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Ata da Terceira Sessão

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dez, no templo da Paróquia de Todos os Santos, situado à
Rua Baurú, número duzentos e sessenta e três, no Município Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, às oito horas e trinta minutos com um Devocional Dramatizado sobre a Oração do Pai Nosso
dirigido por membros da Paróquia de Todos os Santos teve inicio a Terceira Sessão Ordinária do
Centésimo Décimo Sétimo Concílio da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
Às nove horas, o Revmo. Presidente declara abertos os trabalhos e em seguida ordena que se faça a
leitura da Ata da Segunda Sessão. A Primeira Secretária Revda. Marinez Rosa dos Santos Bassotto
realiza a leitura. A seguir, são feitas as propostas de emendas que seguem: o Revdo Humberto
Maiztegue Gonçalvez solicita que na listagem dos nomes dos membros do Grupo Cinco de Estudo dos
Relatórios haja a substituição do nome do delegado Salmo Veríssimo Pedro por Odilon Sarmento; e
que nos destaques ao relatório do Seminário Teológico Dom Egmont Machado Krischke (SETEK) a
respeito das dificuldades para a restauração do prédio seja esclarecido que o prédio em questão é o
cedido pela Diocese Meridional, ou seja, a antiga casa episcopal. A Revda. Leane Rachel Kurtz de
Almeida solicita que nos destaques ao relatório da Comissão de Planejamento Pastoral e Missão
(CPPM) seja substituída a expressão “fiscalizando” por “acompanhando”; a Ata da Segunda Sessão é
votada e aprovada com as referidas emendas que serão incluídas ao corpo da Ata. O Revdo. Jessé
Castro Ramos propõe o registro em Ata de um voto de pesar pelo falecimento de Dom Luis Osório
Pires Prado que foi reitor do SETEK e o primeiro pároco desta Paróquia de Todos os Santos. A
proposta é secundada, votada e aprovada. O Revdo. Humberto comunica que no dia de ontem nasceu o
menino Davi Dutra Kene, primeiro neto do delegado da Paróquia São Paulo, em Cachoeirinha Sr.
Cláudio Sarmento Dutra. Em seguida o Revmo. Presidente apresenta a “tartaruga” de pelúcia que será
entregue à delegação da paróquia que no próximo Concílio entregar por último e fora do prazo o seu
relatório estatístico. Prosseguindo o programa conciliar, o Revmo. Presidente passa a palavra ao
coordenador da Comissão de Direito Canônico Revdo. Côn. Carlos Getúlio Hallberg que faz uma
explanação sobre o trabalho da Comissão durante o interregno conciliar, esclarecendo que o Concílio
anterior fez algumas solicitações à Comissão que ainda não puderam ser cumpridas, particularmente a
recomendação de que ao organograma diocesano fosse anexada uma breve explicação sobre as
atribuições e composição de cada comissão e que o mesmo fosse remetido a todas as paróquias para
divulgação, e afirma que a Comissão espera cumprir esta tarefa ainda este ano, e que o trabalho será
feito em conjunto com o Conselho Diocesano e a Comissão de Planejamento Pastoral e Missão. Em
seguida a Dra. Renata Gabert de Souza explica que no último Concílio foram encaminhadas ao Grupo
de trabalho, formado pelo Conselho Diocesano e Comissão de Direito Canônico, duas pendências, uma
em relação ao Artigo Segundo do Cânon Nove que trata sobre a forma de nomeação do Grupo Gestor e
outra em relação ao Artigo Segundo do Cânon Vinte que trata a respeito do tempo de mandato da
Comissão de Ministério. Sendo apresentada a seguinte proposta de redação do Artigo Segundo do
Cânon Nove: “Artigo segundo. – O Grupo Gestor é nomeado pelo Conselho Diocesano, em
concordância com o bispo e submetido ao Concílio para homologação, com mandato de três anos,

observado o que dispõe o parágrafo segundo do artigo dezessete do Cânon dois”. A proposta é votada
e aprovada. A proposta sobre o mandato da Comissão de Ministério é apresentada e colocada em
discussão e esclarecimentos, chegando-se a seguinte redação final: Cânon Vinte, Artigo segundo – “A
Comissão de Ministério é constituída por dois (02) presbíteros e dois (02) membros do laicato,
nomeados pelo Bispo Diocesano, pelo período de dois (02) anos, com homologação pelo Concílio,
nomeando-se cinquenta (50) por cento (%) paritariamente a cada ano”. A proposta é secundada, votada
e aprovada. Em seguida o Dr. Edgar da Silva Quintana relata sua participação no Conselho Executivo
do Sínodo da IEAB na condição de representante da Diocese Meridional e esclarece que mesmo não
fazendo parte da delegação diocesana estará presente no XXXI (Trigésimo Primeiro) Sínodo Geral da
IEAB que acontecerá na cidade de Embu Guaçu, no estado de São Paulo, dos dias quatro a seis de
junho do corrente ano, como membro da Comissão Nacional de Cânones e se coloca a disposição para
representar junto a referida Comissão as matérias de interesse da Diocese. Fala ainda sobre o trabalho
da Comissão afirmando que as propostas de mudanças canônicas não serão profundas, e que a
Comissão proporá a convocação de um Sínodo para tratar apenas das reformas canônicas. O Revdo.
