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Ata da Primeira Sessão

No trigésimo dia do mês de abril 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 de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul, às vinte (20) horas e quinze (15) minutos foi iniciado o Centésimo Décimo Sétimo Concílio da
Diocese Meridional (DM) da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB) com uma Celebração
Eucarística de Abertura na qual foi lida a Carta Pastoral do Revmo. Bispo Diocesano D. Orlando Santos de
Oliveira cujo tema foi: “Missão e Crescimento da Igreja” e o Lema: “Acolher no Serviço e Semear na
Esperança” baseado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo quatro (04), versículo vinte (20), perante
expressiva presença do clero e delegações leigas, e de representação ecumênica na presença do Diácono
Evaldo Pedro Loebleim da Paróquia São José Operário, representando o Padre Clair Rossa, da Igreja
Católica Apostólica Romana (ICAR), do Pastor Hardi Brandenbug da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB) representante do Serviço Ecumênico em Novo Hamburgo (SENHA), do
Pastor Hélio Schaidhauer Pacheco, representante da IECLB de Canudos e Diretor de Assistência Social do
Município de Novo Hamburgo e do Pastor Erlei Fernandes, reprentando o Apóstolo Nelcy Roratto da
Igreja Batista Cristo é Vida. Às oito (08) horas e trinta (30) minutos do primeiro (1°) dia do mês de maio
de dois e dez (2010), no templo da Paróquia de Todos os Santos com a Oração da Manhã dirigida pela
União das Mulheres Episcopais Anglicanas do Brasil (UMEAB) da Diocese Meridional iniciou a Primeira
Sessão ordinária do Centésimo Décimo Sétimo Concílio da Diocese Meridional da Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil. Às oito horas (08) e quarenta e sete (47) minutos, o Revmo. Presidente após saudar os
conciliares presentes faz menção à Celebração de Abertura do presente Concílio e ao devocional matutino
presidido pela UMEAB destacando a petição final: “Que nossos passos sejam de fé, que nossos gestos
sejam de paz, e nossas palavras aos que nos rodeiam sejam palavras de amor.” Após divulga o material
contido nas pastas dos conciliares, ressaltando a importância de que o Concílio não termine em si mesmo,
mas que cada comunidade local, possa continuar o Concílio debatendo-se nos diversos sodalícios e nas
assembléias paroquiais os temas aqui discutidos com o auxílio dos delegados paroquiais. Passando a seguir
para as nomeações dos Cargos e Comissões constituídos por Nomeação Episcopal relacionados a seguir:
Comissão de Credenciais (com mandato anual): Revdos. Jerry Andrei Silva dos Santos (Coordenador) e
Paulo Ricardo Chiechelsky, Srs. Paulo Renato Stein Barcelos e Éder Ramos Bruckhen. Comissão de
Eleições (com Mandato anual): Revdos. Humberto Maiztegui (coordenador) e Caio Márcio Alvarez
Lacerda, Srs. Paulo Antonio Bassotto e Sr. Albeniz Meneguetti. Comissão de Acolhida (com Mandato
anual): Revda. Cláudia Regina Prates (coordenadora) e Srs. Sr. Oneide de Lima e Silva e Sr. Leonardo
Dias Marquezine. Comissão de Novas Paróquias e Missões: Revdos. Carlos Getúlio Hallberg
(coordenador) com mandato de um ano e Hermes Daniel Rodriguez com mandato de dois anos, Sr. Luiz
Osório Alves com mandato de um ano e Sra. Liége Tomaz com mandato de dois anos. Historiógrafo: Sr.
