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Mais informações

Radiografia da Igreja (2)

Chegamos ao quarto número da
Agenda - Boletim de notícias da 44a.
Reunião do Concílio da Diocese

Anglicana de Pelotas.  Este é um serviço
da Secretaria  de Comunicação e
Divulgação,  que publica   um “Suplemento
do Informativo Boas Notícias”. Como
podem ver  é bastante assunto:
Devocionais, palestras, grupos de estudos,
nomeações, eleições, testemunhos,
sugestões,  propostas... Igreja em ação!
Igreja viva!

O propósito desta  série de  publicações
(devem ser  seis no total) é  trazer
infomações  para  a delegação conciliar em
particular e para a Igreja Diocesana em
geral.  E  para  quem mais tiver interesse.

É o relato da vida efervescente da
diocese, da realidade da Igreja.  Revela,
lança luzes com  as ações  pastorais da
bispa diocesana,  das secretarias,
pastorais, dos grupos de trabalho e
comissões.  Quer dizer, mostra a  diocese
inteira   representada pelas paróquias,
missões e pontos de evangelização.

Neste quarto número, mais uma pitada
de reflexão,  com amostra de relatórios e
uma dose de propostas e eleições.

Renato Raatz
editor

Continuamos com os relatórios. 1. Secretaria de
Educação Cristã. Com a pandemia as atividades
presenciais aconteceram na  forma virtual.  A Secretaria
se fez presente e atuante com vídeo-aulas (postadas
semanalmente), reuniões, vídeos motivadores e grupos
de whatsap.   Com a flexibilização dos protocolos
sanitários promoveu, em outubro,   o I Encontro da
Família Diocesana.  Participaram várias pessoas
(crianças, jovens e adultos):   atividades de formação,
piquinique  plantio de árvores. A secretaria pretende
em 2022, continuar com as aulas online, ampliar a
equipe de colaboradores na gravação das vídeo-aulas,
promover encontro de formação e troca de experiências
com colaboradores da Educação Cristã. Articular
atividade com com o Movimento  Bandeirante e
promover o II Encontro da Família Diocesana. Meta
alcançada: publicação do livro “Um Roteiro Anglicano
para  Educação Cristã”, organizado por Loide
Montezano, lançamento feito no Concílio.

2. UMEAB (União das Mulheres  Episcopais
Anglicanas do Brasil) também promoveu ações via
plataforma digital: celebrações, reuniões, cursos,
assembleia diocesana. Com a diminuição dos casos de
Covid-19 e mudança nos protocolos sanitários houve
alguma atividade presencial. Por exemplo:  promoção
de Café Colonial, no Centro de Convivência  Severo da
Silva (CCSS), com a dedicação  do novo audiório do
espaço de eventos, que recebeu o  nome  Profa. Loide
Matos Montezano. A diretoria diocesana da  UMEAB
apoiou  o Encontro da Família Diocesana, promoveu
ação entre amigos e fez dotação para a expansão
missionária. Em 2022, pretende intensificar visitas aos
núcleos paroquiais, incentivar a Oferta Unida de
Gratidão, promover encontro de mulheres rurais e
assembleia diocesana.

Educação Cristã:    lançamento do livro “Um Roteiro Anglicano...”

Música: momento especial  de louvor e oração



Falando de Unidade

Princípios de unidade (3)

Propostas e eleições

Além de devocionais, palestras, sorteios,
refeições gostosas, momentos de
integração, partilha  convivência fraterna,
houve  sugestões, propostas e votações.

Sugestões: 1. Relatórios - que os relató-
rios sejam analizados  antes da reunião
conciliar. Assim ganha-se mais tempo
para tratar de outros  assuntos da vida
diocesana. A bispa Meriglei lembra  que
tal tarefa pode ser  realizada pelo Secre-
tariado  Diocesano. Uma comissão ampla
e representativa. 2. Ação Social - que as
instituições,projetos e ações sociais em
atividade no âmbito diocesano (paroqui-
al, missão e ponto de evangelização), a
partir do próximo concílio encaminhem à
Secretaria de  Ação Social relatório finan-
ceiro e técnico. Assim, a  secretaria pode-
rá trazer um  relatório único para a  reu-
nião conciliar.