Côn. Carlos Getúlio Hallberg solicita o uso da palavra afirmando que houve uma consulta à Comissão
Diocesana de Direito Canônico, listando a seguir alguns dos Cânones que estão sobre a Mesa do
Sínodo para alteração. Destacando que uma alteração importante para os interesses diocesanos diz
respeito à questão patrimonial. O Revdo. Humberto Maiztegui Gonçalves propõe que todos os
representantes diocesanos em cargos e comissões provinciais se reportem ao Conselho Diocesano
relatando suas atividades, e que os delegados diocesanos aos Sínodos Gerais relatem sua atuação aos
Concílios. A proposta é secundada, votada e aprovada. A seguir o Sr. Anildo Teixeira solicita a palavra
e faz um destaque sobre os “Dez mandamentos para a paz na família”, material disponibilizado nas
pastas dos delegados conciliares e dá um testemunho pessoal da importância da mensagem. Em
seguida a Revda. Marinez Rosa dos Santos Bassotto faz uso da palavra propondo o registro em Ata,
em nome da delegação da Catedral da Santíssima Trindade, de um voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Ricardo Caminha de Azevedo, membro fiel da Catedral e que por vários anos foi Estatístico
Diocesano. A proposta é secundada, votada e aprovada. Em seguida o Sr. Fernando Santos, solicita a
palavra e propõe que se faça o registro de um voto de pesar pelos falecimentos: do Sr. Assis Fogaça,
dedicado paroquiano da Paróquia da Bênção Divina em São Francisco de Paula e pai das senhoras que
lideram trabalho de reabertura do Ponto Missionário em Taquara, e do Sr. Adilson de Lima e Silva,
membro da Paróquia de Todos os Santos que faleceu no início do corrente ano em conseqüência de
negligência no atendimento médico do Sistema Único de Saúde no Hospital Geral em Novo
Hamburgo. O Revdo. Ives Vergara Nunes propõe ainda que seja anexada a presente Ata uma carta de
protesto pelo ocorrido, escrita pelo irmão do referido paroquiano Sr. Orildo de Lima e Silva ao prefeito
de Novo Hamburgo. A proposta é secundada, votada e aprovada. O Revdo. Jerry Andrei Silva dos
Santos propõe que seja feita uma carta de homenagem a Sra. Maria Stabel paroquiana da Paróquia da
Trindade, possivelmente a mais antiga episcopaliana viva e última renascente que foi confirmada pelo
bispo Kinsolving, manifestando a alegria e gratidão da Diocese Meridional pela sua vida e exemplo. A
proposta é secundada, votada e aprovada. O Revdo. Joel da Silva Soares solicita a palavra, e propõe
que na presente Ata seja feita uma menção de reconhecimento e gratidão pela vida e testemunho de
Dom Egmont Machado Krischke que foi o primeiro primaz da IEAB, em homenagem ao primeiro
centenário de seu nascimento completado no ano de dois mil e nove. A proposta é secundada, votada e
aprovada. Logo após, o Revdo. Ives Vergara Nunes fala sobre o projeto “sabão solidário” que está
sendo desenvolvido pela Paróquia de Todos os Santos, em que o sabão é confeccionado
comunitariamente através do reaproveitamento de óleo de cozinha, e o recurso arrecadado com a
venda dos sabões é destinado para a Escola Dominical da referida Paróquia. O Revmo. Presidente
incentiva as outras comunidades da Diocese a criarem projetos semelhantes, afirmando a importância
da educação para práticas ecológicas e solicitando que as comunidades se empenhem neste sentido. Às
dez horas e quinze minutos, o Revmo. Presidente interrompe a sessão para a foto oficial do Concílio, o
plantio de uma árvore comemorativa, e sucessivo intervalo para o cafezinho. Às dez horas e cinqüenta
e seis minutos, o Revmo. Presidente reinicia a sessão e passa a palavra ao Revdo. Humberto Maiztegui
Gonçalvez, coordenador da Comissão de Eleições, que faz alguns esclarecimentos sobre o processo
eleitoral. A Primeira Secretária faz a chamada da delegação leiga, computando um total de quarenta e

um delegados leigos presentes, em seguida procede a chamada da Lista Oficial do Clero computando
um total de vinte clérigos presentes, totalizando sessenta e um (61) delegados clericais e leigos aptos a
votar. Em seguida são distribuídas as cédulas eleitorais e dados esclarecimentos sobre as mesmas.
