115ª Reunião Conciliar da
Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO
Ata da primeira sessão do 115º Concílio da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 26
de abril de 2008. Aos vinte e seis dias do mês de abril, às nove horas no plenário do salão paroquial da Paróquia
do Calvário em Nova Santa Rita, estado do Rio Grande do Sul, o Revmo. Bispo D. Orlando Santos de Oliveira
instala a primeira sessão ordinária do 115º Concílio da Diocese Meridional da IEAB, iniciado na noite anterior em
Celebração Eucarística de abertura, com expressiva presença de clérigos e clérigas, leigos e leigas e na qual foi
lida a Carta Pastoral Episcopal. Sr. Bispo Diocesano saúda todos os presentes e fala sobre as experiências desses
encontros salientando os momentos de debates, discussões, partilhas e soluções considerando a Reunião Conciliar
como encontro especial do povo de Deus. Aconselha que todos os procedimentos no plenário sejam um
testemunho vivo da Igreja, que idéias distintas e diversidade sejam aspectos de enriquecimento mútuo. Que Deus
esteja no meio de nós, trazendo-nos a luz. Sr. Bispo nomeia a comissão de credenciais, constituída pelo Revdo.
Hermes Daniel Rodrigues, coordenador, Revdo. Paulo Ricardo Chiechelsky, Sr. Evaldo Lopes e Sr. Alfeu da
Cruz, para realizar os seus trabalhos. Feita a chamada oficial conclui-se um quorum de 16 clérigos da ativa e 2
aposentados e 39 delegados leigos conforme relação a seguir: Lista Oficial do Clero: Revmo. Dom Orlando
Santos de Oliveira. Bispo Diocesano; Revdo. Walter Teixeira. Presbítero, Ministro Encarregado da Missão do
Divino Salvador, em Torres; Revdo. Côn. Carlos Getúlio Hallberg. Presbítero, Pároco da Paróquia de Todos os
Santos, em Novo Hamburgo; Revdo. Paulo de Werk. Presbítero; Revdo. Joel da Silva Soares. Presbítero,
Cooperador da Paróquia da Graça Divina, em Viamão, Coordenador da Pastoral Hospitalar; Revdo. Jessé Castro
Ramos. Presbítero, Reitor da Área Pastoral do Rio dos Sinos interada pela Paróquia da Trindade, em São
Leopoldo, Missão do Crucificado, em Sapucaia do Sul, Missão do Salvador, em Feitoria, Pároco da Paróquia de
Espírito Santo, em Montenegro; Revdo. Luiz Carlos Silva Vieira. Presbítero, Ministro-Encarregado da Missão da
Santa Cruz, e do Ponto Missionário Maria Madalena Apóstola, em Florianópolis; Revdo. Enrique Ilarze.
Presbítero, Reitor da Paróquia da Ascensão, em Porto Alegre, Coordenador Diocesano do ERE, Presidente do
CONER-RS; Revdo. Caio Márcio Álvares Lacerda. Presbítero, Reitor da Paróquia do Redentor, em Porto Alegre;
Revda. Leane Rachel Kurtz de Almeida. Presbítera, Pároca da Paróquia do Calvário, em Nova Santa Rita,
Ministra-Encarregada da Missão de São João Evangelista, em Triunfo; Revdo. Humberto Maiztegui Gonçalves.
Presbítero, Pároco da Paróquia da Graça Divina, em Viamão, Paróquia São Paulo, em Cachoeirinha, e do Ponto
missionário Santo André, em Guaíba; Capelão do Lar Alice Kinsolving, em Viamão e Coordenador do CEAT;
Revda. Taís Soares Feldens. Presbítera, Cooperadora da Pastoral Indigenista (PIÁ), em Viamão; Revdo. Jerry
Andrei Silva dos Santos. Presbítero, Pároco da Paróquia da Ressurreição, Missão da Santa Mônica em Porto
Alegre, da Missão de São Miguel e Todos os Anjos, em Alvorada; Revdo. Francisco de Assis da Silva. Secretário
Geral da IEAB; Revdo. Jorge Alberto Rosa. Presbítero, Reitor da Paróquia São Lucas, em Canoas, Cooperador da
Paróquia São Paulo, em Cachoeirinha; Revda. Marinez dos Santos Bassotto. Presbítera. Deã da Catedral da SS.
Trindade, em Porto Alegre; Revdo. Dessórdi Peres Leite. Presbítero. Cursando Mestrado nos Estados Unidos;
Revdo. Ives Vergara Nunes. Presbítero, Pároco da Paróquia Cristo Redentor, e do Ponto Missionário Esperança
em Araranguá; Revdo. Marino Muniz dos Reis. Presbítero, Pároco da Paróquia São Mateus, em Santo Antônio da
Patrulha, da Missão do Advento, Caraá, do Ponto Missionário Emanuel, no Evaristo e da Missão do Natal, em
Glorinha; Revdo. Hermes Daniel Rodrigues. Presbítero, Pároco da Paróquia da Benção Divina, em São Francisco
de Paula e Missão de São Pedro, em Canela; Revdo. Paulo Ricardo Chiechelsky. Presbítero, Pároco da Paróquia
da Páscoa, em Praia Grande; Clérigos aposentados com atividades especiais com direito a assento e voto: Revdo.
Onofre Machado Ramos. Presbítero, Cooperador na área Pastoral de Santo Antônio da Patrulha, Caraá e Missão
do Natal, em Glorinha; Revda. Afonsina Machado dos Reis. Presbítera, Cooperadora na Paróquia da Graça
Divina, em Viamão; Revdo. Jayme Baratz. Diácono com atividades litúrgicas e pastorais, em Porto Alegre.
Clérigos aposentados com direito a assento e voz: Revdo. Aury de Oliveira Maia. Presbítero; Revdo. Laudelino
Corrêa Gusmão. Presbítero; Revdo. |Côn. Sebastião Teixeira. Presbítero; Revdo. Hans Krolow. Presbítero; Revdo.
