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      A	n	i	v	e	r	s	a	r	i	a	n	t	e	s	
 

...	conta	as	bênçãos	dize	quantas	são,		
recebidas	da	DIVINA	MÃO	! 

 
 

	

06	
06	
	

	

Miriam	Piragine	
Magda	Marin	Branco	
	

	Neste	 período	 inicial	 enquanto	 o	 pároco	 estiver	 fazendo	
visitações	a	todas	as	famílias	a	fim	de	(re)conhecer	as	OVELHAS	e	
anotar	 dados	 para	 o	 FICHÁRIO	 PAROQUIAL,	 por	 favor,	
comunique	ao	reverendo	as	datas	de	aniversários	–	casamentos	–	
etc,	 para	 incluirmos	 nas	 celebrações	 dominicais	 (em	 ação	 de	
graças)	e	publicarmos	nesta	parte	do	boletim.	
								Obs.	Caso	desejar,	agende	com	o	reverendo	qual	o						
																		melhor	dia\hora	para	receber	uma	visita	pastoral    

	

Quem	é	o	teu	“deus”	?											Níves	Prestes\IELB\1997	
Brasileiro,	quem	é	o	teu	“deus”	?				Será.	.	.	
O	trabalho,	a	superstição,	o	trabalho,	a	posição	?	
	

Aquem	adoras,	brasileiro	 ?	Os	deuses	do	mito,	da	 fantasia,	do	
folclore,	 da	mitologia,	 dos	 signos,	 da	 astrologia,	 do	 satanismo,	
da	bruxaria	?	
	

Ou	os	seres	da	natureza,	as	plantas	e	os	minerais	?	
Ou	adoras	bruxas	e	gnomos,	e	anjinhos	artesanais	?	
	

E	os	teus	símbolos,	teus	heróis	?	Brasileiro,	quem	serão	?	
Os	ídolos	do	“rock”,	de	vã	filosofia,	de	seitas	e	magias,	
Droga,	vício	e	pornogratia	?	
	

Brasileiro	.	.	.	
	

Muda	o	teu	rumo,	o	teu	viver,	tua	caminhada	!	
Busca	o	Deus	verdadeiro	que	é	o	Senhor	da	Pátria	Amada	!	
Entrega	a	Jesus	Cristo	teu	amor,	teu	coração	e	haverá	paz	
e	alegria	para	este	povo	sofrido	nesta	pobre	nação	!	

 
 

 
 

   

	

IGREJA	EPISCOPAL	ANGLICANA	DO	BRASIL	
	

DIOCESE	ANGLICANA	DE	PELOTAS	
	

EGREJA	do	SALVADOR	
	

Reitor:	Reverendo	Ramacés	Hartwig	
E-mail:	ramahart@yahoo.com.br	

Fones:	(53)	3232	6837	\	981	17	18	42 
BOLETIM			SEMANAL		-		01	a	07\10\2017,aD. 

Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	
Rua	Gal.	Neto,	382	–	Pça.	Tamandaré	

Décimo sétimo Domingo depois de Pentecostes 
Próprio	21		-		Êx	17,1-7		-		Sl	25,1-11		-		Fp	2,1-13	
Santo	Evangelho	São	Mateus	21-23-32	

A		t		i		v		i		d		a		d		e		s										p		a		r		o		q		u		i		a		i		s	:	
Domingo\01	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	

Celebrante	e	pregador:	Rev.	Paulo	Souza	
-	terça-feira\03	–	reunião	do	clero\Pelotas	

					-	quarta-feira\04	–	10	às	11:30	h	–	Programa	na	Rádio	Cassino	
																																						-		19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
					-	quinta-feira\05	–	14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
										-	sábado\07	–	9	às	16	h	–	Encontro	Diocesano	de	Crianças	
																						Participação	do	Projeto	Música	um	Louvor	a	Deus	
																								Paróquia	Amor	Divino	–	Col.	Santo	Antônio\Pelotas	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
															-	segunda-feira\02	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
									-	quarta-feira\04	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	
											-	quinta-feira\05	–	17:30	h	–	Santa	Casa	\	CONIC	

-	sexta\06	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito	
9	h	-	Café	dos	Pastores\COPERG	–	Igreja	Sara	Nossa	Terra	
-sábado\07	–	9	às	17	h	–	XIII	Seminário	do	CONER\Pelotas	

  

 

  
 

 
  



	

04\10   –   São Francisco, de Assis 
 

Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco, de 
Assis nasceu na Vila de Assis (Itália) em 05 de julho de 1182 e faleceu em 03 de 

outubro de 1226. Foi um frade católico romano que, depois de uma juventude 
irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, 
fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como 
Franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Com o hábito da 

pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em 
mosteiros, e com sua compreensão de que o Evangelho devia ser seguido à risca, 

imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os 
problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua 

atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da Criação 
num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se 

dedicou aos mais pobres dos pobres, e quando amou todas as criaturas 
chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da 

natureza e do ser humano, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de 
sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação  

da filosofia da Renascença. 
Francisco foi para a guerra como cavaleiro, mas doente ouviu e obedeceu a voz 

