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Unidos - somos um em Cristo
“A reunião conciliar foi um
momento abençoado.Vivenciamos o tema: “Unidos, somos
um em Cristo”. Com estas
palavras Meriglei Simim,
bispa diocesana e Presidente
da 44a. Reunião do Concílio da
Diocese Anglicana de Pelotas,
iniciou a celebração de
encerramento, no domingo 1o.
de maio, no Centro de
Conivência Severo da Silva. A
pregação foi do Revdo. Ariel
Irrázabal. Falou direto de
Buenos Aires, via plataforma
digital. “Um só corpo sofre por
causa da violência, mas Deus
não está indiferente. Ele está
no meio da realidade humana,
especialmente da mais
fragilizada”, destacou.
O Concílio começou Sextafeira, 29 de abril, com
celebração eucarística e leitura
da Carta Pastoral (leia síntese
p. 2) No sábado pela manhã o
Revdo. Ariel apresentou estudo
sobre quatro modelos de
Igreja: tradicional,comunitá-

Concilio: delegação conciliar e congregação.

rio, missionário e libertador,
fundamentados em Cristo,
Reino de Deus e mundo. “Um
modelo não deve estar em
oposição ao outro. Juntos,
fortalecem uma Igreja plural e
inclusiva como a nossa”,
ressaltou.
No final do dia aconteceu

o lançamento do livro “Um
Roteiro Anglicano para a
Educaçao Cristã”, organizado
pela Profa. Loide Montezano e
partilha da Comunidade
Terapêutica Esquadrão da
Vida (Santa Vitória do Palmar).
Por fim, uma roda de conversa
ao pé da fogueira.

Vozes do Concílio
Partilha - “A partilha do
Revdo Ariel merece a reflexão da
Igreja. Importante também o
livro Um Roteiro Anglicano
para a Educação Cristã.
Emocionante partilha dos
jovens do Esquadrão da Vida.
Um grande Concílio: alegria,
fraternidade, música...” Revdo.
Paulo Leal Machado.
Testemunho -“Impressionoume o testemunho dos jovens do
Esquadrão da Vida (Santa Vitória
da
Palmar).
Iniciativa
interessante no Concílio.” Revda.
Maria Isabel Rodrigues.

Igreja Viva - Um momento rico
de espiritualidade, oportunidade
de reencontro. Gratificante ver o
quanto o trabalho da Diocese está
“vivo” neste tempo de póspandemia”. (Glauce Fernanda
Souza - Mssão São Paulo,
Canguçu)
Alegria - “Gostei de participar
do Concílio. Uma reunião
diocesana com muita alegria,
tranquilidade e muito bem
organizada”.Ghislaine de Ávila,
Catedral do Redentor.

Momento especial - “O
Concílio é um momento
especial, com aprendizado,
crescimento e nutrição da fé,
reencontro e confraternização”.
Revdo. Marcio de Figueiredo.
Muito bom - “Tranquilidade,
amizade e amor. Tudo com muita
serenidade. Todos puderam se
manifestar. (Beatriz e Emir
Bosembecker - Missão São João
Evangelista)
Nota: Recebemos várias
manifestações da delegação
conciliar. Publicaremos nas
edições especiais do Concílio.
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Mensagem
Episcopal

Igreja mais comunitária e fraterna
Irmãs e irmãos em Cristo
Jesus. Graça e Paz!
A 44ª Reunião Conciliar da
Diocese Anglicana de Pelotas
acontece no contexto da
Páscoa. Um tempo de vida,
alegria e
de intenso
esperançar. O Concilio é uma
rica
oportunidade
de
adoração,
convivência,
partilha e aprendizado. O texto
bíblico
escolhido
para
iluminar o tema deste
Concilio: “Unidos somos um
em
Cristo”, está em
Romanos, 12:3: “Embora
muitos, somos um só corpo.
O apóstolo Paulo usa a
imagem do corpo para
representar a Igreja. Em suas
cartas, o apóstolo, busca
realçar a convicção de que a
Igreja é uma realidade visível
na sua unidade e, ao mesmo
tempo, rica em diversidade.

