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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	! 

 
 

	

03	
05	

	

Max	Enke	
Gerda	Meyer	
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. 

	
	
	

COMPLEXIDADE	DO	AMOR						Marcos	Costa	Filho	
	

Amar	pode	ser	simples	ou	complicado	
Depende	do	quanto	se	esteve	apaixonado,	talvez.	.	.	

Como	cultivar	um	belo	jardim,exige	um	quotidiano	trabalho,	
mas	compensa	quando	vem	o	colorido,	
ao	florescer	rosa,	margarida,	jasmim.	
O	cuidar	de	um	amor,	esmerado,	

proporciona	retorno	em	momentos	felizes.	
Dias	que	passam	em	minutos,	pouco	tempo	que	vale	uma	vida.	

É	como	colher	lindas	flores,	
e	ao	deliciar-se	com	seus	perfumes,		
esquecer-se	qualquer	dor	sentida.	

É	recolher	alegre	os	amores,	
curando	todos	os	queixumes.	

Coração	que	pulsa	enamorado,busca	no	concerto	do	existir	
o	afino	da	música	a	tocar,	

com	outros,	juntinhos	a	sentir,		
em	uníssono,	o	som	de	amar	!	

 
 

 
 

 

	

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		-		03	a	09\12\2017,aD 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	
Rua	Gal.	Neto,	382	–	96200-010	-		Pça.	Tamandaré	
Primeiro domingo do ADVENTO 

Ano B – LOC pág. 980 
Is	64,1-9		-		Sl	80		-		I	Co	1,3-9	

Santo	Evangelho	São	Marcos	13,24-37	
A		t		i		v		i		d		a		d		e		s										p		a		r		o		q		u		i		a		i		s	:	

Domingo\26	–	10	h	–	Santa	Eucaristia	
Celebração	do	Santo	Batismo	

Celebrante	e	pregador:	Rev.	Aires	Paiva		
-	terça\05	–	Reunião	do	Clero\Pelotas	

-	quarta\06	–	10	às	11:30	h	–	Rádio	Cassino	=	3232	0212	
participação	do	Reitor	no	programa	Manhã	Especial		

19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênçãos	da	Saúde	
quinta-feira\07	–	14	h		Reunião	das	Mulheres\	UMEAB	–	Equipe	de	Liturgia	
-	sábado\09	–	9	às	16	h	–	Concílio	extraordinário		(Estatuto	e	Cânones)	

Catedral	do	Redentor	–	Pelotas	
18	h	–	Culto	Ponto	de	Evangelização	Ressurreição	-	Cassino	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s	:	
-	segunda-feira\04	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	

-	20	h		–	Grupo	de	AA	
-	quarta-feira\06		–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	

-	Brechó	da	UMEAB	(até	sexta)	
-		20	h						-	Grupo	de	AA	

	

  

 

  
 

 
  



 

07\12 – Santo AMBRÓSIO 
 

          Nasceu numa família romana cristã por volta de 340 e foi criado em 
Augusta dos Tréveros (moderna Trier, Alemanha), a capital da Gália Bélgica. Seu 
pai também se chamava Aurélio Ambrósio e era prefeito pretoriano da Gália.. Sua 
mãe é descrita como sendo inteligente e piedosa.         
          Os irmãos de Ambrósio, Sátiro (que foi o tema de sua De excessu fratris 
Satyri) e Marcelina, são também venerados como santos. Conta a lenda que, 
quando criança, um enxame de abelhas pousou no seu rosto enquanto dormia no 
berço e deixou para trás uma gota de mel. Seu pai considerou o fato um sinal de 
sua futura eloquência e, por isso, recebeu o apelido de "língua de mel". É por 
conta desta tradição que abelhas e colmeias geralmente aparecem junto aos 
santos\as na arte cristã. 
           Depois da morte prematura de seu pai, Ambrósio seguiu-o na profissão 
sendo educado em Roma (onde estudou literatura, direito e retórica). O prefeito 
pretoriano da Itália, Sexto Cláudio Petrônio Probo, primeiro deu-lhe uma posição 
em seu conselho e, por volta de 372, fê-lo prefeito consular (governador) da 
Ligúria e Emília, cuja capital era Mediolano. 
              Ele permaneceu na função até 374, quando foi aclamado bispo da 
cidade. Ambrósio era muito popular e, como havia sido governador da principal 
cidade do ocidente romano, estava sempre junto da corte do imperador romano 
Valentiniano I. Ambrósio jamais se casou. 
              No fim do século IV, havia uma profunda divisão entre os fieis na diocese 
de Mediolano, colocando de um lado os católicos (como eram chamados todos os 
cristãos na época) e os arianos. Em 374, o bispo Auxêncio de Milão, um ariano, 
morreu e seus partidários rapidamente tentaram eleger um sucessor. Ambrósio 
correu para a igreja onde a eleição seria realizada com o objetivo de evitar um 
escândalo, o que era provável. Seu discurso foi interrompido por um grito de 
"Ambrósio, bispo!", acompanhado logo por toda a assembleia[8]. 
              Ambrósio era conhecido por ser católico, mas era também tolerável para 
os arianos por conta da forma caridosa com que ele tratava os temas teológicos 
envolvidos na disputa. A princípio, ele recusou energicamente o cargo, pois ele 
não estava de forma alguma preparado: ele não era nem batizado e nem estudara 
teologia. Ao ser nomeado, Ambrósio fugiu para a casa de um colega tentando se 
esconder. Ao receber um carta do imperador Graciano elogiando a conveniência 
de Roma nomear indivíduos evidentemente merecedores de funções sagradas, o 
partido de Ambrósio o entregou. No espaço de uma semana, ele foi batizado, 
ordenado e sagrado bispo de Mediolano. 
              Como bispo, Ambrósio imediatamente adotou um estilo de vida 
asceta, usando seu dinheiro para os pobres e doando todas suas terras. 
Apenas uma parte foi reservada para Marcelina, sua irmã, que se tornaria 
freira. Ele entregou sua família aos cuidados de Sátiro e foi nesta época 
que Ambrósio escreveu "A Bondade da Morte". 
Morreu em 04 de abril de 397 (aos 57 anos) em Mediolano, Itália Anonária. 
 