Após a votação os membros da Comissão de Eleições recolhem as cédulas e se retiram do plenário
para proceder a contagem dos votos. Dando continuidade ao programa o Revmo. Presidente passa a
palavra a Revda. Marinez Rosa dos Santos Bassotto para, em nome da Comissão de Planejamento
Pastoral e Missão, falar sobre o Censo Diocesano. A Revda. Marinez informa que o prazo para a
entrega dos formulários devidamente preenchidos era o final do mês de outubro de dois mil e nove,
mas que em virtude do baixo retorno das paróquias e missões o prazo foi estendido até o final do mês
de novembro, no entanto ainda não chegaram as mãos da CPPM uma boa parte dos dados das
paróquias e missões. Diz que o Censo é importante para a realização de uma adequada avaliação da
vida diocesana e que a partir desta tabulação serão também revisados os status canônicos das paróquias
e missões, e informa ainda que durante o interregno conciliar, foi desenvolvido um software de banco
de dados em formato ACCES para a informatização do cadastro do Censo Diocesano e criação de um
cadastro paroquial unificado possibilitando cruzamento de dados e maior enriquecimento de
informações, podendo ser utilizado para pesquisas filtradas conforme o interesse de busca de
informação de cada paróquia, e afirma que o referido software será disponibilizado a todas as
comunidades que entregarem o censo, fazendo um apelo para que as paróquias e missões, que ainda
não o fizeram, enviem os dados para o Escritório Diocesano o mais breve possível e informando que a
data limite para o envio será o dia cinco (05) de julho de dois mil e dez (2010). A seguir o Revmo.
Presidente informa que em reunião com a Diretoria Diocesana da UMEAB, partilhou de seus
sentimentos e frustrações, salientando que a Diretoria está já há um ano além do prazo do seu mandato,
e que não pôde realizar a Assembléia para a eleição de uma nova diretoria porque não houve resposta
por parte dos núcleos paroquiais, não havendo quórum para a realização da mesma; informa que
reconduziu o grupo por mais este ano e está convocando juntamente com a Diretoria Diocesana, a
Assembléia da UMEAB para o dia dezesseis (16) de outubro de dois mil e dez (2010), passando logo
após a palavra para a Sra. Ciloé Menezes, Presidente da Diretoria Diocesana da UMEAB. A Sra. Ciloé
convida o Revdo. Jorge Alberto da Rosa, que é o capelão deste sodalício, para juntar-se à diretoria à
frente da assembléia conciliar, passando a historiar as dificuldades enfrentadas pela Diretoria
Diocesana, destacando especialmente os problemas de comunicação e a falta de apoio, reivindicando
colaboração ao trabalho da UMEAB e fazendo um apelo para que o clero esteja junto com este
sodalício, solicitando particularmente a participação das clérigas. Informa também a existência de um
web blog da UMEAB Diocesana, distribuindo em seguida para todos os núcleos paroquiais, um folder
com o programa de ação para dois mil e dez, uma ficha para avaliação da gestão do triênio dois mil e
sete a dois mil e nove, e o regulamento da Diretoria Diocesana da UMEAB da Diocese Meridional.