Assim, as comunidades que
formam nossa diocese - a
igreja - se caracterizam pela
diversidade de membros, de
pastorais, de ministérios de
carismas. Diversidade de
pessoas que servem com
amor, dedicação e seriedade.
Gente que vive para servir.
Cada qual do seu jeito, no seu
tempo, porém unida no
mesmo amor e compromisso.
Nos próximos anos a
diocese vai trabalhar um dos
cinco eixos que defini como
prioridade em meu ministério
episcopal: Uma Igreja mais
comunitária, com ênfase na
fraternidade.
Somos
uma
igreja
diocesana. Devemos pois
valorizar a experiência
comunitária e fraterna. Nossos
passos devem continuar
firmes, perseguindo sonhos,

Palavra que Liberta

alimentando forças, seguindo
juntos, revigorando nossa
comunhão, buscando aceitar
o outro com seus limites e
dons, com espírito
de
colaboração,
sinergia,
“sinodalidade”. Experimentar
o diálogo como experiência de
confronto, e ao mesmo tempo
de enriquecimento conjunto.
Quando a Igreja perde o
sentido de corpo, tudo se
enfraquece.
Torna-se
vulnerável. Quando falta o
senso de fé, não há mais
espaço para o amor e para o
perdão, sentimentos que
geram unidade.
+Bispa Meriglei Simim

(Síntese da Carta Pastoral)

Bíblia & Vida

Por Revdo. Antônio Terto, Pároco da Área Pastoral Rural de Pelotas

Certa vez, na conclusão de
uma sequência de estudos
bíblicos, Dona Josefa, uma
mulher simples de um
pequeno Município, no seu
contato com a Palavra de Deus
descobriu um verdadeiro
tesouro escondido. Disse ela:
“Quero levar tudo que aprendi
aqui pro círculo bíblico da
minha comunidade”. Dona
Josefa descobriu que vivia
num “cativeiro”. Pensava do
jeito que o opressor queria que
ela pensasse. A cada encontro
um descortinar. Uma nova
descoberta. A alegria da
moeda encontrada (S. Lucas
15:8ss). Um novo olhar sobre
a
sociedade
e
seus
mecanismos de opressão. É
nesse
caminhar
que
compreendemos o chão que se
pisa. É um pouquinho da
realidade em que se vive.

Paulo Freire diz que o
oprimido pensa como o
opressor. Sem se aperceber
que é oprimido. O testemunho
de Dona Josefa me faz lembrar
o mito da caverna de Platão.
Da pessoa que vivia no mundo
das sombras, pensando que
tudo que via era toda a
realidade, pois era isso que
falavam. Quando descobre
que a realidade é muito mais
do que aquilo que se vê
(sombras) volta para à
realidade onde vivia para
anunciar aos seus a grande
descoberta.
Não foi assim com os
discípulos de Emaús ao
retornarem à Jerusalém para
relatar sua experiência com o
Ressuscitado
(S.Lucas
24:32ss)? Não foi essa a
grande descoberta de Dona
Josefa e a missão de anunciar

a todos a sua alegria de ter
feito uma grande descoberta?
Esse é o alcance da Palavra.
Cultos ou iletrados abrindo-se
para o sopro do Espírito
recebem a graça de fazer a
experiência
com
o
Ressuscitado.Seu grande
objetivo: ajudar mais pessoas
fazerem sua descoberta.
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Educação Cristã

Crianças inundam templos de alegria
Com a queda de casos da
Covid-19, diminuição das
internações hospitalares e com
aumento da vacinação, as
autoridades
sanitárias
amenizaram os protocolos e
permitiram
atividades
presenciais.
Com isso, templos e salões
paroquiais retomaram suas
atividades regulares como as
que eram realizadas antes da
pandemia. Mas não se trata
de “um liberou geral”, e sim
um retorno com conscientização.
A partir destas mudanças
a Educação Cristã na Diocese,
envolvendo crianças e preadolescentes, retemou suas
atividades no mês de março.
Houve até apresentações na
celebração da Páscoa em
muitas paróquias e missões.
Segundo informações de
orientadores de Educação
Cristã e clero, as paróquias

