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Em cerimônia, na Catedral de São
Tiago, na cidade de Curitiba, PR, dia 17
de outubro, aconteceu a Ordenação e
Sagração ao episcopado de Magda
Guedes Pereira. Secretária Geral da
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
(IEAB) e clériga da Diocese Anglicana
de Pelotas, onde servia pastoralmente
por quatro anos.  Eleita Bispa Coadjutora
da Diocese Anglicana do Paraná
(DAPAR) na reunião extraordinária do
Concilio Diocesano, em 24 de abril de
2021.

Naudal Alves Gomes,  Primaz da
IEAB, foi o bispo sagrante.  Os  bispos e
bispas em atividade das outras oito
dioceses também participaram.   A
Revda Anésia do Nascimento de
Jesus , fez a pregação via plataforma
digital, diretamente da Diocese  de
Sheffield,norte da  Inglaterra.  Dos
Estados Unidos veio o Revdo. Sam
Dessordi Peres Leite , da Diocese do
Arizona. Coordenou o retiro com a bispa
eleita e demais representantes do
episcopado. Também atuou como mestre
de cerimônias ao lado da Revda. Tatiana
Ribeiro  e Revdo. Glauber Janio dos
Santos.   A cerimônia foi transmitida pela
IeabTV, no YouTube.

Nova Bispa é sagrada no Brasil

Com acesso  restrito, por causa da
pandemia Covid-19, a cerimônia
limitou-se a quem tinha função na
liturgia e convidados. A   Bispa
Diocesana, representantes do clero e
um grupo de mulheres das paróquias
São João Batista e Santíssima Trindade
da Diocese Anglicana de Pelotas foram
à Curitiba.

 Entrevista -  Magda concedeu
entrevista ao Informativo Boas

Notícias.  Falou dos desafios do
episcopado e da intenção de caminhar
com o povo diocesano, no Paraná,  “ser
uma Igreja Missionária,  servindo  ao
próximo com amor”. Espera colocar em
prática o lema:  “Igreja  a  gente vive com
paixão”. Quer continuar  sonhando
com o povo:  “semeando a justiça e
amor”.

Magda é a terceira bispa da IEAB.
Sua instituição como Bispa Diocesana
acontecerá no dia 12 Dezembro.

Síntese da mensagem   da  Revda Anesia Nascimento

Bispa Magda (C) com as Bispa Marinez (D) e Bispa Meriglei

A Revda Anésia Nascimento de Jesus,
brasileira,  vivendo na Inglaterra desde
1996, foi a pregadora.  Anunciou uma pala-
vra de vida e esperança e apontou desafi-
os. Convidou todos e todas, especialmente
as bispas  para contemplar uma Igreja dife-
rente.

“Deus a chamou, minha amiga, com seus
dons, expeiriências, qualidades e defeitos”.
Portanto, “deixe-se moldar por Deus”. Des-
tacou que o ministério episcopal é diverso e
complexo. Uma uma das tarefas  é construir
pontes entre a Igreja e o mundo, ser pasto-
ra, evangelista e acima de tudo discípula de
Jesus”.

 Lembrou que o episcopado tem mui-
tos desafios. As bispas, sobretudo, têm pelo

menos duas contribuições muito singulares
para dar.    A primeira delas, humanizar as
estruturas, valorizando os relacionamentos
acima de planejamentos, planos, estratégi-
as. Segunda contribuição: subverter a hie-
rarquia. “A comunidade cristã não é uma ins-
tituição. É uma participação no ministério de
Jesus, chamada para testemunhar Jesus e
produzir frutos do amor, justiça e paz”.

Também aconselhou: “Minha amiga, seja
relacional em sua liderança e ajuda-nos a
fazer o mesmo”. Importa ser uma Igreja pro-
fética que sonha com um mundo diferente,
comprometida com o Movimento de Jesus.
“Uma Igreja que anuncia a justiça e a paz
para todo mundo. Uma Igreja que abraça, per-
doa, compartilha, caminha”. Mas pondera:

“Isso tem riscos. O primeiro risco vai ser abrir
nossas portas, nossos corações, nossos
braços  para abraçar os movimentos soci-
ais e comunitários, para os irmãos e irmãs
de outras religiões, para pessoas que não
têm filiação religiosa”.

