Relatório da Viagem de Visita Episcopal e Missionária ao Estado de Tocantins,
nos dias 14 a 19 de Abril de 2004

A Delegação:
Dom Maurício José Araújo de Andrade
Bispo Diocesano;
Reverendo Richard Charles Bartlet, Secretário de Ação Pastoral;
Reverendo Josias Alves Conserva, Presidente do Conselho Diocesano e
Secretário de Missão e Ação Social; e,
Reverenda Lúcia Borges, Primeira Tesoureira Diocesana.

A Viagem:
14 de Abril – Quarta-feira, saída de Brasília, ás seis horas da manhã,
parando para almoçar às treze horas, na cidade de Arraias.
Às treze horas e quarenta minutos, foi reiniciada a viagem, chegando a
Palmas, às dezessete horas em meio a forte temporal. A delegação hospedou-se
no hotel Pousada do Girassol. Às dezenove horas e trinta minutos, ainda com
muita chuva, dirigiu-se à cidade Satélite de Alreui, onde foi celebrada a Santa
Eucaristia pelo Senhor Bispo, auxiliado pelo Reverendo Josias e o Reverendo
Brás Rodrigues da Costa, Ministro Encarregado da Missão Organizada Mãe de
Deus, e de todo o Campo Missionário do Tocantins. Em Alreui, o Reverendo
Brás juntou-se à delegação. Estiveram presentes à celebração, vinte e três
pessoas. Às vinte e duas horas e trinta minutos, a delegação retornou ao hotel,
onde jantou e pernoitou.
15 de abril – Quinta-feira. Ás oito horas da manhã, o Senhor Bispo,
acompanhado do Reverendo Brás, foi recebido pelo Diretor da TV Palmas,
Senhor Darlan Andrade e pela Secretária de Educação, Professora Tânia Alves.
Ao meio dia, toda a delegação almoçou numa churrascaria da cidade, com
um grupo de políticos do Partido dos Trabalhadores – PT, o candidato a Prefeito
de Palmas, Raul Filho e outras personalidades da sociedade e da área política da

Capital e do Estado de Tocantins, num total de trinta e quatro pessoas. Na
oportunidade, houve confraternização, diálogo e divulgação da Igreja, quando se
verificou grande conhecimento popular e político do Reverendo Brás. A
delegação teve a tarde livre. Às dezoito horas, foi celebrada a Santa Eucaristia
pelo Senhor Bispo, no Sindicato dos Trabalhadores da Educação. com a
participação de toda a delegação e mais a Ministra Leiga Helena Ribeiro da
Silva, presentes vinte e cinco pessoas, a maioria não anglicanas. Participaram
ainda três jovens anglicanos, da Diocese Sul Ocidental, de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul.
16 de abril – Sexta-feira. Às sete horas, o Senhor Bispo, acompanhado do
Reverendo Brás, tomou o café da manhã com o subdiretor e Diretor Esportivo
da TV Palmas, Senhor Núbio de Brito. Ás dez horas, a delegação visitou a casa
da Diocese em Palmas, onde se encontrou com o ex-ministro Leigo, Educarmo
Alves da Silva e sua irmã Jordânia da Silva e a prima Marli de Oliveira,
moradores da casa.
O Senhor Bispo conversou com eles sobre a moradia na casa, a situação
de desemprego que enfrentam, alugueis e outras questões.
Ás onze horas, a delegação dirigiu-se a cidade Satélite de Taquarussu,
como passeio Turístico. De Taquarussu, às quatorze horas, a delegação foi ao
assentamento São Salvador, no município de Porto Nacional, área rural, onde
almoçou e o Senhor Bispo celebrou a Santa Eucaristia, com a participação de
sessenta pessoas, assistidas pastoralmente pelo Rev. Brás, periodicamente.
Trata-se de uma comunidade católica romana, que aceita muito bem a
Igreja Anglicana, e dedicam muito carinho ao Reverendo Brás e recebeu a
delegação, com carinhosa hospitalidade, e participaram do culto como se fossem
anglicanos dedicados e zelosos, com visível devoção. A delegação foi tratada
com bela demonstração de afeto e confraternização.
Ás dezoito horas, a delegação segui para Aliança do Tocantins, de carro
seguindo o Reverendo Brás de motocicleta à frente, chegando ao destino, às
dezenove horas e trinta minutos, hospedando-se o Senhor Bispo e o Reverendo
Richard na residência Pastoral da Missão Mãe de Deus e os Reverendos Josias e
Lúcia no Hotel São Francisco.
17 de abril – Sábado – Ás nove horas da manhã, a delegação, sempre
guiada pelo Reverendo Brás, de moto, foi ao assentamento de Muarama, onde
está a Comunidade de São Marcos, no município de Aliança do Tocantins,
numa área rural. É também uma comunidade de maioria Católica Romana,
assistida mais de perto pelo Reverendo Brás. A delegação foi recebida também
com muito carinho e confraternização. Serviram almoço, realizaram um torneio
de futebol e o Senhor Bispo celebrou a Santa Eucaristia, sendo pregador o