Educação Cristã: paróquias e missões retomam atividades com crianças

Catedral do Redentor, Divino
Semeador, São João Batista
e Santíssima Trindade, todas
em Pelotas; e Salvador e Santo
André, ambas em Canguçu,
estão promovendo atividades
regularmente.
A
bispa
Meriglei
Simim
tem

encorajado a retomada e a
implantação de classes de
Educação Cristã em todas as
paróquias, missões e pontos
de evangelização. Segundo
Meriglei, “o sorriso e a alegria
da criançada contagiam a
Igreja toda”.

Missão e Evangelho de Lucas são temas de estudo
O CETEPEL (Centro de
Estudos Teológicos de Pelotas)
promove formação na área
bíblica com o professor Eliezer
Oliveira. O biblista assessora
o CETEPEL há um bom tempo.
O tema “Missão nas Cartas
Paulinas” será desenvolvido
em cinco encontros mensais.
Destina-se
ao
clero,
ministros/as leigos/as e
estudantes do curso de
Imersão no Anglicanismo.
No dia 9 de abril aconteceu
o
primeiro estudo, via
plataforma digital, com
introdução sobre o tema,
conceito e desenvolvimento na
História da Igreja.
Um
diagnóstico sobre o atual
momento
sócio-religioso
encerrou o encontro.
Mais Bíblia - A Área Um
(Dioceses Anglicana de
Pelotas, Meridional e Sul-

Ocidental) também promove,
em abril, curso sobre o
Evangelho Segundo São
Lucas. A assessoria é do
biblista Ildo Bohn Gass.
Destina-se ao clero e
lideranças diocesanas. O
conteúdo do curso é bem
variado, trata da autoria,
destinatários,
fontes,

Eliezer Oliveira: Missão

características, estrutura,
chaves de leitura e teologia do
escrito “lucano”.
“Estes
momentos de
estudos iluminam o saber
bíblico, afirma o Revdo.
Ariano Bandeira da Silva,
membro da equipe de
coordenação do CETEPEL.

Ildo Bohn Gass: Evangelho de Lucas
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Ação Social
& Direitos Humanos

Implantação do projeto Renascer
O espaço da Paróquia de
Santo André (Coxilha dos
Campos, 1o.Distrito de
Canguçu), sediará o Centro de
Apoio Renascer (CAR). O local
está sendo adaptado com
rampas
e
proteções,
cumprindo exigências legais.
O CAR possui Estatutos e
Regimento Interno, CNPJ
próprio e registo junto à
Assistência Social. Tem
diretoria eleita e empossada,
cuja presidente é a Sra. Maria
Luiza Borges.
O CAR acolherá projetos
sociais como “Crescendo com
o Renascer”. Serão atendidas
cerca
50
crianças
e
adolescentes e mais um grupo
de 30 idosos. O início das
atividades está previsto para
20 de maio.
Já foram adquiridos
instrumentos
musicais,
computadores, impressoras,
material didático e lúdico,
além
de
utensílios
e

Legenda: Templo da Paróquia Santo André
equipamentos para a cozinha.
O espaço está devidamente
equipado para dar suporte
às atividades de reforço
escolar, aulas de música,
informática.
Uma
equipe
técnica
(assistentes
sociais,
psicológas,
pedagogas,
nutricionistas, educacoras)

além
de
monitores
e
voluntários prometem fazer a
diferença. Esperam contar
com apoio das instituições,
comerciantes e moradores
locais.
“As crianças simbolizam
alegria, esperança, vida; e idosos, experiência, sabedoria”,
afirma Rudinei Borges.