Oswaldo Kickhofel. Presbítero; Revdo. Cid Silveira Umpierres. Presbítero; Revdo. Egon Feldens. Presbítero.
Clérigos que justificaram suas ausências: Revdo. Paulo de Werk, Revdo. Enrique Ilarze, Revda. Taís Soares
Feldens, Revdo. Francisco de Assis da Silva, Revdo. Dessórdi Peres Leite, Revdo. Onofre Machado Ramos e
Revda. Afonsina Machado dos Reis. Portanto, feita a chamada, registra-se a presença de 18 (dezoito) clérigos.
Procede-se a chamada dos delegados leigos, na seguinte ordem: Paróquia da Benção Divina – Lory Stein e Zaira
dos Santos Reis de Oliveira, Sônia Stein e Gervásio Lopes dos Santos (suplentes); Paróquia do Calvário – Paulo
Renato Stein Barcelos e Sônia Ramos da Silva, Adelar da Silveira Aires e Idemar Fraga (suplentes); Catedral da
SS. Trindade – Ana Lúcia de Almeida Machado, Ivan Reginatto, Juliano Cavedon e Paulo Antônio Bassotto;
Missão do Crucificado - Paulo Ricardo Soares; Paróquia Cristo Redentor – Andréa Diene Rocha e Juvenil Pedro
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da Silva; Paróquia da Graça Divina – Erci Felisbino da Silva e Lucy Jaime Feula; Paróquia do Redentor – Cezar
Augusto Álvares Lacerda, Maria Anunciação Barreto Almeida Castro e Elisabeth Helena Guterrez Cabral;
Paróquia da Ressurreição – Carlos Guilherme Kapp e Gilda Oliveira (suplentes); Paróquia São Lucas – Éder
Ramos Bruckchen e Ney Fernandes Fortes; Paróquia São Mateus – Odemar Machado Ramos e Terezinha Pereira
Ramos; Missão do Salvador – Marco Antônio Villwock; Paróquia São Paulo – Jurandir de |Oliveira, Odilon
Sarmento (suplente); Paróquia da Trindade – Arno Alberto Weber, Alfeu Barreto da Cruz e Helena Lamego
Gastal de Castro Ramos; Paróquia de Todos os Santos – Evaldo Lopes, Fernando da Silva Santos, Gervásio de
Lima e Silva; Paróquia da Virgem Maria – Paula Kazue Suzuki, Air Paulo Luz (suplente); Missão do Advento –
Dalva Marisa dos Reis (suplente); Missão do Natal – Célio Sarmento Dutra, Moaildo Sarmento (suplente);
Missão da Santa Cruz – Noemi Buyo Siqueira, Missão São João Evangelista – Vera Terezinha Kuhn Veríssimo;
Missão São Miguel e Todos os Anjos – Aleci Manique Garcia; Paróquia da Páscoa – Willy Ramos Tomaz;
Missão Divino Salvador – Regina Sônia Teixeira; Paróquia do Espírito Santo – Natanael Machado Barreto e Ana
Rita Cruz da Cruz. Rev. Ives Vergara Nunes justifica a ausência da delegação leiga da Paróquia de Cristo
Redentor de Araranguá em razão do gasto financeiro alto por questões de distância. A delegação aguardava
atendimento do projeto aprovado no Concílio passado sobre eqüidade das despesas dos delegados. Constatado um
quorum de 57 delegados, foram considerados oficialmente abertos os trabalhos para estudos, propostas e
votações. Sr. Bispo solicita a necessidade de que as propostas de maior importância sejam apresentadas por
escrito à mesa para se ter maior fidelidade da proposta e facilidade de seu registro em ata. Rev. Caio Álvares
Lacerda, coordenador do Conselho Diocesano, propõe que a regra de ordem seja aceita. A mesma foi secundada e
aprovada. Sr. Bispo anuncia que o Programa Conciliar encontra-se nas pastas de cada delegado com toda a ordem
de negócios. Colocado em votação, foi aprovado. Prosseguindo, D. Orlando apresenta os Cargos e Comissões
Diocesanos e faz as devidas nomeações abaixo relacionadas: Cargos e Comissões constituídos por nomeação
episcopal – Comissão de Credenciais: Revdo. Hermes Daniel Rodrigues (coord), Revdo. Paulo Ricardo
Chiechelsky, Evaldo Lopes e Alfeu da Cruz; Comissão de Eleições: Revdo. Marino Muniz dos Reis (coord),
Jurandir de Oliveira, Adeir Sarmento e Helena Lamego Gastal de Castro Ramos; Comissão de Relações
Públicas: Revdo. Caio Márcio Álvares Lacerda (coord), Paulo Renato Barcellos, Sônia Ramos da Silva e Luci
Feula; Novas Paróquias e Missões: Revdo. Ives Vergara Nunes (coord), Revdo. Jorge Rosa, Fernando da Silva
Santos e Ana Lúcia Machado; Comissão de Relações Ecumênicas: Revdo. Enrique Ilarze (coord), Revdo.
Hermes Daniel Rodrigues, Revda. Marinez dos Santos Bassotto, Sra. Maria Aparecida Rosa e Ana Rita Cruz da
Cruz; Comissão Arquitetura e Arte: Bispo Diocesano (presidente ex-officio), Revdo. Enrique Ilarze, Revdo.
