
 

 

      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	! 

 

24	
26	

 

   Elaine	Delair	Guimarães	
				Ana	Paula	Pereira	X	Daniel	Goldberg						               

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    

	

A					B	O	A						S	E	M	E	N	T	E		.			.			.	
Jesus	contou	esta	comparação	(na	parábola	do	Semeador)	

																																																							e			
aproveitando	o	Seu	ensinamento:	

-	estamos	remodelando	nosso	JARDIM	PAROQUIAL	a	fim	de	torna-
lo	belo	e	cheio	de	flores	para	que,	entre	outras	finalidades,	as	
senhoras	do	Sodalício	do	Altar	possam	dele	usufruir	e	embelezar	o	
templo	com	as	flores	de	nosso	próprio	cultivo	e	cuidados.	
Para	tanto,	já	removemos	os	“espinhos”	e	estamos	retirando	uma	
camada	deste	“areão”	a	fim	de	colocar	adubo	(esterco	animal)	e	
terra	vegetal	como	parte	do	preparo	dos	canteiros	para	o	plantio.	
Após	esta	etapa	(Inicial)	todas	as	pessoas	que	gostam	de	mexer	na	
terra	e	plantar\cuidar	de	flores	estão	convidadas	a	trazer\ofertar	
mudas	para	que	o	embelezamento	do	JARDIM	PAROQUIAL		

seja	o	resultado	e	tarefa	comunitária	a	fim	de	que,	
e	acima	de	tudo,	este	SERVIÇO	seja	feito	com	ZELO	e	AMOR	

	para	Honra	e	Glória	de	Deus		.		.		.			porque	
-	as	sementes	(ou	as	mudas)	lançadas	na	boa	terra	são	(como)	

aquelas	pessoas	que	ouvem	e	entendem	a	
mensagem	(do	Evangelho)	e	produzem	“muitas	flores”	!!!	
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Sétimo Domingo depois  de pentecostes 
 

Próprio	11		-		Gn	28,10-19a		-			Sl	139			-			Rm	8,12-25	
	

Santo	Evangelho	São	Mateus	13,24-30;	36-43	
	

	
	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s										p	a	r	o	q	u	i	a	i	s:	
Domingo	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	

			-	quarta-feira\26		-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
				-	quinta-feira\27				-	14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
					-	sábado-29		–	8:30	h	–	Programa	na	Rádio	Cassino:	
																																																		Palavras	que	não	passam	!	
																				-	9	às	12	h	–	Projeto:	Música	um	Louvor	a	Deus	(férias)	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
															-	segunda-feira\24	–	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	
																-	sexta\28		–			14	h			-		Chá-bingo	(salão	paroquial)	
														Obs.		-		28	a	30	–	XIX	Cursilho	de	Cristandade	–	DAP\Pelotas	
	

  

 

  
 

 
  



25	de	julho	-	São	Tiago,	Maior	–	Apóstolo	
Também	conhecido	como	Tiago,	Filho	do	Trovão	(boanerges,	Mc	3,17),	era	
filho	de	Zebedeu	e,	 segundo	a	Tradição,	 foi	martirizado	por	volta	do	ano	
44.	Era	um	dos	doze	apóstolos	de	Jesus	e	foi	chamado	Maior	(mais	velho)	
para	 diferenciá-lo	 de	 outros	 discípulos	 de	 Jesus	 com	 os	mesmos	 nomes:	
Tiago,	 Menor	 (mais	 jovem)	 e	 Tiago,	 o	 Justo	 (que	 seria	 irmão	 de	 Jesus).	
Nasceu	em	Betsaida,	na	Galileia	e,	tal	como	seu	pai	e	seu	irmão	(o	apóstolo	
João),	eram	pescadores	no	Mar	da	Galileia,	onde	trabalhavam	em	provável	
parceria	 com	 André	 e	 Simão	 Pedro	 (Mt	 4,21-22	 e	 Lc	 5,10),	 além	 de	
consertarem	as	redes	de	pesca.		
Tiago,	 Pedro	 e	 João	 seriam	 os	 primeiros	 a	 abandonar	 tudo	 para	 seguir	
Jesus	 como	 seus	 discípulos	 (Mt	 17,1	 e	 26,37;	 Lc	 8,51)	 e,	 como	 um	 dos	
colaboradores	mais	próximos	de	 Jesus,	participou	da	Transfiguração	e	da	
Noite	 da	 Agonia,	 no	 Jardim	 das	 Oliveiras.	 Ele	 é	 citado	 entre	 os	 teste-
munhantes	 da	 terceira	 aparição	 de	 Cristo	 (após	 a	 Sua	 morte	 e	 ressur-
reição)	nas	margens	do	lago	de	Tiberíades.		
Pouco	mais	se	sabe	acerca	sua	vida,	porém,	sua	última	aparição	no	texto	
bíblico	é	a	de	que	foi	o	primeiro	apóstolo	a	morrer	(decapitado)	por	ordem	
de	Herodes	Agripa	I	(rei	da	Judeia)	por	volta	do	ano	44,	em	Jerusalém.	É	o	
único	 apóstolo	 cuja	 morte	 é	 narrada	 no	 Segundo	 Testamento:	 Ele	
[Herodes]	fez	perecer	pelo	fio	da	espada	a	Tiago,	irmão	de	João	(At	12,1-2).	

