
 

 

      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	! 

 
 

	

15	
15	

	

Aldiva	Freire	Pereira	
Dinah	de	Ávila	Botelho	
	

	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    

	

					R	e	s	e	r	v	e					e	s	t	a	s					d	a	t	a	s		.		.		.	
																																							e		
																																						p	a	r	t	i	c	i	p	e					c	o	n	o	s	c	o			!		!		!	

23\09	–	9	h	-	Assembleia	do	Povo	de	Deus	
Paróquia	Divino	Semeador	–	Pelotas	

26\09	–	9	h	–	Cultura	da	Paz	
-	14	h	Assembleia	do	CONER	

Salão	Paroquial	
29\09	–	14	h	–	Chá-bingo	

	
	

O		U		T		U		B		R		O	
	

Vamos	celebrar	com	LOUVOR	e	AÇÃO	DE	GRAÇAS	
	

O	MÊS	COMEMORATIVO	DO	126º	ANIVERSÁRIO	
da	

Egreja		do		Salvador	!	

 
 

 
 

   

	

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		-		10	a	16\09\2017,aD. 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	

Rua	Gal.	Neto,	382	–	Pça.	Tamandaré	
Décimo quarto Domingo  

depois de Pentecostes 
Próprio	18		-		Êx	12,1-14		-		Sl	149		-		Rm	13,8-14	

Santo	Evangelho	São	Mateus	18,15-20	
	

A		t		i		v		i		d		a		d		e		s										p		a		r		o		q		u		i		a		i		s	:	
	

Domingo	–	10	h	–	Oração	Matutina	e	Bênção	da	Saúde	
					-	quarta-feira\13	-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
					-	quinta-feira\14	-	14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
-sexta\15	-18	h–	Reunião	do	Dia	Mundial	de	Oração	\	Salão	Paroquial	
						-	sábado\16	-	9	às	16	h	-	Encontro	sobre	a	REFORMA	(LUTERANA)	
																																																Paróquia	São	João	Batista	\	Areal	-	Pelotas	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
	

															-	segunda-feira\11	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
										-	quarta-feira\13	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																											-	17:30	h	–	Reunião	na	Santa	Casa	\	CONIC	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	
											-	quinta-feira\14		-		18	h		-	Pastoral	da	Educação	Católica	
											-	sexta\15	–	19:30	h	–	Santa	Ceia	da	Unidade	-	COPERG													
	

  

 

  
 

 
  



O		QUE		É		A		ASSEMBLEIA		DO		POVO		DE		DEUS	?	
	

Para	responder	à	pergunta	acima	é	preciso	primeiro	saber	o	que	é	o	 ´CONCÍLIO	
DIOCESANO	e,	para	tanto,	vamos	recorrer	aos	Cânones	Diocesanos,	que	assim	o	
definem:																													CÂNON	2	-	DO	CONCÍLIO	(da	DAP)	
	 Art.	 6º	 -	 O	 Concilio	 é	 a	 assembleia	 diocesana	 constituída	 pelo	 Bispo\a	
Diocesano\a	 e,	 se	 houver,	 do	 Bispo\a	 Coadjutor\a,	 conjuntamente	 com	 as	
representações	clericais	e	leigas,	a	fim	de	tratar	dos	assuntos	relativos	à	Diocese	
ou	 relacionados	 com	 a	 Igreja	 Nacional,	 respeitados	 a	 Constituição	 e	 Cânones	
Gerais	da	Igreja	Episcopal	Anglicana	do	Brasil.	
														Art.	7º	-	O	Concílio	se	reúne,	anualmente,	em	local	e	data	pré-fixados	em	
sua	reunião	anterior.	
																		No	Concílio	Diocesano:	
								1)		somente	VOTAM	os\as	delegados\as;	e	
								2)	a	assembleia	tem	“poder	supremo”	administrativo,	legislativo,	eletivo,			
															Canônico	e	jurídico.	
Quando	 foi	oficialmente	 criada	a	DAP	 (em	1988)	 resolvemos	manter	uma	outra	
instância	diocesana	de	CONSULTA	PASTORAL	(a	qual	já	vínhamos	utilizando	como	
Diocese	 Meridional)	 que	 tinha,	 entre	 outros,	 dois	 elementos	 constitutivos	
especiais,	ou	seja:	
																		Na	Assembleia	do	Povo	de	Deus:	

1) todos	os	membros	em	PLENA	COMUNHÃO	 da	 IEAB\DAP	 tem	ASSENTO,	
VOZ	E	VOTO;	e	

2) 	a	assembleia	pode	tratar	todos	os	assuntos	pastorais	(incluindo	os				
	conciliares),	PORÉM,	estes	somente	terão	validade	canônica	e	jurídica	
	SE	e	QUANDO	FOREM	RATIFICADOS	pelo	Concílio.	
	

