. (...)

Virtualmente concluímos o
Planejamento Estratégico, sob o lema:
“Confiando em tua palavra, eu vou lançar
as redes” (S. Lucas 5:5). Assim,
seguimos em frente, fazendo  de cada
desafio, o combustível para nos manter
firmes no caminho. (...)

Dou graças a Deus  por todo esse
trabalho e parcerias. Celebro esses dois

anos de episcopado com a mesma
determinação e oração, dizendo:
‘Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim”.

É meu desejo voltar a estar em
contato com todos vocês. Sabemos, a
igreja são  vínculos que se cultivam para
juntos reconhecer a presença de Deus
nas nossas vidas e na história. (...)

Convocamos cada um de vocês para
partilhar sua fé com o vizinho, com o
amigo. Somos uma Igreja missionária.
Somos chamados por Deus para
testemunhar com nossa vida, às vezes
profeticamente, a presença do Reino de
Deus e o Deus do Reino, na sociedade,
no bairro, no trabalho, na família. (...)

Juntos, clero e lideranças, cada uma
das pessoas da Igreja, possamos ter um
pouco de tempo de Igreja para o serviço
do Reino de Deus. Vamos, pois, continuar
caminhando juntos, anunciando as boas
notícias do Reino. Vamos fazer presente
a vida, e vida em abundância”.

Palavra do editor

Renato Raatz
Editor

Uma palavra: gratidão

Igreja - vínculos que cultivamos juntos
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Educação Cristã

As de Magdala: conhecimento e ação

As de Magdala: mulheres caminhando com a Bíblia

 “As de Magdala” é um projeto de
formação para mulheres da Diocese
Anglicana de Pelotas (DAP), pensado em
duas instâncias. Uma com foco na
formação bíblica. É um mergulho mensal
na Palavra de Deus, com a perspectiva
contextual, libertadora e comunitária.
Outra  instância é um encontro intensivo,
com  o propósito de alcaçar o auto
conhecimento e de melhor conhecer a
Igreja.  Dinâmicas de interação ajudam a
reflexão em equipes e apreender
trabalhar  nas comunidades de fé  de
forma “intergeracional”, cujas portas
estão abertas às  sociedades e  à
diferentes realidades. Assim, espera-se
que a  formação (saber)  se reflita nas
ações concretas do dia a dia e nos
nossos vínculos.

Diocese representada – Neste
primeiro ano participam 50  mulheres de
diferentes idades e locais da Diocese. Os
encontros são mensais. Já partilhamos
o que é a Palavra de Deus nas nossas
vidas e na Comunhão Anglicana;
estudamos sobre a importância dos

gêneros literários; buscamos ter uma
visão mais ampla das mulheres nos
Evangelhos e Cartas Paulinas;  refletimos
sobre os fundamentos bíblicos da
ordenação de mulheres,  entre outros.

Louvamos a Deus pelo projeto “As de
Magdala”, sobretudo pelas pessoas que

acreditaram  e  fizeram acontecer.
gratidão   também pelas mulheres que
participam  ativamente deste projeto e
são, em definitivo, “As de Magdala” de
hoje: discípulas, diaconisas e apóstolas
das diversas paróquias, missões e
pontos de evangelização da DAP.

Por Gabriella Merayo

Vida Saudável
Prevenção é o melhor remédio

Raquel Montezano: enfermeira

Uma marca forte  da Diocese Anglicana
de Pelotas (Dap) tem a ver com a valoriza-
ção da vida na sua diversidade.

Neste tempo de pandemia Covid-19 a
Dap optou por apresentar vídeos educativos
sobre prevenção da saúde. Temas impor-
tantes como prevenção ao  suicídio (setem-
bro amarelo), prevenção ao câncer de
mama e colo do útero (outubro rosa); e pre-
venção ao câncer de próstata (novembro
azul) foram tratados de maneira espontâ-
nea  e objetiva por profissionais que atuam
na área preventiva, numa Roda de Conver-
sa.

A professora Juliana Souza da Univer-
sidade Federal de Pelotas  falou sobre a pre-
venção do suicídio. Realidade que atinge pes-
soas adultas, jovens,  adolescentes e até cri-
anças.