Expectativa -  Concluiu com a expecta-
tiva de que as bispas “nos perturbem”. E
enfatizou: “Espero que elas desafiem as
convenções da Igreja e que levem o não
conformismo a novos patamares na manei-
ra como exercem sua liderança entre nós”.
Especialmente para Magda, disse: “Seja ou-
sada e corajosa na forma como você lidera.
Seja sábia, humilde, vulnerável. Seja fiel a
Deus que a  chama, sustenta e envia”.
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 Amados e amadas. Estamos 
vivendo o tempo do Advento. Um tempo 
propício e conversão. Um retorno de 
todo nosso ser a Cristo. Sem essa 
mudança de vida não ha como viver a 
alegria e a esperança na expectativa da 
Sua vinda. É necessário que "prepare-
mos o caminho do Senhor" nas nossas 
próprias vidas, "lutando com todas as 
forças" contra o pecado, através de uma 
maior disposição para a oração, e  
obediência  a Palavra de Deus.”

 Não se pode emudecer o grito, o 
clamor no deserto por justiça e pelo 
direito de viver, do povo de Deus. O 
grito, o clamor no deserto, a partir de 
Cristo, torna-se testemunho: a luz 
verdadeira quer brilhar e transformar o 
deserto da vida. Por isso, tempo de 
Advento é um novo tempo, uma nova 
oportunidade também para descobrir-
mos e buscarmos sinais de transforma-

ção, na vida pessoal, familiar, comunitá-
ria e em nosso engajamento social. 

 Que tenhamos a coragem e a 
humildade de testemunharmos, de 
sermos voz que clama no deserto, 
aceitando-nos como pessoas depen-
dentes da presença de Deus, com um 
grande valor, justas e amadas por Ele. 
Que o Advento, a partir do testemunho 
de João Batista, tenha um sabor de que 
a busca pela vida plena e justa é o que 
realmente importa. Que consigamos 
testemunhar e colocar sinais da vida 
plena, da verdadeira luz, que é Cristo, 
em nosso mundo! Que a nossa voz e a 
das pessoas sofridas e oprimidas não 
se cale, mas que a voz que clama no 
deserto transforme-se, a partir da crian-
ça nascida no Natal, em testemunho de 
luta por vida em abundância!

Abençoado Advento.

Mensagem
Episcopal

Bíblia  & Vida

    Igreja
               em Ação
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 Sementes -  O Devocionário
Sementes, publicação anual da Diocese
Meridional, Porto  Alegre, está disponível
nas dioceses. Meditações diárias escritas
pelo clero e pessoas leigas de vários
lugare do Brasil. A edição de 2022 tem
como tema “O Olhar de quem  sabe
amar  - a esperança não se cansa da vida
esperançar”, segundo a canção de Xico
Esvael.

 Inauguração -  Acontece no dia 17
de dezembro, às 15h, na Associação Amar:
Criança e Família, um momento
celebrativo, para assinalar oficialmente a
inauguração do Projeto Padaria Escola.

Acampamento -  A Paróquia do
Divino Salvador, Santa Helena, Área
Rural de Pelotas, acolhe acampamento
do Movimento Bandeirantes,  dias 22  e 23
de dezembro. Podem participar
adolescentes e jovens, com idade entre 12
e 21 anos.

Magdalas - Agendado para  Janeiro
de 2022 o Encontro Diocesano de “As de
Magdala”, no Centro de Covivência
Severo da Silva, dias 7, 8 e 9 de  janeiro.
Participam 60 mulheres que estão
caminhando com a Bíbla.

Planejamento -  Paróquias, missões
e sodalícios devem definir seu
Planejamento Estratégico até março do
ano que vem. O assunto estará na agenda
da reunião conciliar, no final de abril 2022.

Povo de Deus -  Assembleia
Diocesana do Povo de Deus e Encontro
do Discipulado Intencional, acontecem no
dia 2 de abril de 2022.

Edição Especial -  Está programada
edição especial do Informativo Boas
Notícias. Publicação de Natal.

 

Em muitos países, nos últ imos
tempos, a política se caracteriza por  uma
forte turbulência. Penso que, em parte, 
isso está acontecendo pela perda de fé
na transformação das sociedades por
meio de eleições. Isso tem gerado 
intolerância mútua de grupos que se
i n t i t u l a m “ p r o g r e s s i s t a s ” e
“conservadores”, ou “os de esquerda” e
“os de direita”. Essa intolerância divide
famílias.  Causa conflitos  entre pais e
filhos. Desfaz amizades.

Como chegamos a essa mistura de
ceticismo e fanatismo intolerante? Há
quem responsabilize as redes sociais e
a mídia pelos exageros. É claro que a
mídia contribui para que os políticos
sejam sempre o assunto do dia,
alimentando assim o conflito.

Um aspecto que contribui para isso
é o fato do discurso político estar  ligado
a valores morais e sociais, como
acontece nos últimos tempos.  Esse tema
tem causado divisão entre os ditos
conservadores e progressistas. 

