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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	! 

 
 

	

26	
26	
26	
29	

	

Lenira	de	Oliveira	
Ruth	Poschi	Branco	
Arloecy	de	Ávila	(Leci)	
Lavínia	Alves	
	

	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			!		!		!	

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	!	

-	30\09	–	14h	–	Reunião	das	Mulheres\UMEAB	
Sodalício	do	Altar	–	Sra.	Beatriz	Goulart	
-	01\10	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	

Pregador	Rev.	Paulo	Souza		
Paróquia	do	Salvador	–	Canguçu	RS	

 
 

 
 

   

	

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		-		24	a	30\09\2017,aD. 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	

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

Pentecostes 

Próprio	20		-		Êx	16,2-15		-		Sl	145		-		Fp	1,21-30	
Santo	Evangelho	São	Mateus	20,1-16	

	
	
	
	

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

Domingo\24	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	
-	segunda-feira\25	–	reunião	do	Dia	Mundial	de	Oração\2018	

					-	quarta-feira\27	–	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
					-	quinta-feira\28	–	14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
										-	sábado\30	–	9	às	12	h	–	Projeto	Música	Um	Louvor	a	Deus			
	

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

															-	segunda-feira\25	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA	
									-	terça-feira\26	–	9	h	–	Reunião	CONER	(Pel\RG)		
									-	quarta-feira\27	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	
											-	quinta-feira\21	–	17:30	h	–	Santa	Casa	\	CONIC	

  

 

  
 

 
  



-	sexta\29	–	Chá-Bingo	–	Salão	paroquial	
	

 

01\10   –   DIA   INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA 
 

       Essa data faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso em 2003. 
Até 2006 o dia era comemorado no dia 27 de setembro porque, em 1999, a 
Comissão pela Educação, do Senado Federal, havia instituído tal data para a 
reflexão sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, a realidade do idoso 
em questões ligadas à saúde, convívio familiar, abandono, aposentadoria e 
outras. No dia 01 de outubro de 2003 foi aprovada a Lei nº 10.741, que tornou 
vigente o Estatuto do Idoso. Vale salientar que desde 1994, com a Lei nº 8.842, 
o Estado brasileiro já havia inserido a figura do idoso no âmbito da política 
nacional, dado que essa lei criava o Conselho Nacional do Idoso. 
      O fato é que, com a criação do Estatuto do Idoso, em 2003, o Brasil começou 
a incorporar à sua jurisprudência resoluções de organizações internacionais, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Sabe-se que, em 1982, a ONU elaborou, em Viena, na Áustria, a 
primeira Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento. Dessa Assembleia, foi 
elaborado um Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento que tinha 62 
pontos, os quais passaram a orientar as reflexões, legislações e ações posteriores 
a respeito do idoso. 
       É sabido, também, que, na Assembleia Geral de 1991, a ONU aprovou a 
Resolução 46/91, que trata dos direitos dos idosos. Os princípios dessa resolução 
norteiam as discussões contemporâneas sobre a situação do idoso. Entre esses 
princípios estão: 
       Autorrealização: - Aproveitar as oportunidades para o total desenvolvimento 
das suas potencialidades; - Ter acesso aos recursos educacionais, culturais, 
espirituais e de lazer da sociedade; 
       Dignidade: - Poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de 
exploração e maus-tratos físico ou mentais; - Ser tratado com justiça, 
independentemente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, condições 
econômicas ou outros fatores. 

	
	

29\09 – Dia dos ARCANJOS: 
São Miguel,  São Gabriel  e  São Rafael 

 
 

A palavra Arcanjo significa Anjo principal e  
a palavra Anjo significa mensageiro. 

 
 

São Miguel - Em hebraico significa: Quem como Deus. Segundo a Bíblia ele é 
um dos sete espíritos assistentes ao Trono do Altíssimo, portanto, um dos 

grandes príncipes do Céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento o profeta 
Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que, no Novo 

Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua Igreja, já que até a 
segunda vinda do Senhor estaremos em luta espiritual. 

 “Houve então um combate no Céu: Miguel e seus anjos combateram contra o 
dragão. Também o dragão combateu, junto com seus anjos, mas não conseguiu 

vencer e não se encontrou mais lugar para eles no Céu”. (Ap 12,7-8) 
São Gabriel - Citado duas vezes nas profecias de Daniel, este nome significa 
Força de Deus ou Deus é a minha proteção. É muito conhecido devido a sua 
singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou: 
- o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico: 
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, 
chamada Nazaré… O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: ‘Alegra-te, ó 
tu que tens o favor de Deus’…” a partir daí, São Lucas narra no primeiro 
capítulo do seu Evangelho como se deu a Encarnação. 
 

São Rafael - Um dos sete espíritos que assistem ao Trono de Deus. Rafael 
aparece no Antigo Testamento no livro de Tobit. Este arcanjo de nome Deus 
curou ou Medicina de Deus, restituiu à vista do piedoso Tobit e nos demonstra 
que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém, amiga e 
importante. “Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e 
conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, em pé diante dele, 
mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus” (Tobias 5,4). 
 

 

30\09 – São Jerônimo – Patrono da Bíblia 
 

         Também conhecido por Jerônimo, de Estridão, foi um sacerdote cristão 
ilírio (povo indu-europeu) destacado como teólogo e historiador e considerado 
Confessor e Doutor da Igreja. Filho de Eusébio, da cidade de Estridão, na 
fronteira entre a Dalmácia e a Panônia, é mais conhecido por sua tradução da 
Bíblia para o latim conhecida como Vulgata: forma latina abreviada de vulgata 
editio ou vulgata versio ou vulgata lectio, respectivamente "edição, tradução ou 
leitura de divulgação popular" de um texto. No sentido atual Vulgata é a 
tradução da Bíblia em hebraico para o latim. 
         Jerônimo foi acadêmico numa época que o título implicava fluência em 
grego, mas ele sabia também alguma coisa de hebraico quando começou seu 
projeto de tradução. Para reforçar seus conhecimentos, mudou-se para 
Jerusalém estudando os comentários judaicos sobre as Escrituras. Paula, uma 
rica aristocrata romana que era uma de suas seguidoras, financiou sua estadia 
num mosteiro em Belém onde ele pode concluir sua tradução. O trabalho 
começou em 382, com a correção da versão latina do Novo Testamento utilizada 
na época, a Vetus Latina. Em 390, iniciou a tradução da Bíblia Hebraica a partir 
do original, tendo já traduzido algumas partes utilizando a Septuaginta grega 
originária de Alexandria. 
          Além do texto bíblico da Vulgata os prólogos, dos quais a maioria escritos 
por Jerônimo, são textos críticos e não eram destinados ao público em geral. 
O tema recorrente dos prólogos se refere à primazia do texto hebraico sobre os 
textos da Septuaginta (LXX), em grego koiné (popular). Entre os mais notáveis 
prólogos se destaca o Prologus Galeatus. Ele também traduziu os deutero-
canônicos (do aramaico) que foram incluídos na edição da Vulgata conforme 
estavam na Antiga Latina. 



Jerônimo morreu no dia 30 de setembro de 420 (aos 73 anos) 
em Belém, na Palestina (local da atual Basílica da Natividade). 

 