No	dia																	23	de	setembro	–	sábado	–	a	partir	das	9:00	h	
					na	Paróquia	Divino	Semeador	–	Pelotas,	

estaremos	realizando	uma	APD	muito	importante	para	o	futuro	de	nossa	diocese	
porque,	 além	 de	 tomarmos	 conhecimento	 da	 realidade	 financeira,	 estaremos	
analisando	e	considerando	a	eleição	ou	não	de	um	bispo\a	diocesano\a.	
	

Dada	 nossa	 CO-RESPONSABILIDADE	 DIOCESANA	 deveremos	 estar	 presentes	
nesta	APD	com	uma	boa	representação	de	nossa	paróquia	e,	para	tanto,	estamos	
CONVIDANDO	 todos	 os	 paroquianos\as	 a	 fim	 de	 organizarmos	 a	 viagem	 de	
acordo	com	os	carros	e	caronas	possíveis	(para	ir	e	voltar	juntos\as).	Faça	contato	
com	o	Reitor	 e\ou	a	 Junta	Paroquial	 e,	 desde	 já,	 inclua	a	NOSSA	DAP	EM	SUAS	
ORAÇÕES	a	fim	de	que	o	ESPÍRITO	SANTO	nos	GUIE	NESTA	PEREGRINAÇÃO,	pois,	
FRÁGIL	SOU	MAS	TU	ÉS	FORTE,	NÃO	ME	LARGUE	A	TUA	MÃO	!	(Hino	286)	

	

13\09	–	São	João,		Crisóstomo	
«Enquanto formos cordeiros, venceremos e, mesmo que sejamos circundados por 

numerosos lobos, conseguiremos superá-los. Mas se nos tornarmos lobos, 
seremos derrotados, porque ficaremos desprovidos da ajuda do pastor». 

Foi	 arcebispo	 de	 Constantinopla	 que	 viveu	 entre	 347	 (nascido	 em	
Antioquia)	 e	 407	 (falecido	 em	 Comana	 Pôntica)	 e	 um	 dos	 mais	 importantes	
patronos	do	cristianismo	primitivo.	É	 conhecido	por	 suas	maravilhosas	homilias,	
por	 sua	 habilidade	 em	 oratória,	 por	 sua	 denúncia	 dos	 abusos	 cometidos	 por	
líderes	políticos	e	eclesiásticos	de	sua	época,	por	sua	"Divina	Liturgia"	e	por	suas	
práticas	ascetas.	O	“apelido”	Chrysostomos	significa	"boca	de	ouro"	e	lhe	foi	dado	
por	conta	de	sua	famosa	eloquência	e	fácil	palavreado.	Este	título	apareceu	pela	
primeira	 vez	 na	 "Constituição"	 do	 Papa	 Virgílio	 (em	 553)	 e	 ele	 é	 considerado	 o	
maior	pregador	cristão	da	história.	

Sobrevêm muitas ondas e fortes procelas;  
Mas não tememos afundar, pois estamos  

firmes sobre a pedra.  
Enfureça-se o mar, não tem forças  

para dissolver a pedra;  
Ergam-se as vagas, não podem  

submergir o navio de Cristo. 
 

14\09	–	Festa	da	Santa	Cruz	
									No	calendário	litúrgico	cristão	há	várias	festas	relacionadas	à	Cruz,	todas	

com	a	intenção	de	relembrar	a	crucificação	de	Jesus	Cristo,	evento	central	da	fé,	
como	diz	o	Apóstolo	São	Paulo:	"Porém,	nós	pregamos	a	Cristo	crucificado,	que	
é	para	os	judeus,	na	verdade,	uma	pedra	de	tropeço	e,	para	os	gentios,	um	

escândalo;	mas	para	os	que	são	chamados,	tanto	judeus	como	gregos,	Cristo,	é	
poder	de	Deus	e	sabedoria	de	Deus”	(I	Co	1,23-24).	Enquanto	a	Sexta-Feira	Santa	
é	dedicada	à	paixão	e	à	Crucificação,	a	Festa	da	Exaltação	da	Santa	Cruz	celebra	
a	cruz	como	instrumento	de	salvação,	fonte	de	santidade	e	símbolo	revelador	

da	vitória	de	Jesus	sobre	o	mal,	o	pecado	e	a	morte.	
Santo	André,	de	Creta	diz:	"Celebramos	a	festa	da	cruz;	por	ela	as	trevas	são	
repelidas	e	volta	a	luz.	Celebramos	a	festa	da	cruz	e	junto	com	o	Crucificado	
somos	levados	para	o	alto	para	que,	abandonando	a	terra	com	o	pecado,	
obtenhamos	os	céus.	A	posse	da	cruz	é	tão	grande	e	de	tão	imenso	valor		

que	seu	possuidor	possui	um	tesouro."	
        Na IEAB\DAP existe a Irmandade da Santa Cruz (ISC) que é um sodalício 
cujo lema é ORAÇÃO E SERVIÇO, composto por mulheres que fazem visitas às 
pessoas idosas, enfermas ou solitárias. Seu carisma é levar a Palavra e Deus e o 
consolo da presença de Jesus a todas as pessoas que o aceitam como seu 
Senhor e Salvador e desejam um momento de cânticos e oração.  
 


