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Semente de Esperança: “Aprendendo e Crescendo com o Renascer”

Sonho realizado: alegria e gratidão

Dioceses promovem encontro sobre sustentabilidade

Sustentabilidade, hoje,
faz parte das rodas de
conversas, estudos,

debates, reflexões, seminários.
A Igreja busca desenvolver
estratégia  de geração de
recursos para fortalecer essa
sustentabilidade. Por isso, a
Área Provincial 1, formada
pelas dioceses  Meridional,
Sul-Ocidental e Anglicana de
Pelotas,  com seus bispos e
bispa, representantes do clero
e leigos separaram dois dias
para tratar deste assunto.

A reunião aconteceu  no
Centro de Convivência Severo
da Silva  (CCSS), no Capão do
Leão, nos dias 18 e 19 de
junho de 2022. Participaram
20 pessoas, assessoradas pela
Profa.  Patrícia Porto.
Identificaram necessidades e

“Hoje é a concretização de
um sonho por muito tempo so-
nhado”. Com estas palavras
Rudinei Borges abriu a ativi-
dade que assinalou o início do
projeto Aprendendo e Crescen-
do com o Renascer, do Centro
de Apoio Renascer (CAR),
sediado no espaço da Paróquia
de Santo André, Coxilha dos
Campos, a 12 km de Canguçu.

O salão paroquial acolheu,
na manhã do dia 8 de junho,
cerca de 30 crianças e outras
20 pessoas (professoras,
oficineiros, pais, mães). A
bispa Meriglei Simim estava
presente. “Na parte da tarde
número semelhante vai estar
aqui de novo”, afirmou
Rudinei, entusiasmado. O pro-
jeto acontecerá no turno inver-
so da escola. E terá muitas ati-

vidades: música, reforço esco-
lar, oficina de teatro, atendi-
mento psicológico. As crianças
também farão refeições no lo-
cal. Maria Borges, presidente
do CAR, diz: “este é um dia de

alegria e gratidão”. A coorde-
nação é de  Marcia Wregue dos
Satos.

As atividades acontecerão
às quintas-feiras. (Leia mais na
próxima edição).

definiram    os  seguintes
encaminhamentos: criar
Grupo de Sustentabilidade da
Área1 (GSA); formar redes;
reativar e criar grupos de
formação  de lideranças em

gestão, finanças e patrimônio;
e criar softwere padronizado
(finanças/patrimônio) de
gestão das três dioceses.

Um  momento devocional
encerrou o encontro.

Sustentabilidade: Participantes do encontro na Diocese Anglicana de Pelotas
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Renovação e entusiasmo

Bíblia & Vida

A Bíblia é fonte de  vida

Profa. Loide Matos Montezano, Catedral do Redentor, Pelotas

A  Bíblia é o livro por
excelência, como
Palavra de Deus, para o

povo cristão. Tudo o que é
planejado, dito, feito, vivido,
experimentado pela igreja deve
ser iluminado pela Bíblia, pois
ela é fonte de vida .

Na agenda da reunião
conciliar da Diocese Anglicana
de Pelotas estava  incluída a
apresentação de um material
para uso da Educação Cristã
na Igreja. É algo ainda inédito.
Genuinamente anglicano.
Segue as Leituras do
Calendário Litúrgico das
Igrejas Cristãs, fazendo
referência ao tema presente na
oração da Coleta do Dia,

marcas tradicionais da fé
cristã anglicana, contidas em
nosso Livro de Oração
Comum. Esse material se
denomina: “Um Roteiro
Anglicano para a Educação
Cristã”!

