Deus. Todos somos pecadores e necessitamos da mis
Jesus deu-nos vida e salvação. Pela fé acolhemos
deixamos moldar por Jesus.O Filho de Deus exerce o
pecados, mesmo contestado pelos adversários. Ele é o r
de Deus presente no meio da humanidade pecadora.
revela que sua prioridade é a pessoa humana, chama
íntegra. (Adaptado de Vida Pastoral)
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P

renovação, contempla a realidade presente convict
Ano X II –12 de maio de 2016 – 4º DOM PENTECOSTESé- aNº
15 Isto é, hoje é o dia apropriado ou de
hoje”.
evento/acontecimento, portanto ninguém deve se
HINOS – 281 – 150 - 277
fim do evento. Em ocasiões de cultos e festa
RITO II, LOC p.306 / ORAÇÃO EUCARÍSTICA C p. 338
natureza forem, significa que essa ocasião está
COLETA DO DIA – Próprio 4, p. 449
com vigor, rigor e requinte, portanto, nada de p
LEITURAS
ser feito, não interessa a hora do fim.
I I Samuel 11.26-12.10,13-15 – Pedro Henrique de Andrade
Salmo 32 – Marlene Sayão Nunes
Vimos na edição anterior a preocupação de
Gálatas 2.15-21– Terezinha Zandoná Blaas
sustentabilidade da Igreja e da missão. Portanto,
S. Lucas 7.36-8.3 – ML Carmen Andrea Blaas
diocesano - clero e laicato - a crer na providên
Celebrante/Pregador: Dom Renato Raatz
potencialidade que havia em cada um dos me
INTERCESSÕES – Jéssica Aline Leal da Rosa
Havia chegado a hora de caminhar com as
Sustentar a Igreja com os próprios recursos, desv
COMENTÁRIO
parceiros internacionais, que também já esta
Estava na hora de largar a teta da Igreja Mãe,
textos bíblicos deste domingo tratam do tema
do perdão
secado
totalmente já não dava leite suficiente
dos pecados. A compreensão a respeito devidamente
desse assunto quem havia crescido bastante e
vai se aperfeiçoando ao longo da tradição judaico-cristã.
buscar alimentos mais sólidos. Assim, o bispo el

Os

com entusiasmo às mulheres e outros sodalíciosPelas
da Igreja:
pessoas que alcançaram, pela tua graça,
saibam que Deus tem muita gente neste lugar por isso
vida,
nãolembramos
estão
hoje especialmente a Revda.
sós e sua vocação é trazer aqueles que ainda estão fora
Farias
da Igreja
Gonçalves
e
(Silêncio) Senhor, tem misericó
fora do seu grupo eclesial. 4.Sua mensagem desafiadora chegava
ao coral: saibam que Deus tem muita gente neste lugar,
Pelas
gente
pessoas
que pobres e perseguidas, enfermas e
canta e quer cantar, gente que gosta e se alimenta espiritualmente
sofrem, lembramos especialmente
Adriana, A
da música sagrada e por isso o grupo deve ser envolvente.
Dora, Edemar, Elton, Eneida, Eremita, Joanita
Evangelização é a razão de ser da Igreja. Eis nosso compromisso.
e tantas outras que guardamos em nossos co
Senhor, tem misericórdia de nós...
INTERCESSÕES
Celebrante – Atende Senhor, as orações do teu po
Celebrante - Com fé e confiança, oremos ao
Senhor, suplicando por sua infinita misericórdia.

INFORMAÇÕES

Compromisso regular – Sábado,
salão
paroquial,
aconteceu
a
contribuintes
regulares
da
Cated
Leitor/a – Pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo
espalhada por todo o mundo; lembramos especialmente a Diocese sobre a irregularidade do comp
Anglicana de Pelotas, por suas paróquias, missões e pontos de sustentabildade da Igreja. Hav
razoável
de pessoas. Gente comprometida, fiel,
evangelização, seus sodalícios e projetos sociais. (Silêncio)
Senhor,
generosa.
Certamente muitos não participara
tem misericórdia de nós...
imperiosos, mas que certamente gostariam d
membros
em plena comunhão da Igreja foram con
Todos – Perdoa nossos pecados, fortalece nossa
fé
descompasso entre a receita e a despesa. Notae transforma nosso viver.
queda no número de contribuintes regulares. S
pode continuar,
sob pena de implodir a viabilidad
Pela missão da Igreja e que seus membros proclamem
com
base depaz
arrecadação
reside na contribuição regu
fidelidade e entusiasmo o Evangelho, mensagem de justiça,
e
manifestações e questionamentos, desafios e co
amor. (Silêncio) Senhor, tem misericórdia de nós...
1. Colocar esta situação difícil e inquietante nas
Igreja
é de Deus, a missão é de Deus, e n
Pelo Sínodo Constitucional da Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil
cooperadores.
que acontece nos dias 16 19 de Junho, em S. Paulo; toca os “Nossa força está em Deus que fez o
como reza
corações dos membros das delegações diocesanas e ilumina
suas o salmista. 2. Comprometer-se
contribuições
mentes para que atuem com discernimento, tolerância
e em atraso e buscar novos con
restabelecer
responsabilidade como futuro e o bem da Igreja; perdoa os o equilíbrio das contas. 3. P
congregação,
equívocos, intolerância e preconceitos. (Silêncio) Senhor,
tem nas celebrações, este momento que

começa sempre com celebração da Santa Eucaristia.
Sínodo Constitucional – Acontece em S. Paulo, nos dias 16 a 19 de
Junho, Sínodo Constitucional para reforma canônica.
Junta Paroquial – Primeiro Guardião: Carlos Rogério Carvalho;
segunda guardiã: Jacqueline Carvalho; primeira secretária: Raquel
Matos Montezano; segunda secretária: Carmen Andrea Blaas Rodrigues;
primeiro tesoureiro: José Juares Rodrigues; segundo tesoureiro: Ariano
Islabão; custódio do patrimônio: Mairon Cunha Ramos; vogais: Pedro
Henrique Correia de Andrade e Romaldo Duarte.
Jovens – Celebração quarta-feira, às 18h.