	
	
	
	
	
	
	
	

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			!		!		!	

	

13\08		–	Culto	especial	em	Ação	de	Graças	pelo	DIA	DOS	PAIS	
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	
MÊS	COMEMORATIVO	DO	126º	ANIVERSÁRIO	DA	

Egreja	do	Salvador	

O	Dia	dos	Avós	ou	Dia	da	Vovó	e	do	Vovô	 é	 celebrado	em	26	de	
julho	em	homenagem	à	Santa	Ana	e	São	Joaquim,	os	avós	(maternos)	de	
Jesus,	que	são	considerados	os	padroeiros	de	todos	os	avós.	No	dia	26	de	
julho	 de	 1584	 o	 Papa	 Gregório	 VIII	 canonizou	 os	 avós	 de	 Jesus	 Cristo,	
sendo	esta	a	razão	da	escolha	deste	dia	mundialmente	celebrado.	
Esta	data	tem	por	objetivo	homenagear	e	agradecer	toda	a	consideração	e	
carinho	que	os\as	avós	dão	aos	netos\as.	No	imaginário	popular	as\os	avós	
são	considerados	como	os	nossos	"segundos	pais	ou	pais	com	açucar"	e	os	
"responsáveis"	por	mimar	e	ajudar	os	netos\as	nas	suas	travessuras.	
Para	agradecer	toda	a	paciência,	carinho	e	atenção	recebida	da	vovó	e	do	
vovô	 as	 netas\os	 aproveitam	 esta	 data	 para	 presenteá-los\as	 ou	 fazer	
homenagens	especiais	em	reconhecimento	pelo	seu	amor	e	dedicação. 
	
	

J	U	N	T	A					P	A	R	O	Q	U	I	A	L	
	

Após	a	 realização	da	Assembleia	Geral	 (dia	28\05)	e	da	 reunião	de	
eleição	 dos	 cargos	 (dia	 17\06)	 esta	 diretoria,	 composta	 por	 nove	
pessoas,	ficou	assim	constituída:	
																														Primeira-guardiã:						-	Sra.	Carmem	Dobke	
																														Segunda-guardiã:						-	Sra.	Arloeci	Ávila	(Leci)	
																														Primeira	secretária:		-	Srta.	Andriara	Pereira	
																														Segunda	secretária:		-	Sra.	Elisa	Pinheiro	
																														Segunda	tesoureira:		-	Sra.	Nilva	Pereira	
																															Vogais:		-	Sra.	Gerda	Meyer		
																																														-	Sra.	Aldiva	Pereira		
																																														-	Sr.	Ronaldo	Pontes	
																																														-	Sra.	Maria	de	Lourdes	da	Rocha	Piragine.	
																													Membros		ex-offício	
																Tesoureiro:	Sr.	Pedro	Paulo	Pereira	
																Custódio	do	Patrimônio:	Sr.	Roberto	Machado	
																Presidente:	Rev.	Ramacés	Hartwig	-	Reitor													
As	reuniões	ordinárias	acontecem	aos	segundos	sábados	a	partir	das	15	h.	
Os	membros	em	PLENA	COMUNHÃO	*	podem	ser	eleitos\as,	participar	e	

opinar	sobre	os	assuntos	e	questões	relativas	à	vida	paroquial.	
											*Confirmado\a	–	comungante	–	contribuinte	!	

	
	