Egon Feldens, Dr. Paulo Edi Martins e Paula Suzuki; Coordenadora da PAPEPODE: Eva Arrieche;
Coordenador da Pastoral Hospitalar: Revdo. Joel da Silva Soares; Pastoral Indigenista Anglicana: Erci
Felisbino da Silva; Representante da IEAB/Diocese Meridional na supervisão do ERE, Coordenação das
Regionais de Educação (DCR) Revdo. Enrique Ilarze; Inspetor junto ao FAPIEB: Revdo. Carlos Getúlio
Hallberg. Cargos e Comissões constituídos por nomeação episcopal com homologação – Comissão de
Ministérios (3 anos): Revdo. Hmberto Maiztegui (coord), Revdo. Jerry Andrei dos Santos, Vera Lucia Simões de
Oliveira e Julia Morockzuck; Grupo Gestor (3 anos): Bel. José Lauro Persch, Albeniz Meneghetti (executivo) e
Marcus Mancke de Oliveira; Conselho Administrativo da ABEDEM: Revmo. Bispo Diocesano (Chanceler e
presidente ex-officio), Revdo. Humberto Maiztegui, Revdo. Caio Lacerda, Revdo. Jorge da Rosa, Revdo. Joel
Soares, Jurandir de Oliveira, Dr. Air Paulo Luz, Ricardo Hallberg Luiz e Bel. Plínio Cabeda Simões; Junta de
Capelães Examinadores: Revdo. Ives Vergara Nunes (1 ano), Revdo. Jessé Castro Ramos (2 anos) e Revdo.
Luiz Carlos Silva Vieira (3 anos); Procurador Eclesiástico (3 anos): Revdo. Dr. Francisco de Assis da Silva. A
Comissão do Conselho Administrativo da ABEDEM foi apresentada para votação que foi aprovada. Para Junta de
Capelães Examinadores foi apresentado o Rev. Luiz Carlos S. Vieira para período de 3 anos que colocado em
votação foi aprovado. Revda. Leane Rachel de Almeida propõe que a Sra. Ciloé Menezes de Sousa, presidente
diocesana da UMEAB, tenha assento e voz. Proposta secundada e aprovada. Sr. Bispo apresenta e divulga
literatura para material auxiliar nos trabalhos paroquiais e que estão disponíveis no Escritório Diocesano e são os
seguintes: 1. Folheto pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos; 2. O Ministério Cristão no Exercício da
Responsabilidade Cristã e Missão; 3. Nossa Missão – caderno de estudos para formação de Ministério leigo; 4.
Caderno para preparação de confirmandos, editado pela Diocese Anglicana de Pelotas; 5. Agendas Diocesanas.
Em continuidade, Sr. Bispo registra o recebimento de correspondências da Ordem das Filhas do Rei que anuncia
sua nova diretoria, assim composta: Coordenadora – Helena L. Gastal de Castro Ramos, Vice-coordenadora –
Maria Anunciação Barreto Castro, 1ª Secretária – Olga Cecília Glória, 2ª Secretária – Marilei Reis Alves, 1ª
Tesoureira – Francelina da Costa Fortes, 2ª Tesoureira – Vanda Fernandes Dutra, Historiógrafa – Dalva Marisa
dos Reis, Comissão de Liturgia – Suely Cocchiararo, Neide Castro Ramos e Francisca de Jesus Nogueira, Capelão
Diocesano – Rev. Caio Álvares Lacerda. Prosseguindo D. Orlando solicita aos conciliares que assuntos
pertinentes ao plenário Conciliar sejam apresentados por escrito à mesa diretora durante os intervalos para que os
trabalhos possam ocorrer com maior dinamismo. Sr. Bispo também anuncia que no último Sínodo, ocorrido em
Curitiba em 2006, a Província Anglicana do Brasil organizou-se em três áreas provinciais: Área 1 – Diocese
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Meridional, Diocese Anglicana de Pelotas e Diocese Sul-Ocidental e foi convidada a participar nesta área a
Diocese Anglicana do Uruguai por razões históricas na sua formação e por pertencer a Província do Cone Sul.
Área 2 – Diocese de São Paulo, Diocese de Curitiba e Diocese do Rio de Janeiro. Área 3 – Diocese da Amazônia,
Diocese Anglicana do Recife, Diocese de Brasília e Distrito Missionário do Oeste. Já aconteceu uma primeira
reunião da Área 1 e a próxima está prevista para o mês de setembro em Pelotas. Estes encontros servem para
partilhar recursos e programas de formação. Rev. Humberto Maiztegui menciona que existe nas pastas conciliares
um resumo com resultado de avaliações do Concílio passado e proposta do funcionamento da Pastoral da
Juventude. Sobre a avaliação do 114º Concílio, Srta. Elizabete Cabral apresenta gráficos onde se destaca: *No
que foi bom: acolhida, trabalho em grupo, dinâmica e consolidação; *No que se pode melhorar: distribuição de
tempo, local mais adequado e mais cobrança nas propostas aprovadas, *O que suscitou: a) com relação à
esperança: - renovação e ampliação das atitudes paroquiais; - disposição para devoção, trabalho e transformação; reavivamento da fé; - um maior comprometimento com as suas comunidades. b) com relação ao compromisso:compromisso das paróquias e missões; - efetiva solução dos problemas de comunicação; - divulgar o que
aprendemos e fomos informados, responsabilidade cristã. c) com relação a medo e apreensão: - ausência aparente
de acompanhamento à Paróquia de São Paulo de Cachoeirinha e não transmitir o que aprendemos ou decidimos
em Concílio, e se tivermos Jesus Cristo no coração, não há o que temer. Na continuidade, Sr. Bispo apresenta
moção de pesar encaminhada pela Revda. Marinez Bassotto pelo brutal assassinato de Ilza Lima Duarte. Rev.