Bíblia e vida - O Roteiro
Inclui, após a Leitura Bíblica,
a “Iluminação”, quando se
descobre a relação do texto
bíblico com a nossa vida
diária, com o fazer humano
que precisa ser gesto de amor
e de gratidão a Deus,
demonstrado pela nossa
atitude diante da vida, diante
da natureza, diante de nossa
comunidade e diante de nosso

Minhas amadas e meus
amados! Escrevo nes-
te espaço do Informa-

tivo Boas Notícias sobre reno-
vação e entusiasmo. Renova-
ção é o desafio constante da
Igreja. "Reformada e sempre se
reformando". Nossa vida tam-
bém está em continua renova-
ção.
Vivenciamos recentemente, a
uma pandemia avassaladora -
Covid-19 - que impôs às  em-
presas, instituições, denomi-
nações religiosas e às pessoas
em geral, uma urgente reno-
vação, de tal modo que
"reinventar-se",  "reimaginar-
se" se fez necessário. E vocês
todos sabem como isso foi ver-
dade nas paróquias, nas mis-
sões, nos pontos de
evangelização, na educação
cristã, na ação social, enfim,
na Diocese toda. Na Igreja
Episcopal Anglicana do Brasil
inteira. No mundo inteiro.

A urgência  era buscar jun-
tos saídas para realidade tão
dura. Algo novo, inusitado, di-
ferente. O caminho foi a
reinvenção, a reimaginação.

E assim continuamos to-
cando em frente. Cheios de es-
perança. E fizemos isso com
entusiasmo. "Impregnados,
cheios de Deus". Movidas to-
das e todos pela Ruah Divina.
Empurradas pelo sopro do Es-
pírito Santo. O Espírito de
Deus que dá força. Renova a
vida do povo.  Recria,  capaci-
ta, cumula de dons,
discernimento, coragem, com-
promisso, vontade de ser par-
te de toda essa transformação.

Tal qual os discípulos e dis-
cípulas de Jesus no Pentecos-
tes também recebemos o Es-
pírito Santo para sair  e pro-
clamar o Evangelho com ardor.
Anunciar com entusiasmo as
boas notícias de vida nova,
vida transformada, renovada,

libertada. Testemunhar a es-
perança da salvação revelada
em Cristo á humanidade toda.
Somos desafiadas e desafiados
a levar as maravilhas de Deus
a todas as pessoas.

Abrimos as portas de nos-
sas casas, de  nossos templos,
de nossos corações  e com per-
sistência, coragem, disposição,
vontade,    partilhamos a fé, a
esperança, a solidariedade e o
amor, buscando não desani-
mar, pois renovação e entusi-
asmo são sementes que fazem
brotar vida nova.

+ Meriglei Borges Simim

       Bispa Diocesana

Pai Criador, que se revelou em
Jesus Cristo Salvador e que
está presente no meio de nós
pelo Espirito Santo!



Mulheres

UMEAB Catedral:  “adorar e servir é nosso compromisso”

UMEAB celebra 124 anos em Pelotas

Mulheres  da Paróquia do Salvador elegem diretoria

Posse da diretoria da UMEAB: tempo de renovação e esperança

Mulheres anglicanas de
Pelotas celebram  124 anos de
atividades ininterruptas na
Catedral do Redentor. A data
foi celebrada no dia 25 de
maio, pelo núcleo da UMEAB
(União das Mulheres
Episcopais Anglicanas do
Brasil). “Muitas mulheres
testemunharam e ainda
testemunham o amor de Deus
nas inúmeras atividades e
ações  que auxiliam na
manutenção da Catedral”,
afirmou nas redes sociais  a
Deã Revda. Dilce Paiva de
Oliveira,

  A presença das mulheres
pode ser vista nas celebrações,
educação cristã, junta
paroquial,  festival de flores,
grupo de canto, promoções,
campanhas solidárias, enfim,
são como uma nuvem de
testemunhas de uma fé
madura e libertadora, segundo

o anglicanismo, presente em
Pelotas desde 1892.