O conservadorismo, entre outras
teses, defende o direito ao porte de arma,
a manutenção da criminalização do
aborto, a diminuição dos impostos, a

Polarização
Por Revdo. Edison Matos da Rosa

austeridade fiscal e uma política de
gênero bem definida, isto é, negando a
existência de outras opções de gênero.

Os progressistas defendem um
estado protetor, a legalização do aborto,
a taxação dos mais ricos, a manutenção
dos programas sociais,
independentemente da austeridade
fiscal, além de uma legislação ambiental
severa e uma abertura maior com relação
à política de gênero.

A partir dessas  constatações, pode-
se afirmar que esses valores   encerram
um forte ingrediente, que fomenta a
polarização na escolha dos governantes.
Valores morais e socais influenciam na
economia e na sociedade, ficando difícil
tomar decisões adequadas.

A Bíblia revela que Jesus também
teve problemas com a polarização. Os
fariseus e doutores da Lei condenavam
os pobres pois, segundo eles, não
conseguiam cumprir a Lei.  Mas Jesus  é
contra tal polarização. Afirma que o Reino
dos Céus é dos pobres (Mt 5,3). 
Considera ainda que os pobres são a
mediação do encontro com Deus. ( Mt
25,31-46).  Atitude, cuja  consequência
foi a cruz. 
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Ação Social
& Direitos Humanos

No mês de aniversário da  Associa-
ção  Amar Criança  e Família aconteceu
o retorno às atividades do que era cha-
mado Projeto  Casa do Pão. O espaço
foi restaurado e reestruturado. E no dia
18 de novembro começaram as ativida-
des do que se denomina hoje Padaria
Escola. Uma oportunidade de inclusão.

Com recursos do Fundo do Arcebis-
po de Cantuária, a instituição adquiriu
novos equipamentos para  panificação,
qualificando o espaço para as aulas.

  Viviana  Alimentos fez a doação
da farinha para o aprendizado das alu-
nas e alunos. Estão inscritos 16  estu-
dantes, organizados em duas turmas.
Oito alunos  estudam pela manhã  e  oito
à tarde. Os usuários  são pessoas em
situação de vulnerabildade social. As au-
las ministradas pelo professor de panifi-
cação Jean Tavares,  garantem “quali-
ficação, e é uma  porta que se abre para
ingressar no  mercado de trabalho”, afir-
ma.

 A  Associação conta com uma sólida
parceria:   pessoas associadas, empre-
sas  apoiadoras e  uma rede de pessoas
voluntárias, fazendo a  diferença no  bair-
ro Navegantes, em Pelotas, desde 1998.

Manifestações de carinho - No  mês
de aniversário, a instituição recebeu vá-

Alunos de panificação com o Prof.Jean (C), Bispa Meriglei (D) e Mirian (E)

rias manifestações de carinho . “Para-
béns à  família Amar pelos 23 anos de
amor em prol daquelas pessoas que
mais necessitam, com nossa gratidão
à diretoria e apoiadores”, escreveu a
Bispa Meriglei Simim,  nas redes
sociais, no dia 10 de novembro.

Rogério Carvalho e Marina
Schiavon  também parabenizam a As-
sociação  Amar “pelo belíssimo traba-
lho social desenvolvido nestes 23 anos”.
Em tom de oração, Islaine Radtke Abib
pede que “Deus abençoe as pessoas

Padaria Escola: oportunidade de inclusão

que se doam em favor das que mais
precisam”.

Loide Montezano,  membro da di-
retoria, agradece as manifestações de
carinho e o apoio de todos  e todas que
até aqui possibilitaram a Associação
Amar “servir com amor, marcando pre-
sença em nossa cidade de Pelotas...”

A Associação Amar é presidida por
Mirian de Matos Paiva.

Conheça o Instagram da Associação
Amar, e se quiser colaborar, entre em
contato: @amarfamilia.

A  Associacão Amar: Criança e
Família, ao lado de outras 30 instituições
filantrópicas de Pelotas, participou no
Largo do Mercado Público, do “Dia de
Doar”. A atividade aconteceu no dia 30
de novembro, terça-feira.  A Bispa
Meriglei Simim  destacou a
importância da presença da
Associação Amar,  que expôs produtos
da Padaria Escola. “É uma mobilização
que acontece em todo o Brasil e
representa uma grande campanha de
incentivo à cultura da doação em nosso
país. Faz parte de um movimento
mundial chamado Giving Tuesday.
“Atividade  como esta dá boa visibilidade
às instituições”, considerou Mirian
Paiva, presidente da Associação.