Humberto Maiztegui secunda a proposta de pesar que é aprovada. Acontece intervalo de 15 minutos e retorna-se
às 10h e 34min. Bispo Diocesano anuncia que o Rev. Jessé Ramos e a Revda. Marinez Bassotto representam a
Diocese Meridional no grupo de relações ecumênicas e diálogo inter-religioso. Acrescenta ainda o nome da
Revda. Marinez Bassotto na Comissão das Relações Ecumênicas. A seguir, Rev. Humberto Maiztegui apresenta o
material de base “Como fazer para analisar os relatórios”. Também propõe adoção de uso do tempo e metodologia
de estudo para esta tarefa. Esta dinâmica foi secundada e aprovada. O plenário ainda concedeu assento e voz às
Sras. Suely Lacerda, de Porto Alegre e Eliane Sebastião Cardoso, de Praia Grande. Após as explicações sobre o
Estudo dos relatórios, dividiu-se o plenário em sete grupos previamente designados.

Regina Sônia Teixeira
1ª. Secretária

ATA DA SEGUNDA SESSÃO
Ata da segunda sessão do 115º Concílio da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 26 de
abril de 2008. Às quatorze horas do dia vinte seis de abril de dois mil e oito, inicia-se a segunda sessão conciliar
do 115º Concílio com a leitura da ata da primeira sessão pela secretária, Profª Regina Teixeira. Foram
apresentadas três emendas, a seguir: 1ª) Pela Srta. Elizabete Cabral, acrescentar na relação de literatura
apresentada pelo Sr. Bispo a revista “Estandarte Cristão” e três folhetos que estão nas pastas dos delegados
conciliares; 2ª) Pela Revda. Marinez Bassotto, que sua participação é, como também do Rev. Jessé, em dois
grupos inter-religiosos e ecumênicos, um na cidade de Porto Alegre e outro na cidade de São Leopoldo, e não
somente em um grupo como constou. 3ª) Pelo Rev. Jessé Ramos, esclarecer que a Diocese do Uruguai, por
motivos históricos na sua criação e por fazer parte do Cone Sul, foi convidada pelos membros da Área 1, das três
áreas da Província Anglicana no Brasil, a serem seus companheiros. Esclarecidas as emendas, a ata foi colocada
em votação e foi aprovada. Dom Orlando Oliveira transmite convite da Sra. Ciloé Menezes, presidente diocesana
da UMEAB, às mulheres que tivessem interesse em participarem da reunião desse sodalício que acontece paralela
ao Concílio em sala adjacente. Neste momento, inicia-se a apresentação dos relatos dos grupos que
examinaram os relatórios. Todos os relatórios lidos e aprovados são anexados a esta ata na sua forma original e
foram apresentados nesta ordem com os seguintes destaques: Grupo 1: a) Relatório da União da Juventude
Anglicana do Brasil, recomenda-se a aprovação e foi aprovado. b) Relatório da União das Mulheres Episcopais
Anglicanas do Brasil, recomenda-se sua aprovação, o qual foi aprovado. Grupo 2: a) Grupo Gestor, recomendase sua aprovação com voto de louvor e foi aprovado. O grupo sugere que no futuro seja criado um Núcleo
Administrativo Profissionalizado e remunerado para melhor eficiência e resultados positivos do Grupo Gestor. b)
ABEDEM – Associação Beneficente e Educacional da Diocese Meridional. Recomenda-se sua aprovação e foi
aprovado. c) Inspetor Junto ao FAPIEB – Fundo de Aposentadorias e Pensões da Igreja Episcopal Brasileira,
recomenda-se o recebimento de seu relatório mais especificado, não tão sucinto; foi aprovado. Grupo 3: a)
Relatório Episcopal, recomenda-se a aprovação do relatório com recomendação de alterações do título do
relatório para Atos Diocesanos e Relatório Episcopal; foi aprovado. b) Conselho Diocesano, Sr. Bispo faz a
observação de que o Conselho Diocesano segue o que dita os Cânones. O grupo que estudou o relatório
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recomenda que o Conselho Diocesano amplie sua atuação e foi recomendada aprovação e aprovado. c) CPPM –
Comissões de Planejamento, Pastoral e Missão. Sr. Bispo solicita esclarecimento sobre a razão da impossibilidade
de realizar a avaliação do mesmo. Sr. Marco Antônio Vilwock explica que o material enviado às comunidades
não foi respondido e por essa razão não foi possível realizar sua melhor avaliação. Recomendada a aprovação e
aprovado. Grupo 4: a) PIÁ – Pastoral Indigenista Anglicana. Recomendada a aprovação e aprovada. b)
PAPEPODE – Pastoral da Pessoa Portadora de Deficiência. Recomendada a aprovação e aprovada. Sr. Bispo
ressalta que há muitos anos se é solicitado às paróquias a adequação de acesso aos portadores de deficiências.
Rev. Ives Nunes fala sobre o exemplo de testemunho, estímulo e força de vontade da postulante Eva Arriche que
mesmo com toda sua deficiência física exerce um ministério de conscientização junto à comunidade e sociedade.
A mesma é fruto da Pastoral para deficientes físicos. c) Pastoral Hospitalar, Rev. Joel Soares relata sua atuação
nesta pastoral e solicita maior participação de outras pessoas neste trabalho. Sr. Bispo ressalta a atenção que todas
as paróquias devem das a esta pastoral, inclusive a visitação a enfermos de outras localidades e dioceses.
Recomendada a aprovação e aprovado. Grupo 5: a) CEAT – Centro de Estudos Anglicanos de Teologia.
