
 

 

      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    

	

					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			!		!		!	
	

10\09	–	10	h	–	Celebraçao	em	ação	de	graças	e	confraternização	
na	Paróquia	da	Epifania	–	Pedro	Osório	

15	–sexta	-		18	h	–	Reunião	no	salão	paroquial	do	
Grupo	Ecumênico	do		Dia	Mundial	de	Oração	

																	-	19:30	h	–	Santa	Ceia	da	Unidade	–	COPERG	
16	–	sábado	–	9:30	h	–	Seminário	sobre	a	Reforma	-	Catedral	

23	–	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	!	

 
 

 
 

   

	

IGREJA	EPISCOPAL	ANGLICANA	DO	BRASIL	
	

DIOCESE	ANGLICANA	DE	PELOTAS	
	

EGREJA	do	SALVADOR	
	

Reitor:	Reverendo	Ramacés	Hartwig	
E-mail:	ramahart@yahoo.com.br	

Fones:	(53)	3232	6837	\	981	17	18	42 
	

BOLETIM			SEMANAL		-		03	a	09\09\2017,aD. 
Facebook:	Paróquia	do	Salvador		-		Rio	Grande	RS	

Rua	Gal.	Neto,	382	–	Pça.	Tamandaré	
Décimo terceiro Domingo  

depois de Pentecostes 
Próprio	17		-		Êx	3,1-15		-		Sl	26		-		Rm	12,9-21	
Santo	Evangelho	São	Mateus	16,	21-28	

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	

Celebração	do	Santo	Batismo	
			-	terça-feira\05	–	9	h	às	16	h	–	Reunião	mensal	do	Clero\Pelotas	
					-	quarta-feira\06	-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
				-	quinta-feira\07			-		14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
						-	sábado\09	–	16	h	–	Culto	Pto	de	Evang.	Ressurreição	-	Cassino	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
															-	segunda-feira\04	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito\Vice	
																																																		-	20	h		–	Grupo	de	AA		
																		-		terça\05-	20:30	h	–	Sessão	Magna	Pública	na	
																																																							Loja	Maçônica	União	Constante				
										-	quarta-feira\06	–	14	às	18	h	–	COMIRAT	\	Salão	Paroquial		
																																											-	17:30	h	–	Reunião	na	Santa	Casa	\	CONIC		
																																											-		20	h						-	Grupo	de	AA	
							-	sábado\09	-	9	às	12	h	–	Projeto:		Música	um	Louvor	a	Deus																			

  

 

  
 

 
  



	

O		QUE		É		A		ASSEMBLEIA		DO		POVO		DE		DEUS	?	
	

Para	responder	à	pergunta	acima	é	preciso	primeiro	saber	o	que	é	o	 ´CONCÍLIO	
DIOCESANO	e,	para	tanto,	vamos	recorrer	aos	Cânones	Diocesanos,	que	assim	o	
definem:																													CÂNON	2	-	DO	CONCÍLIO	(da	DAP)	
	 Art.	 6º	 -	 O	 Concilio	 é	 a	 assembleia	 diocesana	 constituída	 pelo	 Bispo\a	
Diocesano\a	 e,	 se	 houver,	 do	 Bispo\a	 Coadjutor\a,	 conjuntamente	 com	 as	
representações	clericais	e	leigas,	a	fim	de	tratar	dos	assuntos	relativos	à	Diocese	
ou	 relacionados	 com	 a	 Igreja	 Nacional,	 respeitados	 a	 Constituição	 e	 Cânones	
Gerais	da	Igreja	Episcopal	Anglicana	do	Brasil.	
														Art.	7º	-	O	Concílio	se	reúne,	anualmente,	em	local	e	data	pré-fixados	em	
sua	reunião	anterior.	
																		No	Concílio	Diocesano:	
								1)		somente	VOTAM	os\as	delegados\as;	e	
								2)	a	assembleia	tem	“poder	supremo”	administrativo,	legislativo,	eletivo,			
															Canônico	e	jurídico.	
Quando	 foi	oficialmente	 criada	a	DAP	 (em	1988)	 resolvemos	manter	uma	outra	
instância	diocesana	de	CONSULTA	PASTORAL	(a	qual	já	vínhamos	utilizando	como	
Diocese	 Meridional)	 que	 tinha,	 entre	 outros,	 dois	 elementos	 constitutivos	
especiais,	ou	seja:	
																		Na	Assembleia	do	Povo	de	Deus:	

1) todos	os	membros	em	PLENA	COMUNHÃO	 da	 IEAB\DAP	 tem	ASSENTO,	
VOZ	E	VOTO;	e	

2) 	a	assembleia	pode	tratar	todos	os	assuntos	pastorais	(incluindo	os				
	conciliares),	PORÉM,	estes	somente	terão	validade	canônica	e	jurídica	
	SE	e	QUANDO	FOREM	RATIFICADOS	pelo	Concílio.	
	

No	dia																	23	de	setembro	–	sábado	–	a	partir	das	9:00	h	
					na	Paróquia	Divino	Semeador	–	Pelotas,	

estaremos	realizando	uma	APD	muito	importante	para	o	futuro	de	nossa	diocese	
porque,	 além	 de	 tomarmos	 conhecimento	 da	 realidade	 financeira,	 estaremos	
analisando	e	considerando	a	eleição	ou	não	de	um	bispo\a	diocesano\a.	
	

