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Belém-PA, 20 de abril de 2017.
Aos irmãos da IEAB:
Bispos, Reverendas e Reverendos, Ministras Leigas e Leigos
Ao povo em Comunhão,

A Paz e o Bem de nosso Deus!

Como é do conhecimento da IEAB, nosso Bispo Saulo Maurício de Barros solicitou
resignação e foi concedida pela Câmara Episcopal e iniciamos o processo de Eleição para Bispa
ou Bispo da Diocese Anglicana da Amazônia. Assim, durante o 11º Concílio Diocesano fora
criado o Grupo de Trabalho, constituído pelo Conselho Diocesano e mais seis pessoas presentes
no Concílio. Essa equipe reuniu-se recentemente para a elaboração do documento, em anexo,
que norteará o processo.
Com a ajuda de Deus, Luz que ilumina a caminhada pastoral da nossa Diocese,
contamos com a participação de vocês com orações e, ao mesmo tempo, com a divulgação desse
documento a toda Província, de modo oferecer a oportunidade aos chamados ao ministério
episcopal de apresentarem seus currículos, ou mesmo às comunidades de fazerem sugestões de
possíveis candidatos. Também estamos abertos a sua colaboração através de sugestões, ideias
e proposições, pois somos a Diocese caçula da Província brasileira, sendo esse processo uma
etapa desafiadora para a nossa caminhada.
Enfim, nesse Tempo Pascal que se inicia, serão cinquenta dias em que a Igreja fará
memória atualizante do Cristo Ressuscitado em meio às incertezas do mundo: a vida persiste e
a morte é vencida pela fé, pela esperança e pelo amor. Como o “discípulo amado” (cf João
20:8): ver e crer é uma tarefa constante em nossa vida de discipulado; é Testemunhar com
alegria o que nos é ensinado por nossa Tradição. A Igreja caminha porque crê e crendo anuncia
a verdade do Evangelho de Jesus Cristo.
Ver e Crer, como “discípulas e discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo”, nos
torna aptos e corajosos para anunciar com amor, em terras amazônidas, a mensagem libertadora
do Reino de Deus.
Feliz e abençoado Tempo Pascal!
Abraço fraterno,

Revdo. Claudio Corrêa de Miranda
Presidente do Conselho Diocesano

Revdo. Sérgio Augusto Santos da Silva
Secretário do Conselho Diocesano