Diretoria - No domingo 29
de maio, tomou posse a nova
diretoria da UMEAB, assim
constituída: Vera Barreto

As mulheres da Paróquia do
Salvador, Canguçu, 
organizadas no núcleo da
UMEAB (União das Mulheres
Episcopais Anglicana do
Brasil),  elegeram nova
diretoria para o triênio 2022-
2025). A Assembleia geral,
com a presença de 18
mulheres,  aconteceu no dia 
11 de maio de 2022. Foram
eleitas: Odete Kurz Carvalho
(presidente); Sueli Lessa da
Cruz (vice-presidente);
Jussara Neto Oliveira (1a.
secretaria); Silma Bierhals
(tesoureira) Lurdes Bierhals
(cordenadora do Sodalício do
Altar); Maria Marlene Oliveira
Matias (coordenadora da
Oferta Unida de Gratidão); e
Revda. Maria Isabel Lima
Rodrigues (capelã).

A cerimônia de posse
aconteceu no Domingo, dia 15
de maio.

O sodalício feminino se
reúne nas quarta-feiras,  ás
14h, com momento
devocional, reflexão bíblica e
trabalhos manuais e termina
com um chá de
confraternização. A diretoria
reúne-se mensalmente para

tratar da reorganização do
núcleo paroquial, encorajar
maior participação das
mulheres, entre outros
assuntos.  “É um  momento
novo, com muita expectativa
e renovada esperança”,
destaca a capelã.

Mielke, presidente; Loni
Vasconcelos, vice-presidente;
Claudeti Margaritis, 1a.
secretária, Neiza Brum, 2a.
secretária;  Ghislaine de Ávila,
1a. tesoureira, e Bruna
Sigales, 2a. tesoureira.



Ação Social & Direitos Humanos

Mães e filhos participam de festa temática

Associação Amar: “Batatinha” divertiu a criançada

A Associação Amar: Criança
e Família promoveu, dia 25 de
maio de 2022,  uma festa com
a participação de mães e
filhos, usuários  dos projetos
da instituição. Um momento
de integração e
confraternização, com a
temática da Páscoa e Dia das
Mães. Mesmo fora de época,
participaram cerca de 80
pessoas. A criançada se
divertiu com as brincadeiras
da palhaça Batatinha. Houve
distribuição de lembranças e
muitos  brindes. Para as mães
teve até sorteio de hidratação,
presente de um salão de
beleza. Foi servido um “café
colonial”, bolos, chocolates,
bombons  e outras
guloseimas.

“Uma tarde gratificante
para todos nós da Associação
Amar e  um  privilégio
proporcionar esse momento
lindo e alegre, que mães e

filhos curtiram bastante”,  
afirmou a assistente social
Roberta Silveira. “Um
momento de felicidade e muita
emoção”, garantiu Bruna
Sigales. A bispa Meriglei
Simim também  parabenizou

a equipe pela organização  do
encontro: “tenho certeza que
esse momento  ficou guardado
no coração de cada uma das
pessoas assistidas pelos
projetos da Associação Amar:
Criança e Famíllia”.

Assembleia geral elege nova diretoria da Associação Amar

Associação Amar: serviço de cidadania e inclusão

Em assembleia geral reali-
zada no dia 28 de maio de
2022, a Associação Amar: Cri-
ança e família elegeu sua nova
diretoria,  assim constituída:
Bruna Boettge Sigales, presi-
dente; Jacqueline Carvalho,
vice presidente; Maria Beatriz
Neitzke, 1a. secretária; Júlio
César Dutra, 2o. secretário;
Loide Coimbra, 1a. tesoureira;
Jones Radke, 2o. tesoureiro.
Conselho Fiscal: Carmen
Andrea Blaas Rodrigues, Loide
Matos Montezano e Loni Vas-
concelos. Suplente:  Renato
Raatz.

Organizada em  1998, a ins-
tituição,  localizada na rua
Xavier Ferreira, 972, atende
mulheres, crianças e adoles-
centes em situação de
vulnerabilidade social e inse-

gurança alimentar. As mães
recebem cestas básicas. As cri-
anças participam de projetos:
música, informática e reforço
escolar e recebem  alimenta-

ção. Há também uma padaria
escola, assistente social, pro-
fessores de música, recreadora
e pessoas voluntárias. Muita
alegria e esperança.