Recomendada a aprovação com voto de louvor e foi aprovado. b) SETEK – Seminário Teológico Dom Egmont
Machado Krischke. Recomendada a aprovação e aprovada. c) Comissão de Ministérios, recomendada a aprovação
e aprovado. Grupo 6: a) Irmandade de Santo André, recomenda-se a aprovação e é aprovado. b) Ordem das
Filhas do Rei, recomenda-se a aprovação com voto de louvor; é aprovado. Ainda o grupo 6 que avaliou os dois
últimos relatórios, apresenta a seguinte proposta: que o CEAT e a CPPM organizem folheto de divulgação das
ordens, seus objetivos e como trabalham, que seja enviado às comunidades. Também que seja feito um
mapeamento de todas as Ordens na Diocese, e divulgação junto aos instrumentos diocesanos de encontros a serem
realizados, bem como a inclusão dessas ordens no organograma diocesano. Grupo7: a) Historiógrafo,
recomendada a aprovação e aprovado. O grupo relator sugere que sejam convidados os clérigos aposentados que
relatem experiências significativas de seu ministério e o conjunto destes relatos deveriam ser publicado em um
caderno que se denominaria “Memórias Pastorais”. b) Arquitetura e Arte, recomenda-se a aprovação com
ressalvas – aprovado. c) CONER – Conselho Nacional de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul, recomendada a
aprovação e aprovado. Sr. Bispo esclarece que a sigla CONER foi determinada pelo Ministério da Educação e
este órgão trabalha com o Ensino Religioso nas várias religiões nas escolas. d) Comissão de Liturgia e Música,
recomendada a aprovação e aprovada. Sr. Bispo anuncia que a comissão elaborou o Laudate II e que sua
publicação está na fase de acertos finais. e) Comissão de Ecumenismo, recomendada a aprovação e aprovado.
Rev. Ives Nunes sugere que se acrescente junto ao relatório estatístico o registro de fatos históricos, atos
ecumênicos e ações sociais para que estes sejam devidamente registrados e divulgados a toda comunidade
diocesana. f) Direito Canônico, recomenda-se sua aprovação e é aprovado. Sr. Bispo faz um comentário a respeito
da reedição dos Cânones Gerais da IEAB. Aprovado. Encerrados os relatórios, Rev. Humberto Maiztegui anuncia
a seqüência do Programa Conciliar – Estudo Bíblico que será realizado logo após o intervalo com cafezinho. Ao
retornar a Sra. Sônia Ramos da Silva da Paróquia hospedeira anuncia a Noite Artística e convida aos artistas
presentes que realizem suas inscrições. Também solicita a apresentação dos tickets refeição para melhor controle.
Rev. Caio Lacerda, coordenador da Comissão de Relações Públicas registra a presença das seguintes pessoas:
Sras. Membros da Coordenadoria Diocesana da UMEAB – Ciloé Menezes de Sousa (presidente), Lory
Barcellos, Zaira Santos Reis de Oliveira, Levi Maria Meneguetti, Simone Soares Aires, Neide Castro Ramos e
Inês Fröner Barreto. Também a presença dos membros do Grupo Gestor – Sr. Albeniz Meneguetti, Sr. José Lauro
Persch e Dra. Renata Gabert. Houve proposta para que estas pessoas tenham assento e voz às sessões conciliares.
Passa-se à distribuição dos grupos para o estudo bíblico “A vocação de Jeremias” e “O chamado de Jesus para
anunciar o Reino e ministrar a Paz.” (Lucas 10:1-12). Cada grupo estudou e refletiu sobre a mensagem havendo
ao final relato e algumas apresentações artísticas relacionadas ao tema. Nesta hora a fé e entusiasmo unem os
participantes que cantaram alguns hinos concluindo a mensagem do estudo bíblico. Logo a seguir, ao final da
tarde, o grupo de jovens presentes dirigiu a hora devocional. Encerrada a sessão.

Regina Sônia Teixeira
1ª. Secretária

ATA DA TERCEIRA SESSÃO
Ata da terceira sessão do 115º Concílio da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 27 de
abril de 2008. Às oito horas e trinta minutos do dia vinte sete de abril de dois mil e oito, inicia-se a terceira sessão
conciliar do 115º Concílio com hora devocional dirigida pelas Ordens e Irmandades da Diocese. Na noite anterior,
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após o jantar, houve uma belíssima noite artística entre os conciliares. A sessão iniciou-se, também, com a leitura
e aprovação da ata da segunda sessão, a qual recebeu uma emenda ao relatório estudado pelo Grupo 7 referente à
Comissão de Arquitetura e Arte Eclesiástica. Foi sugerido pelo Revdo. Ives Nunes que se mencionasse a
importância de destacar as obras na Catedral SS. Trindade, realizada graças ao Projeto Monumenta e também a
instalação de uma plataforma elevatória na Paróquia do Redentor, ambas em Porto Alegre. O presidente do
concílio esclarece ao plenário que todos os relatórios são anexados às atas e ficam arquivados como documentos
para consulta, caso haja necessidade. Aprovada a ata. Dom Orlando Oliveira convida o Revdo. Francisco de Assis
da Silva, Secretário Geral da Igreja Nacional para dirigir a palavra ao plenário. Fala de sua satisfação pela
oportunidade e sobre a estrutura da Província, agradece à Diocese Meridional pela cedência de membros para
grupos executivos junto aos departamentos da Província. Relata sobre o grupo que trata das questões financeiras,
que tem se dedicado a buscar resoluções no que tange às situações das dioceses. Informou que a questão de déficit
financeiro apresenta-se no âmbito global, não só em nível nacional. Ajustes financeiros necessários são feitos com
a certeza de trilhar o melhor caminho indicado pelos órgãos da Igreja. Revdo. Francisco de Assis percebe em seu
acompanhamento junto às dioceses que apesar das dificuldades, a Igreja está crescendo, tanto nas dioceses
missionárias como nas dioceses históricas. Há um crescimento qualitativo. Desde 2006 até hoje, há pelo menos 15
novos trabalhos missionários na província. Do ponto de vista dos grupos de trabalho, a coletividade e a tecnologia
têm ajudado muito na elaboração e qualificação do material de divulgação. O tema para este ano, “Acolher é um
ministério”, será distribuído antes do mês de Missão (junho). Foi realizado também um belo trabalho no Mês da
Juventude. O Revdo. menciona ainda que o serviço de diaconia tem sido apoiado com a construção de banco de
dados de agentes de ação social nas dioceses com a finalidade de qualificar a ação diaconal da igreja. Destaca
ainda: que os bispos, em sua última reunião, entraram em consenso sobre o respeito dos limites territoriais e
jurisdição canônica de cada diocese e emitiram um documento dirigido ao Arcebispo de Cantuária e a todas as
províncias sobre estas questões. Nossa província entende não ser necessária a criação de um sistema jurídico que