Em outubro, a Associação Amar
(Pelotas) e a Associação Renascer

(Canguçu) particiaparam no Fórum 
Estadual de Assistência Social  com  
os projetos de música. Em novembro,
Ruan Isnardi,   representou, em
Canguçu,  a Diocese Anglicana de

Pelotas e a Associacão Amar no “Fórum
Regional dos Usuários da Assistência
Social”, presidido por Rudinei Borges,
com a presença da Presidente do Fórum
Estadual Maria Lopes.

Campanha nacional “Dia de Doar”

Banca  da Associação Amar no Largo do Mercado Público
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Mulheres

Gostaria de
dizer que...

Educação Cristã

A partir da expressão “pulsar no  ritmo
do coração de Deus”,  o Revdo. Ariel
Irrazábal Montero   (Capelão da Missão
aos Marinheiros, em Buenos Aires),
compartilhou o tema Caminhos para
uma Nova Formação . Reflexão
teológica coordenada pelo Centro de
Estudos Teológicos de Pelotas (Cetepel)
-  Diocese Anglicana de Pelotas (DAP).
Apresentado por Vídeo Conferência, o
encontro aconteceu no dia  6 de
novembro, com 25 participantes,
representantes do clero, postulantes ao
ministério ordenado, ministério leigo e
lideranças paroquiais.

  Segundo  Ariel, “a formação pode
ser entendida como  disponibilidade
constante para aprender”, e se expressa
por uma série de atividades ordinárias e
extraordinárias. Entre elas, vigilância e
discernimento, ascetismo e oração,
estudo e apostolado, verificação pessoal
e comunitária. “Isso acontece nas várias
circunstâncias e fases da vida,  até o
último dia”, afirmou. Ariel destacou
ainda quatro  aspectos  da formação:
humano-afetiva, espiritual,  intelectual
e  pastoral. O palestrante recheou seu

Desde os primórdios do
anglicanismo no Brasil, em 1894, as
mulheres estão organizadas no
Sodalício feminino, denominado  hoje
de Umeab (União das Mulheres
Episcopais Anglicanas do Brasil).  Em 
1898, já havia vários núcleos em
atividade.  Tanto que em  1905, Alice
Kinsolving  propõe a criação da 
Federação da Sociedade Auxiliadora
Episcopal.

A  organização feminina  mantém-
se em atividade ininterrupta  por 127
anos, com o firme propósito de adorar e
servir. Em nível diocesano a Umeab
promove anualmente uma ação entre
amigos. Participam todos os núcleos
paroquiais.   O valor  arrecadado é
entregue à Secretaria Diocesana de
Finanças. Além disso, faz uma dotação
mensal em prol  da Missão. Dispõe
ainda de um pequeno fundo com o
objetivo de socorrer  paróquias e

Mulheres vocacionadas para adorar e servir
missões mediante projetos nas áreas
de Educação Cristã e Evangelização.

Caixinhas azuis - Outra
participação importante das mulheres
é  a Oferta Unida de Gratidão,
conhecida como “oferta das caixinhas
azuis”. Anualmente uma  coleta é
recolhida no domingo anterior ao
Advento e destinada para projetos de
missão, evangelização e  ação social.

“A Oferta Unida de Gratidão é um
ministério da Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil, que proporciona transformar
nossa gratidão diária a Deus por todas
as bênçãos  recebidas em bênçãos para
outras pessoas”, afirma  Neci Kurtz,
Coordenadora Diocesana.

Outras iniciativas -  Assembleia 
Anual  Diocesana e Encontro Diocesano
de Mulheres são dois momentos
importantes coordenados pela diretoria

diocesana. Por causa da Covid-19, há
dois anos  esses encontros acontecem
via plataforma digital.

Presidente - Segundo a presidente,
Carmen Dobke , “a diretoria diocesana
promove ações e eventos nas paróquias
e missões, encorajando a proclamação
do Evangelho, fortalecendo a
consciência de pertencimento e o
compromisso com a  solidariedade”.  

“...é muito bom ler sobre o que está
acontecendo na Diocese Anglicana de
Pelotas. O testemunho e a missão dessa
Diocese sempre me trouxe  e traz muita
alegria”.
Bispo Naudal Alves Gomes, Primaz da
IEAB.
... É uma bênção receber notícias da
IEAB. A Diocese Anglicana de Pelotas,
por seu povo, continua vivendo o sonho
de uma sociedade mais justa, mais
humana, com gestos de amor ao
próximo”.
Beatriz Neitzke, Pelotas, RS.