Projeto CASE retoma atividades em Jaguarão
Já se passaram mais de 20
anos desde a implantação do
Projeto CASE (Centro de Apoio
Sócio Educativo) de Jaguarão.
O projeto é uma parceria entre
Legião da Cruz (Paróquia de
Cristo), presidida por Alceu
Paiva e a Prefeitura Municipal.
Após dois anos de recesso
por causa da pandemia Covid19, as atividades foram
retomadas em março deste
ano, com a coordenaçâo da
assistente social Denise
Martins.
Atendimentos - Cerca de
100 crianças e adolescentes
são atendidas de segunda a
sexta-feira, no turno inverso
ao da escola.
As atividades acontecem no
período da manhã e tarde, com

reforço escolar, música
(flauta,violino, saxofone e
trompete) , dança, invernada
artística e esportes. Todos

recebem alimentação variada
e saudável. As hortaliças são
produzidas no local.

CASE: visita do staff diocesano
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Geral

Clero e leigos firmam compromisso

Mais de 70 pessoas,
representando paróquias,
missões
e
pontos
de
evangelização da Diocese
Anglicana de Pelotas (DAP), se
encontraram no Centro de
Convivência Severo da Silva,
no dia 2 de abril. Este foi o
terceiro encontro
sobre
Discipulado Intencional.
Após um “Café Devocional”,
várias pessoas partilharam
experiências e testemunhos de
fé.
Seguiu-se
uma
retrospectiva dos encontros
anteriores e atualização dos
encaminhamentos feitos.
Propostas de ação e comprometimento com o Discipulado Intencional na Diocese
foi selado com o gesto de
lavar as mãos uns dos outros.
O gesto de lavar as mãos
uns dos outros selou este
compromisso.
Assembleia Diocesana - À
tarde aconteceu a Assembleia
Diocesana do Povo de Deus,

Lavar as mãos: gesto de compromisso

com a assessoria de Patricia
Porto, do IFSUL. A bispa
diocesana
destacou
o
Planejamento Estratégico:
missão, visão e valores da
Igreja - Povo de Deus.
Portanto, envolve a Província,
áreas pastorais, dioceses e

paróquias. Seguiu-se as
apresentações,
pelas
paróquias, dos planejamentos
tri-anuais, que receberam
importantes observações da
assessoria.

Acólito: ministério é encorajado na Diocese
Cerca de 20 crianças e
adolescentes participaram de
encontro preparatório para
servirem junto ao santuário,
na função de acólitos e
acólitas, com orientação da
bispa Meriglei Simim.
Estavam representadas as
paróquias e missões de
Pelotas, Rio Grande e
Jaguarão.
A
reunião
aconteceu na Paróquia da
Santíssima Trindade, em
Pelotas, no sábado 9 de abril.
O encontro promovido pela
Secretaria Diocesana de
Educação Cristã, motivado
pela bispa diocesana, contou
com o apoio do núcleo
Bandeirante Mary Packard,
sob a coordenação do Clã de
Guias Suindara
que
organizou atividades lúdicas.
Crianças e adolescentes da
Área Pastoral de Canguçu

terão encontro semelhante
ainda este semestre, com data
e local a serem definidos.
Função do acólito Acólitos são pessoas (crianças,
adolescentes,
jovens
e
adultos), com a devida
preparação, que auxiliam o

clero durante as celebrações
eucarísticas
ou ofícios
litúrgicos. Segundo a Bispa
Meriglei Simim, até o final do
ano será organizado um
festival diocesano, com a
participação de 40 acólitos/
as.“Será um momento muito
especial”, afirmou.
Formação:
Bispa Meriglei
inicia preparação
do grupo de
acólitos/as na
diocese. O clero
dará continuidade
nas paróquias,
missões e pontos
de evangelização
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Pelas Paróquias
& Missões

Renovação, solidariedade e ecumenismo
A celebração da Matriz do
Salvador, em Canguçu, no
domingo 7 de fevereiro, foi
presidida pela Bispa Meriglei
Simim que também pregou e
administrou o Rito da
Confirmação. O reitor, Revdo.
Eraldo
Carvalho e a
coadjutora, Revda. Isabel
Rodrigues Lima apresentaram sete pessoas para serem
confirmadas. Antes tiveram
um tempo de preparação com
noções sobre Bíblia, História
da
Igreja,
Liturgia,
Responsabilidade Cristã, entre
outros.
Segundo o Revo. Eraldo, “a
Confirmação dos votos do
Batismo revela um senso de
pertencimento e é um sinal de
renovação da Igreja”.
A Paróquia do Salvador é
reconhecida no município de
Canguçu por seu testemunho
fiel na proclamação Evangelho
e serviço junto a uma
comunidade plural e notável
espírito ecumênico.