Natanael Machado Barreto com mandato de três anos. Arquivista: Sem. Tatiane Vidal dos Reis com
mandato de três anos. Estatístico: Sr. Paulo Antonio Bassotto com mandato de três anos. Coordenadora
da Papepode: Sra. Eva Arrieche com mandato de três anos. Coordenador da Pastoral Hospitalar:

Revdo Joel da Silva Soares com mandato de três anos. Coordenador da Pastoral Indigenista Anglicana
(PIÁ): Sr. Erci Felisbino da Silva com mandato de três anos. Representante da IEAB/Diocese
Meridional na Supervisão do Ensino Religioso Escolar, Coordenação das Regionais De Educação
(DCR): Revdo. Enrique Antônio Illarze Delgado com mandato de três anos. Inspetor Junto ao IEAB
Prev / FAPIEB: Revdo. Ives Vergara Nunes com mandato de três anos. A seguir é feita a chamada da
Lista Oficial do clero composta de vinte e cinco clérigos com direito a assento e voto, constatando-se o
quorum de 19 presentes: Revmo. Dom Orlando Santos de Oliveira. Bispo Diocesano; Revdo. Côn. Carlos
Getúlio Hallberg. Presbítero, Pároco da Paróquia da Graça Divina, em Viamão, Capelão do Lar Alice
Kinsolving; Revdos. Jessé Castro Ramos. Presbítero, Reitor da Área Pastoral integrada pela Paróquia da
Ressurreição, em Porto Alegre; Missão de São Miguel e Todos os Anjos, Alvorada e Missão da Santa
Mônica, em Porto Alegre; Enrique Illarze. Presbítero, Reitor da Paróquia da Ascensão, em Porto Alegre;
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, MinistraEncarregada da Missão de São João Evangelista, em Triunfo e Pároca Interina da Paróquia do Espírito
Santo, em Montenegro; Revdos. Humberto Maiztegui Gonçalves. Presbítero, Reitor da Paróquia de São
Lucas, em Canoas, Pároco da Paróquia São Paulo, em Cachoeirinha e do Ponto Missionário Santo André,
em Guaíba; e Coordenador do CEAT; Jerry Andrei Silva dos Santos. Presbítero, Pároco da Área Pastoral
do Rio dos Sinos integrada pela Paróquia da Trindade, em São Leopoldo, Missão do Crucificado, em
Sapucaia do Sul e da Missão do Salvador, em Feitoria. Paulo Roberto da Costa Duarte. Presbítero, Pároco
da Paróquia Cristo Redentor e do Ponto Missionário Esperança, em Araranguá e do Ponto Missionário
Kairós, em Criciúma, SC; Francisco de Assis da Silva. Presbítero, Secretário Geral da IEAB; Revda.
Marinez Rosa dos Santos Bassotto. Presbítera, Deã da Catedral da Santíssima Trindade, em Porto Alegre.
Revdos. Ives Vergara Nunes. Presbítero, Pároco da Paróquia Todos os Santos, em Novo Hamburgo;
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; Hermes Daniel Rodrigues. Presbítero, Pároco da Paróquia da Benção Divina, em São Francisco
de Paula e Missão de São Pedro, em Canela; Paulo Ricardo Chiechelski. Presbítero, Pároco da Paróquia da
Páscoa, em Praia Grande; Revdas. Ana Rita Cruz da Cruz. Diácona, Encarregada da Paróquia do Espírito
Santo, em Montenegro e Cláudia Regina Prates. Diácona, encarregada da Paróquia São Paulo, em
Cachoeirinha; Revdos. Josué Soares Flores. Diácono, encarregado da Paróquia da Virgem Maria, em
Caxias do Sul; Walter Teixeira. Presbítero, Ministro Encarregado da Missão do Divino Salvador, em
Torres; Revdo. Côn. Joel da Silva Soares. Presbítero, Cooperador da Missão do Crucificado, em Sapucaia
do Sul, Coordenador Pastoral Hospitalar. Fazem-se as justificativas das ausências dos Revdos. Luiz Carlos
Silva Vieira em virtude do falecimento de sua mãe Sra. Alaíde Silva Vieira, Dessórdi Peres Leite e da
Revda. Taís Feldens. Em seguida é recebida pela Mesa a mensagem do Revdo. Dessórdi Peres Leite, que
está em estudo de mestrado na Califórnia, Estados Unidos da América, sendo lida para os conciliares, Dom
Orlando destaca que o Revdo. Dessórdi defendeu sua tese de mestrado em Liturgia na noite de ontem, dia
trinta (30) de abril de dois mil e dez (2010) sendo aprovado com louvor e afirma ser este fato não apenas
uma vitória pessoal do Revdo. Dessórdi, mas uma vitória para esta Diocese e para a IEAB, e avisa que o
mesmo seguirá seus estudos para o Doutorado. A seguir o Revmo. Presidente lê uma correspondência
encaminha a mesa do Concílio pela Sra. Leda Maria Fogaça, anunciando a reabertura do Ponto
Missionário na cidade de Taquara/RS, relatando que o trabalho foi oficialmente inaugurado no Domingo
de Ramos com uma Solene Celebração Eucarística com a presença de quinze (15) pessoas e rogando pelas
orações de toda a Diocese para este trabalho. O Presidente comenta que a reabertura deste novo Ponto
Missionário é um motivo de louvor e alegria para a vida da Diocese e parabeniza o Revdo. Hermes Daniel
Rodriguez e aos leigos de Taquara pela maravilhosa iniciativa. Segue-se com o relatório da Comissão de
Credenciais, constatando vinte e seis credenciais, sendo 17 paróquias e 9 missões, totalizando quarenta e
oito delegados. Passa-se a seguir a chamada da delegação leiga na seguinte ordem: Sr. Cezar Augusto A.
