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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

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

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

Nilson Moacir Dutra
José Carlos X Lenira Oliveira
Haydée Rocha
Ivan Rocha
Daniel Oliveira

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 !
26 de junho - Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

Anualmente a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e
Crime (UNODC), dá ênfase à Campanha Internacional de Prevenção às Drogas.
Nesta data, em Viena, é lançado o Relatório Mundial de Drogas contendo
informações atualizadas do mundo todo sobre consumo, produção e tráfico de
drogas. Esta data foi definida pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução
42/112 de 7 de Dezembro de 1987, implementando recomendação da
Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, realizada
em 26 de Junho do mesmo ano, ocasião em que se aprovou o Plano
Multidisciplinar Geral sobre Atividades Futuras de Luta contra o Abuso de Drogas.
Esta convenção fornece medidas detalhadas contra o tráfico de drogas, incluindo:
provisões contra a lavagem do dinheiro; contra o desvio de precursores químicos;
provê apoio logístico para a cooperação internacional na extradição de
traficantes, entregas e transferência controladas de produtos. Tais medidas dão
suporte ao compromisso mundial de combate ao crime transnacional ratificado
pela Declaração do Milênio.
O Relatório Mundial de Drogas informa que o comércio mundial de drogas
movimenta cerca de US$ 350 bilhões por ano e que no Brasil houve um
crescimento do consumo, contrariando a tendência mundial.
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terceiro Domingo depois de pentecostes
Próprio 7 - Gn 21,8-21 - Sl 86 - Rm 6,1b-11

Santo Evangelho São Mateus 10,24-39

Atividades

p a r o q u i a i s:

Domingo – 10 h – Oração Matutina e Bênção da Saúde

- quarta-feira\21 - 19:30 h – Culto de Oração e Bênção da Saúde
- quinta-feira\29 - Dia de São Pedro e São Paulo – feriado municipal
- sábado-01\07 – 8:30 h – Programa na Rádio Cassino
Palavras que não passam !
- 9 às 12 h – Projeto: Música um Louvor a Deus

Atividades

s o c i a i s:

- segunda-feira\26 – 8 h – Oração com o Prefeito
- 20 h – Grupo de AA
- quarta-feira\28 - 20 h - Grupo de AA
– sexta-feira\30 – 8 h – Oração do COPERG com prefeito
- 14 h - Chá-Bingo
- sábado-01\07 - 9 às 16 h - Curso do CONER\Cúria

29 de junho – Festa de São Pedro e de São Paulo

Estes santos são considerados “os cabeças dos apóstolos” por terem sido os
principais líderes da Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé e pregação, como
pelo ardor e zelo missionários.
Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida,
irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando
tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da
vida e ministério do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro (Mt 16,18-19).
Paulo, que tinha como nome antes da conversão Saulo ou Saul, era natural
de Tarso. Recebeu educação esmerada “aos pés de Gamaliel”, um dos grandes
mestres da Lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e
aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos. Paulo não fazia
parte do grupo dos DOZE e converteu-se á Fé Cristã no caminho para Damasco
quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o
apostolado (At 9,1-31).
A solenidade de São Pedro e de São Paulo é uma das mais antigas da Igreja,
sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já no século IV havia a
tradição de, neste dia, celebrar três missas: a primeira na basílica de São Pedro,
no Vaticano; a segunda na basílica de São Paulo Fora dos Muros e a terceira nas
catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas
para protege-las da profanação nos tempos difíceis de perseguição aos cristãos.
Antigamente, julgava-se que o martírio dos dois apóstolos tinha ocorrido no
mesmo dia e ano e que seria a data que hoje comemoramos. Porém, o martírio
de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes, com São Pedro, crucificado
de cabeça para baixo, na colina Vaticana e São Paulo, decapitado, nas chamadas
Três Fontes.
Mas não há certeza quanto ao dia nem quanto ao ano desses martírios. A
morte de Pedro teria ocorrido em 64, ano em que milhares de cristãos foram
sacrificados após o incêndio de Roma, enquanto a de Paulo, no ano 67. Mas com
certeza o martírio deles aconteceu em Roma, durante a perseguição de Nero.

Reserve

estas

datas . . .

08\07 – 15 h - Chocolate quente – salão paroquial
16\07 – Encontro do cursilho – Pelotas
28\07 – 14 h – Chá-bingo - salão paroquial
28 a 30\07 – XIX Cursilho de Cristandade – Pelotas
13\08 – Culto especial pelo DIA DOS PAIS
20\08 – Almoço com os Pais – no salão paroquial

A felicidade

-

O tempo passa, e nós mudamos tanto...

Ficamos tão sérios, tão preocupados, e sempre tão sem tempo para coisa
alguma. De repente, alguém disse que para sermos felizes, o que precisamos é ter
um bom emprego, uma bela casa, o carro do ano, os aparelhos e as roupas da
moda e, claro, termos muito dinheiro na conta. E nós, bobos, seguimos atrás
destas coisas cegamente, desesperadamente, entregando-nos a uma vida
afogada em trabalho, estudos, metas e uma constante insatisfação.
Mas se olharmos para trás, ainda poderemos lembrar de um tempo que era até
engraçado não ter dinheiro e fazer vaquinha pra pagar a conta da lanchonete com
nossos melhores amigos. Se não conseguíamos ir todos juntos para a festa ou
para o show da hora, fazíamos nossa festa na casa de alguém, ou na rua, mesmo,
por que nossa verdadeira festa era estar juntos, sorrindo uns com os outros.
Mas... para onde foi esse tempo ? Para onde foram os amigos ? Para onde
estamos indo nós ? Nós nascemos muito felizes. Crescemos naquilo que pode ser
a expressão mais tangível da felicidade possível, mas aos poucos vamos trocando
isso por outros valores, como sucesso profissional e sucesso financeiro...
Bem-aventurado é aquele que consegue acordar a tempo de perceber que
melhor do que fazer horas extras no trabalho ou perder noites de sono em algum
projeto ou pesquisa, é sempre reservar um tempo para preservar suas amizades,
dedicando-se às pessoas que você ama, à sua família. A felicidade está conosco o
tempo todo: nós é que muitas vezes não damos a menor bola para ela...
Profª. Maria de Lourdes Rocha Piragine

. . . nosso calendário anglicano-brasileiro lembra:

- dia 27 – Agostinho Guillon Sória - Foi pároco de nossa paróquia, deão da
catedral da Diocese Meridional e, quando bispo do da Diocese do Rio de Janeiro,
optou por ser o primeiro bispo e o implantador da Diocese Anglicana de Brasília.
Sua esposa Helenita foi igualmente dedicada ao trabalho pastoral e missionário,
particularmente, por e pelas mulheres (na época da SAE).
- dia 28 – Egmont Machado Krischke – Homem de profunda espiritualidade que
também deixou grande produção literária sendo considerado um intelectual e
mestre da fé. Foi o primeiro bispo da Diocese Sul-Ocidental (Sta Maria,1950) e
primeiro bispo primaz da IEAB. Sua esposa Noemi também foi parceira na fé e de
memorável testemunho, especialmente, dedicada ao canto litúrgico.
- dia 30 – Jaci Correia Maraschin – Sacerdote, teólogo, professor, compositor,
poeta e músico que deixou grande obra, testemunho ecumênico e pensador de
vanguarda na teologia brasileira e mundial. Participou de várias comissões
nacionais e internacionais também sendo secretário executivo da ASTE. Sua
esposa Ana Dulce, igualmente dedicada à Igreja, era filha do Bispo Pithan.