regulamente esta questão, uma vez que comunhão se estabelece com sentimentos e não a partir de registros
jurídicos. Revdo. Francisco de Assis encerra sua fala dizendo que será enviado o relatório da Secretaria Geral aos
delegados sinodais, agradece o espaço concedido, pedindo que todos continuem a interceder pelo Bispo Primaz de
nossa Província, Dom Maurício Andrade e roga as bênçãos de Deus sobre os trabalhos deste concílio. Dom
Orlando Oliveira anuncia que o reverendo está à disposição de todos para maiores informações. Sr. Bispo passa a
palavra ao Sr. Paulo Bassoto para a apresentação do Relatório Estatístico. Este justifica que não foi possível a
organização de tal relatório porque a maioria das paróquias não enviou suas estatísticas em tempo hábil. O prazo
inicial era até dia 28 de fevereiro pp., dentro deste período somente 17% dos relatórios foram entregues e até o dia
14 deste mês apenas 50%; até às vésperas do concilio, 60%. Com este número foi impossível realizar a tarefa,
uma vez que este material não seria suficiente para um relatório fidedigno da situação estatística da diocese. O
estatístico diocesano solicita que mesmo todos os prazos terem sido esgotados, as comunidades enviem ainda seus
relatórios. Diante desta situação, Sr. Bispo convida a todos a refletirem mais uma vez sobre este tema, e após
algumas considerações remete o assunto à CPPM. O Sr. Marco Antônio Villwock lembra que foi estatístico
diocesano por muitos anos e sabe o que é não ter material para a realização deste trabalho. Propõe que seja
adotada alguma sanção às comunidades que não apresentarem seus relatórios. Sugere que a inscrição dos
delegados no concílio esteja condicionada ao cumprimento dos prazos de entrega dos referidos relatórios. Dom
Orlando Oliveira lembra que existem implicações canônicas e orienta que esta proposta seja encaminhada à
Comissão de Direito Canônico. Após longas considerações dos conciliares, o Revdo. Ives Nunes lembra que a
questão dos relatórios estatísticos é parte de todo um conjunto de decisões tomadas em concílio as quais não são
implementadas na vida das comunidades. Lembra de várias comissões que são eleitas e não cumprem suas
missões, entre outras decisões; como a acessibilidade aos templos, por exemplo. Enfim, várias decisões
conciliares não foram postas em prática e nem por isso sofreram punições. Mediante tais considerações, a
proposta não foi aprovada. Bispo diocesano apresenta a Presidente Nacional da UMEAB, Sra. Eunice Ramos, e
sua diretoria: Nelci Kieling, vice-presidente; Vilma Morales, coordenadora da Oferta Unida de Gratidão e Janete
Weissinger. A presidente saúda a assembléia conciliar e fala sobre a assembléia que ocorreu paralelamente a este
concílio com algumas coordenadoras diocesanas deste sodalício. Discorre sobre o trabalho da UMEAB em nível
nacional. A presidente diocesana, Sra. Ciloé Menezes convida as irmãs para se reunirem após o intervalo com a
coordenadoria nacional. Revdo. Caio Lacerda, da Comissão de Relações Públicas, apresenta mais alguns
membros presentes nesta reunião conciliar: Leandro Trindade de Almeida Júnior, da Paróquia do Espírito Santo,
Eva de Freitas, da Missão São João Evangelista, Seminarista Tatiane Vidal dos Reis, Vera Regina Machado, da
Catedral SS. Trindade, Dr. João Carlos de Medeiros Ramos da Diocese Sul-Ocidental, postulante Cláudia Regina
Prates e Tainara Veríssimo. A assembléia propõe a estes, assento e voz. Aprovado. Neste momento os trabalhos
são suspensos para um pequeno intervalo. Ao retornarem à sessão, o presidente conciliar concede a palavra ao
Revdo. Jessé Ramos que faz um convite para participarem de dois eventos ecumênicos, apoiados pelo CECA
(Centro Ecumênico de Capacitação e Assessoria), do qual o mesmo é presidente. Neste momento, é dada a
palavra ao Bel. José Lauro Persch e ao Sr. Albeniz Meneghetti para a apresentação do Relatório Financeiro e
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Orçamento Diocesano para o ano 2008/09. Os relatores destacam a questão da inadimplência das cotas
paroquiais e a importância de se manter as cotas em dia. Sr. Paulo Barcellos solicita ao Grupo Gestor orientação
jurídica a respeito de um terreno doado pela paróquia onde foi construído prédio da CRT, do qual a paróquia
permanece pagando imposto territorial. Sr. Albeniz Meneghetti compromete-se em nome do Grupo Gestor, a
examinar todos os casos trazidos pelas comunidades e destaca a contratação de mais um funcionário para o staff
diocesano – Sr. Roberto Duval da Silva, que será de fundamental importância para propiciar ao Grupo Gestor
maior tempo de visitas às paróquias e resolver casos pendentes. Dá explicações sobre os gráficos demonstrativos
das cotas das paróquias e missões e do que foi orçado e realizado até o presente. Discorre sobra à situação atual
dos Colégios Cruzeiro do Sul e Santa Margarida. Questões trabalhistas e acordos estão sendo negociados. Alguns
imóveis já foram vendidos e os valores resultantes estão sendo aplicados nas causas trabalhistas. Sr. Albeniz fala a
respeito de contas corrente paroquiais que podem voltar a ter bloqueio judicial sugerindo que as comunidades
trabalhem com as contas próximas ao saldo zero. Revda. Marinez Bassotto fala a respeito da reforma da Catedral
e dos valores que tem sobre sua responsabilidade. Sr. José Lauro Persch afirma que se trata de um processo
específico cujo valor é vinculado à reforma, e por isso não pode ser arrestado judicialmente. Sr. Bispo orienta a
Catedral a encaminhar documentos para Dr. Abel para apreciação da questão, a fim de não permitir o arresto que
inviabilizaria a reforma do templo. Revdo. Luiz Carlos Vieira relata a perda do espaço para celebrações da Missão
de Santa Cruz e solicita a inscrição de um CGC a fim de que a comunidade possa viabilizar algum projeto social
que possa auferir alguma receita financeira. Sr. José Lauro fala da cedência do CGC da diocese para a Igreja
Nacional, e que a criação de novo CGC deve partir da matriz. Sr. Bispo lembra que a igreja é isenta do IPTU nos
prédios que servem para culto. Igualmente falou-se a respeito de outras taxas municipais que podem ser reduzidas
ou isentas mediante solicitações e que devem ser encaminhadas pelas comunidades. Em seguida, o Bispo informa
que a Comissão de Direito Canônico enviou ao concílio uma nova proposta de organograma, o qual necessita de
uma adequação dos cânones que espelhe a realidade administrativa apresentada neste organograma. Após
deliberação, é lembrado que este organograma está sendo usado em caráter experimental há dois concílios.
