Aniversariantes
... conta as bênçãos dize quantas são,
recebidas da DIVINA MÃO !
28
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Otávio Augusto Soares
Luciano Lucas

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL
DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

EGREJA do SALVADOR
Reitor: Reverendo Ramacés Hartwig

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.

BOLETIM SEMANAL - 27\08 a 02\09\2017,aD.

Obs. Caso desejar, agende com o reverendo qual o
melhor dia\hora para receber uma visita pastoral

Décimo segundo Domingo
depois de Pentecostes

Reserve

estas datas . . .
e
participe conosco ! ! !

10\09 – 10 h – Celebraçao em ação de graças e confraternização
na Paróquia da Epifania – Pedro Osório
15\09 – 18 h – Reunião no salão paroquial do
Grupo Ecumênico do Dia Mundial de Oração
- 19:30 h – Santa Ceia da Unidade – COPERG
Paróquia do Salvador
23\09 – 9 h - Assembleia do Povo de Deus
Paróquia Divino Semeador – Pelotas

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 !

E-mail: ramahart@yahoo.com.br
Fones: (53) 3232 6837 \ 981 17 18 42

Facebook: Paróquia do Salvador - Rio Grande RS
Rua Gal. Neto, 382 – Pça. Tamandaré

Próprio 16 - Êx 1,8-2,10 - Sl 124 - Rm 12,1-8

Santo Evangelho São Mateus 16, 13-20

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
Pregador: Ministro Leigo Paroquial José Carlos Oliveira

- quarta-feira\30 - 19:30 h – Culto de Oração e Bênção da Saúde
- quinta-feira\31 - 14 h – Mulheres\UMEAB e Equipe de Liturgia

Atividades

s o c i a i s:

- segunda-feira\28 – 8 h – Oração com o Prefeito\Vice
- 20 h – Grupo de AA
- quarta-feira\30 – 14 às 18 h – COMIRAT \ Salão Paroquial
- 19 h – Escola Bonfim – Morro Redondo – Palestra: Família
- 20 h - Grupo de AA
- quinta\31 – Clínicas do Testemunho – Salão Nobre da Prefeitura
- sábado-02\09 - 9 às 12 h – Projeto: Música um Louvor a Deus
- 14 h – Encontro do Grupo MEF – Colônia Santa Áurea – Pelotas
Casal coordenador: Moacir e Anita
Casal palestrante: Rôde e Ramacés

CLÍNICAS

DO

TESTEMUNHO

O Projeto Clínicas do Testemunho \ Instituto APPOA integra uma proposta
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e Segurança Pública que visa
construir núcleos de atenção psicológica e de desenvol-vimento de metodologias
clínicas para a elaboração dos traumas oriundos da violência de Estado no Brasil
ditatorial. O Projeto insiste na potência clínico-política do testemunho como
forma de quebrar o silenciamento e resgatar a dimensão coletiva das vivências de
terror e de resistência durante e após os anos de chumbo.
Entendemos, desde a psicanálise, que os crimes lesa-humanidade cometidos
pela ditadura civil-militar no Brasil produziram efeitos sociais, políticos e psíquicosprofundos nos sujeitos que os sofreram diretamente, bem como, sobre seus
familiares. Percebemos que se faz necessário rompermos com a narrativa linear
construída sobre o município de Rio Grande durante a ditadura civil-militar.
Você é o nosso\a convidado\a para a Segunda Conversa Púbblica:

– 31 de agosto – quinta-feira – a partir das 18:30 h no
Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Rio Grande
Em 2011 a ONU declarou 30 de agosto o
Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados.