O câncer de mama e colo de útero nas
mulheres tem um índice positivo de preven-
ção”,   garante Raquel Montezano, enfer-
meira do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas, e membro da Catedral
do Redentor.  Isso porque as mulheres sa-
biamente se cuidam mais. “O tratamento

tem maior êxito quando a doença é
diagnosticada  precocemente”, explica  Raquel.
Destaca  a importância do autoexame de toque.
Deve-se ficar atenta ás alterações  e sintomas.
“O câncer de mama não atinge só o fisico, atin-
ge também o emocional”, considera Raquel. E
lembrou que há fatores ambientais e
comportamentais que ajudam à prevenção:
evitar a obesidade, manter uma alimentação
saudável, amamentação, realizar atividade
física e evitar excesso de bebidas alcoólicas.

O enfermeiro Jacques Boeno ressaltou
que os homens, ao contrário das mulheres,
têm  o diagnóstico do câncer  de próstata retar-
dado porque “teimosamente não procuram aju-
da médica e até praticam a automedicação”.  A
causa disso "é a afronta à masculinidade, em
razão do exame de toque, mas a prevenção é
o melhor remédio”, explica. Quando alguém
da família adoece, a família adoece junto.

Para o presidente  da Associação de  Apoio
às Pessoas com Câncer (APECAN), Fabiano
Gerbaudo, a prevenção é o foco da instituição
que possui 14 unidadeds no Estado do Rio
Grande do Sul, e destas 10 contam com  casas
de apoio. Ele coordena a Região de Pelotas.

Lembrou que a  Jacqueline Dutra, membro
da missão da Páscoa, atua junto à Apecan na
função de nutricionista. A Apecan também
busca escalarecer a população sobre o
cuidado que se deve ter com a saúde.  Com
apoio de profissionais promove palestras em
empresas e escolas. Existe para servir quem
está em situação de vulnerabilidade física,
emocional e social.
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Pelas Paróquias
& Missões

Organizado com a finalidade de
assessorar a Bispa  na administração
diocesana,  o  Grupo Gestor tem
promovido reuniões com as juntas
paroquiais, Conselhos e lideranças
paroquiais. A intenção é motivar a Igreja
Diocesana no engajamento de uma
administração partilhada, técnica e
comprometida.

O Planejamento Estratégico
Diocesano definiu as linhas de ação nas
áreas de Educação, Expansão, Serviço
e Patrimonial. Segundo Erroldisnei
Borges, coordenador do grupo, a
prioridade agora é colocar em prática as
ações propostas pelo Planejamento
Estratégico (O que fazer?, responsável
pela execução e meta).  O êxito do
planejamento depende do
comprometimento das paróquias e
missões, que precisam fazer a sua  parte.
Tema de casa: concluir a tarefa   até
março de 2022, para  ser submetida á
reunião conciliar, no final de abril.

O trabalho que se faz em rede

Grupo Gestor encoraja uma administração partilhada

Nas rodas de conversas com
lideranças paroquiais, o Grupo Gestor
tem insistido em dois conceitos que
definem bem o Planejamento
Estratégico:  Missão e Visão da Diocese.
A Diocese existe com o propósito de

adorar e servir, com uma  de visão de
preservar a vida.

Este ano houve reuniões na Área
Pastoral Rural de Pelotas e nas áreas
pastorais de Canguçu e Jaguarão.

Uma celebração de ação de graças,
no terceiro domingo de novembro,  con-
templou o testemunho e consagração de
vida e fidelidade a Cristo do casal
Alvarino e Jovelina Porto. Por iniciativa
da Junta Paroquial,  uma placa In
Memoriam, com a gratidão de toda co-
munidade paroquial àqueles que comba-
teram o bom combate e testemunharam
a fé no Cristo ressuscitado e serviram
com amor foi colocada no templo.Cerca
de 70 pessoas participaram da celebra-
ção com corações agradecidos.

O templo e o salão da Paróquia de
Santo Antônio, na Florida, interior de
Canguçu, erguem-se, para a glória de
Deus, num terreno doado pelo casal que
sempre se mostrou solícito em servir e
partilhar.

A paróquia  testemunha a fé do povo
floridense, que aderiu ao jeito de ser
anglicano desde os idos de 1903, por ini-
ciativa de José Maria de Souza Olivei-
ra. Vinculados á Paróquia  estão dois
pontos de evangelização: São Matias e
São José. O pároco, Revdo. Eraldo

Carvalho  conta com o ministério da
Revda. Maria Isabel Rodrigues Lima e
com o ministério leigo de Loiraci
Bederode Peres, Hipólito Mesko, Pau-
lo Jorge Cardoso Matias e  Rafael Leo-
nardo de Araújo Zaromski.

