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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	! 

 
 

	

20	
20	

	

Iracema	dos	Santos	Martins	
Luiza	Marin	Lucas	
	

	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			!		!		!	
												25\09	–	15	h	–	reunião	do	DMO	–	Salão	Paroquial	

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		-		17	a	23\09\2017,aD. 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	

Rua	Gal.	Neto,	382	–	Pça.	Tamandaré	
Décimo quinto Domingo depois de 

Pentecostes 
Próprio	19		-		Êx	14,19-31		-		Sl	114		-		Rm	14,1-12	
Santo	Evangelho	São	Mateus	18,21-35	

	

A		t		i		v		i		d		a		d		e		s										p		a		r		o		q		u		i		a		i		s	:	
Domingo\17	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	
Pregadora:	Ministra	Leiga	Profª.	Carmen	Dobke	

					-	quarta-feira\20	-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
					-	quinta-feira\21	-	14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
										-	sábado\23	-	9	às	12	h	–	Projeto	Música	Um	Louvor	a	Deus				
																							-	9	às	16	h	–	Assembleia	do	Povo	de	Deus	–	Pelotas	

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

															-	segunda-feira\18	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
									-	terça-feira\19	–	20	h	–	Sessão	Magna	-	Loja	Maçônica	Acácia	
									-	quarta-feira\20	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
												-	16	h	–	Seminário:	alcoolismo:	doença	incurável	\	Setor	05	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	
											-	quinta-feira\21	–	17:30	h	–	Santa	Casa	\	CONIC	

  

 

  
 

 
  



																																										-		20	h		-	Sessão	Magna	–	Loja	Maçônica													
																																																			Cavaleiros	da	Justiça	e	Fraternidade	
	

18\09			–			DIA			DO			PERDÃO			–			Na		Tradição		Judáica	
O Yom Kipur ou Ioum Quipúr é uma das datas mais importantes do 
Judaísmo. No calendário judaico esse dia começa no entardecer que inicia 
o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com Setembro, 
Outubro ou Novembro), continuando até o pôr do sol do dia seguinte.  

No calendário judaico é dia 18 do mês de Elul do ano de 5777. 
É o dia do perdão - quando Deus perdoa a todo Israel. Durante esse dia, 
nada pode ser comido ou bebido, inclusive água. Não é permitido lavar a 
boca, escovar os dentes ou banhar o corpo. Somente o rosto e as mãos 

podem ser lavados pela manhã, antes das orações. Não se pode carregar 
nada, acender fogo, fumar, nem usar eletricidade. O jejum não é permitido 

para crianças menores de 9 anos, pessoas gravemente enfermas, 
mulheres grávidas e aquelas que deram à luz há menos de trinta dias. 

Existem outras proibições, além daquelas de trabalhar, comer ou beber. 
As relações conjugais são proibidas, bem como o uso de perfumes e 

unguentos, exceto para fins médicos. Além disso, sapatos e outras peças 
da indumentária feitas de couro não podem ser usadas no Yom Kipur, pois 
não se pode usar nenhum material para o qual seja necessário matar um 

animal. Após o Yom Kipur espera-se que haja festa e alegria, não 
perdendo de vista o fato de que é um dia santo de júbilo e recomeços. 

	
	

20\09	–	R	E	V	O	L	U	Ç	Ã	O						F	A	R	R	O	U	P	I	L	H	A	
	

A Guerra dos Farrapos e a Revolução Federalista são duas guerras com o 
mesmo objetivo: lutar contra o centralismo autoritário do governo central e 
defender o federalismo e a legalidade. A Guerra dos Farrapos (de 1835 a 

1845) foi o maior conflito civil do país. A elevada carga tributária sobre os 
estancieiros gaúchos, provocaram os protestos contra o governo central. Em 

setembro de 1845 o deputado federalista e coronel das milícias Bento 
Gonçalves da Silva depõe o presidente da província Antonio Fernandes 

Braga. A rebelião ganha adesão popular e o movimento evolui para duas 
posições contrárias: os separatistas e os republicanos. Em 1840 tem início o 
contra ataque das forças do governo e, em 1845, os revoltosos se rendem a 
Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro – O Pacificador do Brasil.  

Também em 1835 começa, no Pará, a Cabanagem. Este movimento  
reuniu pobres, negros, mestiço e índios que viviam  

em cabanas ao longo dos rios e em situação precária, de grande 
sofrimento e miséria, graças ao descaso do governo central.  

A eles juntaram-se os proprietários rurais, todos lutando em busca de maior 
autonomia para a província. No conflito a repressão das forças do governo 

matou mais de 30 mil pessoas! E para reforçar a luta dos brasileiros contra a 
opressão dos governos ditatoriais e pela autonomia dos estados, em 1837 tem 
início na Bahia, a Sabinada, também contestando a centralização autoritária. 

21\09	–	São	Mateus,			Apóstolo		e		Evangelista	
Durante a ocupação romana, que iniciou em 63 a.C., com a conquista  
de Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes 

Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua coletoria estava localizada em 
Cafarnaum. Judeus que enriqueciam desta maneira eram desprezados 

 e considerados traidores e exploradores do povo. Como um judeu  
e coletor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado em aramaico. 

O ministério de Mateus é bastante complexo. Geralmente ele é mencionado 
junto com Tomé e, como discípulo, seguiu Jesus e foi uma das testemunhas 

da Ressurreição e da Ascensão. Depois, Mateus, Maria, Tiago e outros 
seguidores próximos a Jesus se recolheram no cenáculo em Jerusalém. Na 
mesma época, Tiago sucedeu a Jesus como líder da Igreja de Jerusalém.  
Mateus pregou o Evangelho (em hebraico) para a comunidade judaica na 

Judeia, por 15 anos. Mais tarde viajou para outras províncias romanas. 
(presumivelmente seguindo o ordenamento de Jesus em Mt 28,16-20) 

pregando o Evangelho entre os etíopes, macedonianos, persas e partos. 
Acredita-se que ele tenha sido martirizado na Etiópia.      

 

DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

No Encontro Nacional, em 1982, foi instituído O Dia Nacional de Luta das 
Pessoas Deficientes e em 14 de Julho de 2005 a Lei nº 11.133, assinada pelo 
Vice-Presidente JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, no exercício do cargo 
de Presidente da República, instituiu o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Percebemos que essas terminologias não se usam 
mais, porém, o dia 21 de setembro foi escolhido pela proximidade com a 
primavera e o dia da árvore, simbolizando o vigor da natureza e a persistência 
na luta pela vida. De lá para cá todos os anos nesta data milhares de pessoas 
no Brasil promovem ações que nos levam a refletir sobre as lutas que tivemos 
além das que temos e teremos em busca de uma qualidade de vida cada dia 
melhor para o nosso povo, especialmente, para as pessoas que precisam de 
cuidados especiais, mas querem e devem ser integradas à sociedade. 
 

No dia 23 de setembro celebra-se o Dia internacional contra a 
exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Essa data tem 
por missão o debate sobre a exploração de mulheres e crianças em todo 
o mundo e como evitar isso. A origem dessa data está ligada ao dia 23 de 

setembro de 1913, quando a Argentina foi pioneira na elaboração da 
chamada Lei Palácios, que instituia punições para os responsáveis por 
facilitar ou promover a prostituição ou ato similar com menores de idade. 

Bem mais tarde, no ano de 1999, a data de 23 de setembro foi oficializada 



como o Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico  
de Mulheres e Crianças, pelos países participantes da Conferência 

Mundial da Coligação contra o Tráfico de Mulheres. 
 