A experiência das violações de direitos humanos na América Latina foi
fundamental para estabelecer mecanismos globais contra esse crime
e neste ano o tema é especialmente importante para o Brasil, por duas razões:
o estabelecimento da Comissão da Verdade e a proposta do novo Código Penal,
em discussão no Congresso, que pela primeira vez cria legislação
específica para enfrentar desaparecimentos forçados.
O crime é difícil de definir porque combina elementos de prisões ilegais,
sequestro, assassinato e ocultação de cadáveres. Foi um método repressivo
utilizado com frequência pelos regimes militares das décadas de 1960-80
na América Latina, quando não reconheciam haver detido pessoas
e as levavam para centros clandestinos de tortura ou de extermínio.
A partir dessa época, movimentos de direitos humanos como a Anistia
Internacional começaram a se mobilizar para coibir esse tipo de atrocidade,
pela pressão a governos e pela criação de acordos diplomáticos.
O processo foi demorado.
A primeira resolução da Assembleia Geral da ONU sobre o tema é de 1978, mas
só em 2010 entrou em vigor a
Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra
Desaparecimentos Forçados.

29 de agosto – Athalício Theodoro Pithan
- 1º Bispo Brasileiro da Comunhão Anglicana Nasceu em 20 de setembro de 1898 em Santa Maria, RS. Filho de Henrique Pithan
e de Adelaide Höher Pithan. Em sua terra natal fez parte de seu curso de
Humanidades. Foi para o Colégio Cruzeiro do Sul em porto Alegre onde se formou
em Ciências e letras em 1918. Foi professor e secretário desse Colégio durante
alguns anos. Cursou, depois, a faculdade de Filosofia e letras do Rio de Janeiro.
Em 1921 ingressou em nosso Seminário Teológico, em Porto Alegre,
continuando, porém, suas atividades no Colégio Cruzeiro do Sul.
Em 1924 foi ordenado diácono pelo Bispo Kinsolving. Serviu mais dois anos no
Cruzeiro e foi elevado ao presbiterado pelo Bispo Thomas e por ele nomeado
pároco da Igreja do Crucificado, em Bagé, em substituição ao Revdo. Guimarães,
fundador daquele trabalho. Em 1931 bacharelou-se em Direito pela Universidade
de la Sallex, nos Estados Unidos.
Em 1937 representou a Igreja Brasileira na Convenção Geral reunida nos Estados
Unidos e percorreu grande parte daquele país e do Canadá, viajando também por
vários países sul-americanos. Nessa viagem recebeu o título de “Doutor em
Teologia “ (honoris causa) do Seminário Episcopal de Virgínia, Estados Unidos.
Eleito Bispo Sufragâneo foi solenemente sagrado Bispo no dia 21 de abril de 1940,
no mesmo dia da chegada dos dois primeiros missionários 50 anos atrás. À
solenidade, além do Bispo Thomas, tomaram parte também os Bispos Hugo
Blankingship, de Cuba, e Efrain Salinas Y Velasco, do México, que foi o pregador.
Em 1924, a Convenção Geral dividiu a Igreja do Brasil em três Dioceses. Com a
aposentadoria do Bispo Thomas em 1950, Pithan assume as funções de diocesano
da Diocese Meridional até 1956 quando se aposentou por motivo de saúde.
Foi ele ainda, porém, que presidiu a 1ª Reunião do Sínodo recém criado com a
divisão em dioceses, em abril de 1952, na Catedral da Santíssima Trindade – POA.
Pithan, como escritor de mérito, escreveu entre outras obras: História da
Literatura Brasileira; o Romantismo e a Poesia Brasileira; Labaredas (poesias);
Curso Bíblico (2 volumes); Meditações; Caminhos da Fé; O Divino Mestre; Lendas
e Alegorias e por último, Treze Anos da paróquia de Bagé. Além disso foi
professor eficiente e administrador zeloso. Num determinado Concílio sugeriu ao
Clero a fundação de um Lar para velhinhos, o qual foi organizado em Viamão, cujo
nome, por sugestão do Revdo. Orlando Baptista, chama-se Lar Alice Kinsolving.
Pithan era casado com Anita Bührer Pithan e deixou quatro filhos.
Faleceu em 29 de agosto de 1966 no Rio de Janeiro, mas foi sepultado em POA.

A vida é uma bênção; a imortalidade uma dádiva do céu !
(Do seu livro Meditações)