Lacerda, Sras. Olga Celília Glória, Elizabete Vargas, da Paróquia do Redentor, Ciloé Meneses, Cloé
Espírito Santo Brizolla, da Paróquia da Ressurreição, Srs. Enor Soares e Silva, da Paróquia São Mateus,
Assis de Lima e Silva, da Paróquia da Bênção Divina, Deoclécio Soares Rech, Sra. Paula Kazue Suzuki, da
Paróquia da Virgem Maria, Sr. Fernando da Silva Santos, Sra. Celi Vargas, da Paróquia de Todos os
Santos, Sr. Clóvis Wolkmer, Sras. Lídia Wolkmer, Vera Maria Araújo, Paróquia da Trindade, Srs. Erci
Felisbino da Silva, Paulo Jurandir Schmidt, da Paróquia da Graça Divina, Eder Ramos Bruckchen, Sra.
Nizabeth Miranda de Oliveira, da Paróquia São Lucas, Sr. Paulo Renato Stein Barcelos, Sra. Maria do

Carmo Machado, da Paróquia do Calvário, Sr. Natanael Machado Barreto, Sras. Inês Fronners Barreto, da
Paróquia do Espírito Santo, Ana Lúcia de Almeida Machado, Srs. Leonardo Dias Marquezine, Juliano
Cavedon, Paulo Antônio Bassotto, da Catedral da SSma. Trindade, Sra. Delma Sarmento Dutra, da Missão
Natal, Srs. Cláudio Sarmento Dutra, Odilon Sarmento, da Paróquia São Paulo, Sras. Eva Noeli Vater de
Freitas, da Missão S. João Evangelista, Grasiele dos Santos Machado, da Missão do Crucificado, Arai
Klein, da Missão da Santa Cruz, Elaine M. E. Nascimento da Missão de S. Miguel e Todos os Anjos, Srs.
Paulo Sobrinho, da Paróquia da Ascensão, Antônio Muniz dos Santos, da Missão do Advento, Sras. Odete
Braga de Almeida, da Missão de Sta. Mônica, Regina Sônia Hallberg Teixeira, da Missão do Divino
Salvador, Sr. Auberli Sidnei Schroeder, da Missão S. Pedro, Sras. Liége Tomaz, Inês Rocha, da Paróquia
da Páscoa. Constatando-se o quorum de 43 presentes. Sendo considerados oficialmente abertos os
trabalhos para estudos, propostas e votações. O Revmo. Presidente solicita a aprovação das regras de
ordem e programa conciliar, sendo proposto, secundado, votado e aprovado por unanimidade.
Prosseguindo o Revmo. Presidente apresenta os Cargos e Comissões relacionados a seguir: Junta de
Capelães Examinadores: Revdos. Luis Carlos Silva Vieira com mandato de um ano, Carlos Getúlio
Hallberg com mandato de dois anos e Paulo Roberto Duarte com mandato de três anos. Comissão de
Ministério: Revdos. Humberto Maiztegui Gonçalves (coordenador) com mandato de dois anos e Jerry
Andrei dos Santos um ano, Profas. Vera Lucia Simões de Oliveira com mandato de dois anos e Julia
Moroszczuk com mandato de um ano. Comissão de Arquitetura e Arte Eclesiástica: Bispo
Diocesano(presidente ex-officio), Revdo. Enrique Illarze com mandato de três anos, Dr. Paulo Edi Martins
com mandato de dois anos e Sra. Paula Kazue Suzuki com mandato de um ano. Comissão de
Comunicação: Revdo. Josué Soares Flores com mandato de três anos, Revdas. Cláudia Regina Prates com
mandato de dois anos e Tais Soares Feldens com mandato de um ano, Sra. Paula Kasue Suzuki com
mandato de três anos, Sr. Fernando dos Santos com mandato de dois anos e Sem. Tatiane Vidal dos Reis
com mandato de um ano. Conselho Administrativo da ABEDEM: Revmo. Bispo Diocesano (chanceler e
presidente “ex-officio”), Revdos. Humberto Maiztegui Gonçalves com mandato de dois anos, Caio M. A.
