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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	! 

 
 

	

22	
	

	

Clabisnei	de	Melo	
	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    

	
	
	
					
	
	

						C	r	i	a	n	ç	a													Leinecy	Pereira	Dorneles	
	

		Uma	vida	no	mundo.	Uma	cara	linda	!	
		Cheia	de	ternura	e	amor,	é	a	criança	esperança	do	nosso	país	sofredor.	
										
									Um	olhar	sempre	alerta,	pedindo	carinho	e	amor.	
										És	a	criança	futuro	do	meu	país	sonhador.	
	
																A	criança	é	o	presente	de	um	futuro	promissor,	
																Vamos	lutar,	minha	gente,	pela	criança	com	muito	amor.	
		
																							A	criança	é	o	presente	de	um	futuro	promissor,	
																							Vamos	lutar,	minha	gente,	pela	criança	com	muito	amor.	
	
																															A	criança	brasileira	precisa	de	um	futuro	melhor.	
																															Mas	o	que	ela	precisa	mesmo	é	de	um	“presente”	
																																			com	muito	amor.	
	
																																						O	futuro	da	criança	deverá	ser	um	“presente”	melhor.	
																																						Como	vamos	viver	do	passado,	
																																									se	a	criança	precisa	“hoje”	de	amor	!	
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Vigésimo Domingo depois de Pentecostes 
Próprio	24		-		Is	45,1-7		-		Sl	99		-		I	Ts	1,1-10	
Santo	Evangelho	São	Mateus	22,15-22	

	
	

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

Domingo\22	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	
	-	126	anos	da	EGREJA	DO	SALVADOR	–	
Culto	para	as	crianças	–	APEC	\	CONER	

-	segunda-feira\23	–	19:30	h	–	Intercessão	pela	Marcha	para	Jesus	
					-	quarta-feira\25	–	10	às	11:30	h	–	Programa	na	Rádio	Cassino	
																																						-		19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
																						-	sexta-feira\27	–	19	h	-	Início	curso	da	APEC	\	CONER	
																											-	19	h	–	Sessão	Pública	na	Câmara	de	Vereadores	
														-	sábado\28	–	9	às	12	h	–	Projeto	Música	um	Louvor	a	Deus	
																																						-		8	–	17	h	–	Retiro	do	clero	e	ministros\as	leigos\as	
																																						-	14	h	–	Marcha	para	Jesus	–	Reforma	Protestante	
	

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

															-	segunda-feira\22	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
									-	quarta-feira\25		–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	

  

 

  
 

 
  



	
	

24\10  -  DIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  -  O N U 
 

O Dia das Nações Unidas é comemorado em 24 de outubro desde 1948, como 
aniversário da entrada em vigor, em 1945, da Carta das Nações Unidas. A 

celebração foi determinada em 1947 pela Assembleia Geral de forma que o dia 
fosse "dedicado a fazer serem conhecidos pelos povos do mundo os objetivos e 

as conquistas da ONU a fim de obter apoio para cumprir a sua finalidade”. 
 
 

25\10  -  DIA NACIONAL DA DEMOCRAIA 
A palavra “democracia” tem origem no grego démokratía, sendo: 

- dêmos = povo,  e - kratía = força, poder. 
Assim, a democracia é o sistema de governo onde prevalece a vontade  

da maioria e o respeito aos direitos da minoria. As sociedades democráticas  
são governadas por representantes eleitos de forma direta (pelo voto secreto) 

 e tem como ideais, entre outros: a liberdade, a igualdade, o respeito,  
a inclusão, a fraternidade e a justiça. 

Por outro lado, a ONU declarou o Dia Internacional da Democracia no dia 15 de 
setembro em 2007 porque neste dia, em setembro de 1997, ocorreu a 

Declaração Universal da Democracia pela União Interparlamentar (UIP). 
O objetivo da criação desde dia é promover a democracia  
e a observação dos direitos e liberdades do ser humano. 

 
 
 

23\10  –  TIAGO, de Jerusalém 
 

            Apóstolo de Cristo nascido em Nazaré e irmão de Jesus, José, Judas e 
Simão e mais algumas irmãs (Mc 6,1-6a). Tornou-se muito respeitado na recém-
nascida comunidade cristã, em Jerusalém e, por isso é considerado o primeiro 
bispo de Jerusalém, cuja Igreja dirigiu por cerca de vinte anos (42-62).  
            Também foi chamado o Justo pelos primeiros cristãos devido à sua 
grande piedade e, principalmente, por ter encaminhado a decisão final do primeiro 
concílio de Jerusalém (At 15). Embora as informações sobre a sua vida sejam 
escassas e ambíguas, diversas fontes primitivas o citam como sendo irmão de 
Jesus. Historiadores interpretaram isto de diversas maneiras: I) irmão no sentido 
espiritual; II) irmão no sentido literal; III) filho só de José e, portanto, meio-irmão; 
IV) irmão de criação, primo, outro parente, etc.  

