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Aniversariantes

IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

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

DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS

Pedro Paulo Pereira
Maria de Lourdes Piragine
Alba Lima Delhaye
Almerinda Piccioni
Ruth Valente Porto

15 – Elisa Lea Pinheiro
16 – Pedro Henrique Goldberg
17 – Marlucia Borges
25 – Danielle de Oliveira
27 – Roberto Assis Machado

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.

02 de março – Dia Mundial de Oração
Ofício preparado pelo Comitê Ecumênico de Mulheres do Suriname

Toda a criação de Deus é muito boa !

Celebração Ecumênica – 19:30 h – Paróquia do Salvador
Encontro de preparação: 05\02- segunda-feira
- 15 h – Salão paroquial

S e m a n a

S a n t a

25\03 – 10 h Domingo de Ramos
28\03 - quarta – 19:30 h - Bênção da Saúde e
Pastoral do Santo Batismo
29\quinta – 19:30 h - Instituição da Santa Ecaristia
e celebração de Lava-pés
30\sexta – Paixão do Senhor – Vigília no templo:
- 9 às 12 h – Caminho da Cruz\Via crucis
- 12 às 15 h – Ofício de Trevas
01\04 – DOMINGO DA PÁSCOA DO SENHOR

EGREJA do SALVADOR
Reitor: Reverendo Ramacés Hartwig
E-mail: ramahart@yahoo.com.br
Fones: (53) 3232 6837 \ 981 17 18 42
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A t i v i d a d e s

p a r o q u i a i s:

Domingos – 10 h – Celebrações
- quartas-feiras – 10 às 11:30 h – Rádio Cassino = 3232 0212
participação do Reitor no programa Manhã Especial
- 19:30h – Bênção da Saúde
Neste mês (de férias) continuam a ser realizados encontros às
quintas-feiras, com estudos bíblicos e celebrações nos lares !
A Família que desejar, por favor, entre em contato
com o reverendo!

Atividades

sociais:

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

O AMOR NUNCA FAZ RECLAMAÇÕES; DÁ SEMPRE !
O AMOR TOLERA, JAMAIS SE IRRITA
E NUNCA EXERCE VINGANÇA !

30\01 - Mohandas Karamchand Gandhi
Nasceu em Porbandar, em 02 de outubro de 1869 e
foi assassinado em Nova Déli, em 30 de janeiro de 1948, aos 78 anos.
Conhecido como Mahatma Gandhi (do sânscrito "Mahatma = A Grande
Alma) foi o idealizador e o fundador do moderno Estado indiano e o maior
defensor do satyagraha (o caminho da verdade) que adotou como
princípio filosófico-religioso de não agressão e que utilizou como forma
não violenta de protestar para alcançar a independência e a transformação
da Índia em estado unido e independente (porque era colônia inglesa).
O princípio do satyagraha também inspirou ativistas democráticos e
antirracistas como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela.
Disse ele:
Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se
suas palavras; Mantenha suas palavras positivas porque suas palavras tornamse suas atitudes; Mantenha suas atitudes positivas
porque suas atitudes tornam-se seus hábitos;
Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores;
Mantenha seus valores positivos porque seus valores tornam-se seu destino !

02\02 – Apresentação de NSJC no templo
A apresentação de Jesus no Templo demonstra como todo o
Primogênito pertencia a Deus. Junto com Simeão e Ana é toda a esperança
de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. Jesus é reconhecido como
o Messias tão esperado, “Luz das nações” e “Glória de Israel”, mas
também “sinal de contradição”. Neste dia também acontecia a
“purificação” da mãe, após o parto, prescrita pela lei porque, segundo as
ideias daquele tempo, a mulher era atingida pela “contaminação” pelo
simples fato do parto, sem que houvesse alguma culpa ou pecado. Neste
momento da Apresentação do Senhor, temos o encontro da “esperança de
Israel com o Messias esperado” há tanto tempo anunciado pelos profetas.
A entrega do Menino, por Maria a Simeão, simboliza a entrega do
Filho de Deus aos Homens pela Mãe demonstrando que, se de Eva veio o
pecado, de Maria, da Mãe de Deus, vem a Salvação.

QUARESMA\2018
É a designação do período dos quarenta dias que antecedem a PÁSCOA.
A palavra Quaresma vem do latim quadragesima dies (quadragésimo dia)
e, como sempre, começa na Quarta-feira de Cinzas (14\02) e termina no
Domingo de Ramos (25\03) o qual, por sua vez, marca o início da Semana
Santa. Durante estes quarenta dias que antecedem a Semana Santa a
Igreja propõe um TEMPO ESPECIAL dedicado à Oração, ao estudo e
reflexão da Bíblia, e ao Jejum, além de estimular alguns momentos para
recolhimento espiritual (retiro) visando lembrar os 40 dias que Jesus
passou no deserto se preparando para enfrentar o demônio e os
sofrimentos do Calvário que o levaram à morte na cruz.
Bênçãos das Cinzas – quarta-feira – dia 14\02 – 19:30 h
. . . lembra-te que és pó; e ao pó voltarás !
24\2 – Policarpo, Bispo de Esmirna
Fo bispo da Igreja de Esmirna no século II e, de acordo com a obra
"Martírio de Policarpo", foi apunhalado quando estava amarrado numa
estaca para ser queimado-vivo e as chamas milagrosamente não o
tocavam. Segundo a Tradição foi discípulo do Apóstolo São João, fato
atestado pelo Bispo Irineu, de Lyon, e pelo Bispo Tertuliano, de Cartago.
Juntamente com Clemente, Bispo de Roma, e Inácio, Bispo de Antioquia,
Policarpo é considerado como um dos três principais Padres Apostólicos.
24\\02 – São Matias, Apóstolo
Segundo as palavras de Pedro registradas em Atos 1,21-22, Matias
havia sido seguidor de Jesus durante os três anos do Seu ministério e havia
estado intimamente associado com os Apóstolos. Provavelmente era um
dos setenta discípulos que Jesus enviou para pregar, segundo o relato de
Lucas 10,1ss. Após a sua escolha ele foi "contado com os onze apóstolos"
pela congregação e quando o livro de Atos logo depois fala dos "apóstolos"
ou dos "doze", já incluía Matias na lista.
Pedro usou o Salmo 109,8 à necessidade de substituir Judas, o traidor,
e assim propôs, aos aproximadamente 120 discípulos reunidos, que a vaga
fosse preenchida. A congregação apresentou os nomes de José Barsabás e
Matias para a escolha. Depois de orarem em conjunto e lançaram sortes
Matias foi escolhido. Isto ocorreu poucos dias antes do Pentecostes do ano
33, e foi a última ocasião (mencionada na Bíblia) em que se recorreu à
sorte para saber a escolha de Deus para um determinado assunto.