Dada	 nossa	 CO-RESPONSABILIDADE	 DIOCESANA	 deveremos	 estar	 presentes	
nesta	APD	com	uma	boa	representação	de	nossa	paróquia	e,	para	tanto,	estamos	
CONVIDANDO	 todos	 os	 paroquianos\as	 a	 fim	 de	 organizarmos	 a	 viagem	 de	
acordo	com	os	carros	e	caronas	possíveis	(para	ir	e	voltar	juntos\as).	Faça	contato	
com	o	Reitor	 e\ou	a	 Junta	Paroquial	 e,	 desde	 já,	 inclua	a	NOSSA	DAP	EM	SUAS	
ORAÇÕES	a	fim	de	que	o	ESPÍRITO	SANTO	nos	GUIE	NESTA	PEREGRINAÇÃO,	pois,	
FRÁGIL	SOU	MAS	TU	ÉS	FORTE,	NÃO	ME	LARGUE	A	TUA	MÃO	!	(Hino	286)	

	

08\09	–	Natividade	da	Bem	Aventurada	Virgem	Maria	
												De	 acordo	 com	 a	 tradição,	 Maria	 nasceu	 de	 pais	 já	 velhos	 e	 estéreis,	
chamados	 Joaquim	 e	 Ana,	 como	 resposta	 às	 suas	 preces.	 A	 paciência	 e	 a	
resignação	com	que	sofriam	a	esterilidade	levaram-lhes	ao	prêmio	de	ter	por	filha	
aquela	que	havia	de	ser	a	Mãe	de	Jesus.	Eram	residentes	em	Jerusalém,	ao	lado	
da	 piscina	 de	 Betesda,	 onde	 hoje	 se	 ergue	 a	 Basílica	 de	 Santa	 Ana	 e	 aí,	 num	
sábado,	 08	 de	 setembro	 do	 ano	 20	 aC.,	 nasceu-lhes	 uma	 filha	 que	 recebeu	 o	
nome	de	Miriam,	que	em	hebraico	significa	"Senhora	da	Luz",	 traduzido	para	o	
latim	como	Maria.	Ela	foi	oferecida	a	Deus	no	Templo	de	Jerusalém	aos	três	anos,	
tendo	lá	permanecido	até	os	doze	anos.	
	Esta	festa	tem	sua	origem	em	Jerusalém	onde	começou	a	ser	celebrada	no	século	
V	 como	 festa	 da	 Basílica	 Sanctae	 Mariae	 ubi	 nata	 est,	 atualmente	 conhecida	
como	Basílica	de	Santa	Ana.	No	século	VII	já	era	celebrada	pelas	igrejas	bizantinas	
e,	em	Roma,	como	festa	do	nascimento	da	Bem-Aventurada	Virgem	Maria.	

07	de	setembro	–	Independência	do	Brasil	
Este	foi	um	processo	que	se	estende	de	1821	a	1825	e	coloca	em	violenta	
oposição	o	Reino	do	Brasil	e	o	Reino	de	Portugal,	dentro	do	Reino	Unido	de	
Portugal,	Brasil	e	Algarves.	As	Cortes	Gerais	e	Extraordinárias	da	Nação	

Portuguesa,	instaladas	em	1820,	como	uma	consequência	da	Revolução	Liberal	
do	Porto	tomam	decisões,	a	partir	de	1821,	que	tinham	como	objetivo	reduzir	
novamente	o	Brasil	ao	seu	antigo	estatuto	colonial.	Antecedendo	o	processo	de	
independência	do	Brasil,	mas	com	fortes	influências	sobre	o	mesmo,	ocorre	a	
transferência	da	corte	portuguesa	para	o	Brasil.	Em	1807,	o	exército	francês	
invadiu	o	Reino	de	Portugal	que	se	recusa	a	se	juntar	ao	bloqueio	continental	
contra	o	Reino	Unido.	Incapaz	de	resistir	ao	ataque,	a	família	real	e	o	governo	
português	fugiram	para	o	Brasil,	que	era	então	a	mais	rica	e	desenvolvida	das	

colônias	lusitanas.	A	instalação	do	Tribunal	de	Justiça	no	Rio	de	Janeiro	traz	uma	
série	de	transformações	políticas,	econômicas	e	sociais	que	levam	à	decisão	do	

Príncipe	Regente	D.	João,	consumada	em	16\12\1815,	de	elevar	o	Brasil	à	
condição	de	reino,	unido	com	sua	ex-metrópole.	Em	1820	uma	revolução	liberal	
eclodiu	em	Portugal	e	a	família	real	foi	forçada	a	retornar	para	Lisboa.	Antes	de	
sair,	no	entanto,	D.	João	nomeia	o	seu	filho	mais	velho,	D.	Pedro	de	Alcântara	de	
Bragança,	como	Príncipe	Regente	do	Brasil	(1821).	Fiel	ao	seu	pai,	o	príncipe-

regente	vê	sua	condição	complicada	pela	vontade	política	das	cortes	
portuguesas	em	repatriá-lo	e	de	retornar	o	Brasil	ao	seu	antigo	estatuto	colonial.	
Oficialmente	a	data	comemorada	para	a	independência	é	de	07	de	setembro	de	
1822,	em	que	ocorreu	o	chamado	"Grito	do	Ipiranga",	às	margens	do	riacho	
Ipiranga\SP.	Em	12	de	outubro	de	1822,	o	príncipe	foi	proclamado	imperador	

pelo	nome	de	Pedro	I	e	o	país	leva	o	nome	de	Império	do	Brasil.	
	