Pelas Paróquias & Missões

Homens se comprometem mais com a  Igreja

Homens: aceitam desafio  de maior compromisso

Novos confirmados: Célio (E) e o casal Jorge e Sonia

Bispa diocesana faz visita pastoral à paróquia de Rio Grande

 Márcio Goveia,    apoiado
pelo reitor, Revdo. Ariano
Bandeira, desafiou um grupo
de homens da paróquia do
Divino Semeador, Pelotas,
para uma reunião
exclusivamente masculina
com o propósito de refletir
juntos sobre sua participação
na Igreja.  O resultado foi
surpreendente, pois  28
responderam afirmativamente.

A reunião aconteceu no dia
23 de abril. O momento contou
com dinâmicas de integração,
reflexão bíblica  com foco em
duas personagens bíblicas
bem conhecidas: o Patriarca
Abraão (Primeiro Testamento)
e  o apóstolo São Paulo
(Segundo Testamento). Houve 
testemunhos de fé e
reconhecimento pelo
ministério (serviço) dedicado,
solidário, fraterno de David

Blaas, Iris Leal e Silvio Goveia.
O encontro foi animado
musicalmente por Mário
Teixeira e Nilton Dutra. Todos
os presentes ajudaram na
cantoria.    O pessoal quer
repetir a atividade.  Aprovaram

proposta de promover
encontros bimestrais, com
devocional, reflexão bíblica e
partilha de dons.“Tudo isso
num clima de fraternidade e
compromisso com a Igreja”,
afirmou   Marcio Goveia.

No domingo, 22 de maio de
2022,  a EGREJA DO
SALVADOR recebeu a visita
episcopal da  Bispa Diocesana
Meriglei Simim. Em uma bela
e comovente celebração
eucarística,    Célio Rodrigues
e o casal Sônia Maria Jorge e
Jurandir Jorge confirmaram
os votos do batismo e
receberam a imposição das
mãos.

Família de Deus - Em sua
mensagem dirigida aos novos
confirmados e à congregação
presente, a bispa enfatizou a
bênção e a alegria da vida,
afirmando que a “Igreja é a
grande Família de Deus,  onde
irmãos e irmãs desfrutam de
preciosa comunhão.  Somos
um corpo unido vivendo em
amor”. A bispa encerrou sua
mensagem convidando todos

para fazer um grande círculo
e, de mãos-dadas, cantar:
“Eu preciso de ti, querido
irmão/ã Precioso/a és para
mim, querida irmã/ão!”.
Também rendeu graças a

Deus pelo dom da arte e
partilha da Sra. Gerda Meyer
que confeccionou belos
antipêndios  para a paróquia.

(Revdo. Ramacés Hartwig, reitor

da Paróquia do Salvador).



Movimento Bandeirante: experiência nova e positiva

Movimento Bandeirante é implantado no Semeador

Area Provincial estuda tema de Lambeth

Geral

A Paróquia do Divino Seme-
ador implantou oficialmente o
Movimento Bandeirante com
uma atividade na Praça San-
ta Cecília, Bairro Santa
Terezinha, Pelotas. Participa-
ram 35 crianças sob a coor-
denação de Gerson Schaun e
Catia Goveia, do Clã  de Gui-
as Suindara. A iniciativa con-
tou ainda  com o grupo de
apoio da Paróquia e do Revdo.
Antonio Terto (coordenador do
núcleo Mary Packard).

Colaboração - Depois do
encontro realizado na tarde do
dia 21 de abril - dia do Ban-
deirante - várias pessoas se
dispuseram a auxiliar o Movi-
mento.  Atividade semelhante
acontecerá nos terceiros sába-
dos, com o Ramo B1 (faixa
etária de 9 a 10 anos).  "Nosso
sonho é realizar atividades
quinzenais, com outras faixas
etárias", explicou Cátia. "De-

pende, claro,  da colaboração
de mais gente e isto está acon-
tecendo", ponderou.