“...notícias boas e inspiradoras nos
fazem crer que estamos caminhando no
rumo certo, sob à direção de Deus”.
Jader Danúbio Clasen, Capão do
Leão, RS.

“...foi muito bom ler em Boas Noticias
sobre o Encontro da Família. Momentos
como esses devem ser oportunizados
mais vezes”.
Revdo. Rodimar Lopes Pinto, Bagé,
RS.
“...mesmo de forma virtual as mulheres
continuam se encontrando e partilhando
suas experiências. Parabéns pela
perseverança”.
Revda. Ana Maria Esvael Pinto, Bagé,
RS.

trabalho com reflexões pessoais,
partilha de experiências e sonhos dos
participantes.  E enfatizou:  “à medida
que cuidamos dos vínculos entre as
pessoas,  estamos cuidando da Igreja”.
Chamou a atenção para uma nova
realidade da Igreja. Um  “novo
paradigma”, cujo coração  é a Missão.
“A pandemia pode ser uma
oportunidade. O mundo mudou e
precisamos de novas formas para
chegar às pessoas”, concluiu.

Revdo. Ariel: educaçao continuada

Caminhos para uma nova formação
Por Revdo. Ramacés Hartwig
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Pelas Paróquias
& Missões

Saúde, convivência, arte e 
solidariedade, são marcas  visíveis e
indeléveis  da Paróquia de São João
Batista,  bairro Areal, em Pelotas. 

A Pastoral da Saúde, coordenada por
Ligia Coimbra,  tem mais de 30 anos de
atuação. Semanalmente atende pessoas
da Igreja e moradoras do bairro. Oferece 
sessões de massoterapia e produtos
fitoterápicos. A Irmã Assunta  tem sido,
nestes anos todos, a grande inspiradora
e encorajadora da Pastoral.

Umeab -  As mulheres da Paróquia
participam do grupo de convivência da
Umeab (União das Mulheres Episcopais
Anglicanas do Brasil).  Louvor, reflexão
bíblica e arte são algumas das atividades
do grupo.    Confeccionam com esmero
e arte “peças de incrível beleza”. Os
diversos artigos produzidos são
colocados em venda no Bazar da
Umeab. O pároco, Revdo. Paulo Leal
Machado, explica que a arrecadação  é
integralmente investida na ação solidária
da Paróquia.

Saúde, arte e solidariedade: marcas que não se apagam

São João Batista:Pastoral da Saúde com a bispa diocesana

Domingo Solidário - Segundo o
pároco,  o Domingo Solidário é outra
ação relevante da Paróquia. Os
frequentadores da Igreja mensalmente
fazem  doações de  alimentos que se
transformam em cestas básicas, depois 
são  distribuídas  às famílias em situação
de vulnerabilidade social. O recolhimento
acontece no segundo domingo do mês. 

Essa ação solidária,  no ano todo,  chega
alcançar  duas  toneladas de alimentos
que beneficia 36 famílias cadastradas na
Paróquia. (Na próxima edição, na coluna
Ação Social e Direitos Humanos, leia
mais  sobre a ação solidária da paróquia).
“Somos uma comunidade com  fé
engajada, solidária e promotora  da  vida”,
define o pároco.

O mês de outubro assinala a
implantação do anglicanismo, em
Pelotas. E a Catedral do Redentor
representa esta presença que começou
em 1892.   Na  Primavera, o histórico
templo da Rua XV de Novembro, cobre-
se por exuberante  hera  verde e atrai o
olhar de turistas, fotógrafos e pintores.

No primeiro sábado de outubro,
durante a Semana Franciscana, houve
a tradicional bênção dos animais, junto
aos jardins da Catedral, no espaço
dedicado a São Francisco de  Assis. E
no domingo a celebração Eucarística foi
presidida pela Bispa Diocesana Meriglei
Simim, que também pregou.

Primeira Deã -  No domingo 24 de
outubro,  uma solene  celebração
eucarística assinalou os 129 anos da
Catedral e o Jubileu de Prata do
ministério ordenado da  Revda. Dilce
Paiva de Oliveira , a primeira mulher a
exercer a função de Deã, desde 1989.
Vários arranjos de flores ornamentavam
o Santuário e a nave do  templo,

lembrando o Festival de Flores .
Evento marcante  que ocorre nesta
época do ano, desde 1997.   A
pandemia Covid-19  impediu a
realização de duas edições.

A celebração de ação de graças, foi
presidida por Meriglei Borges Simim ,
Bispa Diocesana, e  pregação do Bispo
Mauricio Andrade , da Diocese

Anglicana de Brasília. A  recém sagrada
Bispa Coadjutora da Diocese Anglicana
do Paraná, Magda Guedes Pereira,
também participou.