Logo após, o Revmo. Presidente passa a palavra ao Revdo. Francisco de Assis da Silva, clérigo da
Diocese Meridional e Secretário Geral da IEAB para divulgação do trabalho da Secretaria Geral da
IEAB através de uma apresentação áudio-visual, fazendo um balanço de sua participação na referida
Secretaria e destacando: a Reestruturação da Secretaria Geral com a criação dos Grupos de
Trabalho (GTs) de Finanças, de Comunicação, de Missão, de Educação Cristã, e do Serviço Anglicano
de Desenvolvimento (SAD); o Desempenho Financeiro, especialmente a eliminação do
endividamento externo; as Visitas e viagens a todas as dioceses duas vezes e ao Distrito Missionário
quatro vezes, a participação em eventos ecumênicos nacionais e as treze viagens internacionais; a
Participação “ex ofício” em reuniões do Conselho Executivo do Sínodo, da Junta Nacional de
Educação Teológica, da Câmara dos Bispos entre outras; Enfatizando o trabalho realizado pelo GT de
Comunicação especialmente em relação ao Estandarte Cristão, aos Sites, e Serviço de Notícias da
IEAB; pelo Serviço Anglicano de Desenvolvimento através da articulação dos serviços de Diaconia na
IEAB, e pelo GT de Finanças através da sistematização e controle de gestão orçamentária e
transparência na relação com as dioceses. Agradecendo em primeiro lugar a Diocese Meridional por
sua cedência para atuar como Secretário Geral, e também a todas pessoas que fazem parte desta
Diocese e que foram cooptadas para auxiliar a Secretaria Geral atuando em vários dos GTs
mencionados e também nas Comissões Nacionais; frisando a relação transparente com o Grupo Gestor
e ressaltando que a Diocese Meridional tem sido a maior cooperadora com a Província tanto na

disponibilização de pessoas quanto através da manutenção de sua quota. Encerrando sua explanação
com a leitura de uma carta de saudação enviada pelo Bispo Primaz Dom Maurício Andrade a este
Centésimo Décimo Sétimo Concílio da Diocese Meridional. Em seguida, o Revmo. Presidente passa a
palavra para o Revdo. Ives Vergara Nunes que orienta os conciliares sobre os procedimentos para o
almoço, sendo suspensa a plenária às doze horas e trinta e quatro minutos. Às quatorze horas e dez
minutos, o Revmo. Presidente reinicia os trabalhos da sessão passando a palavra a Revda. Cláudia
Regina Prates Coordenadora da Comissão de Acolhida que anuncia a presença dos visitantes: Srta.
Natália Feldens Maiztegui membro da Coordenação Diocesana da UJAB, Sras. Lori Stein membro da
Diretoria Diocesana da UMEAB, Maria Conceição membro da Paróquia da Bênção Divina em São
Francisco de Paula, Célia Vargas membro da Paróquia de Todos os Santos em Novo Hamburgo, Maria
Aparecida Pereira da Rosa membro da Diretoria Diocesana da UMEAB, Ângela Eleni Battanoli
Hallberg membro da Paróquia da Graça Divina em Viamão, Cláudia Regina Laurin da Rosa, membro
da Paróquia de Cristo Redentor em Araranguá, Marlene Melo Soares e Talita Tochetto Olders. Logo
após o Revmo. Presidente em nome da Coordenação da Irmandade de Santo André convida os irmãos
e irmãs membros de Ordens e Irmandades da Diocese para no dia vinte e dois de maio, participar na
Paróquia São Lucas em Canoas de uma reunião para definição da coordenação do movimento de
Encontros de Ordens e Irmandades para o próximo ano, e anuncia que no dia vinte e um de agosto,
também na Paróquia São Lucas, em Canoas acontecerá o Oitavo Encontro de Ordens e Irmandades da
Diocese Meridional. Dando continuidade ao programa, o Revmo. Presidente passa a palavra para o
Coordenador da Comissão de Eleições, para mencionar os nomes dos clérigos e leigos eleitos para as
diversas comissões, conselhos e pastorais, bem como o número de votos que cada um recebeu,
conforme segue: para a Comissão de Relações Ecumênicas e Diálogo Inter Religioso foram eleitos o
Revdo. Jessé Castro Ramos para o mandato de três anos com cinqüenta e cinco votos, Revdas.