As atividades do Movimen-
to Bandeirante tem uma pro-
posta educativa. Segundo Ger-
son, a atividade que marcou a
implantação do Movimento foi
positiva. "As crianças demons-
traram interesse, entrega e

comprometimento com as ati-
vidades propostas", afirmou.
Destacou ainda a avaliação,
também positiva dos pais e
responsáveis.  "Consideraram
tudo muito salutar e
educativo, possibilitando  às
crianças esquecessem do  ce-
lular por um momento".

(Revdo. Ariano Bandeira)

Com o patrocíno do CEA
(Centro de Estudos
Anglicanos) e sob a

coordenação da Revda.
Carmen Etel Alves Gomes,
reuniram-se representantes
da Área1 (Dioceses
Meridional, Sul-Ocidental  e
Anglicana de Pelotas).

O encontro aconteceu em
Porto Alegre nos  dias 13 e 14
de maio no CETEK (Centro de
Estudos Teológicos Egmont
Machado Krieschke). Objetivo:
informar sobre a Conferência
de Lambeth e compartilhar o
estudo da I Carta de São
Pedro, com  a assessoria de
Paulo Ueti (biblista, membro
da equipe de preparação para
a Conferência e co-autor dos
estudos e tradução dos
textos).

O encontro possibilitou
entender melhor a dinâmica
da Conferência.   “Houve  troca
de experiências, trabalho em

grupos, bons  momentos
devocionais e oportunidade
para confraternizar”, declarou
o Revdo. Ramacés Hartwig.

Representação diocesana: bispa Meriglei  com o clero e leigos



Beneditinos anglicanos tem novo Prior

Revdo. Marcio: novo prior

Ordens e Irmandades

 A Ordem de São Bento
Episcopal Anglicana (OSB-EA)
esteve reunida na manhã de 7
de maio de 2022 para a
Investidura do novo Prior,
Revdo. Márcio de Figueiredo,
que substitui o Revdo. Fabia-
no Nunes (Prior de 2012-
2022). Marcio  dará continui-
dade à tradição da Ordem ini-
ciada pelo  Revdo. Cônego Se-
bastião Teixeira (Prior de
1998-2010) e Rev. Leandro
Campos (2010-2012).

Que o Deus da Vida aben-
çoe e sustente a caminhada da
OSB-EA, e que São Bento de
Núrsia  inspire a todos no se-
guimento de sua Regra e
Espiritualidade.

O Revdo. Marcio, que   ado-
tou na Ordem  o nome de Frei
Albino (monge do século VI),

exercerá o priorado por três
anos,  com o apoio de um se-
cretariado, informou ao IBN.

Irmandade  de Santa Cruz retoma atividades
Após um tempo de recesso

por causa da pandemia Covid-
19, a Irmandade de Santa
Cruz (Paróquia do Divino Se-
meador), Pelotas, fez sua pri-
meira reunião presencial, no
dia 28 de abril. O sodalício fe-
minino com a carisma da ora-
ção e visitação aos enfermos
terá reuniões quinzenais, sem-
pre às quartas-feiras.  Um tem-
po de oração, reflexão bíblica,
estudo e planejamento da

A Revda. Maria Isabel Lima
renovou os votos de noviciado
na TSSF (Terceira Ordem  da
Sociedade de São Francisco).
A cerimônia, presidida pelo
Revdo Antônio Terto, Ministro
Regional,  aconteceu no dia 29
de maio, na Paróquia do Sal-
vador, Canguçu.  Postulante
em 2020, Isabel tornou-se no-
viça em 2021.

Os membros da Ordem de-
vem estar comprometidos com
uma vida de oração, estudo e
trabalho. Tudo fazendo com
humildade, amor e alegria.

Ordem franciscana

Revda. Isabel: noviça da TSSF

visitação.
"A Irmandade da Santa

Cruz é encorajada  pelo prin-
cípio da oração, estudo e ser-
viço ", explica o Revdo. Ariano
Bandeira, reitor da Paróquia.
E acrescenta: "Em atividade
por bastante tempo, com a gra-
ça de Deus,  as irmandade está
passando por uma oportuni-
dade de renovação".