Lacerda com mandato de dois anos, Jorge Alberto da Rosa com mandato de um ano, Joel Soares com
mandato de um ano, Bel. Plínio Cabeda Simões com mandato de dois anos, Dr. Air Paulo Luz com
mandato de dois anos, Srs. Jurandir de Oliveira com mandato de um ano e Ricardo Hallberg Luiz com
mandato de um ano. Procurador Eclesiástico: Revdo. Dr. Francisco de Assis da Silva com mandato de
três anos, constituídos por nomeação episcopal e que são homologados em plenitude pelo Concílio. E os
Cargos e Comissões discriminados a seguir: Grupo Gestor (com mandato de três anos): Bel. José Lauro
Persh, Srs. Marcus Mancke de Oliveira e Albenis Meneguetti (executivo). Comissão de Planejamento
Pastoral e Missão (CPPM): Revdas. Leane Rachel Kurtz de Almeida (Coordenadora) com mandato de
dois anos, Marinez Rosa dos Santos Bassotto com mandato de três anos e Revdo. Marino Muniz dos Reis
com mandato de um ano, Srs. Paulo Antonio Bassotto com mandato de três anos, Paulo Roberto Santos
com mandato de dois anos e Tane Radé com mandato de um ano, constituídos por indicação do Conselho
Diocesano com anuência episcopal e que são homologados em plenitude pelo Concílio. A seguir são
registradas as presenças da Sra. Gilda Garcia de Oliveira e da Srta. Maria Cláudia Gastal de Castro Ramos,
da Paróquia da Ressurreição em Porto Alegre. Sendo lembrado que em concílio anterior, houve a decisão
de que todos os membros em plena comunhão com a Igreja, tem direito a assento e voz nas reuniões
conciliares. Em seguida o Revmo. Presidente registra a presença da Revda. Cláudia Regina Prates e do
Revdo. Josué Soares Flores, que pela primeira vez, participam no Concílio como clérigos. A seguir dá-se
continuidade ao programa do Concílio passando a palavra ao Estatístico Diocesano, Sr. Paulo Antônio
Bassotto, que inicia a apresentação áudio-visual de suas conclusões e considerações sobre os dados
estatísticos paroquiais relacionados ao ano de dois mil e nove (2009) destacando sua preocupação com a
estagnação do crescimento das paróquias emancipadas e a tendência de diminuição nas paróquias
subvencionadas, considerando-se a média de comungantes, e a diminuição do número de membros
generalizada em todos os sodalícios, destacando ainda como positivo, o aumento do número de
contribuintes e o crescimento das ações de diaconia na diocese, demonstrando o acréscimo no número de
pessoas envolvidas e atendidas, externando também a sua satisfação pelo recebimento de todos os
relatórios estatísticos paroquiais, ressaltando, no entanto, que os relatórios chegaram com muito atraso, e
afirmando a sua intenção de, a partir do próximo concílio, entregar à delegação da última comunidade a
encaminhar o relatório fora do prazo, uma “tartaruga” de pelúcia, que será levada para a comunidade e
deverá ser trazida no concílio seguinte. O Revmo. Presidente destaca a importância do relatório estatístico
e reafirma que é fundamental que os registros paroquiais sejam mantidos organizados, pois a diocese

precisa de uma boa visão estatística para poder elaborar uma eficiente estratégia missionária. O Revdo.
Francisco de Assis da Silva solicita o uso da palavra, e destaca as dificuldades do estatístico com os prazos,
e diz que a estatística é uma porta de entrada para se pensar sobre a realidade da Igreja, pois os números
“não mentem”, e sugere que a Igreja pense em um plano de ação para que possamos avançar e, construir
uma estratégia de crescimento, e propõe um voto de louvor ao trabalho do Estatístico Diocesano, que é
secundado, votado e aprovado. A seguir o Revdo. Humberto Maiztegui Gonçalves explana sobre o
processo das eleições neste Concílio e distribui aos conciliares material contendo informações gerais para
auxiliar o processo de indicações de nomes para as eleições. Sendo às dez horas e quinze minutos a sessão
plenária interrompida para o intervalo e cafezinho. O Revmo. Presidente reinicia a sessão às dez horas e
quarenta minutos, e dando continuidade ao programa passa a palavra ao Revdo. Josué Soares Flores para
apresentação do tema do Concílio “Missão e Crescimento da Igreja”. Após a apresentação o Revdo.
