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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

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

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

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

AÇÃO DE GRAÇAS - Hino 117
Graças Te rendemos Deus de Luz e Amor,
Pelo dom de Cristo – Nosso Salvador.
Pelo que nos deste com bondosa mão,
Pelos bens da vida: veste, abrigo e pão !
Graças Te rendemos
Deus de Luz e amor,
Pelo dom de Cristo
- Nosso Salvador !
Pelos bons amigos que, Senhor, Te apraz
Congregar conosco nesta doce Paz !
Dá-nos sempre o encanto de contigo estar,
Dá-nos sempre o gozo de Teu nome honrar !

EGREJA do SALVADOR
Reitor: Reverendo Ramacés Hartwig
E-mail: ramahart@yahoo.com.br
Fones: (53) 3232 6837 \ 981 17 18 42

BOLETIM SEMANAL - 26\11 a 02\12\2017,aD
Facebook: Paróquia do Salvador - Rio Grande RS
Rua Gal. Neto, 382 – 96200-010 - Pça. Tamandaré

Vigésimo quinto depois de Pentecostes
Próprio 28 - Ez 34,11-16;20-24 - Sl 100 - Ef 1,15-23
Santo Evangelho São Mateus 25,31-46
A t i v i d a d e s
p a r o q u i a i s:
Domingo\26 – 10 h – Santa Eucaristia
CRSTO REI DO UNIVERSO
e Dia de Ação de Graças e Oferta Unida de Gratidão
- quarta\29 – 10 às 11:30 h – Rádio Cassino = 3035 2060
participação do Reitor no programa Manhã Especial
19:30 h – Culto de Oração e Bênçãos da Saúde
e Encontro de Pastoral do Santo Batismo
quinta-feira\30 – 14 h - Reunião das Mulheres\ UMEAB
e equipe de Liturgia
- sábado-02\12 – 12 h – Confraternização do Projeto
Música um Louvor a Deus

Atividades

sociais:

- segunda-feira\27 – 8 h – Oração com o Prefeito\Vice
- 20 h – Grupo de AA
- quarta-feira\29 – 14 às 18 h – COMIRAT \ Salão Paroquial
- 20 h - Grupo de AA
- sexta-feira- 01\12 – 8 h – Oração com o Prefeito - COPERG

30\11 – André, Apóstolo
O Segundo Testamento registra que Santo André era irmão de Pedro, do
que se pode concluir que ele também era filho de Jonas, ou João (Mt
16,17; Jo 1,42). Nasceu em Betsaida, às margens do Mar da Galileia (Jo
1,44). Tanto ele quanto seu irmão eram pescadores por profissão e,
segundo a tradição, Jesus teria lhes chamado para serem seus discípulos
dizendo que faria deles "pescadores de Homens". André também teria
ocupado a mesma casa que Jesus, no início da vida pública deste, em
Cafarnaum (Mc 1,21-29).
O Evangelho e São João conta que André era um discípulo de João , o
Batista, cujo testemunho levou o próprio André e João, o Evangelista, a
seguirem Jesus (Jo 1,35-40). André imediatamente reconheceu Jesus
como o Messias e apressou-se a apresentá-lo a seu irmão (João 1,41). A
partir daí os dois irmãos se tornaram discípulos fiéis de Jesus. Numa
ocasião posterior, antes do derradeiro chamado ao apostolado, passaram
a ser companheiros mais íntimos e abandonaram todos os seus pertences
para seguir Jesus. André é mencionado nos evangelhos como estando
presente em diversas ocasiões de importância, como um dos discípulos
mais próximos de Jesus (Mc 13,3; Jo 6,8 e 12:22); os Atos dos Apóstolos
apenas o mencionam uma única vez (At 1,13).

30\11 - Dia do Teólogo\a
Este dia foi instituído como sendo o dia do Teólogo\a pela LEI Nº 4.504 de
Janeiro de 1991. Em todo Brasil essa data é marcada por comemorações
e atividades alusivas ao estudioso\a das religiões.
Mas, afinal, o que é um\a Teólogo\a ?
É a pessoa que procura tornar a religião um saber racional, no caso, um
saber\disciplina chamada teologia (theos = Deus - logia = estudo).
Sua atitude diante dos textos sagrados e da religiosidade é objetiva e
científica e, por isso,um paradoxo, uma vez que a religião em si, e mais
precisamente a fé, tem caráter pessoal, subjetivo e espiritual. Embora o
teólogo\a possa ser um religioso\a, é preciso fazer uma diferença: - uma
coisa é ter fé, outra, - é estudar os fenômenos da fé. Para o primeiro caso
basta crer (acreditar num dogma ou numa doutrina) como verdade a ser
vivida e praticada; para o segundo, esta mesma fé será estudada,
interpretada, relativizada e, conseqüentemente, racionalizada.
Contudo, TEOLÓGO\A é toda a pessoa que “estuda” e pratica uma religião
colocando em prática seus ensinamentos através da ESPIRITUALIDADE.

01\12 – Dia Mundial de combate à AIDS
O Dia Mundial de Combate à AIDS ou Dia Mundial de Luta Contra a
SIDA é uma data especial para que o mundo una forças para a
conscientização sobre a Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida (SIDA).
Desde o final dos anos 80 esta data é lembrada por milhares de pessoas
ao redor do mundo em celebrações sociais e orações. Segundo a
Organização Mundial da Saúde ao final de 2013 cerca de 35 milhões de
pessoas conviviam com o vírus do HIV e diariamente surgem 7.500 novos
casos. O Brasil tem sido exemplar, neste caso, tanto no combate como na
prevenção da transmissão do vírus.
A D V E N T O
O Advento (do latim Adventus: "chegada", do verbo Advenire: "chegar a")
é o primeiro tempo do Ano Litúrgico Cristão, o qual antecede o Natal.
Para os cristãos é um tempo de preparação, de alegria e de expectativa
esperando o Nascimento de Jesus Cristo. Neste tempo procuram viver o
arrependimento e promovem a fraternidade e a Paz. No calendário
religioso este tempo corresponde às quatro semanas que antecedem o
Natal. A primeira referência ao "Tempo do Advento" é encontrada na
Península Ibérica, quando no ano 380, o Sínodo de Saragoça prescreveu
uma preparação de três semanas para a Epifania, data em que,
antigamente, também se celebrava o Natal (Tradição observada pelas
Igrejas Ortodoxas até hoje). Na Gália, Perpétuo, bispo de Tours, instituiu
setenta semanas de preparação para o Natal e, em Roma, o
Sacramentário Gelasiano cita o Advento no fim do século V.
Há relatos de que o Advento começou a ser observado entre os séculos
IV e VII em vários lugares do mundo, como preparação para a festa do
Natal. No final do século IV, na Gália (atual França) e na Península
Ibérica (atualmente Portugal e Espanha), tinha caráter ascético com
jejum, abstinência e duração de seis semanas como na Quaresma. Este
caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos
catecumenos para o Santo Batismo, celebrado na festa da Epifania.
Somente no final do século VII, em Roma, é acrescentado o aspecto
escatológico do Advento, recordando a segunda vinda do Senhor.

O tempo do Advento é para a Igreja um momento de forte mergulho na
liturgia e na mística cristã. É tempo de espera e esperança, de estarmos
atentos e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor.

Vem, Jesus, tão esperado nossas almas libertar
do temor e do pecado vem a Tua Paz nos dar ! (Hino 01)