Participam do sodalício com
regularidade 12 mulheres.

Revdo. Fabiano: longo priorado

Santa Cruz:  devocional no templo, após um ano, por causa da covid-19



Especial

Desde 30 de abril de 2022
os Orientadores e
Orientadoras da Educação
Cristã dispõem de um excelen-
te material didático genuina-
mente anglicano: Um Roteiro
Anglicano para Educação Cris-
tã. Material há bastante tem-
po usado na Diocese (e em
outras dioceses também). Aca-
bou virando livro, organizado
pela Profa. Loide Matos
Montezano. O lançamento
aconteceu na reunião concili-
ar. Houve momento para au-
tógrafos e confraternização.

Um sonho - “Nosso sonho
era publicar este material, pois
há muitos anos, já está à
disposição da Igreja pela
Internet”, explicou Loide. E
acrescentou: “Desejávamos,
ainda, que se lembrasse o
empenho do Bispo Luiz Osório

Um Roteiro Anglicano para a Educação Cristã

Pires Prado - seu idealizador -
para que Educação Cristã
fosse uma prioridade na
Diocese”.

A publicação está à
disposião da Igreja. “Agora,
esperamos que Um Roteiro

Anglicano para a Educação
Cristã possa gerar vida e
alegria em todas as nossas
comunidades para que sejam
sinal do Reino de Deus entre
nós”, concluiu Loide
Montezano.

Decisões do Concílio

Secretariado - criação do Secretariado diocesano. Uma comissão
formada por representantes de todas as secretarias diocesanas,
presidente da UMEAB, Pastoral da Juventude e custódio do
Patrimônio (9 pessoas).

Política salarial -  Comissão para estudar política salarial na
Diocese (6 pessoas): 2 clérigos/as; 2 Grupo Gestor/Secretaria de
Finanças; e 2 tesoureiros das paróquias/missões.

Relatórios - Recomenda-se que os relatórios sejam analizados
pelo Secretariado, assim ganha-se tempo para tratar de outros
assuntos no Concílio.

Palestra Revdo. Ariel - Recomenda-se que o tema da palestra do
Revdo. Ariel Arrazábal, seja estudada nas paróquias/missões.
Cópia do vídeo será disponibilizada para o clero.

Pastoral - Criação da Pastoral dos Povos Originários. Coordena-
ção:  Revdo. Antonio Terto.

TSSF - Acolhida na Diocese a  Terceira Ordem da Sociedade de
São Francisco (TSSF). “Trata de uma Ordem independente, mas
que segue o princípio de obediência  que sua atuação legal em
uma diocese anglicana só se dará mediante a aprovação do Con-
cílio”,  informou o ministro regional da Ordem Revdo. Antônio
Terto.

Igreja Triunfante

“Combati o bom combate,

guardei a fé” (II Timoteo 4:7)

Antonio Luiz Duarte Barbosa, 83
anos, dedicado membro da Paróquia do
Salvador, Canguçu. Faleceu no dia 1o.
de maio de 2022

Zoraide Oreques, 100 anos, membro
fiel da missão da Santa Cruz,  Coxilha
dos Piegas, interior de Canguçu. Dia 18
de maio de 2022.

Adriano Borges da Silva, 94 anos, dia
24 de maio de 2022. Membro da
Paróquia da Santíssima Trindade,
Pelotas. Quando residia em Canguçu
serviu na Junta Paroquial da Paróquia
do Salvador. Na década de 60
partticipou da Missão São Paulo,
Lagoa dos Pereiras. Em 1954, na
Florida, recém casado, abriu as portas
de sua residência  para as celebrações
regulares.
Eva Ferreira Maia, 64 anos, Filha do

Rei, capítulo Adorai, da Missão São
João Batista, na Chácara do Paraíso.
Faleceu  dia 24 de maio de 2022.