Propõe-se que ele seja mantido e que a adequação dos cânones a ele seja encaminhada à Comissão de Cânones até
30 de agosto, sendo posteriormente, enviado às comunidades para estudo. Votada e aprovada. Revdo. Ives Nunes
reitera o seu apelo para que o ano de 2008 seja especialmente dedicado ao cumprimento de decisões conciliares
que ainda não foram postas em prática. O Grupo Gestor agradece ao plenário pela atenção dispensada e o apoio
que tem recebido da igreja. A 1ª. Secretária do Concílio, Profa. Regina Teixeira anuncia seu afastamento das
funções por compromissos familiares. Sr. Bispo convoca o Revdo. Jessé Ramos para atuar como secretário “ad
hoc”. Revdo. Caio Lacerda anuncia as presenças da Revda. Inamar Corrêa de Souza, Capelã da UMEAB
Nacional, da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, e demais visitante: Joselaine Queiroz, Francelina Fortes, Dr.
Arlei Fortes, Odenar e Francisca de Souza, Júlia Nunes, Gilnei Oliveira, Joel e Maria de Oliveira, e Elizandra
Martins. A todos é concedido assento e voz. Intervalo para almoço. Às 14hs, os trabalhos são reiniciados com a
convocação da Comissão de Eleições para que sejam realizadas as eleições do Conselho Diocesano. Após os
devidos esclarecimentos, votação e contagem de votos, foram eleitos os seguintes novos membros do Conselho
Diocesano: Revdo. Ives Nunes, e Sr. Air da Luz, pelo período de três anos. Sra. Ciloé Menezes, presidente
diocesana da UMEAB saúda o concílio e agradece o apoio do Bispo e do staff diocesano no ano que passou. Fala
ainda de sua satisfação pelo resultado da reunião do dia anterior acontecida com a presidente nacional. Agradece o
trabalho dos capelães da UMEAB: Revdo. Dessórdi Leite e atualmente, Revdo. Hermes Rodrigues. Reitera sua
confiança no clero diocesano e no apoio ao trabalho feminino. Rev. Humberto Maiztegui, a seguir, convida para o
aniversário da Paróquia São Paulo de Cachoeirinha, nos dias 15 a 21 de junho, com celebração especial no dia 22.
Revdo. Luiz Carlos Vieira relata sobre o Programa da 3ª. Idade na Missão de Santa Cruz. Sra. Noemy Buyo dá
testemunho sobre a Pastoral do Idoso nesta comunidade, fruto de um trabalho ecumênico com a Igreja Católica. O
Revdo. Luiz Carlos coloca-se à disposição da diocese para multiplicar esta experiência. O Revdo. Humberto
Maiztegui fala a respeito da Pastoral da Juventude cuja coordenadoria está sendo reativada. Neste concílio
propõe a homologação desta nova coordenadoria: Éder Ramos Bruckchen, Tatiana Vidal, Priscila Oliveira, Kênia
Garcia, Maria Cláudia Ramos e Valéria Ramos. Estes jovens foram eleitos pela assembléia da juventude em 06 de
abril pp, na Paróquia da Trindade. O grupo foi aclamado e sua posse será na celebração de encerramento deste
concílio. Neste momento a CPPM propõe à mesa a seguinte proposta: 1º: Planejamento diocesano - que todas as
paróquias e missões e pontos missionários façam uso do material de avaliação paroquial a eles entregues no ano
passado em reunião do clero, juntamente com o folheto nº. 1 de Responsabilidade Cristã, visando o planejamento
paroquial, de acordo com o cronograma abaixo: a) até dia 10 de maio de 2008 todas as paróquias deverão receber
da CPPM uma nota explicativa orientando a forma como deve ser apresentado o planejamento; b) todas as
paróquias terão 90 dias para apresentar o resultado deste planejamento, ou seja, até dia 09 de agosto de 2008.
Deverão encaminhar à CPPM o resultado desta atividade. As paróquias, além do folheto no. 1, deverão adequar
suas juntas paroquiais, sodalícios, etc. ao modelo introduzido no 2º. folheto. c) até 06 de setembro, a CPPM
deverá apresentar uma proposta de planejamento diocesano à Diocese para análise e aprovação. 2º.: Relatórios
diocesanos: os relatórios deverão ser entregues 30 dias antes do concilio para serem disponibilizados no site da
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diocese, juntamente com seu respectivo formulário de avaliação para leitura e reflexão pelos delegados. Esta
medida propiciará análise detalhada de cada relatório, permitindo o preparo antecipado de questões pertinentes.