Marinez Rosa dos Santos Bassotto para o mandato de dois anos com cinqüenta e três votos e Ana Rita
Cruz da Cruz para o mandato de um ano com cinqüenta e três votos e as leigas Sras. Ciloé Menezes
para o mandato de três anos com cinqüenta e um votos, Maria Aparecida Pereira da Rosa para o
mandato de dois anos com quarenta e sete votos e Nisabeth Miranda de Oliveira para o mandato de um
ano com quarenta e seis votos. Para a Comissão de Liturgia e Música foram eleitos os Revdos. Josué
Soares Flores para o mandato de três anos com cinqüenta e três votos, Caio Márcio Álvares Lacerda
para o mandato de 2 anos com cinqüenta e dois votos e Revda. Ana Rita Cruz da Cruz para o mandato
de um ano com quarenta e sete votos e a Sra. Helena Lamego Gastal de Castro Ramos para o mandato
de três com cinqüenta e três votos, sendo ainda composta a referida comissão pelos leigos eleitos em
Concílio anterior Profa. Suzana Maria de Oliveira Prado com mandato de dois anos e Sr. André Vargas
com mandato de um ano. Para a Comissão de Direito Canônico foram eleitos o Revdo. Côn. Carlos
Getúlio Hallberg para o mandato de três anos com trinta e oito votos e o Sr. Paulo Roberto Ribeiro
Santos para o mandato de três anos com cinqüenta e três votos, sendo ainda a referida Comissão
composta pelos Revdos. Francisco de Assis da Silva com mandato de dois e anos e Jessé Castro
Ramos com mandato de um ano e pelas leigas Dra. Renata Gabert de Souza com mandato de 2 anos e
Sra. Vera Regina de Almeida Machado com mandato de um ano eleitos em Concílio anterior. Para o
Tribunal Eclesiástico foram eleitos os Revdos. Jorge Alberto da Rosa para o mandato de três anos
com trinta e seis votos e Carlos Getúlio Hallberg como suplente para o mandato de três anos com vinte
e cinco votos, sendo ainda o referido Tribunal composto pelos clérigos eleitos em Concílio anterior
Revdos. Joel da Silva Soares com mandato de 2 anos e Egon Feldens com mandato de um ano. Para o
Conselho Diocesano foram eleitos o Revdo. Jerry Andrei Silva dos Santos para o mandato de 3 anos
com trinta e seis votos e o Sr. Paulo Renato Stein Barcelos para o mandato de três anos com trinta e
dois votos, sendo ainda o referido Conselho composto pelos Revdos. Caio Márcio Álvares Lacerda
com mandato de dois anos e Ives Vergara Nunes com mandato de um ano e pelos leigos Dra. Renata
Gabert de Souza com mandato de dois anos e Air Paulo Luz com mandato de um ano eleitos em
Concílio anterior. Após o anúncio, a assembléia conciliar acolhe o resultado com uma salva de palmas.
A seguir o Revmo. Presidente convida os párocos a apresentarem os delegados paroquiais que
participam pela primeira vez no Concílio da Diocese Meridional, são eles: Sras. Odete Oliveira da
Missão da Santa Mônica em Porto Alegre, Cloé Espírito Santo Brizolla da Paróquia da Ressurreição
em Porto Alegre, Maria do Carmo Machado da Paróquia do Calvário em Nova Santa Rita, Inês Rocha

da Paróquia da Páscoa em Praia Grande, Elizabeth Vargas da Paróquia do Redentor em Porto Alegre,
Delma Sarmento Dutra da Missão do Natal em Glórinha, Vera Maria Araújo da Paróquia da Trindade
em São Leopoldo, Srs. Paulo Sobrinho, da Paróquia da Ascensão em Porto Alegre, Adilceu de Oliveira
da Paróquia São Lucas em Canoas, Auderlei Sidnei Schroeder da Missão São Pedro em Canela,
Cláudio Sarmento Dutra da Paróquia São Paulo em Cachoeirinha, Deoclécio Soares Rech da Paróquia
da Virgem Maria em Caxias do Sul e Srta. Graziele dos Santos Machado da Missão do Crucificado em
Sapucaia do Sul. Após o que o Revmo. Presidente dá uma palavra de acolhida a todos eles e demonstra
sua alegria pela renovação das lideranças paroquiais. E prosseguindo convida o Revdo. Humberto
Maiztegui Gonçalvez para falar sobre a nova linha editorial do Devocionário Sementes e sobre a
utilidade do mesmo para as necessidades pastorais e missionárias, e avisa que há exemplares à
disposição para serem comercializados aos interessados. Passando a seguir a palavra para a Revda.
