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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

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

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

Dezembro
11- Natalie Valle
Rôde Hartwig
15 - Neila X Nilson Dutra
Ana Laura Lanes
18 – Gladis Leite
Janeiro
21 – Milton Piragine
Eduardo Alves
21 – Suzel Salomão
Taiane Melo
28 – Francisco Silva
Rebeca Enke
31 – Daiane Gomes
Daniel Goldberg
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.

SONHO DE NATAL -

Marisa Wilde Rodrigues Pinto

ELE me disse num sonho que um dia voltaria
deslizando em céus cristalinos ígneos caminhos traçaria.
Por sobre montanhas e vales através do imenso azul do mar
entre florestas e desertos estaria SEU fulgurante olhar.
Entre anjos e potestades com jubiloso clamor
exerceria justiça e poder dos sofredores aliviará a dor.
Na hora da justa colheita como um Bom Semeador
recolheria ao SEU celeiro de glórias
os filhos do SEU infinito amor.
Após a promessa feitarecolheu-se em oração
pedindo que Deus, Nosso Pai, nos guardasse em SEU coração.
E após apartada SUA messe subiu em brilhante esplendor
dizendo que renasceria em cada NATAL
nos lares da Terra, em nome do AMOR.

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

B O L E T I M

M E N S A L

- 24\12\2017 a 31\01\2018,aD -

Facebook: Paróquia do Salvador - Rio Grande RS
Rua Gal. Neto, 382 – 96200-010 - Pça. Tamandaré

Quarto domingo do ADVENTO
NATAL DO SENHOR JESUS
e Epifania
Ano B – LOC pág. 981 ss

A t i v i d a d e s

p a r o q u i a i s:

Domingo\24 – 10 h – Santa Eucaristia de NATAL
- quartas-feiras – 10 às 11:30 h – Rádio Cassino = 3232 0212
participação do Reitor no programa Manhã Especial
19:30 h – Culto de Oração e Bênção da Saúde

Janeiro e fevereiro\2018

Não haverá culto nos Pontos de Evangelização (nos sábados)
porque serão realizados encontros\estudos bíblicos nas casas
dos\as paroquianos\as NO CASSINO !
A Família que desejar, por favor, entrar em contato com o reverendo!

Atividades

sociais:

- segunda-feira - 20 h – Grupo de AA
- quarta-feira – 20 h – Grupo de AA

26\12 - Santo Estêvão
É o primeiro mártir do cristianismo estando também relacionado entre os
Setenta Discípulos. A história de Estêvão aparece em Atos 6 e 7. Consta
que houve resmungos da parte dos "judeus que falavam grego"
(hellēnistōn) contra os "judeus que falavam hebraico" (hebraious) porque
suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição (diakoniāi) diária de
alimentos (At 6,1). Os apóstolos convocaram então os discípulos e
propuseram que fosse formada uma comissão de "sete homens
acreditados, cheios de espírito e de sabedoria", que se incumbiriam desta
distribuição. Estêvão, "homem cheio de fé e Espírito Santo" (At 6,5),
estava entre esses, todos usando nomes gregos, que foram postos diante
dos apóstolos e, após terem orado, receberam a imposição das mãos.

27\12 – São João, Apóstolo e Evangelista
Foi um dos doze Apóstolos de Jesus e, além do Evangelho segundo João,
os estudiosos do NT falam de uma “escola joanina” onde seu nome
também aparece como autor das três epístolas de João e do livro do
Apocalipse. João seria o mais novo Doze e tinha, provavelmente, cerca de
vinte e quatro anos de idade quando do seu chamado por Jesus. Consta
que seria solteiro e vivia com os seus pais em Betsaida e era pescador de
profissão, além de consertar as redes de pesca. Trabalhava junto com seu
irmão Tiago (Maior) e em provável sociedade com André e Pedro.
Dos Apóstolos, João, o Apóstolo Amado, tornou-se o mais destacado
teólogo, tendo morrido de morte natural, em Éfeso, no ano 103, aD.
quando tinha 94 anos. Segundo bispo Polícrates, de Éfeso (em 190),
atestada por Eusébio, de Cesareia (na sua História Eclesiástica 5, 24),
João "dormiu" (faleceu) em Éfeso. Conta-se que a tumba estava vazia
quando foi aberta por Constantino para lhe edificar uma igreja.