Emendas à proposta no. 2: a) que os relatórios sejam apresentados em um período de 1º. de janeiro à dezembro
com exceção deste ano que deverá ser considerado de maio a dezembro. B) que a CPPM crie formatos
diferenciados para os relatórios contemplando os diferentes organismos diocesanos e as suas características.
Deverão ser criados três modelos diferentes. Proposta aprovada. Sr. Bispo apresenta a proposta Índice Verde do
Revdo. Ives Nunes que foi aprovada no concílio anterior, mas que ainda não foi implementada, por isso, retorna a
esta reunião para discussão. Depois de ampla discussão, onde os conciliares sugeriram alternativas baseadas em
experiências já vivenciadas - como um domingo do meio ambiente – Paróquia do Calvário; uso do papel reciclado
na produção de material eclesiástico – sugestão do Dr. Edegar Quintana; a rica experiência vivenciada na Trienal
da Ordem das Filhas do Rei com o tema do meio ambiente, entre outras; o Bispo Diocesano complementa
sugerindo que cada comunidade procure testemunhar seu compromisso com a causa ecológica conforme as
circunstâncias locais. Proposta secundada e aprovada. Ato contínuo, o Bispo anuncia a criação da Comissão de
Comunicação para editar o site diocesano, municiar o Estandarte Cristão com notícias e criar um boletim
diocesano eletrônico bimensal. Esta comissão será assim composta: Srta. Paula Suzuki, Sr. Leandro Trindade
Júnior, Sr. Fernando dos Santos, Srta. Tatiane Vidal e Sr. Josué (coordenador). Dom Orlando Oliveira fala sobre a
importância do rateio das despesas de viagens para reuniões diocesanas e lembra que este sistema tem sido usado
com sucesso pelo clero em suas reuniões. O concilio anterior aprovou a proposta neste sentido para qualquer
reunião diocesana, inclusive reuniões conciliares. Sugere que o Conselho Diocesano defina a viabilidade e a
forma para sua execução. A Revda. Leane Rachel transforma esta sugestão em proposta, que é aprovada. Sobre o
Programa de Formação do Clero: Revdo. Humberto Maiztegui fala de encontros diocesanos para todo o clero
com presença obrigatória, e da importância do apoio dos leigos neste processo. Estes encontros terão assessoria
psicológica e deverão ser estendidos às lideranças leigas. Os próximos concílios acontecerão na Paróquia do
Espírito Santo, em Montenegro (2009), ocasião de seu centenário; Paróquia de Todos os Santos, em Novo
Hamburgo (2010) e em Caxias do Sul, na Paróquia da Virgem Maria, no aniversário de 60 anos (2011). Dr.
Edegar Quintana, membro da Irmandade de Santo André, comunica que o próximo encontro de Ordens e
Irmandades será no dia 12 de julho pv., na Paróquia da Trindade, em São Leopoldo, dirigido pela Ordem das
Filhas do Rei. Este encontro é aberto também às pessoas que não pertencem a nenhuma ordem ou irmandade.
Comunica ainda que a Irmandade de Santo André estará instalando, dia 08 de junho, na Paróquia da Virgem
Maria, um novo capítulo. Em seguida, a Comissão de Direito Canônico apresenta ao concílio a seguinte proposta:
1) alterações em diversos artigos, estabelecendo que as comissões, na medida do possível, sejam eleitas ou
nomeadas na forma preconizada para o Conselho Diocesano (um terço por ano). 2) estabelecer a obrigatoriedade
de que as comissões, salvo aquelas que só atuam em situações específicas, tenham sua primeira reunião
estabelecida no concílio e que nesta, sob a presidência do membro clerical sênior seja eleita à presidência da
comissão. Da mesma forma apresenta solicitação da Catedral SS. Trindade os seguintes termos: - considerando
que no ano de 1940, em concílio, foi mudado o nome da “Egreja da Trindade” para “Catedral da Santíssima
Trindade”; - considerando que a ata desse concílio não existe nos arquivos da diocese, nem se encontra registrado
em cartório; - considerando que no registro de imóveis consta o Edifício Santo André em nome da “Egreja da
Trindade”, situação que precisa ser regularizada; a Catedral SS. Trindade solicita que, com a aprovação da
assembléia conciliar fique consignado, na ata deste concílio que este órgão ratifique a decisão de reunião anterior
que alterou o nome da “Egreja da Trindade” para “Catedral da Santíssima Trindade”. Todas as propostas
apresentadas pela comissão são postas a voto e aprovadas. Bispo Diocesano anuncia a próxima reunião do
Conselho Diocesano: quinta-feira, dia 15 de maio, às 19h 30m. Neste momento, são apresentados os novos
delegados que pela primeira vez participam de uma reunião conciliar: Vera Regina Machado, Catedral SS.
Trindade; Éder Ramos Bruckchen, Paróquia São Lucas; Paula Suzuki, Paróquia da Virgem Maria; Aleci Manique
Garcia, Missão de São Miguel e Todos os Anjos; Carlos Kapp, Paróquia da Ressurreição; Moaildo Sarmento,
Missão do Natal; Zaira de Oliveira, Paróquia Bênção Divina e Odilon Sarmento, Paróquia São Paulo.
Aproveitando a ocasião, Dom Orlando após saudar os novos delegados, agradece às pessoas que trabalharam nos
bastidores e também à Revda. Leane Rachel pela acolhida carinhosa desta comunidade. Sra. Suely Lacerda
solicita orações de todos pelo Bispo Diocesano e sua esposa Profa. Vera Lucia. Sr. Paulo Barcellos sugere que a
celebração final do concílio aconteça na parte da manhã de domingo para que a haja maior participação. Nada
mais havendo a tratar, o presidente encerra a sessão.

Helena Gastal de Castro Ramos
2ª. Secretária
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