Uma antiga liturgia cristã chamada Liturgia de São Tiago, 
o chama de "irmão de Deus" (Adelphotheos). 

            Segundo uma passagem nas Antiguidades Judaicas, de Flávio Josefo, "o 
irmão de Jesus, que era chamado de Cristo, cujo nome era Tiago" encontrou a 
morte após a do procurador Pórcio Festo, antes que Lucceius Albinus fosse 
empossado - cuja data é 62 dC. O sumo-sacerdote Ananus ben Ananus tirou 
vantagem desta falta de controle imperial para reunir o Sinédrio que condenou 
Tiago "sob acusação de ter violado a Lei" e logo o executou por apedrejamento. 

Tiago corajosamente testemunhou: Cristo senta-se no céu do lado 
direito do Grande Poder e retornará nas nuvens celestiais! 

 

Os santos e as santas na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 
 

      A IEAB segue a Tradição da Igreja Episcopal dos Estados Unidos que, por sua 
vez, tem suas origens na Igreja da Inglaterra e no antigo calendário hagiológico da 
Tradição Cristã Universal e, por isso, a IEAB comemora o dia de muitas santas e 
santos que também são comemorados\as pelas Tradições Romana, Ortodoxas e 
Luteranas (a maioria deles no mesmo dia), mas também comemora a memória de 
vários cristãos\ãs pós-Reforma, pessoas notáveis que não foram canonizados\as 

por Roma, especialmente aqueles\as de origem brasileira. 
       O único anglicano canonizado de maneira formal pela Igreja da Inglaterra 

(Anglicana) desde a Reforma foi São Carlos, o Mártir (Rei Charles I), mas ele não 
é considerado como um santo pelos anglicanos, com exceção daqueles que 

fazem parte da Sociedade do Rei Charles, o Mártir.  
   A Comunhão Anglicana não possui um mecanismo de canonização e, 

diferentemente da Igreja Católica Romana e Ortodoxas, não afirma o status 
celestial das pessoas que são comemoradas neste calendário. Por esta razão, 

evita-se o uso do título "santo\a" em referência aos indivíduos não-
canonizados\as. Para não discriminar as pessoas dos períodos pré e pós-
Reforma, o termo "santo\a" não é usado em momento algum no calendário 

litúrgico, nem mesmo para se referir àqueles\as que são conhecidos\as por este 
título como os apóstolos, doutores e mestres da Fé Cristã. 

         Além disso, não há um calendário único para as diversas Igrejas Anglicanas 
nacionais que compõem a Comunhão Anglicana internacional e, sendo assim, 
cada uma elabora seu próprio calendário. Ao mesmo tempo, algumas persona-
lidades importantes de outras Igrejas Anglicanas também estão presentes no 

calendário brasileiro, assim como personagens de outras fés cristãs.  
        O calendário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil também procurou 

equilibrar o número de homens e mulheres homenageados\as  
como exemplos de fé e de vida. 

 
 

28\10 – SIMÃO e JUDAS,  Apóstolos 
 

      Simão tinha o cognome de Cananeu, palavra hebraica que significa “zeloso”. 
Nicéforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. São 
Fortunato, Bispo de Poitiers (século VI) indica estarem Simão e Judas enterrados 
na Pérsia. Isto vem das histórias apócrifas dos apóstolos e, segundo estas, foram 
martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que 
instigaram as autoridades locais e o povo, sendo ambos decapitados. 
      Judas, um dos doze, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São 
Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Judas Tadeu foi quem,  
na Última Ceia, perguntou ao Senhor: “Senhor, como é possível que tenhas  
de Te manifestar a nós e não ao mundo?” (Jo 14,22). Temos uma epístola de 
Judas “irmão de Tiago”, que foi classificada como uma das epístolas católicas 
(para a Igreja universal). Esta carta parece ter em vista os convertidos\as do 
paganismo ao mesmo tempo que  combatia muitas seitas que corrompiam a Fé 
Cristã (tanto na doutrina como nos costumes) trazendo, por este motivo, a 
verdadeira doutrina da nova religião cristã que se espalhava pelo mundo. 
 


