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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	! 

 
 

	

12	
13	
	

	

Maickel	Alves	
Bruna	Piragine	Valle	
	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    

	

Obrigado	às	flores											Marcos	Costa	Filho	
			Cuidei	do	jardim	a	cada	dia	
			E	foi	acontecendo	uma	amizade	
			Tão	bela,	perfumada	e	colorida,	
			Entre	mim	e	as	flores.	Eu	sentia,	
			Que	não	era	sonho,	mas	realidade	
			E	estava	em	minha	vida	inserida.	
	

																								Pelas	manhãs,	um	pouco	d’água,	
																								Outro	à	tardinha,	lhes	regava	o	chão,	
																								Onde	elas,	fixas	pelas	raízes,	contudo,	
																								Moviam	caules,	abanavam	as	flohas,	
																								Ajudadas	pelo	vento,	em	leve	movimento	
																								E	pareciam	agradecer	minha	singela	ação.	
	

																																															Mas,	quando	em	minha	lide	matituina	
																																															Deparei	com	pétalas	colorindo	o	chão,	
																																															Fui	eu,	atõnito,	quem	lhes	agradeceu	!	
																																															Na	hora	derradeira	de	expirar,	
																																															Rosas	e	dálias	haviam	deixado,	então,	
																																															Incrível	adeus,	de	impressionar	a	retina	!	
																																															Estava	ali,	assinado	com	suas	pétalas	
																																															O	tempo	que	alegraram	meu	viver	!	

 
 

 
 

   

	

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		-		15	a	21\10\2017,aD. 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	
Rua	Gal.	Neto,	382	–	96200-010	-		Pça.	Tamandaré	

Décimo nono Domingo depois de 

Pentecostes 
Próprio	23		-		Is	25,1-9		-		Sl	23		-		Fp	4,1-9	

Santo	Evangelho	São	Mateus	22,1-14	
	
	

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

Domingo\15	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	
	-	126	anos	da	EGREJA	DO	SALVADOR	–	

Visita	Episcopal	de	Dom	Renato	Raatz	–	Bispo	Diocesano	
Encerramento	do	6º	Salvador	em	Flor	e	Canto	

Almoço	comunitário	no	salão	paroquial	–	R$25,00	p\pessoa	
-	segunda-feira\16	–	19:30	h	–	Intercessão	pela	Marcha	para	Jesus	

					-	quarta-feira\18	–	10	às	11:30	h	–	Programa	na	Rádio	Cassino	
																																						-		19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
																						-	sexta-feira\20	–	19	h	Início	curso	da	APEC	\	CONER	
																								-	sábado\21	–	9	às	12	h	–	Projeto	Música	um	Louvor	a	Deus	
																												-	8	às	22	h	-	continuação	do	Curso	da	APEC	\	CONER	
	

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

															-	segunda-feira\16	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	

  

 

  
 

 
  



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

 

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. 
 
 

18\10 – SÃO LUCAS, EVANGELISTA 
 

Segundo a Tradição é o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos 
Apóstolos. Foi um médico grego que viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria 
Antiga. A primeira referência a Lucas encontra-se na Epístola a Filemon, escrita 
por São Paulo, no versículo 24. É mencionado também na epístola aos 
Colossenses (4,14), bem como na segunda epístola a Timóteo 4,11. A segunda 
menção mais antiga a Lucas encontra-se no "Prólogo Anti-Marcionita ao 
Evangelho de São Lucas", um documento datado do século IV. Pouco se sabe a 
respeito da sua vida. Têm alguns julgado que ele foi do número dos setenta 
discípulos, mandados por Jesus a evangelizar (Lc 10,1) - outros pensam que foi 
um daqueles gregos que desejavam vê-lo (Jo 12,20) - e também considerando 
que Lucas é uma abreviação de Lucanos, já têm querido identificá-lo com Lúcio 
de Cirene (At 13,1).  
No Evangelho Segundo Lucas encontramos o Cristo, amor universal, que se 
revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, garante o Céu para o “bom” 
ladrão e conta as lindas parábolas do pai misericordioso e do bom samaritano. 
Nos Atos dos Apóstolos que poderia também se chamar Atos do Espírito Santo, 
deparamos com a ascensão do Cristo, que promete o batismo no Espírito Santo, 
fato que se cumpre no dia de Pentecostes, e é inaugurada a Igreja, que desde 
então vem evangelizando com coragem, ousadia e amor incansável todos os 
povos. 

              É considerado o Padroeiro dos médicos, por também ele ter exercido 
esse ofício, conforme diz São Paulo aos Colossenses 4,14:  

“Saúda-vos Lucas, nosso querido médico”. 
17\10 -  SANTO INÁCIO, de Antioquia 

Inácio foi bispo de Antioquia, da Síria, entre 68 e 100 (ou 107) e discípulo 
do apóstolo São João. Conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro 

na Igreja em Antioquia. Segundo Eusébio, de Cesareia, Inácio foi o 
terceiro bispo de Antioquia. Santo Inácio foi detido pelas autoridades e 

transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu sendo 
martirizado pelos leões. Foi preso por ordem do imperador Trajano (98–

117) e condenado a ser lançado aos leões no Coliseu em Roma.  
As autoridades romanas esperavam fazer dele um exemplo e, assim, 

desencorajar o cristãos, porém sua viagem a Roma ofereceu-lhe a 
oportunidade de ensinar e testemunhar a Fé Cristã. Nesta viagem Inácio 

escreveu seis cartas para as Igrejas da região e uma para um colega 
Policarpo bispo de Esmirna.  

Ao falar sobre sua execução, Inácio disse a famosa expressão:  
"Trigo de Cristo, moído nos dentes das feras".  

E na iminência do martírio prometeu aos cristãos que mesmo  
depois da morte continuaria a orar por eles junto de Deus: 

 Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também 
quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas 
o Pai é fiel, em Jesus Cristo, para atender minha oração e a vossa. 

Que sejais encontrados nele sem reprovação !!! 
 

 
O Outubro Rosa começou na década de 1990, nos Estados Unidos, 
onde os estados faziam ações isoladas referentes ao assunto. Com a 
posterior aprovação do Congresso Americano, o mês de outubro se 

tornou o mês nacional de prevenção contra o câncer de mama no país. 
Para mobilizar a população americana sobre a importância da ação, as 
cidades começaram a se enfeitar com laços rosas. Inicialmente, a ideia 

foi lançada pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e os laços foram 
dados aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova 

Iorque, em 1990. Depois disso, o objeto passou a ser distribuído em 
locais públicos, corridas, desfiles de modas, entre outros eventos. Embora 

a doença esteja presente no ano inteiro, o mês de outubro foi escolhido 
para representar a causa ao redor do mundo. Durante todo o período, é 

comum ver espaços e monumentos decorados e/ou iluminados com a cor. 
No Brasil, o primeiro sinal de envolvimento com o Outubro Rosa 
aconteceu em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São 



Paulo, foi iluminado com a cor. Em outubro de 2008, o movimento ganhou 
ainda mais força e várias cidades brasileiras abraçaram o movimento. 
 

 