Leane Rachel Kurtz de Almeida que fala sobre os vinte e cinco (25) anos da Ordenação Feminina no
Brasil, e anuncia que haverá um Encontro Celebrativo em Curitiba nos dias quinze (15) e dezesseis
(16) de maio do corrente ano, em comemoração ao jubileu de prata da Ordenação da Revda. Carmem
Etel Alvez Gomes, a primeira mulher ordenada na IEAB; discorrendo sobre o preconceito existente
ainda hoje nas comunidades, e afirmando que apesar das dificuldades muitos desafios foram superados
e a cada dia torna-se mais clara a certeza de que a decisão tomada a vinte e cinco anos atrás foi
acertada, e que as mulheres se mostram cada vez mais capazes para exercerem o ministério sagrado em
sua tríplice ordem. Anuncia também que para o mês de setembro do corrente ano está sendo
organizado um Grande Encontro Nacional de Mulheres Ordenadas e Leigas. A seguir o Revmo.
Presidente fala sobre o processo histórico que desencadeou a autorização da Ordenação Feminina no
Brasil afirmando que o mesmo foi encampado por Dom Plínio Lauer Simões, então bispo da Diocese
Sul Ocidental. Dando continuidade ao programa relata as atividades referentes à Campanha Ecumênica
da Fraternidade de dois mil e dez, explicando que originalmente este é um programa da Igreja Católica
Apostólica Romana, mas que a cada cinco anos é aberta para as Igrejas membros do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), e realizada sob a liderança do referido Conselho; destacando que
o tema da Campanha deste ano é “Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”; e afirmando que
todo o processo, tanto da elaboração da Campanha quanto da gestão do fundo das ofertas levantadas
no Domingo de Ramos, é coordenado ecumenicamente. Relatando também que esteve presente no
Lançamento Nacional da Campanha, no Rio de Janeiro, participando após de um seminário de reflexão
sobre o tema, e em nível regional, também na condição de Presidente do CONIC RS participou, em
Porto Alegre, de uma entrevista coletiva no lançamento da Campanha na sede da CNBB e também de
um debate e homenagem na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A seguir o
Revdo. Ives Vergara Nunes pede a palavra, para falar sobre a sua atuação como representante da IEAB
junto ao CONIC Nacional, especialmente na condição de Coordenador do Conselho Fiscal e informa
que na última reunião do Conselho Fiscal, foram examinados os relatórios apresentados pela auditoria
realizada nas contas financeiras do CONIC-Nacional, no triênio dois mil e seis a dois mil e nove e
foram detectados graves indícios de estelionato e desvio de verbas, o que levou o Conselho Fiscal a
não aprovar as referidas contas e solicitar a completa apuração dos crimes e a devida responsabilização
dos envolvidos; informa ainda que já relatou esta situação ao bispo primaz da IEAB. Após o que o
Revmo. Presidente fala sobre a fragilidade das instituições da Igreja, demonstrando seu apoio a decisão
do Conselho Fiscal do CONIC Nacional e afirmando que não podemos compactuar com este tipo de
desonestidade. Em seguida o Revmo. Presidente passa a palavra para a Revda. Cláudia Regina Prates,
Coordenadora da Comissão de Acolhida para fazer o registro da presença da Sem. Tatiane Vidal dos
Reis, que é uma vocação sacerdotal oriunda desta paróquia anfitriã e que trabalhou exaustivamente na
infra estrutura deste Concílio, tanto na condição de estagiária na secretaria do Escritório Diocesano
organizando as pastas e demais materiais necessários aos conciliares como durante o evento
assumindo, em conjunto com membros da Paróquia de Todos os Santos, a recepção e a realização das
inscrições. Logo depois o Revmo. Presidente passa a palavra para a Coordenação diocesana da UJAB,
que divulga o Encontro de Jovens que acontecerá no dia vinte e três (23) de maio próximo vindouro,
na Sede do Seminário Teológico Dom Egmont Machado Krischke (SETEK) em Porto Alegre e que
tem por objetivo pintar o muro do Seminário, anuncia que o prêmio da rifa organizada pela juventude
no ano de dois mil e nove saiu para uma paroquiana da Paróquia do Calvário em Nova Santa Rita

sendo passado às mãos da Revda. Leane Rachel Kurtz de Almeida. A Sra. Ciloé Menezes na condição
de Presidente Diocesana da UMEAB solicita a palavra, e anuncia que a Diretoria Diocesana da
UMEAB repassará um recurso financeiro para auxiliar a UJAB em seu trabalho. A seguir, o Revmo.