As pessoas ligadas ao ponto de
evangelização São Matias encontravam-
se para os momentos de louvor e adora-

ção na residência de Saul Matias, no
Potreiro Grande. Homem simples, fiel e
consagrado à causa do Evangelho. Cos-
tumava dizer: “Quem perdoa, ajuda Deus
a governar o mundo”. Quatro de suas bis-
netas fazem a preparação para a Confir-
mação. Hoje as celebrações acontecem
na casa de seu neto César Matias, ca-
sado com Silvane.

Sr. Alvarino e Sra. Jovelina Porto
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Bispos Humberto (E) e Francisco de Assis (D)e Bispa Meriglei

Conselho Consultivo encoraja uma igreja segura
A  Comunhão Anglicana busca enco-

rajar a prática de uma Igreja Segura.
Uma Comissão, em nível da
Comunhão, foi constituída  pelo Conse-
lho  Consultivo Anglicano,  (ACC 16), em
reunião na  Zambia, em 2016. Partici-
pam representantes das Províncias da
Comunhão Anglicana.  Essa comissão
foi resconstituída  em 2020, com
mandato de seis anos. A igreja brasilei-
ra é representada por Marcel  Pereira
(Diocese Anglicana do Paraná). Marcel
em seu relatório encaminhado à Secre-
taria Geral explica que   “a missão da

Comissão é promover a segurança das
pessoas dentro das igrejas da Comu-
nhão Anglicana  - com  foco em crian-
ças, jovens e adultos vulneráveis”.  A  Co-
missão deve participar de uma sessão
da Conferência da Lambeth, em 2022.

No domingo 31 de outubro, a
Diocese de Pelotas ofereceu às paró-
quias, missões e pontos de
evangelização uma liturgia especial or-
ganizada pela Comissão internacional
traduzida pela Revda. Dilce Paiva de
Oliveira, coordenadora do Serviço
Anglicano de Diaconia e Desenvolvi-
mento (SADD).

Area Um promove ações em parceria
A Igreja Episcopal Anglicana do Bra-

sil (IEAB) está organizada em três áreas
pastorais: Área  Um (dioceses Meridio-
nal, Sul-Ocidental e Anglicana de
Pelotas); Área Dois: (dioceses  Anglicana
do Rio de Janeiro, Anglicana de São Pau-
lo; e Anglicana do Paraná) e Área Três:
(dioceses de Brasília, Recife,  Amazônia
e Distrito Missionário).

Em reunião por vídeo conferência
neste segundo semestre, a  Área Um, co-
ordenada pela bispa Meriglei Simim
(Diocese Anglicana de Pelotas), definiu
um calendário de atividades para 2022:
Encontro de Lideranças, dias 18,19 e 20
de março, e 13,14 e 15 de maio; Confe-
rência sobre sustentabilidade nos dias
17,18 e 19 de junho. E no mês de setem-
bro, dias 24 e 25  acontece o Encontro
de Ministros/as Leigos/as. As atividades

propostas contarão com recursos da
Cetalc (Centro de Estudos Teológicos
para  América Latina e Caribe).

Segundo a Bispa Meriglei, essas
ações, em parceria, “são relevantes para

as três dioceses do sul. Representam um
bonito testemunho de unidade e também
maior  visibilidade ao compromisso com
a  Educação Cristã e  a proclamação do
Reino  de Deus”.

Advento:
momento de

vigília e oração

A diretoria diocesana da UMEAB
(União das Mulheres Episcopais
Anglicanas do Brasil) promoveu, dia 30
de novembro, um momento de
espiritualidade no tempo do Advento.
A reflexão aconteceu via plataforma
digital, coordenada pela Revda. Ma-
ria Isabel Rodrigues Lima, capelã da
UMEAB. Participaram cerca de 30 pes-
soas.  Advento é um tempo de espera,
preparação, vigília, oração.   O Meni-
no Deus  vai nascer.  Vários símbolos
ajudam a compreender o anúncio de
um novo tempo de alegria e paz, luz e
esperança. Coroa, presépio, pinheiro,
sino, luzes coloridas, presentes.
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Em Santa Helena,  área rural de
Pelotas, cerca de 30 jovens encontram-
se regularmente na Paróquia do Divino
Salvador.  Buscam  fortalecer a fé com
práticas devocionais, leitura orante da
Bíblia e reflexões sobre o sentido da vida.
O grupo reconhece  o testemunho, o
encorajamento e a perseverança de
Oscar Emílio Mayer, a quem atribuem a
organização e união dos jovens até
hoje.   Chegam da Escola Dominical e se
preparam para a Confirmação. 
Fortalecidos pela educacão cristã, pela
acolhida e com firme convicção de
pertencimento se mantém fiéis no
testemunho do Evangelho. Muitos
assumem papel de liderança na Igreja e
em outros setores da comunidade rural.

