Aniversariantes
... conta as bênçãos dize quantas são,
recebidas da DIVINA MÃO !
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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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
O MÊS COMEMORATIVO DO 126º ANIVERSÁRIO
da

Egreja do Salvador !

Santo Evangelho São Mateus 15, 21-28
Atividades

p a r o q u i a i s:

Domingo – 10 h – Celebração Eucarística
Posse da Junta Paroquial
Pregadora: Ministra Leiga Profª. Carmem Dobke

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

Atividades

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
- 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 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, adequação, 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.

24\08 - São Bartolomeu

Também chamado de Natanael foi um dos doze apóstolos de
Jesus Cristo. Nasceu em Caná (na Galiléia), pequena aldeia distante
14 km de Nazaré, e era filho do agricultor Tholomai (que também era
conhecido como Natanael). É citado na Bíblia tanto como Bartolomeu ou com Natanael e, segundo os historiadores, trata-se de uma
só pessoa.
São Bartolomeu era um cético e, por vezes até irônico, com os
assuntos de Deus. O momento que ele descobre Jesus é relatado no
Evangelho de São João: Jesus que estava em Betânia, nas margens do
rio Jordão, foi batizado por João. No dia seguinte Jesus decidiu partir
para a Galiléia onde encontrou Filipe e disse: Siga-me. Filipe era de
Betsaida (cidade de André e Pedro)e quando se encontrou com
Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na
Lei e também os profetas: Jesus, de Nazaré, filho de José. Natanael
disse: De Nazaré pode sair alguma coisa boa ? Filipe respondeu:
Venha, e você verá (João 1,43-46).
Uma antiga tradição armênia afirma que este Apóstolo foi
para a Índia e lá pregou a verdade do Senhor Jesus segundo o
Evangelho. Depois que naquela região converteu muitos a Cristo,
superando extremas dificuldades, passou para a Armênia Maior,
onde converteu o rei Polímio, sua esposa e muitas outras pessoas.
Esteve em mais de doze cidades e, no entanto, sua vida e
testemunho provocaram uma enorme inveja dos sacerdotes (pagãos)
locais. No ano 51 foi perseguido por aqueles que não aceitavam a
Boa-Nova de Cristo sendo esfolado vivo e em seguida decapitado.

Getúlio Dornelles Vargas

* São Borja, 19\04\1882 - + Rio de Janeiro, 24\08\54
Foi advogado e político brasileiro sendo presidente do Brasil em dois
períodos. Cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954, com um tiro
no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de
Janeiro, então capital federal. Começava seus discursos com um
famoso jargão: “Brasileiros e brasileiras . . .”