Livro para Educação Cristã: “que possa gerar vida e alegria”



Dioceses

No dia  30 de Abril de 2022 a
Diocese Meridional realizou sua
129ª Reunião Conciliar.  O tema
Reconstrói minha  Igreja, foi  ins-
pirado na visão de São Francisco
de Assis. E o lema retirado do
Evangelho segundo São Lucas
(5.4b): “Vão para onde as águas
são mais profundas e lancem as
redes para pescar”. A Paróquia da
Ascensão,  hospedou o Concílio,
no ano em que celebra os 100
anos da primeira celebração no
atual templo.

Redes e alianças - Desde
2021, a partir de uma “proposta
de reestruturação diocesana”
apresentada no Concílio, que na-
quele ano foi online, a Diocese
está empenhada em construir,
desde a base, uma nova
metodologia de trabalho em “re-
des e alianças”.  Os diálogos rea-
lizados no ano passado levaram
à Confelíder que aconteceu  no
dia 1º de Abril deste ano, com a
assessoria do Ministro Leigo e es-
pecialista nesta metodologia,
Matheus Daminelli König Martins
(da Paróquia Cristo Redentor de
Araranguá, SC).  Dentro deste
processo será feita a Avaliação
Trienal Diocesana e o processo de
formulação do novo Plano Estra-
tégico Diocesano para 2023 a

 Diocese Meridional realiza Reunião Conciliar

 na Paróquia da Ascensão, em Porto Alegre

2025, à luz do Plano Estratégico
Provincial de Área Provincial 1
(com as Dioceses Sul-Ocidental
e Diocese Anglicana de Pelotas).

A presença das juventudes
nas delegações foi bem marcante,
assim como da União das Mulhe-
res Anglicanas do Brasil (UMEAB)
que abriram a reunião conciliar
com um devocional e estavam re-
presentadas na secretaria do
concílio.Também foi lembrado,
em todas as votações, que os
Cânones Gerais exigem o equilí-
brio de gênero e o Planejamento
Estratégico Provincial tem, entre

suas metas, a maior participação
de pessoas jovens nos organis-
mos de direção da igreja.

Carta Pastoral - O Bispo
Humberto ressaltou: “Podemos
ser essas discípulas e discípulos
de Cristo com a mesma alegria es-
tampada na cara e presente no
coração de pessoas que abraçam
a fé cristã através da forma de ser
anglicana? Eu sei que sim”. De
fato, foi este espírito de renova-
ção do compromisso que marcou
este Concílio.

Comunhão Anglicana

Por Humberto Maistegui Gonçalves, bispo diocesano

“Igreja de Deus para o mundo de Deus”
“Igreja de Deus para o mun-

do de Deus”. Este é o lema da
15a. Conferência de Lambeth (a
primeira aconteceu em 1867),
que reúne em Cantuária, Ingla-
terra, bispas e bispos da Comu-
nhão Anglicana,  presidida pelo
Arcebispo Justin Welby. O texto
básico para estudos, reflexões e
celebrações é a I carta de Pedro.

“Estejam sempre prontos
para falar às outras pessoas so-
bre a razão da esperança que
vocês têm” (I Pedro 3.15b). Sen-
do o Santo Espírito que gover-

na, dirige, inspira e envia a “Igre-
ja de Deus para o mundo de
Deus” não poderia ter havido
melhor escolha do que a I Carta
de São Pedro, cujo contexto só-
cio-político-econômico-cultural e
religioso muito se assemelha aos
dias atuais: confusões, persegui-
ções,  doenças, difamações, guer-
ras, desesperanças. Entretanto,
apesar de tudo isso, “Deus mani-
festa a sua divina vontade” à Co-
munhão Anglicana (através da I
Carta de Pedro), revelando-se,
particularmente, a essa pequena

parcela da sua Igreja através da
motivação às “comum-unidades-
diocesanas” , espalhadas por
todo o mundo de Deus, para que
testemunhem (nos templos e,
principalmente, fora deles) seu
amor em Cristo por e para  toda
a humanidade. Entretanto, na
condição de cristãs e cristãos,
bem sabemos  que Cristo é a ra-
zão da nossa esperança e que Ele
veio “para  que todas as pessoas
tenham vida   e vida em abun-
dância”.
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Fatos & Fotos