Visita Episcopal: pessoas Confirmadas e recebidas na comunhão da Igreja

A matriz do Salvador,
missões
e
pontos
de
evangelização contam com a
ação pastoral
do reitor e
coadjutora, apoiados por uma
equipe de seis pessoas que
atua no ministério auxiliar
leigo.
Ao lado da ação pastoral
acontece também ação

solidária com o projeto Mãos
que Ajudam. As mulheres são
fiéis cooperadoras, além de
servir nos núcleos da UMEAB
(União
das
Mulheres
Episcopais Anglicanas do
Brasil) e nos capítulos Agnus
Dei e Adorai da Ordem das
Filhas Rei. Participam ainda
do grupo de música.

Imóveis são restaurados em Rio Grande
A Paróquia do Salvador, em
Rio Grande, organizou um
mutirão solidário a fim de
restaurar dois imóveis na Rua
Caramuru. Segundo o reitor
Revdo. Ramacés Hartwig,
dois profissionais cuidaram de
reparos
específicos
e
acabamento adequado.
“Telhado, paredes, instalação elétrica, hidráulica e
calhas necessitavam urgente
restauração”, justifica o
Revdo. Hartwig. “Pintura
interna e externa melhoraram
bastante o visual dos dois
prédios”, afirmam em tom
alegre, membros da Igreja.
Missionários
norte
americanos se estabelecem no
Brasil, na capital gaúcha, em
1890. E já no ano seguinte o

templo da rua General Neto
abria suas portas para acolher
o povo riograndino que, em
bom número, aderiu a fé
cristã, segundo a tradição
Anglicana.

Casa Pastoral e Salão
Paroquial foram posteriormente construídos e sediaram
ali o Seminário Teológico e a
redação do Estandarte
Cristão, periódico da Igreja.

Voluntários: servindo com alegria e amor
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Dioceses

Uma Assembleia movida por esperança
“Renovemo-nos pelo amor,
pela esperança e pela
fraternidade”, tema inspirado
em Isaías 40:31, que iluminou
e encorajou a 68ª. Reunião do
Concílio da Diocese SulOcidental (DSO) realizada de
forma híbrida: presencial e
virtual. Com a ajuda da
tecnologia,o Concílio foi
transmitido desde o Escritório
Diocesano, em Santa Maria,
no sábado, 26 de março,
“interligando remotamente
polos diocesanos”, explicou
Francisco de Assis da Silva,
bispo diocesano e Presidente
da reunião conciliar. Na
celebraçao de abertura, o
bispo leu a Carta Pastoral,
enfatizando que “somos
convocados/as a olhar com
esperança para o futuro”. Esta
mensagem encorajou a
delegação conciliar reunida ,
em cidades diferentes da
diocese, locais onde foi
possível reunir delegações
vizinhas.

“Foi muito importante para participou de modo virtual. O
a DSO sentir-se apoiada e
bispo primaz e outros bispos
motivada por pessoas clérigas enviaram também mensagens.
e leigas o bispo.
Dioceses companheiras A bispa Meriglei Simim,
Diocese companheira de
Pelotas,
participou
presencialmente.
O bispo
João Peixoto (Diocese
Anglicana do Recife) - também
diocese companheira -

Tecnologia: concílio presencial e virtual

Planejamento - O bispo
Francisco destacou
o
Planejamento Estratégico
Diocesano, elaborado pelo
Grupo de Trabalho, acolhido
pelo Concílio. Considerou
relevante
a
concentração da pauta
em apenas um dia de
trabalho. Assim, os
vários relatórios foram
disponibilizados
previamente
sem
necessidade
da
costumeira leitura de
em grupos. “Esse novo
jeito permitiu otimizar
o tempo”, explicou. “A
próxima
Reunião
Concíliar será daqui a
dois anos e no modo
presencial, espera-se”,
concluiu o bispo.

