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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

... conta as bênçãos dize quantas são,
recebidas da DIVINA MÃO !

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

Carmem Dobke X Roberto Machado
Paulo Fernando Pereira
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
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SEMENTE . . .

Jesus contou esta comparação: certo agricultor saiu para semear e:
- algumas sementes caíram à beira do caminho e
vieram as aves e as comeram !
- outras caíram num lugar de muita pedra e logo brotaram, mas,
como a terra não era profunda, o sol as queimou;
- outras sementes caíram no meio dos espinhos que
cresceram e sufocaram as plantas;
- mas, as sementes que caíram na boa terra produziram a trinta,
a sessenta e a cem grãos por um !!!
. . . e, continuando, Jesus explicou a comparação:
- aquelas sementes da beira do caminho são as pessoas que ouvem a
mensagem mas, como não a entendem, vem Satanás e as tira do coração;
- aquelas sementes que caíram no meio das pedras são as pessoas que ouvem a mensagem com muitas alegria mas, quando chegam os sofrimentos e as perseguições e, por não terem raízes profundas, desistem...
- aquelas sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que acolhem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações e as riquezas
do mundo, estas sufocam a mensagem . . . finalmente . . .
- a semente lançada na boa terra são aquelas pessoas que

ouvem e entendem a mensagem e produzem muitos frutos !!!
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SEXto Domingo depois de pentecostes
Próprio 10 - Gn 25,19-34 - Sl 119,105-112 - Rm 8,1-11

Santo Evangelho São Mateus 13,1-9; 18-23
Atividades

p a r o q u i a i s:

Domingo – 10 h – Celebração Eucarística
- quarta-feira\19 - 19:30 h – Culto de Oração e Bênção da Saúde

- quinta-feira\20 - 14 h – Mulheres\UMEAB e Equipe de Liturgia
- sábado-22 – 8:30 h – Programa na Rádio Cassino:
Palavras que não passam !
- 9 às 12 h – Projeto: Música um Louvor a Deus

Atividades

s o c i a i s:

- segunda-feira\17 – 8 h – Oração com o Prefeito
- 20 h – Grupo de AA
- quarta-feira\19 – 17:30 h - Reunião Santa Casa\CONIC
- 20 h - Grupo de AA
- sábado\22
- 16 h - Culto na casa de Nilva\Selomar

A iniciativa para o estabelecimento de um Dia do Amigo (a nível
internacional) teve como antecedente histórico a Cruzada Mundial da
Amizade que foi uma campanha em favor da valorização e realce da
amizade entre os seres humanos, de forma a fomentar a Cultura da Paz.
Foi idealizada pelo médico Ramón Artemio Bracho em Puerto Pinasco,
Paraguai, em 1958.
É maravilhoso sentir todos os dias sua amizade. Você não é apenas mais
uma pessoa que está presente na minha vida. É uma verdadeira\o
amiga\o que se importa comigo, me aceita do jeito que eu sou
e que faz tudo para me ver feliz. Feliz Dia do Amigo\a!
O Dia do Amigo\a, celebrado em 20 de julho, foi primeiramente adotado
em Buenos Aires (Argentina), através de um decreto. Aos poucos passou a
ser comemorado em outras partes do mundo e hoje e festejado em quase
todos os países.
A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, que considerou
a chegada do Homem à lua como um símbolo de união entre todos os
seres humanos. Com esta comemoração ele pretendia enaltecer o fato de
que, quando os povos se unem em torno de um grande objetivo, podem
superar os desafios e ultrapassar as barreiras (quase) impossíveis.
No Brasil, existem várias datas que celebram a amizade mas, o Dia do
Amigo (oficialmente comemorado em 20 de julho) tem como principal
objetivo celebrar a amizade como um sentimento de fraternidade mútua;
de alegria universal e de partilha de carinho entre as pessoas.
Normalmente, durante o Dia do Amigo é comum a troca de presentes e
declarações de amizade. A amizade também é celebrada em 18 de abril
(Dia do Amigo) e o 30 de julho (Dia Internacional da Amizade).
No Evangelho de São João (15,14-15) Jesus chama os seus discípulos de
AMIGOS pela seguinte razão:

. . . vocês são meus AMIGOS se fazem o que Eu vos mando.
Não chamo vocês de escravos porque o escravo não sabe
o que o seu dono faz; mas chamo vocês de AMIGOS
porque tenho dito a vocês tudo o que Eu ouvi de meu Pai !
E . . . como diz Milton Nascimento na Canção da América:
AMIGO\A é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito . . .

Reserve

estas

datas . . .
e

participe conosco ! ! !
28\07 – 14 h – Chá-bingo - salão paroquial
28 a 30\07 – XIX Cursilho de Cristandade – Pelotas
13\08 – Culto especial pelo DIA DOS PAIS
20\08 – Almoço com os Pais – no salão paroquial
25\08 – Chá-bingo – salão paroquial
22 de julho – Maria, de Magdala
Mulher sobre a qual paira uma grande diversidade (e contrariedade) de
opiniões sobre sua vida e, principalmente, a importância de seu “ministério feminino” acompanhando Jesus e seus discípulos. Nasceu na aldeia
de Magdala (ou Magadan = torre), distante uns 8 km de Cafarnaum (na
Galileia) e viveu no primeiro século. Existe também uma tradição de que
Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o Apóstolo João, foi
evangelizar em Éfeso, onde veio a falecer.
Alguns apontamentos do Segundo Testamento sobre esta “santa mulher”:
1 - Sete demônios saíram dela (Lc 8,2);
2 - Era uma das mulheres que ajudaram Jesus e seus discípulos enquanto
estes pregavam o Evangelho (Lc 8,1-3);
3 - Ela e muitas outras mulheres seguiram Jesus desde a Galileia quando
ele foi para Jerusalém no final do Seu ministério (Mt 27,55-56);
4 - Quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela e outras O seguiram
de longe (Mt 27,55-56; Mc 15,40-41);
5 - Quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres que observou o
lugar onde o corpo foi colocado (Mc 15,45-47);
6 - Ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para
embalsamar o corpo de Jesus (Mc 16,1-2; Mt 28,1);
7 - Quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e
João (Jo 20,1-2);
8 - Ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição quando
um anjo falou às mulheres perto do túmulo (Mt 28,5-6) e foi,
apressadamente, anunciar a Boa Notícia aos discípulos (Lc 24,9-10);
9 - Ela foi uma das primeiras pessoas a ver\encontrar Jesus depois da
ressurreição (Mt 28,8-10; Jo 20,13-18).