Filhas do Rei - Dia 1o. de novembro
Comunhão incorporada do Capítulo
Gloria Dei.  Dia 12 celebração do 93o.
aniversário de Terezinha Panyagua.

Catedral: Bispa Meriglei (E), Deã Dilce, Bispo Mauricio e Bispa Magda

Catedral do Redentor celebra o dom da vida
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Pelas Paróquias
& Missões

Com o apoio e a dedicação dos
membros da Paróquia do Divino
Semeador, sob a liderança do pároco
Revdo. Ariano Bandeira,   foram feitas
pintura no templo, reforma na casa
pastoral e melhorias na churrasqueira. 
Houve inclusive uma campanha de
doação para troca de janelas.

Bandeirantes - A implantação do
Movimento Bandeirantes é outra
atividade paroquial que envolve uma
equipe de voluntários para acolher 
crianças e juvenis da Paróquia e do
bairro Santa Terezinha. Três encontros 
de capacitação, em nivel diocesano, 
coordenados pelo Revdo. Antônio
Terto,  referência do Movimento na
Diocese Anglicana de Pelotas,   culminou
com um acampamento, nos dias12, 13
e14 de novembro, no Centro de
Convivência Severo da Silva. (Leia mais
nesta edição, página 8)

Bandeirantes: equipe da Paróquia do Divino Semeador

Atividades presenciais - Segundo
o pároco, o retorno regular ás atividades
presenciais: celebrações, encontros,
reuniões, grupo de música, visitação e
promoções já estão acontecendo,
cumprindo os protocolos sanitários.
“Enfim, a igreja voltando ao normal, após
um tempo muito triste de pandemia que

atingiu muitas pessoas. Causou muito
sofrimento e dor,  morte e desolação”,
afirmou o pároco.

Estão vinculadas à paróquia a
missão de São Francisco de Assis,
bairro Jardim América (Capão do Leão),
e o ponto de Evangelização Emanuel,
(Morro Redondo).  

Paróquia do Salvador celebra seu 82o. aniversário
O  Estandarte Cristão,  na  edição de

15 de abril de 1951, traz uma reportagem
sobre a  Paróquia do Salvador, Canguçu,
onde o Revdo. Curt  Klemann informa
que a paróquia  celebrou, em dezembro
de 1950,  seu  primeiro aniversário, com
liturgia de ação de  graças, festa paro-
quial, ordenação ao presbiterado  e
Confirmação.

Mudanças - Muitos anos se passa-
ram. Vários párocos e pároca exerceram
seu ministério pastoral junto à Paróquia
do Salvador.  A realidade  hoje é bem
diferente da década de  1950.  A  Igreja
Episcopal Anglicana do Brasil tem na re-
gião duas áreas pastorais (Canguçu e
Coxilha dos Campos),  formadas por três
paróquias,  cinco missões e três pontos
de evangelização.

A Área Pastoral de Canguçu com a
Matriz do Salvador, na cidade, Paróquia
de Santo Antônio, na Florida (primeiro
local de culto no municipio, em 1903), e
missões São João Batista, na Chácara
do Paraíso, São Mateus, em Alto Alegre,
Santo  Agostinho, em Estância da Figuei-
ra; e mais os pontos de evangelização
Santa Cruz, em Coxilha dos Piegas e São

Jerônimo, em  Piratini. O pároco, Rvdo.
Eraldo Carvalho , informa que estão sen-
do retomadas as celebrações nos pon-
tos de evangelização São Matias e São
José, ambos, integrados à Paróquia de
Santo Antônio.

Flor Encanto -   No contexto da cele-
bração do  82o. aniversário  da  Matriz do
Salvador, aconteceu  17a. edição do fes-
tival FlorEncanto, no domingo 5 de de-
zembro.  Por causa da pandemia Covid-
19, foi reduzida. O Revdo. Marcos Bar-
ros , de Belém do Pará,  enviou mensa-

Flor Encanto: Bispa Meriglei abençoa Flores e plantas; Revdo. Eraldo (E)

gem recordando  quando tudo come-
çou. “Lembro do primeiro FlorEncanto,
durou uma  semana inteira. O templo
ficou repleto de flores e plantas trazidas
pelas pessoas. Um verdadeiro jardim.
Havia  também muita música”, destacou.

 A celebração Eucarística, foi  presi-
dida por  Renato Raatz, Bispo emérito  e
a Bispa Meriglei Simim,  foi a pregadora,
que também abençoou as  flores e
plantas.  À  tarde, houve apresentações
de grupos musicais, instrumentistas,
cantores e corais da Diocese  e repre-
sentantes ecumênicos.