Humberto conduz a explanação sobre a metodologia de trabalho para aprofundamento do tema, separando
a plenária em quatro grupos denominados de “lavoura”, e indicando um relator para cada grupo,
esclarecendo que a dinâmica utilizada será de “cochicho e colheita”. Às onze horas e cinquenta e três
minutos, os relatores são convidados a apresentarem o resultado de suas “colheitas”. O relato da primeira
“lavoura”, feito pela Revda. Ana Rita Cruz da Cruz, tendo destacado os seguintes pontos: “para crescer é
preciso ousar, devemos convidar pessoas e reforçar os convites, usando para isso os meios de comunicação
como internet, por exemplo, divulgar no bairro o que fazemos, através de panfletagem, conversas sobre a
Igreja. Perder o medo e a vergonha de falar sobre religião. Precisamos nos tornar uma Igreja mais atraente
e acolhedora. É preciso termos consciência de que a Missão é tarefa de todos e não somente das lideranças.
Não devemos nos deixar abater diante de situações difíceis. Devemos ter em mente que somos chamados a
semear sempre. Nossa semeadura pode gerar frutos logo, pode demorar ou não produzir nada, isso não
depende de nós, a nós cabe semear.” O relato da segunda “lavoura”, feito pela Revda. Leane Raquel Kurtz
de Almeida, tendo destacado os seguintes pontos: “Nossa Igreja, identifica-se mais com a imagem da
senhora velha e encolhida. Devemos nos perguntar porque as igrejas tradicionais estão se esvaziando?
Falta fé? A humanidade, quer milagres imediatos? Todos querem apenas suprir as suas necessidades?
Atualmente há mais ênfase nas denominações do que no próprio Cristo. Somos uma sociedade imediatista
e consumista e isto se reflete na nossa vida comunitária. Há muitos que buscam a Igreja para suprir as suas
necessidades, o difícil é congregar. Os jovens querem uma igreja mais moderna. Por isso, devemos
questioná-los sobre o que gostariam que fosse feito de diferente, para que se sentissem motivados a
participar. Concluindo que duas coisas faltam em nossas igrejas: acolhida e testemunho.” O relato da
terceira “lavoura”, feito pelo Revdo. Jessé Castro Ramos, tendo destacado os seguintes pontos: “Em nossa
Igreja fomos educados a guardar, mas precisamos aprender a repartir, a Igreja cresce quando a gente
reparte. Alguns dos nossos problemas residem na acomodação, na dificuldade de mudar conceitos e na
descrença do nosso próprio potencial. Precisamos aprender a trabalhar em equipe, modernizar a Escola
Dominical, realizar ações de Diaconia. Precisamos sair da teoria, dar continuidade ao Concílio nas
comunidades locais.” O relato da quarta “lavoura”, feito pelo Revdo. Humberto Maiztégui Gonçalves,
tendo destacado os seguintes pontos: “somos povo frio, somos frutos da evangelização de nossos próprios
pais e das lideranças que nos antecederam, mas atualmente nós mesmos não evangelizamos. Não sabemos
evangelizar. Somos fracos em testemunho. Precisamos preparar lideranças jovens e pessoas para os
diversos ministérios da Igreja. É necessário revitalizar a Educação Cristã. A Igreja precisa buscar novos
campos missionários, por exemplo, fundar missões no litoral. Precisamos nos tornar uma igreja mais aberta
a todos, especialmente os excluídos. Devemos nos sentir convidados a superar os desafios e semear com
esperança.” Após os relatos, o Revdo. Josué faz um fechamento com suas considerações sobre os pontos
levantados pelos grupos. Em seguida, o Revmo. Presidente, passa a palavra ao Sr. Fernando da Silva
Santos, para esclarecimentos e orientações sobre a realização do almoço, sendo às doze horas e trinta e um
minutos, a sessão encerrada.

Revda. Marinez Rosa dos Santos Bassotto
1ª. Secretária

