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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	! 

 
 

	

09	
	

	

Mayara	Borges	
	

	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    

	

A	casa	de	Deus											Iracema	dos	Santos	Martins\Poesias	

Em	meio	da	noite	fria	acordei	cansada	e	triste	
e	fiquei	pensando	na	vida.	
Será	que	Deus	consegue	dormir	?	Onde	será	a	casa	de	Deus	?	
Naquele	palácio	belíssimo,	antigo	e	requintado	
e	que	bombas	e	canhões	parcialmente	destruíram	?	
Um	estilhado	o	pegaria	.	.	.	
No	morro	da	miséria	?	
Uma	pedrinha	pontuda	passaria	pelo	ombro	divino	.	.	.	
Mas	se	Ele	anda	pelas	ruas	uma	bala	chamada	perdida	
poderia	se	perder	pelo	Seu	Corpo	.	.	.	
Afinal,	onde	reside	Deus	?	
Muitos	querem	falar	com	Ele,	entram	nos	templos	
e	não	O	vêem	.	.	.	nem	eu	também;	
Procuram-nO	tão	longe	e	Ele,	ferido,	sangrando,	
curtindo	todas	as	agressões,	
está	à	porta	do	coração	humano	.	.	.	
portanto	do	meu	também.	

 
 

 
 

   

	

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		-		08	a	14\10\2017,aD. 

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

Décimo oitavo Domingo depois de Pentecostes 
Próprio	22		-		Is	5,1-7		-		Sl	19		-		Fp	3,4b-14	

Santo	Evangelho	São	Mateus	21-33-46	
	

A		t		i		v		i		d		a		d		e		s										p		a		r		o		q		u		i		a		i		s	:	
Domingo\08	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	

	-	126	anos	da	EGREJA	DO	SALVADOR	–	
Movimento	do	Cursilho	de	Cristandade	

Celebrante:	Rev.	Edison	Mattos	–	Pregadora:	Revda.	Neuza	Valério	
Almoço	comunitário	no	salão	paroquial	e	

tarde	de	encontros	e	estudos	do	MCC	–	Rev.	Edison	
-	segunda-feira\09	–	9	h	–	Reunião	do	clero\Pelotas	

-	terça-feira\10	–	9	h	Cultura	da	Paz\CONER	–	Salão	paroquial	
					-	quarta-feira\04	–	10	às	11:30	h	–	Programa	na	Rádio	Cassino	
																																						-		19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
	-	quinta-feira\12	–	Feriado:	-	Dia	da	Criança		-	N.	Sra.	da	Conceição	Aparecida		
																								-	sábado\14	–	13:30	ÀS	17	h	–	6º	Salvador	em	flor	e	Canto	
	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s	:	
															-	segunda-feira\09	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
									-	quarta-feira\11	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	

-	sexta\13	–	9	h	-	Café	dos	Pastores\COPERG	–	Igreja	Sara	Nossa	Terra	
	

  

 

  
 

 
  



 

E G R E J A       D O     S A L V A D O R 
 

126 anos testemunhando o EVANGELHO 
Celebrando nosso aniversário  .  .  . 

 

Dia 12 (quinta) – Início da visita episcopal 
 de nosso bispo diocesano,  

Dom Renato, e sua esposa, Dona Alice 
 

Dia 13 (sexta) – 8 h Café dos Pastores \ COPERG 
- 9 h Café com Dom Ricardo \ Bispo da ICAR –  

Diocese de Rio Grande 
14 h – Arrumação do templo para o 

6º SALVADOR em flor e canto 
- 14 h – Visita ao Prefeito Alexandre \ Vice Renato 

- 16 h – Encontro com Migrantes - Mercado Público 
- 19 h – Reunião do Bispo com lideranças da Paróquia 

Dia 14 (sábado) – 13:30 h – 6º Salvador em flor e canto 
- 18 h confraternização no salão paroquial 

Dia 15 – Domingo 
10 h – Celebração Eucarística 

12:30 h – Almoço no salão paroquial - R$25,00 
Galeto – Porco – Salsichão 

Saladas – arroz – maionese e frutas 
Reservas: Carmem 981 19 46 46 \ Beto 981 01 18 39 

