
 

 

      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	! 

 

   

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	entendem	
a	mensagem	(do	Evangelho)	

e	produzem	“muitas	flores”	!	!	!	
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Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	
Rua	Gal.	Neto,	382	–	Pça.	Tamandaré	

	

Oitavo Domingo depois de 

Pentecostes 
 

Próprio	12		-		Gn	29,15-28		-			Sl	128			-			Rm	8,26-39	
	

Santo	Evangelho	São	Mateus	13,31-33;	44-52	
	

	
	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s										p	a	r	o	q	u	i	a	i	s:	
Domingo	–	10	h	–	Oração	Matutina	e	Bênção	da	Saúde	

	

	-	terça-feira\01	–	9:30	às	15	h	–	Reunião	do	Clero	\	Pelotas	
			-	quarta-feira\02		-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
				-	quinta-feira\03			-		14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
									-	sábado\05						-	20	h	Caldo	Verde		–		Salão	paroquial	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
															-	segunda-feira\31	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito	
									13	h	–	CIPAVE	–	Escola	Prof.	Rodolfo	Bersch	–	S.	Lourenço	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA				
															-	quarta-feira\02	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial	
																																															-		17:30	h	-	Reunião	Santa	Casa\CONIC		

  

 

  
 

 
  



																																															-		20	h						-	Grupo	de	AA	
											-	sábado\05	-	9	às	12	h	–	Projeto:	Música	um	Louvor	a	Deus	

Nossa	Paróquia	também	está	colaborando	com	mais	dois		
projetos	comunitários	municipais:	

	

COMIRAT	–	Comitê	para	Migrantes,	Refugiados,	Apátridas	
																e	vítimas	do	tráfico	de	pessoas	

Reúne-se	mensalmente	sob	a	coordenação	de	uma	equipe	composta	
por	 profissionais	 voluntários	 e	 representantes	 da	 poder	 público	
municipal	 tratando	 de	 todas	 as	 questões	 relativas	 àquele	 grupo	 de	
pessoas.	 Disponibilizamos	 o	 espaço	 do	 nosso	 salão	 paroquial	 para	
que	 seja	 feito	 o	 atendimento	 (pessoal	 ou	 grupal)	 todas	 as	 quartas-
feiras	das	14	às	18	h.	Nossa	Paróquia	é	membro	do	COMIRAT.	

Lema:	NEMHUM	SER	HUMANO	É	ILEGAL	!	
	

	

CENTRO	POP-SMCAS	–	Comitê	Intersetorial	de	Acompanhamento	e	
Monitoramento	das	Pessoas	em	situação	de	Rua		

	

Oferece	 atendimento	 sócio-assistencial	 (clínico,	 psicológico,	
alimentar	 e	 medicamentoso)	 de	 segundas	 a	 sextas	 das	 8	 às	 16	 h.	
Nossa	 paróquia	 oferecerá,	 preparará	 e	 servirá	 a	 refeição	 no	 dia	 do	
ESQUENTA	POP,	 a	 ser	 realizado	dia	 12	de	 agosto	 (das	 10	 às	 14	h).	
Também	 colaboram:	 a	 Brigada	 Militar	 –	 a	 SORAN	 –	 a	 Guarda	
Municipal	–	a	Casa	do	Resgate	–	e	algumas	Igrejas.	
	
	
	
	
	
	
	

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	
I	n	f	e	l	i	z	m	e	n	t	e		.	.	.	

a	partir	de	agosto	não	teremos	mais	nosso	programa	semanal	pela	Rádio	Cassino:	
PALAVRAS	QUE	NÃO	PASSAM.	O	motivo	é	o	reajuste	que	foi	solicitado	pela	nova	
direção,	 passando	 de	 R$250,00	 para	 R$1.000,00	 mensais.	 Após	 ouvirmos	 a	
opinião	dos	membros	da	paróquia	e	dada	nossa	atual	situação	financeira,	a	junta	
paroquial	 e	 o	 reitor	 acharam	 por	 bem	 cancelar	 programa.	 Além	 da	 questão	
financeira	 também	avaliamos:	 -	o	dia	 (sábado);	 -	o	horário	 (8:30	h)	e	o	 -	 tempo	
(meia	hora)	e	chegamos	a	conclusão	que	a	 relação	custo-benefício	 (com	o	novo	
valor)	é	inviável	em	nosso	momento	atual.	
Por	outro	lado,	bem	sabemos	da	grande	importância	e	do	enorme	espaço	que	a	
comunicação	ocupa	em	nossos	dias:	 -	 rádio	 -	 televisão	–	 internet	 	–	 facebook	e,	
acima	de	tudo,	o	telefone,	especialmente	com	o	advento	do	WhatsApp.	Por	tudo	
isso	 e,	 além	 de	 confiar	 acima	 de	 tudo	 em	 Deus	 (que	 “abre	 janelas	 quando	 se	
fecham	portas”),	temos	a	certeza	de	que	o	Senhor	irá	nos	permitir	que	utilizemos	
de	outros	meios	para	continuar	a	tarefa	de	Evangelização	.	.	.		A	L	E	L	U	I	A	!	!	!	
	

	

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\0i6)	 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	!	

	


