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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

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

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

José Francisco Soares
Ruth X Jorge Porto
Lincoln Victória
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.

VERSOS E FLORES

Dalva Leal Martins

Os versos são como as flores,
Em beleza, perfume e cores ...
Atraem, encantam, seduzem.
Trazem suavidade e alegria !
Versos e flores, suave magia !
São portadores prazerosos,
Os complementos luminosos ...
Embalam coração e emoção !
Versos e flores, simples e belos,
Acariciam a alma e o nosso ego,
Nos mostram o lado bom da vida !
O lado romântico – o mais belo,
Que nos faz sonhar, sentir amor.
Versos e flores, energia e ardor !

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\12\2017,aD
Facebook: Paróquia do Salvador - Rio Grande RS
Rua Gal. Neto, 382 – 96200-010 - Pça. Tamandaré

Terceiro domingo do ADVENTO
Ano B – LOC pág. 980

Is 61,1-4;8-11 - Sl 126 - I Ts 5,16-24

Santo Evangelho São Lucas 1,46b-55
A t i v i d a d e s

p a r o q u i a i s:

Domingo\17 – 10 h – Santa Eucaristia
- quarta\20 – 10 às 11:30 h – Rádio Cassino = 3232 0212
participação do Reitor no programa Manhã Especial
- 19:30 h – Culto de Oração e Bênçãos da Saúde
quinta-feira\21 – 14 h - Reunião das Mulheres\ UMEAB
e da Equipe de Liturgia

Atividades

sociais:

- segunda-feira\18 – 8 h – Oração com o Prefeito\Vice
- 20 h – Grupo de AA
- terça-feira\19 – reunião do CONER – Salão paroquial

- quarta-feira\20 - 21 h
Concerto Anglicano de NATAL

Magnificat
Canção de Maria ou Cântico de Maria
É um cântico lido, entoado ou recitado frequentemente na liturgia ecle siástica
cristã,, inclusive no LOC página 115\16). O texto do cântico vem do Evangelho
segundo Lucas (1,46-55) onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visita
de sua prima Isabel . Na narrativa, após Maria saudar Isabel, que está grávida
daquele que será conhecido como João, o Batista, a criança se mexe dentro de
Isabel. Quando Isabel louva Maria por sua fé, humildade e coragem em assumir a
gravidez, em resposta, Maria entoa o Magnificat.
O cântico ressoa diversas passagens do Primeiro Testamento, porém, a
alusão mais notável é feita no Cântico de Ana (I Samuel 2,1-10). Juntamente
com o Benedictus (pág. 117\18) e o Nunc dimittis (pág.119) e outros cânticos, o
Magnificat foi incluído no Livro de Odes (uma antiga coletânea litúrgica encontrada
em alguns manuscritos da Septuaginta).
O Magnificat é recitado, com mais frequência, no contexto da Liturgia das
Horas. Na Tradição cristã ocidental é mais cantado ou recitado durante o principal
devocional vespertino: as Vésperas. Também e cantado na Tradição Católica
Romana e na Oração Vespertina (Evening Prayer ou Evensong) na Tradição
Anglicana. Na Tradição cristã oriental o Magnificat costuma ser cantado durante
as Matinas (de Domingo).

MAGNIFICAT - Lc 1,46 ss
A minha alma engrandece ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porquanto considerou a humildade de Sua serva.
Pois, eis que desde agora, as gerações todas me chamarão
bem-aventurada.
Grandes coisas me fez o Poderoso, e Santo é o Seu Nome.
E a Sua misericórdia é de geração em geração
sobre as pessoas que O temem,
com seu braço agiu valorosamente,
e dispersou os soberbos pelo intento de seus corações.
Depôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes;
as famintas encheu de bens e as ricas despediu vazias.
Recordando-se de miericórdia, auxiliou a Israel, seu servo,
como prometeu as primeiras gerações,
a Abraão e sua posteridade para sempre.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,
Como era no princípio é agora e será sempre,
Por todos os séculos. AMÉM

A Virgem Maria no LOC
Além de ser mencionada na recitação do Credo Apostólico ou no
Credo Niceno, o Livro de Oração Comum faz referência à Virgem
Maria em outras ocasiões, particularmente no Calendário, nos
Próprios e, obviamente, nas Orações Eucarísticas.
No calendário do LOC encontramos cinco datas dedicadas à Maria:
1) 02 de fevereiro: Apresentação de Nosso Senhor Jesus
Cristo no Templo;
2) 25 de março: Anunciação da Bem-aventurada Virgem
Maria;
3) 31 de maio: Visitação da Bem-aventurada
Virgem Maria;
4) 15 de agosto: Bem-aventurada Virgem Maria;
5) 08 de setembro: Natividade da Bem-aventurada
Virgem Maria.
21\12 – São Tomé, Apóstolo
No Evangelho de São João ele aparece em algumas passagens:
1) Em Jo 11,16 quando Lázaro morre, os discípulos resistem à
decisão de Jesus para que retornem à Judeia, onde os
judeus tentaram apedrejá-Lo. O Mestre está determinado,
mas é Tomé que toma a palavra final: "Vamos todos, pois
poderemos morrer com Ele". Alguns interpretam esse como
uma antecipação ao conceito teológico paulino de "morrer
com Cristo";
2) Em Jo 14,5 Jesus assegura a seus discípulos que eles
sabem aonde ele irá, mas só Tomé protesta que eles não
sabem de fato. Jesus, porém, exorta a ele sobre o pedido
de Filipe e aproveita para fazer uma complexa exposição de
seu relacionamento com O Pai;
3) Em Jo 20,24-29 quando ele duvida da ressurreição de
Jesus e afirma que necessita ver Suas chagas antes de se
convencer. Essa passagem é a origem da expressão
"Tomé, o Incrédulo" bem como de diversas tradições
populares similares: “Como São Tomé: precisa ver para
crer". Após ver Jesus vivo Tomé professa sua fé nEle e, a
partir de então, é considerado "Tomé, o Crente!"