Anglicanismo no Brasil há 132 anos

Casamento
Casaram-se na paróquia de

São Mateus (Santo Antônio da
Patrulha), no dia 15 de maio
de 2022, o Revdo. Francisco
Paulo Leal Machado e Rejane
Ramos  da Sillva Machado (foto

acima). A  cerimônia  foi presi-
dida pela bispa Meriglei
Simim. Estavam presentes fa-
miliares e amigos. A Revda.
Fátima Nascimento (Diocese
Meridional) e o  Revdo.
Ramacés Hartwig (Diocese
Anglicana de Pelotas).  Havia
ainda  uma representação  lei-
ga das paróquias de São João
Batista e Santíssima
Trindadde,  Pelotas.

Uma portaria publicada
em 6 de maio  de 2022, se-
lou a transferência do Plano
IEABPrev - Fundo de Apo-
sentadoria e Pensões da
Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil - FAPIEB -  para a
fundação de seguridade so-
cial - Eletro CEEE - Funda-
ção Família Previdência.

 A portaria sanciona tam-
bém  a aplicação das altera-
ções propostas ao Regimen-
to do Plano IEABPrev e o
Convênio de adesão celebra-
do entre Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil e as
nove dioceses e Distrito Mis-
sionário,  com a Fundação
de Seguridade Social CEEE,
que se torna responsável
pela administração do Pla-
no IEABPrev -FAPIEB.

(Na próxima edição mais in-

formações sobre esta mudan-

ça no FAPIEB)

FAPIEB

A Câmara Episcopal pu
blicou Carta Pastoral no
dia 1o. de junho de

2022, lembrando os 132 anos
do anglicanismo no Brasil. Os
bispos e bispas das nove
dioceses da Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil (IEAB) re-

conhecem o papel importante
do Seminário de Virgínia (Es-
tados Unidos da América do
Norte) no despertar de voca-
ções missionárias.

“Elevamos a Deus nossos
corações agradecidos pelas
pessoas pioneiras que nos an-
tecederam e prepararam o ca-
minho para que continuemos
contribuindo com nossos dons
e testemunho, a proclamação
do Evangelho”. A carta desta-
ca as marcas da missão, ação
de graças e solidariedade. Nes-
te tempo de celebração da
IEAB, olhamos para os céus,
com corações agradecidos e
olhamos para o mundo  em
meio  “às injustiças, dores e
sofrimentos, com o propósito
de ser  instrumentos  de
fraternidade, alívio  e transfor-
mação”. (www.ieab.org.br)

Catedral da Santíssima Trindade

Doutorado

“A tese de doutorado do
Revdo. Rafael Vilaça é uma
pesquisa séria sobre a varie-
dade de igrejas que surgiram
no Brasil e no mundo, reivin-
dicando os nomes episcopado
e anglicano”. A afirmação é do
bispo emérito Clóvis
Rodrigues. Segundo ele, “um
material muito útil, pois lança
luzes sobre os passos dados
para a fragmentação da Igreja
no Recife”.  (Leia mais sobre este
assunto na próxima edição).

Em Comunhão
A Semana de Oração pela

Unidade Cristã deste ano foi
preparada pelo Conselho de
Igrejas do Oriente Médio, sob
o tema: “Vimos o seu rastro no
oriente e viemos prestar-lhe
homenagem” (S. Mateus 2:2).

Em Rio Grande o ato
ecumênico (29 de maio-5 de
junho) contou com a partici-
pação das igrejas Católica Ro-
mana, Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil e Episco-
pal Anglicana do Brasil.

Felipe Oliveira Peres (foto
acima)  foi recebido em comu-
nhão na Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil. A cerimô-
nia  presidida pela bispa
Meriglei Simim, no dia 29 de
junho de 2022, aconteceu na
Paróquia da Santíssima Trin-
dade, Pelotas. Felipe, tem 45
anos, exerceu o sacerdócio na
Igreja Católica Romana por 15
anos.

Unidade