Reverendo Josias. Participaram cerca de oitenta pessoas, entre adultos, jovens e
crianças.
Às dezessete horas, a delegação retornou ao hotel em Aliança, a partir daí,
incluídos o Senhor Bispo e o Reverendo Richard, tendo em vista ter chegado à
casa Pastoral, um grupo de vinte pessoas da Comunidade de São Miguel, outra
área rural de Aliança, a única que a delegação não pôde visitar.
À noite, a delegação foi à Casa Pastoral, onde conheceu o grupo da
Comunidade de São Miguel, e, em seguida, visitou uma família vizinha, da qual
uma Senhora de nome Alba, jornalista, era candidata à Confirmação.
18 de abril 2º- Domingo da Páscoa, as nove horas, a delegação dirigiu-se
novamente à Casa Pastoral, desta vez para a Ministração do IMDC, pelos
Reverendos Josias e Lúcia Borges, com o Tema “Origem do Cristianismo –
Igreja Primitiva”. O IMDC teve início com uma Devocional dirigida pela
Reverenda Lúcia e, em seguida, palavras iniciais proferidas pelo Senhor Bispo.
Ato contínuo, o Reverendo Josias deu inicio ao desenvolvimento do tema,
enquanto o Reverendo Richard fazia, em separado, um estudo bíblico e
recreação com as crianças.
Participaram dos estudos, representantes das comunidades do Estado de
Tocantins, exceto da comunidade São Salvador, num total de sessenta pessoas.
Ás doze horas e trinta minutos, houve intervalo para o almoço. Ás treze e
trinta, o IMDC foi reiniciado, encerrando-se às quatorze horas e trinta minutos.
Em seguida, houve uma apresentação teatral das crianças, coordenada
pelo Reverendo Richard.
O Reverendo Richard foi uma boa surpresa, conquistando as crianças e
dando um exemplo de liderança e muita habilidade com elas. As crianças
terminaram parecendo conhecê-lo a muito tempo e dedicaram a ele grande
manifestação de amizade e carinho.
Em seguida, o Senhor Bispo fez uma explanação sobre a Bíblia, muito
bem aceita e aplaudida por todos.
Às quatorze horas e trinta minutos, todos se dirigiram ao Templo da
Missão Mãe de Deus, onde foi celebrada a Santa Eucaristia pelo Senhor Bispo e
todos os clérigos presentes, quando foram confirmados três membros e
recebidos dois. Foram as primeiras confirmações celebradas pelo Senhor Bispo,
Dom Maurício de Andrade. Participaram da celebração oitenta pessoas, entre
clérigos, membros e convidados.
Após o culto a delegação, juntamente com o Reverendo Brás foram à
residência do Senhor Romeu, filho da Srª Helena onde foi servido lanche e longa
e agradável conversa entre todos. Dali, às dezenove horas, a delegação viajou
para a cidade de Gurupi, lá chegando às vinte horas e trinta minutos, se
hospedando no Hotel Pálace.

19 de abril – Segunda-feira. A delegação, acompanhada da Irmã Alba
Costa, visitou o Jornal Semanário A Notícia, que entrevistou o Senhor Bispo.
Em seguida, visitou a Universidade Municipal do Gurupi, onde foi recebida pelo
magnífico Reitor Valmir de Souza Soares.
O Senhor Bispo foi entrevistado por repórteres do Departamento de
Comunicação da Universidade. Esta entrevista será veiculada através do
WEBSITE – www.unirg.edu.br
Em seguida a delegação se dirigiu ao Escritório do Portal “Gurupinete”.
Onde conversou com Welinton e Leandro, deixamos material para a coluna
Chique-Choque.
A seguir, a delegação visitou as casas da irmã Alba Costa e do seu irmão.
O Senhor Bispo ministrou Bênção nas duas residências e no Escritório do
Portal “Gurupinete”.
Finalmente a delegação, juntamente com a irmã Alba Costa almoçaram
em um restaurante da cidade, de onde viajaram de volta a Brasília, onde
chegaram as vinte e duas horas.
Foi uma viagem muito abençoada, com boas surpresas muito positivas. O
Reverendo Brás deu uma demonstração de dedicação de trabalho em cinco
frentes diferentes, duas urbanas e três rurais, nas quais tivemos contato direto
com duzentos e setenta e quatro pessoas.

Dom Maurício J. Araújo de Andrade
Bispo Diocesano

Rev. Josias Alves Conserva
Secretário de Missão e Ação Social