 

15\10  -  DIA DOS PROFESSORES 
Neste dia, ao comemora-se o Dia do Professor, procura-se homenagear 

os\as responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento 
abrangendo um corpo de profissionais que trabalham desde a educação 

infantil até o ensino superior universitário. 
A origem do Dia do Professor se deve ao fato de que neste dia o 

Imperador D. Pedro I instituiu, através de um decreto, a criação do Ensino 
Elementar no Brasil, em 1827, com a criação das Escolas de Primeiras 
Letras em todos os vilarejos e cidades do Brasil. Além disso, o decreto 

também estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem 
ministrados e as condições de trabalho dos professores\as. 

O grande problema com relação ao exercício do professorado é a 
desvalorização de sua profissão. Embora seja uma das competências 

mais admiradas pela sociedade, os profissionais da área sofrem com os 
baixos salários, as precárias condições de trabalho em alguns casos ou o 
trabalho excessivo em outros, além de outros fatores, como a indisciplina 

dos alunos e a superlotação das salas de aula. 

 

11\10 – SÃO FILIPE, Diácono e Evangelista 
Foi missionário cristão do século I e um dos Setenta Discípulos. É citado diversas 

vezes no Atos dos Apóstolos, mas não deve ser confundido com 
 Filipe (apóstolo). Junto com Estêvão era um dos sete “homens acreditados, 

cheios de espírito e de sabedoria”, escolhidos para a distribuição  
de alimentos entre as viúvas cristãs em Jerusalém (Atos 6,1-6). 

Quando a perseguição espalhou a maioria dos cristãos, Filipe foi a Samaria; 
proclamou ali o Evangelho, realizou milagres, e com muita alegria muitos 

aceitaram a mensagem e foram batizados, inclusive Simão, que praticava artes 
mágicas (Atos 8,4-13). Logo depois batizou um eunuco da Etiópia e foi 

"arrebatado" até Asdode, de onde seguiu pregando até Cesareia. 
Por todos estes testemunhos ele realizou a obra de um “evangelizador”  

(Atos 21,8). Anos mais tarde, viveu em Cesareia, onde pregava acompanhado 
de suas quatro filhas. Por volta do ano 56 foi visitado por Paulo e  

Lucas que ficaram por um tempo hospedados em sua casa. 
A Tradição diz que ele residiu em Trales se tornando Bispo da Igreja local. 

 
	

12\10 – DIA DA CRIANÇA 
O dia das crianças é reconhecido em várias nações ao redor do mundo 
para homenagear as crianças, cuja data de comemoração varia de país 

para país. Foi proclamado pela primeira vez durante a Conferência 
Mundial para o Bem-estar da Criança em Genebra, em 1925, sendo 

celebrado desde então o Dia Internacional da Criança. 
A ONU reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, 
por ser a data em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança (em 1959) e a Convenção dos Direitos da Criança (em 1989). 
No ano de 1924, o deputado federal Galdino do Valle Filho teve a ideia de 
"criar" o Dia da Criança. Os deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi 

oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes, por 
meio do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924. Em 1940, Getúlio 

Vargas instituiu um novo decreto, que "fixava as bases da organização da 
proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o País", e 
que criava uma nova data de comemoração, conforme o Artigo 17 do 

Capítulo VI: Será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada 
ano, o Dia da Criança. Constituirá objetivo principal dessa comemoração 

avivar na opinião pública a consciência da necessidade de ser dada a 
mais vigilante e extensa proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência. Segundo a pesquisadora Ângela de Castro Gomes, o 
"comemorar", na acepção semântica, poderia ter diversas interpretações, 

por exemplo, poderia significar "trazer à memória", "fazer recordar" e a 
estreita ligação com os projetos sociopolíticos, sociais, de educação e 
saúde do governo Vargas, neste caso em particular, referindo-se às 

políticas de proteção à infância, maternidade e família. 