Divino Semeador: celebrações e ações pastorais
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Dioceses

“Alimento em nossos corações ‘um
sonho bom’ para a vida da Diocese
Anglicana de São Paulo”.Com essa
expressão de esperança em sua Carta
Pastoral, o Bispo Cézar Alves, presidindo
o Concílio, convidou o ‘pequeno
rebanho de pessoas seguidoras de
Jesus Cristo’, uma  minoria na
sociedade, a ‘reimaginar’ as paróquias
e ministérios, em um engajamento “na
Missão de Deus e na evangelização, na
dinamização dos nossos recursos,
visando a plena sustentabilidade da
nossa diocese.”

As palavras do bispo vão ao encontro
do  Planejamento Estratégico da Diocese
Anglicana de São Paulo, elaborado com
a participação de pessoas das diversas
comunidades diocesanas, e que foi
apresentado e lançado oficialmente
durante a reunião conciliar.

Além de outras questões, a agenda
do concílio trouxe ainda, para debate e
discussão,algumas mudanças nos
cânones diocesanos. Entre as mudanças
aprovadas estão:  a  inclusão de
pessoas do laicato na Comissão de
Ministério e a mudança de   realização

dos concílios ordinários, que passa de
anual para bianual. Desta forma, a DASP
se aproxima ainda mais no  caminhar
junto com as Dioceses do Rio de
Janeiro e do Paraná, suas co-irmãs na
Área Provincial dois.

A Paróquia da Santíssima Trindade,
em São Paulo, hospedou o concílio, no
dia 25 de setembro, com participação
maciça das pessoas clericais e
delegadas leigas das comunidades
diocesanas, via plataforma  digital.

Paróquia da Santíssima Trindade

Um convite à reimaginação
Por Revda. Carmen Kawano - Diocese  Anglicana de São Paulo

Comunhão Anglicana

A bispa Marinez Rosa dos Santos
Bassoto,  da Diocese Anglicana da
Amazônia considera o tema   da
Conferência de Lambeth, em 2022,
muito inspirador. Um convite para ser
“Igreja de Deus para o Mundo de Deus”.
Declaração feita em entrevista ao site
da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
(www.ieab.org.br). Eis uma síntese da
entrevista.

“Esse não é um desafio simples.
Nosso mundo já está suficientemente
fraturado e enfermo. Uma Igreja dividida
é um antitestemunho. A Conferência de
Lambeth não é um fórum deliberativo
na Comunhão Anglicana. É um
Instrumento de Unidade. Uma
oportunidade de encontro fraterno,
partilha, discussão e reflexão sobre
temas importantes da conjuntura
mundial”.Destaca que a Conferência de

Lambeth é um tempo ímpar para se
perceber a amplitude da Comunhão
“e nos ajudará a crescer na medida
em que partilhamos dos exemplos, das
conquistas e dos desafios uns dos
outros, umas das outras”. 

Sua expectativa é contriubuir nos
debates, especialmente no que se
refere à Justiça Ecológica e Ambiental
e aos Povos Originários. “A Igreja
Anglicana está presente há mais de
100 anos na Região Amazônica e é
profundamente comprometida com a
defesa dos direitos e lutas dos povos
indígenas e de outros povos na
região”, lembrou.

E concluiu: “Minha oração é para
que nos mantenhamos  firmes na
construção de uma Igreja acolhedora,
inclusiva e missionária, que abarque
a diversidade em sua plenitude”.

“Espero contribuir nos debates sobre Justiça Ecológica e
Ambiental e aos Povos Originários”

Cerimônia de investidura
Em cerimônia  presidida pelo Bispo Pri-

maz Naudal Alves Gomes,   com a pre-
sença da Secretária Geral da Igreja
Episcopal Anglicana do Brasil, Bispa  Mag-
da Guedes Pereira  e do Bispo Flávio
Irala,   aconteceu  a investidura  de Cézar
Alves  na função de  Bispo Diocesano  da
Diocese  Anglicana de São Paulo (DASP).
O ofício religioso teve lugar  na Paróquia
São João,  bairro Pinheiros, capital
paulista, no domingo 31 de outubro.

Bispo Emérito -  Ao completar a ida-
de canônica, 68 anos, o Bispo Diocesano
Flavio Irala,  tornou-se bispo emérito, após
exercer o ministério pastoral na IEAB por
vários anos, servindo  em diversas fun-
ções. “Pastoreou várias paróquias e parti-
cipou ativamente do movimento
ecumênico e de diálogo Inter-religioso, re-
presentando a Igreja em várias comis-
sões”, ressaltou o Bispo Cézar.