do Patrão que lhe dizia: “Francisco, a quem é melhor servir, ao amo ou ao 
criado?”. Ele respondeu que ao amo. “Porque, então, transformas o amo em 

criado?”, replicou a voz. No início de sua conversão, foi como peregrino a Roma, 
vivendo como eremita e na solidão, quando recebeu a ordem do Santo Cristo na 

igrejinha de São Damião: “Vai restaurar minha igreja, que está em ruínas”. 
Partindo em missão de paz e bem, seguiu com perfeita alegria o Cristo pobre, 
casto e obediente. No campo de Assis havia uma ermida de Nossa Senhora 

chamada Porciúncula. Este foi o lugar predileto de Francisco e dos seus 
companheiros, pois na Primavera do ano de 1200 já não estava só; tinham-se 

unido a ele alguns valentes que pediam também esmola, trabalhavam no campo, 
pregavam, visitavam e consolavam os doentes. A partir daí, Francisco dedica-se a 
viagens missionárias: Roma, Chipre, Egito, Síria… Peregrinando até aos Lugares 
Santos. Quando voltou à Itália, em 1220, encontrou a Fraternidade dividida porque 

parte dos Frades não compreendia a simplicidade do Evangelho. 
Em 1223, foi a Roma e obteve a aprovação mais solene da Regra, como ato 

culminante da sua vida. Na última etapa de sua vida, recebeu no Monte Alverne 
os estigmas de Cristo, em 1224. 

Já enfraquecido por tanta penitência e cego por chorar pelo amor que não é 
amado, São Francisco de Assis, na igreja de São Damião, encontra-se rodeado 
pelos seus filhos espirituais e assim, recita ao mundo o cântico das criaturas. O 
seráfico pai, São Francisco de Assis, retira-se então para a Porciúncula, onde 

morre deitado nas humildes cinzas a 3 de outubro de 1226. Passados dois anos 
incompletos, a 16 de julho de 1228, o Pobrezinho de Assis era canonizado por 

Gregório IX. 
São Francisco, de Assis,  é o padroeiro da Criação por seu zelo e amor 

no cuidado dos animais e da natureza que Deus criou. 

 

02\10 - Dia Internacional da Não-Violência 
Esta data, criada em homenagem ao pacifista Mahatma Gandhi, tem o propósito 

de incentivar a educação pela paz, respeitando sempre os direitos humanos. A 
violência está presente em todas as camadas sociais, destruindo as comunidades, 

provocando mortes e inúmeros prejuízos para a humanidade. A ideia é 
conscientizar a população sobre a possibilidade da resolução de questões e 

embates com a não-violência, seguindo um caminho de paz e respeito entre as 
pessoas, mesmo que estas tenham ideias diferentes ou até contrárias às nossas. 
Esta data foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em homenagem 

a figura de Mahatma Gandhi, um dos principais representantes na luta pelo 
pacifismo e no respeito dos direitos humanos e da justiça. 

Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, por consequência da sua 
tentativa de unificar pacificamente os povos hindus com os muçulmanos. A luta de 

Gandhi tinha como base quatro principais pensamentos: o amor, a verdade, a 
não-violência e a não-cooperação. 

As reivindicações propostas pelo movimento de pacificação tinham como filosofia 
o combate da violência com amor, seja por meio  

de diálogos, petições, manifestações públicas, marchas e etc. 
Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, sendo a escolha desta data como o 

Dia Internacional da Não-Violência.        	
	

C O M U N H Ã O       A N G L I C A N A 
A Comunhão Anglicana é uma associação fraternal de Igrejas Nacionais que 
está diretamente relacionada com a Igreja da Inglaterra, que é considerada a 

Tradição Religiosa mãe do país inglês. A Igreja Anglicana tem a sua autoridade 
eclesiástica e jurídica dispersa e compartilhada já que cada Província Anglicana 

(nacional ou regional) tem autonomia total. 
O estado de plena comunhão significa que há um acordo mútuo sobre doutrinas 
essenciais e que a plena participação na vida sacramental de cada Igreja está 

disponível para as comunidades anglicanas. 
As Igrejas Anglicanas defendem e proclamam a Fé Cristã como Reformada, 

Católica e Apostólica nas Escrituras e interpretadas à luz da tradição, do estudo e 
da razão. Em obediência aos ensinos de Jesus, as igrejas são comissionadas 

para proclamar as boas novas do Evangelho para toda a Criação.  
A Fé, a Ordem e a Prática estão expressos no Livro de Oração Comum, nos 
Ordinais dos séculos XVI e XVII e mais resumidamente no Quadrilátero de 

Lambeth (de 1888). Este documento definiu quatro elementos essenciais de Fé e 
Ordem para a busca da unidade cristã: 

1 - As Santas Escrituras Cristãs (do Primero e do Segundo Testamentos) como  
            a Palavra de Deus revelada; 
2 - Os Credos Niceno e Apostólico como a declaração suficiente da fé cristã; 
3 - Os Sacramentos do Batismo e da Eucaristia celebrados com as Palavras e  
            os Elementos usados por Jesus Cristo na Última Ceia, e 
4 - O Episcopado Histórico tendo nos Bispos\as que, como símbolos da unidade  
            cristã, mantém a Sucessão Apostólica. 
 