Propostas aprovadas: 1. Criação do  Se-
cretariado Diocesano - Intregado  por re-
presentantes das secretarias diocesanas,
Secretário  Episcopal,UMEAB, Pastoral da
Juventude e Custódio do Patrimônio.
2.  Comissão Diocesana  para definir
política salarial clero.
3. Franciscanos -  A Terceira Ordem da
Sociedade de São Francisco (TSSF) é aco-
lhida na Diocese.

3. Eleições:   a) Secretaria do concílio -
(triênio 2023-2025);  b) Conselho
Diocesano - renovação de 1/3; c)  Comis-
são Direito Canônico (biênio 2023-2024);
d) Sínodo - representação diocesana no
Sínodo: delegados e suplentes.

 Importante: a edição  final de  Agenda -
Boletim informativo do Concílio - pu-
blicará  todas  comissões nomeadas, ho-
mologadas e eleitas, com os  nomes das
pessoas que delas fazem parte. Aguarde!!!

Vozes do Concílio

Fortalecimento -  “O Centro de Convivência Severo da
Silva é um lugar aprazível, com uma exuberante natu-
reza e hospedagem acolhedora.  A 44a. reunião concili-
ar foi  realizada num ambiente de diálogo, fraternidade
e desafios. Continuamos fortalecendo a Diocese Anglicna
de Pelotas no seguimento de Jesus”. Revdo. Ramacés
Hartwig

Faltou  - “Entendo que o concílio deveria ser  um  espaço
para o relato  das paróquias. Afinal, a Diocese é formada
por paróquias, missões e pontos de  evangelização. Sin-
ceramente, gostaria  muito de ter escutado alguma coisa
das ações e desafios em nível paroquial, local. A ênfase
foi só Diocese. A voz das paróquias não foi ouvida”.
Roberto Machado (paróquia do Salvador, Rio Grande)

Eleições:  Sínodo, Conseho Diocesano...

A reflexão do Revdo. Ariel Irrazábal se estendeu
por 50 minutos.   Na edição passada o
palestrante enfatizou os  três princípios da

unidade:  Cristo, Reino de Deus e o Mundo. Cristo é o
princípio de tudo.   O Reino de Deus, o segundo
princípio,  pode ser visto na  pregação e na ação de
Jesus.  O terceiro princípio  - mundo, significa que
Deus age na História. A Igreja não pode entender-se
fora da História.

 “Cristo é  a centralidade  da presença de Deus na
vida, na  Igreja, no mundo.  O Reino de Deus não é
algo além do mundo, tão pouco é coisa de outro
mundo. O Reino de Deus tem a ver com a vida. Com a
nossa delicadeza pela  vida. Vida digna. Vida plena.
Vida abundante. Por fim o mundo.  Não vivemos numa
bolha. Vivemos num contexto. Vivemos num tempo
crucial. Num tempo de agonia por causa da pandemia.
Vivemos num  tempo complexo por causa da guerra
entre Rússia e Ucrânia, com implicações  na economia
mundial, nos vínculos pessoais. Portanto, temos que
pensar no nosso mundo, na nossa realidade, na
realidade do Brasil, na realidade do Rio Grande do
Sul, aqui na região sul.

  Quando falamos do princípio da Igreja vinculada
a Cristo precisamos entender que a realidade é
plenamente huma. A preseça de Deus é para todas as
pessoas. Cristo - a Revelação de Deus -  veio  para
todos. A intenção de Cristo é ser Senhor e Salvador
da humanidade toda.

Precisamos entender também  que o Reino de Deus
é mais que a Igreja. A Igreja está a serviço do Reino.
Tudo o que pensamos, falamos e fazemos deve estar a
serviço do Reino de Deus. Portanto a Igreja precisa
ter consciência de que ela não é o centro. Ela não é o
mais  importante. O  centro, o mais importante é o
Reino de Deus e o Deus do Reino”.(Conclusão na próxima

edição)