28\12 – Santos Inocentes
É uma celebração cristã em homenagem aos meninos assassinados
no evento bíblico que ficou conhecido como Massacre dos Inocentes,
relatado em Mt 2,16-18 A lembrança do massacre dos "Santos Inocentes"
considerado, por muitos cristãos, como sendo os primeiros mártires,
apareceu primeiro na Igreja Ocidental no "Sacramentário Leonino" (485
dC.). As primeiras comemorações estavam ligadas à Festa da Epifania e
Prudêncio menciona os Inocentes em seu hino sobre a Epifania. Já Leão
Magno, em suas homilias sobre a Epifania, fala sobre os Inocentes e
Fulgêncio, de Ruspe (séc. VI) também compôs uma homilia (De
Epiphania, deque Innocentum nece et muneribus magorum - "Sobre a
Epifania e sobre o assassinato dos Inocentes e os presentes dos Magos".

N A T A L
. . e o VERBO se fez carne e veio morar entre nós ! ! !
Os relatos dos Evangelhos de Mateus e Lucas não mencionam uma data ou
estação do ano para o nascimento de Jesus mas, tanto um quanto outro,
associam o nascimento de Jesus com a época de Herodes, o Grande, e por isso,
a maior parte dos estudiosos geralmente assume uma data para o nascimento
entre 6 e 4 aC. Uma abordagem para estimar o ano do nascimento de Jesus,
independente dos relatos da Natividade, envolve contar o tempo para trás a partir
da afirmação em Lc 3,23 de que Jesus "tinha cerca de trinta anos" quando
começou a pregar.
Três independentes formas de estimar as datas desta forma foram propostas:
1) utilizando o «décimo quinto ano do reinado de Tibério César» (Lc 3,1) 2) via
uma referência durante a disputa entre Jesus e os fariseus em Jo 2,20: Em
quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e Tu o levantarás em três dias?
e a 3) com base na referência de Flávio Josefo à prisão e execução de João, o
Batista. Esta última se relaciona ao período do ministério de Jesus mas, as duas
anteriores são referências à data quando Ele começou a evangelizar.
Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no
solstício de inverno (natalis invicti Solis) a festa foi ressignificada pela Tradição
Cristã (no século III) para estimular a conversão dos povos pagãos sob o domínio
do Império Romano e então passou a comemorar o nascimento de Jesus.
A Festa da Natividade (que se transformaria no Natal) era uma festa do
século IV no cristianismo ocidental, particularmente em Roma e no norte da África,
embora não se saiba ao certo quando e nem onde ela foi celebrada primeiro.
A primeira fonte citando 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus foi
Hipólito, de Roma (170–236), que escreveu no início do século III e se baseou na
premissa de que a concepção de Jesus se deu no equinócio da primavera (no
hemisfério norte) que ele datou em 25 de março (nove meses antes do
nascimento). Há evidências históricas de que, em meados do século IV, as Igrejas
do oriente celebravam o nascimento e o batismo de Jesus no mesmo dia (06 de
janeiro) enquanto que as do ocidente celebravam o nascimento em 25 de
dezembro, provavelmente, influenciadas pelo solstício do inverno (no hemisfério
norte). É certo também que, nesta época, os calendários de ambas incluíam as
duas festas.
Foi o Papa Leão Magno (400-461) que oficializou o Natal em sua obra
"Mistério da Encarnação" (no século V) e o Papa Sisto III (390-440) instituiu a
prática da missa à meia-noite (Missa do Galo). No século VI, o imperador
Justiniano (em 529) declarou o dia 25 de dezembro como feriado celebrativo do
Natal. Entretanto, e independentemente da data, a FESTA DA

NATIVIDADE DO SENHOR JESUS é um dos atos centrais da vida e do
calendário cristão marcando, profunda e verdadeiramente, a História
Humana com a PRESENÇA REAL de um DEUS QUE SE FAZ GENTE E
QUE VEM MORAR NO MEIO DA SUA GENTE ! ALELUIA !!!