Sonhos - Numa de suas visitas
pastorais à Paróquia,  a Bispa Diocesana 
conversou com o grupo. Coordenou uma
dinâmica,  motivando-os a  se

Fatos e Fotos

Jovens comprometidos com a Diocese

Juventudes
e a pandemia

A Juventude da Diocese Anglicana
de Pelotas está representada em
News Letter - Informativo da Rede
Juventude da Comunhão Anglicana. 
O Texto de Ruan Isnardi foi acolhido
em edição do segundo semestre deste
ano,  publicado em inglês e
francês. Representa a única
participação da América Latina.  A
publicação reúne relatos de várias
Provincias Anglicanas. Juventudes
partilham histórias de desafios,
criatividade, resiliência e esperança.
O sentimento geral é que  “a pandemia
Covid-19, impactou a juventude de
repente,  e talvez para sempre.”

Arcebispo de Cantuária
 compartilha Mensagem de Natal

O arcebispo de Cantuária, Justin
Welby, compartilhou mensagem natalina
com a Comunhão  Anglicana.

“Em toda a Comunhão Anglicana,
estamos enfrentando enormes desafios.
(...) Este é o maior momento de tensão
global  que enfrentamos desde o início
da Comunhão”, lamentou.

Lembrou que muitas Províncias da
Comunhão Anglicana conhecem muito
bem o sofrimento: “enchentes, guerras,
guerra civil, corrupção, doença,
pandemia, malária, sarampo, cólera, fe-
bre tifóide, pobreza, opressão, persegui-
ção. Todas essas calamidades continu-
am a ser parte comum de nossas vidas”.

Destacou, no entanto, que mesmo
assim “podemos encontrar alegria, por-
que esse é o mundo a que veio Jesus
Cristo.”

Enfatizou ainda que a Comunhão
Anglicana tem  buscado valorizar a vida
na sua diversidade. “Não podemos fazer
tudo, mas podemos fazer  tudo o que
Deus nos dá os recursos para fazer”.

E concluiu: “Olhemos para o futuro
com esperança. (...) Deus nos uniu. Que
permaneçamos e caminhemos juntos”.

Câmara Episcopal:
é tempo de um novo olhar

A mensagem de Natal da Câmara
Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil conclama a um novo  olhar.

Voltar o olhar para quem tem fome.
A fome afronta a justiça e a dignidade da
vida humana”.

Voltar o olhar às mulheres. “Maria
aponta para a realidade da mulher em
nossa sociedade hoje. Ela sofre todo tipo
de violência. É morta por motivos fúteis”.

Voltar o olhar para as crianças.  “Re-
cordar Jesus criança nos compromete
diretamente com as  crianças do presen-
te”.

Voltar o olhar para os migrantes. “O
amor de Deus nos constrange a acolher-
mos a todas as pessoas, especiamente
as mais fragilizadas e vulneráveis.”

Voltar o olhar às pessoas LGBTQIA+.
“Pessoas que sofrem a irracional violên-
cia do país que mais mata pessoas por
causa da sua sexualidade”.

Voltar o olhar para os povos indíge-
nas e quilombolas. “Pessoas desrespei-
tadas em sua cultura e habitat”, também
às pessoas negras e pobres.

Por fim, renovemos “nosso compro-
misso com a criação de  Deus”.

manifestarem. Deveriam  revelar um
sonho  na comunidade paroquial. Entre
as várias manifestações, destacou-se a
expectativa de contribuir, de alguma

forma, por seu testemunho e ação,  no
engajamento  de outros jovens, tanto no
âmbito  paroquial quanto diocesano.
Jovens que fazem diferença.