 
 

08\12 -  Dia Nacional da Família 
Esta data é comemorada, no Brasil, com o propósito de homenagear 

 e lembrar a importância da presença da "instituição" familiar 
 na vida de uma pessoa, ajudando-a na formação da educação, 

 da cultura, da moral e da ética comum a todos. 
Família não é apenas “mamãe e papai”, mas também todas as pessoas 

que cuidam, protegem e amam. Uma família pode ser formada pelos avós, 
pela “mãe solteira”, pelo “pai solteiro” ou, até ainda, pela mamãe e mamãe 
ou pelo papai e papai. O que importa é quem cuida, quem educa e quem 

AMA e não apenas quem "põe no mundo", como se diz popularmente. 
 
 

A  D  V  E  N  T  O 
 

A Coroa de Advento possui um sentido especificamente cristão: anunciar 
a chegada do Natal sobretudo às crianças, mas também para que todas 
as pessoas possam se preparar para o (re)nascimento do DEUS 
MENINO. A celebração do Santo Natal também quer demonstrar que 
Jesus Cristo é a verdadeira LUZ DO MUNDO. É tempo de espera e 
esperança, momento oportuno para que fiquemos atentos e vigilantes, 
preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor = Marãn aTha ! 
           A coroa tem a forma de círculo, símbolo da eternidade, da unidade, 
do tempo que não tem início nem fim, tal qual Cristo, Senhor do Tempo e 
da História. O círculo indica o sol no seu ciclo anual, sua plenitude sem 
jamais se esgotar, gerando vida. Os ramos verdes que enfeitam o círculo 
costumam ser de abeto, de pinus ou de ciprestes porque estas plantas 
nórdicas não perdem as folhas no inverno. É, pois, sinal de persistência, 
de esperança, de imortalidade e de vitória sobre a morte. 
           Para embelezar a coroa usam-se também laços de fitas vermelhas 
ou rosas, símbolo do amor de Jesus  que se torna Homem e também é o 
símbolo da Sua vitória sobre a morte através da Sua entrega por amor. 
Deste modo, nas guirlandas penduradas nas portas das casas, os laços 
ocupam o lugar das velas e lembram os pontos cardeais ou a cruz de 
Cristo, que irradia a Luz da Salvação ao mundo inteiro. 
            As quatro velas indicam: -1) as quatro semanas do Tempo do 
Advento; -2) as quatro fases da História da Salvação preparando a vinda 
do Salvador; -3) os quatro pontos cardeais; e - 4) a Cruz de Cristo. Ao 
centro, a vela branca represento representa Jesus, o “Sol da Salvação” 
que ilumina o mundo envolto em trevas. O ato de acender gradativamente 
as velas significa progressiva aproximação do Natal e, consequente-
mente, a progressiva vitória da Luz sobre as trevas. 

Vem, Jesus, tão esperado nossas almas libertar 
do temor e do pecado vem a Tua Paz nos dar !  (Hino 01) 

 