“Enquanto Emérito, Bispo Flavio con-
tinuará partilhando seus dons a serviço do
Reino de Deus e da Igreja”, destacou o
novo Bispo Diocesano. (www.ieab.org.br)

Primaz (E) e Bispo Cezar

Flavio: Bispo Emérito
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Fatos & Fotos

A Diocese Anglicana de Pelotas,
(DAP) desde o fim do ano de 2020 iniciou
um diálogo com a Federação dos
Bandeirantes do Rio Grande do Sul com
o propósito deimplantar grupos
Bandeirantes na jurisdição diocesana.
Assim, representantes de várias
paróquias e missões foram capacitadas
e treinadas  para assumirem as
coordenações dos grupos, cujas
atividades  devem iniciar em 2022.

Neste ano que está chegando ao
fim, aconteceram vários encontros  no
modo virtual. Ação que culminou com o
Acampamento Treino,   nos dias 13 e 14
de novembro, no Centro de Convivência
Severo da Silva, no Capão do Leão.

Federação Bandeirantes -  O
Acampamento Treino contou com a
coordenação  enviada pela Federação
dos Bandeirantes do RS. Uma delegação
jovem com especialidades específicas,
peculiares ao Movimento. A intenção é
colocar em prática  o aprendizado  sob
forma remota dos voluntários da

Diocese. Foram  dois dias de intensa
atividade. Começou  às 7h15 da manhã
de Sábado, estendendo-se até às 2h da
madrugada de Domingo para o grupo
jovem.    E às 6h da manhã  o pessoal já
estava  de pé, cantando “acorda
Bandeirante, acorda que o dia já raiou”.
Participaram  30 pessoas voluntárias  de
Pelotas, Canguçu e Capão do Leão. No

Acampamento Bandeirantes: momento de formação

Bandeirantes fazem treinamento no Capão do Leão

apoio, preparando almoço e lanches,
estava uma equipe   vinda da área rural
de Pelotas.

Este será um momento que ficará
registrado  na história da Diocese  e do
Movimento Bandeirantes do RS,  como
a reabertura do Movimento na Região.
Uma experiência que deixou  saudade
e um gostinho de quero mais.

Na Semana Franciscana, início de outu-
bro, aconteceu a cerimônia da bênção de
animais, na Missão de São Francisco de Assis,
bairro Jardim América (Capão do Leão).  Ce-
rimônia  presidida pela Bispa Meriglei Simim .
Bênçãos de animais e plantas também
acnteceram nas missões São João Batista,
Chácara do Paraíso, e ponto de
evangelização da Santa Cruz, Coxilha dos
Piegas, ambas em Canguçu, oficiadas pela
Revda. Maria Isabel Rodrigues Lima.

Bênção dos animais

A parceria entre Coordenadoria
Ecumênica de Serviço (CESE) e  Igreja
Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB)
possibilitou um momento de reflexão e
aprendizado sobre o tema “Os Impactos
das Fake News nas Igrejas”,  com a Profa.
Dra. Magali Cunha (foto). Representantes
clericais e leigas das nove dioceses e
distrito missionário, escutaram a Profa.
Magali e interagiram com questionamentos
e partilha de experiências. A live de 60
minutos, mediada pelo revdo. Bruno
Almeida , presidente da Câmara do Clero
e Laicato (CCL)  aconteceu no dia 23 de
novembro.

Magali destacou que as pessoas
compartilham nas  mídias sociais (Face
Book, Whatsap, Instagram, Twiter, TikTok)
várias mensagens sem a devida verificação
de veracidade. Diariamente milhões de fake
news (informações mentirosas) são
divulgadas e compartilhadas. Às vezes
inocentemente e muitas vezes de maneira
intencional, inclusive por sites religiosos.

Como detectar fake news?  Suspeite
das informações. Confira a autoria e a

origem do conteúdo recebido antes de
compartilhar. (Tem sites especializados
nisso). Desconfie de conteúdos bizarros,
estranhos, alarmistas, acusatórios. Não
confie nas manchetes. Leia o texto por
completo.  Verifique se é informação ou
opinião. Lembre-se: opinião também pode
ser mentira.

O que fazer com pessoas que repassam
mentiras? Primeiro, promover um diálogo
pedagógico com quem é viciado em fake
news.  Um processo de cura. Mas  com quem
usa de malícia, intencional, manter um diálogo
desafiador. Denuncie. Fake news é crime.

Fake News na Igreja

Bençao dos animais: S. Francisco de Assis Profa. Magali

Por Revdo. Antonio Terto, referência do Movimento Bandeirantes