Presidente lembra que o próximo Concílio será realizado na Paróquia da Virgem Maria em Caxias do
Sul e passa a palavra ao Revdo Josué Soares Flores para explicar o que já está sendo planejado pela
Paróquia, sendo confirmada a seguinte data: do dia vinte e nove (29) de abril a primeiro (1°) de maio
de dois mil e onze (2011). O Revdo Josué explica que a Paróquia está se organizando para utilizar uma
casa de retiros onde os custos de hospedagem são menores que em hotéis possibilitando assim que o
Concílio seja realizado em um só lugar, porque a Paróquia não tem infra estrutura suficiente para
hospedar os conciliares, e avisa que maiores informações serão encaminhadas no devido tempo. O
Revmo. Presidente abre para a plenária a possibilidade de candidaturas de paróquias para hospedarem
os próximos concílios. O Revdo. Paulo Roberto Duarte em nome da Paróquia de Cristo Redentor em
Araranguá solicita a permissão para receber o concílio em dois mil e doze (2012), ano em que a
Paróquia estará completando seu sexagésimo aniversário. Em seguida o Sr. Juliano Cavedon em nome
da delegação da Catedral da Santíssima Trindade oferece a referida comunidade para receber o
Concílio Diocesano em dois mil e treze (2013), ano em que e comemora o centésimo décimo
aniversário de Dedicação do Templo. A Dra. Edna Winkler, em nome da Paróquia da Ascensão propõe
que o Concílio de dois mil e dezesseis (2016), seja hospedado pela referida comunidade, já que neste
ano a mesma comemorará seu centenário. Sendo todos os oferecimentos aceitos pela assembléia
conciliar. A seguir o Revmo. Presidente consulta o Revdo. Ives Vergara Nunes Presidente do Conselho
Diocesano a respeito da data de sua primeira reunião, ficando destinada para tanto a segunda quinzena
do mês de maio, sendo o dia vinte e um (21) de maio a sugestão. A seguir, o Revdo. Carlos Getúlio
Hallberg propõe a realização de uma reunião conjunta da Comissão de Direito Canônico, da Delegação
Diocesana ao XXXI Sínodo Geral da IEAB e do Dr. Edegar da Silva Quintana membro da Comissão
Nacional de Direito Canônico para tratar sobre o estudo das propostas de mudança nos Cânones Gerais
da IEAB, ficando estabelecido que a reunião acontecerá no dia doze (12) de maio do corrente ano na
sede do Escritório Diocesano, às quatorze horas. A seguir, o Revmo. Presidente convoca as diversas
equipes de trabalho para que venham a frente da plenária, pedindo que se registre em Ata um voto de
louvor e gratidão a comunidade da Paróquia de Todos os Santos, seu pároco Revdo Ives e todos os
irmãos e irmãs leigos que demonstraram na prática o lema deste Concílio ao “acolher no serviço”
todos os que aqui estiveram nestes dias, dando uma palavra de agradecimento à paróquia pela
hospedagem, e por todo o trabalho realizado, desde as reformas para melhor receber os conciliares até
a manutenção e limpeza dos espaços utilizados, após o que, a assembléia conciliar acolhe as equipes
apresentadas com uma calorosa salva de palmas. O Revmo. Presidente também solicita as orações dos
conciliares pela sua viagem, a Genebra, na Suíça, como representante oficial da IEAB junto ao
Conselho Mundial de Igrejas. Às quinze horas e vinte e um minutos a sessão é encerrada, passando-se
logo após a Celebração Eucarística, oportunidade em que o Bispo Diocesano Dom Orlando Santos de
Oliveira declarou oficialmente encerrados os trabalhos do Centésimo Décimo Sétimo Concílio
Diocesano da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e que contou com a
presença e participação do clero diocesano, leigos e leigas membros de diversas comunidades da
Diocese, durante a qual foram homenageados os aniversariantes dos meses de março e abril do
corrente ano e houve uma benção especial sobre o casal Adi e Odete Lima e Silva que completaram
mais um aniversário matrimonial. Após a Celebração foi oferecido a todas as pessoas presentes um
Café Colonial.

Revda. Marinez Rosa dos Santos Bassotto
1ª Secretária