Notas de falecimento
Ivo Telexe Dutra

No Domingo de Ramos a
Diocese recebeu a notícia do
falecimento do Revdo.Ivo,
clérigo emérito, com 84 anos .
Atuou primeiramente como
catequista. Depois ordenado
diácono e presbítero, exerceu
seu pastorado na Área Rural
de Pelotas e na Paróquia do
Salvador, em Rio Grande.

José Ubirajara Mello
Outra notícia triste chegou
no dia 27 de abril. Depois de
um período de enfermidade,
faleceu o Revdo. Ubirajara, aos
67 anos. Ordenado diácono na
Diocese
Sul-Ocidental,
retornou para Pelotas, e serviu
na Área Pastoral Rural.
Licenciado do ministério,
residia em Lageado.

Miriam Matos Paiva
A Diocese foi colhida de
surpresa na manhã do dia 24
de abril com a notícia da
morte da Miriam, 72 anos.
Membro da Catedral do
Redentor e Presidente da
Associação Amar: Criança e
Família. Ali partilhou seus
dons com generosidade,
servindo com amor.
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Clero renova votos de ordenação
O clero da Diocese
Anglicana de Pelotas renovou
os votos do ministério
ordenado. A cerimônia
presidida
pela
Bispa
Diocesana Meriglei Borges
Simim,aconteceu na Quintafeira Santa, na Catedral do
Redentor.
Houve
também
a
tradicional bênção dos óleos,
usados no sacramento do
Batismo, na Confirmação e na
Unção
dos
Enfermos.
Aconteceu ainda a cerimônia
do lava-pés, que lembra o ato
de Jesus na Última Ceia,
quando lavou os pés dos
discípulos. Ato simbólico da
vocação para servir. Em sua
mensagem Episcopal, Meriglei
destacou que “todos nós

Fatos
& Fotos

Bispa e clero: sinal de unidade

somos chamados para servir,
seguindo o exemplo do próprio
Cristo”.

No salão paroquial, clero e
familiares participaram de
almoço comunitário.

Cursilhistas promovem reunião presencial
Depois de um bom tempo sem realizar encontros, momentos
de partilha e reflexão por causa da pandemia Covid-19, o
Movimento Cursilhista da Diocese Anglicana de Pelotas
promoveu sua primeira atividade presencial. O (re) encontro
aconteceu na Paróquia de São João Batista, no Sábado 23 de
abril, com a presença de 18 pessoas, sob a coordenação de
Lair Coimbra Rezende, Cristina Fonseca e Emir
Bozembecker. “O propósito do encontro - segundo Antonio
Luiz Coimbra - era reunir os cursilhistas para pensar juntos
sobre este movimento leigo diocesano”. Estavam representadas
as paroquias de São João Batista, Santíssima
Trindade(Pelotas), Missao São João Evagelista (Canguçu) e Area
Rural de Pelotas. Também participou um casal da Igreja Católica
Romana, mantendo assim a tradição ecumênica do movimento
na Diocese.
Cursilho:
movimento leigo
importante na
Diocese. Próximo
encontro será em
Canguçu, data e
local serão
divulgados
posteriormente.

Padaria-Escola:capacitação, oportunidade

Associação Amar
Em reunião da diretoria
da
Associação
Amar:
Criança e Família, decidiu-se pela convocação de
assembleia extraodinária.
Pauta: eleição do Conselho
Administrativo e reforma
estatutária. Data e local: 28 de
maio (Sábado), às 9h, na Casa
das Irmãs Farias, rua Xavier
Ferreira, 972. A associação
atende 80 famílias em situação
de vulnerabilidade social.
Desenvolve projetos de
música, dança, reforço
escolar, Padaria-Escola.
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