
 

 

      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	! 

 

	

16	
16	
17	

	

Revda.	Ester	Pimentel	Rodrigues	–	Clériga	emérita	
José	Carlos	Oliveira	(Bagé)	–	Ministro	Leigo	Paroquial	
Sidnei	Alves	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    

	

												
					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			!		!		!	
	

20\08	–	Almoço	com	os	Pais	–	no	salão	paroquial	
25\08	–	14	h	-	Chá-bingo	–	salão	paroquial	

17\09	–	Feijoada	e	carreteiro	–	Semana	Farroupilha	
23\09	–	9	h	-	Assembleia	do	Povo	de	Deus	–	Pelotas	

	

O		U		T		U		B		R		O	
Vamos	celebrar	com	LOUVOR	e	AÇÃO	DE	GRAÇAS	

	

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		-		13	a	19\08\2017,aD. 

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

Décimo Domingo depois de 

Pentecostes 
Próprio	14		-		I	Rs	19,9-18		-			Sl	85			-			Rm	10,5-15	

	

Santo	Evangelho	São	Lucas	15,	11-32	
	
	

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

Domingo	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	
em	ação	de	graças	pelo	Dia	dos	Pais	

Pregador:	Rev.	Aires	Paiva	
			-	quarta-feira\16		-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
				-	quinta-feira\17			-		14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
	

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

															-	segunda-feira\14	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA				
															-	quarta-feira\16	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																															-		17:30	h	-	Reunião	Santa	Casa\CONIC		
																																															-		20	h						-	Grupo	de	AA	
		-	quarta	a	sexta	–	das	14	às	17	h	–	Brechó	da	UMEAB	\	Salão	paroquial	

  

 

  
 

 
  



											-	sábado\19	-	9	às	12	h	–	Projeto:		Música	um	Louvor	a	Deus	
																

J		A			R		D		I		M											P		A		R		O		Q			U		I		A		L	
																Parceria	com	a	Prefeitura	Municipal	

																																																			e			a	
																								Arco	Iris	Floricultura	

	

Estamos	remodelando	nosso	jardim	paroquial	e,	para	tanto,	não	só	
precisamos	como	contamos	com	a	colaboração,	apoio	e	entendimento	dos	

membros,	simpatizantes	e\ou	admiradores\as	de	nosso	MAJESTOSO	
TEMPO	em	algumas	situações	especiais,	tais	como:	

	

1) –	Preparação	dos	 canteiros:	 	 estamos	em	processo	de	 limpeza	 (já	
tirados	 os	 “espinhos”	 e	 colocando	 adubo\esterco)	 para	 posterior	
colocação	de	uma	camada	de	terra	vegetal.	Tanto	a	limpeza	como	a	
terra	 vegeral	 foram\serão	 serviços	 feitos	 pela	 Prefeitura\SMQA	 e	
Horto	Municipal;	
	

2) –	 Remoção	 dos	 pinheiros:	 infelizmente	 os	 dois	 pinheiros	 (na	
esquina	da	entrada	do	templo)	precisam	ser	removidos	por	vários	
motivos:	a)	seu	tamanho;	b)	sua	ondulação	sobre	a	rede	elétrica	e	
c)	 o	 iminente	 risco	 de	 tombamento	 sobre	 as	 vias	 de	 tráfego	
(humano\calçada	e	veicular\rua)	ocasionada	por	alguma	interperie.	
Para	tanto,	e	cientes	de	nossa	coresponsabilidade,	já	protocolamos	
ofício	junto	a	Prefeitura\SMMA	para	as	devidas	providências;	
	

3) 		-	 Parceria	 com	 floricultura:	 especializada	 em	 plantas	 e	 adereços	
para	jardins,	paisagismo,	árores	frutíferas,	nativas,	vasos	cerâmica	e	
artesanato	 em	 madeira,	 firmamos	 uma	 parceria	 com	 a	
FLORICULTURA	ARCO	IRIS.	A	proprietária,	Sra.	 Jane,	vai	orientar	a	
ornamentação	do	nosso	 jardim	 (localização,	espaço,	 tipo,	adequa-
ção,	etc)	para	cada	tipo	de	planta	e,	quem	desejar,	poderá	adquirir	
e\ou	encomendar	as	plantas	para	o	nosso	jardim	que	serão	a	preço	
de	custo	para	a	nossa	paróquia;	
	

4) Sodalício	 do	 altar:	 além	 do	 embelezamento	 exterior	 de	 nosso	
magnífico	 templo,	 pretendemos	 que	 as	 senhoras	 (e	 zeladoras	 do	
Sodalício	 do	 Altar)	 tenham	 flores	 e	 verdes	 à	 vontade	 para	 que	
possam	embelezar	ainda	mais,	com	seus	dons	e	cuidados,	o	nosso	

santuário	a	fim	de	exaltar	a	Glória	de	nosso	grandioso	Deus.	

															S						E						R			

Ser pai é ter compromisso. 
E usar como artifício. 
O seu jeito de amar. 
É sentir muita alegria. 
De estar em sintonia. 
Como a areia e o mar. 

Ser pai é um presente. 
Que alegra e deixa contente. 
A nação do mundo inteiro. 
É como uma árvore atrativa. 
Que dá fruto e cativa. 
Lá no centro do canteiro. 

Ser pai é a convicção. 
De ter a preocupação. 
De o filho ser vencedor. 
No caráter e na verdade. 
Manter sempre a humildade. 
Cultivando sempre o amor. 

Ser pai é perder o sono. 
É sentir um cão sem dono. 
Quando o filho está distante. 
Mas que sempre trabalha duro. 
Para garantir o futuro. 
E o filho ser importante. 

 

        P						A						I	

Ser pai é o extremo. 
No mundo em que vivemos. 
Nesse planeta sem brilho. 
Com trabalho estressante. 
Mas tem momentos marcantes. 
Que são os abraços do filho. 

Ser pai é um enredo. 
Mas que não retrata o medo. 
E tem alegria de monte. 
É como um final de novela. 
Seguindo num barco a vela. 
A procura do horizonte. 

Ser pai é acordar cedo. 
E construir um brinquedo. 
Com madeira e verniz. 
Uma boneca ou um pião. 
Uma pipa ou caminhão. 
Só pra ver o filho feliz. 

Pai tem que ser amado. 
Além de tudo respeitado. 
Do fundo do coração. 
Pai é uma sensação gostosa. 
Uma coisa maravilhosa. 
Que não tem explicação. 

Autor desconhecido         

O Dia dos Pais é uma data comemorativa na qual são feitas homenagens 
para todos os pais ou para aquelas pessoas que representam a figura paterna 
para alguém. A data teve origem há mais de 4 mil anos atrás, na Babilônia, 

quando um jovem fez um cartão em argila para presentear o seu pai. No 
cartão ele desejava sorte e saúde ao seu papai. 



O Dia dos Pais é comemorado em diferentes datas em cada país. 


