
 

 

      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”	!	!	!	

 
 

 
 

   

	

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		-		06	a	12\08\2017,aD. 

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

Nono Domingo depois de 

Pentecostes 
Próprio	13		-		Gn	32,22-31		-			Sl	17			-			Rm	9,1-5	

	

Santo	Evangelho	São	Mateus	17,	1-13	
	
	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s										p	a	r	o	q	u	i	a	i	s:	
Domingo	–	10	h	–	Celebração	Eucarística	

em	ação	de	graças	pelo	Dia	dos	Pais	
			-	quarta-feira\09		-	19:30	h	–	Culto	de	Oração	e	Bênção	da	Saúde							
				-	quinta-feira\10			-		14	h			–	Mulheres\UMEAB	e	Equipe	de	Liturgia	
							-	sábado\12	–	16	h	Culto	no	Pto	de	Evang.	Ressurreição\Cassino	

A	t	i	v	i	d	a	d	e	s									s	o	c	i	a	i	s:	
															-	segunda-feira\07	–	8	h	–	Oração	com	o	Prefeito	
																																																		-	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	
		-	quarta	a	sexta	–	das	14	às	17	h	–	Brechó	da	UMEAB	\	Salão	paroquial	

  

 

  
 

 
  



											-	sábado\05	-	9	às	12	h	–	Projeto:	Música	um	Louvor	a	Deus	
												-	das	10	às	14	h	–	Sopão	para	o	Povo	das	ruas	\	Centro	Pop	
	

	

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			!		!		!	

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	
Vamos	celebrar	com	LOUVOR	e	AÇÃO	DE	GRAÇAS	

	

MÊS	COMEMORATIVO	DO	126º	ANIVERSÁRIO	
da	

Egreja	do	Salvador	!!!	
	

	

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

a	partir	de	05	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	 de	 que	 a	 relação	
custo-benefício	(além	do	novo	valor)	é	inviável	neste	momento.	
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	.	.	.		ALELUIA	!		

T	r	a	n	s	f	i	g	u	r	a	ç	ã	o	–	06\08	
A	 Transfiguração	 de	 Jesus	 é	 mais	 uma	 EPIFANIA	 (=	 acontecimento	
maravilhoso;	 manifestação	 gloriosa)	 registrada	 no	 Segundo	 Testamento	
conforme	nos	 relatam	os	Evangelhos	 sinóticos	 (semelhantes):	Mt	17,1-9,	
Mc	9,2-8	e	Lc	9,28-36,	e	a	epístola	de	II	Pedro	1,16-18.		
	

Nesta	 ocasião	 Jesus	 é	 transfigurado	 (transformado	 ou	metamorfoseado)	
tornando-se	 "radiante	 como	 o	 sol".	 Ele	 levou	 três	 de	 seus	 Apóstolos	
(Pedro,	 Tiago	 e	 João)	 para	 uma	 montanha	 (conhecida	 como	 Monte	 da	
Transfiguração	ou	Monte	Tabor,	na	Galileia)	e	 lá,	 além	do	 resplendor	de	
Sua	 Glória	 (Hb	 1,3a),	 os	 profetas	Moisés	 e	 Elias	 aparecem	 conversando	
com	Ele.	Jesus	é	chamado	de	Filho,	por	uma	voz	que	bem	do	céu,	como	já	
ocorrera	antes	por	ocasião	do	Seu	batismo	(Mt	3,17).	
	

Para	 a	 Teologia	 Cristã	 o	 fato	 da	 Transfiguração	 ter	 ocorrido	no	 alto	 de	
uma	montanha	representa	o	ponto	onde	a	natureza	humana	se	encontra	
com	a	natureza	divina,	ou	seja,	é	o	encontro	do	temporal	com	o	eterno,	
tendo	o	próprio	Jesus	como	o	ELO	entre	o	céu	e	a	terra	e,	por	isso,	Ele	é	o	
único	Mediador	entre	Deus	e	os	seres	humanos	(	I	Tm	2,5).	
	

A	Teologia	da	Transfiguração	recebeu	merecida	atenção	dos	Pais	Apostó-
licos	desde	o	início	dos	primeiros	anos	do	cristianismo,	pois,	já	no	século	II	
Irineu,	 de	 Lyon	 (130-202),	 mostrou-se	 fascinado	 por	 este	 evento	 e	
escreveu:													"a	glória	de	Deus	é	um	ser	humano	integral	

e	
										uma	vida	humana	é	a	visão	da	glória	de	Deus".	

	

A	 Teologia	 de	 Orígenes	 (185-253)	 sobre	 a	 Transfiguração	 influenciou	 a	
Tradição	 Patrística	 e	 se	 tornou	 a	 base	 de	 muitas	 obras	 teológicas	
posteriores.	 Entre	 outros	 temas	 Orígenes	 comentou	 que,	 por	 conta	 do	
pedido	 de	 Jesus	 de	 que	 os	 Apóstolos	 mantivessem	 segredo	 até	 a	
ressurreição,	 o	 estado	 glorificado	 da	 Transfiguração	 e	 o	 da	 Ressurreição	
certamente	estão	profunda	e	intimamente	correlacionados.	
	

Tomás	 de	 Aquino	 (1225-1274)	 considerava	 a	 Transfiguração	 como	 o	
"maior	 dos	 milagres",	 uma	 vez	 que	 ela	 complementou	 o	 batismo	 e	



mostrou	 a	 perfeição	 da	 vida	 no	 céu.	 A	 Transfiguração	 é	 um	 dos	 cinco	
grandes	 marcos	 da	 vida	 de	 Jesus	 (os	 outros	 quatro	 são:	 o	 Batismo,	 a	
Crucificação,	a	Ressurreição	e	a	Ascensão).		

Levantem-se,	NÃO	TENHAM	MEDO,	vamo-nos	daqui	.	.	.		
	


