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“Vai sentar-te no último lugar” (Lc 14, 10)

Este Evangelho nos ajuda a refletir sobre um
preconceito muito difundido. Vejamos o que nos
dizem as Escrituras: “Num sábado, Jesus entrou
para tomar uma refeição na casa de um dos
principais fariseus. Todos o observavam”. Ao ler
os textos sagrados, nas diversas ocasiões em
que citam as atitudes dos fariseus, acabou-se
fazendo destes o “modelo” de diversos vícios,
tais como, hipocrisia, perfídia, falsidade...
Passaram a ser qualificados também como
inimigos de Jesus. O termo “fariseu” ingressou,
então, no dicionário de muitas línguas, inclusive
a nossa, com essa acepção negativa. Por isso
retomamos a reflexão de alguns pontos do texto.
Durante a refeição, naquele sábado, Jesus
ofereceu dois ensinamentos importantes: um
voltado aos convidados e outro ao anfitrião. Ao
dono da casa, Jesus disse : “Quando deres um
almoço ou um jantar, não convides teus amigos,
nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os
vizinhos ricos…”. É o que o próprio Jesus fez,
quando convidou ao grande banquete do Reino
os pobres, os aflitos, os humildes, os famintos,
os perseguidos.
Dirigindo-se aos convidados, Jesus usou o
exemplo dos convivas que escolhem
egoisticamente os primeiros lugares para se
assentar, num banquete nupcial, a fim de ensinálos a serem humildes em todas as situações da
vida. Aparentemente, esse é um exemplo
ingênuo, pois se supõe que quem chega primeiro
tem direito aos primeiros lugares. Mas não é,
nem deve ser assim. Quando colocamos essa
figuração em todas as situações de nossa vida,
percebemos que o querer sempre “abiscoitar” o
primeiro lugar é uma disposição doentia da
nossa humanidade atingida pelo pecado.
Queremos o primeiro lugar na fila do banco,
no estacionamento, no trânsito, assim como
também almejamos auferir os maiores lucros,
tirar o primeiro lugar nos concursos, ser
apontado como o melhor, o mais importante, ter
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o maior salário e, muitas vezes, não medimos
esforços para alcançar os nossos objetivos. Nem
nos lembramos de que existe “o outro” ou a
“ o u t r a ” , a q u e m d e v e m o s h o n r a r,
independentemente de quem seja, pois assim nos
ensina a Palavra do Senhor.
Se fizéssemos a experiência de sempre ceder
o espaço ao nosso próximo, certamente o nosso
coração ficaria gratificado com a alegria que
proporcionaríamos a alguém. O exercício da
humildade, antes de ser sinal de subserviência, é
uma prática evangélica que nos ensina a suportar,
acolher, compreender, ajudar, e fazer tudo por
amor a Deus. Precisamos tomar consciência de
que não há mérito em nos elevar a nós mesmos,
em nos elogiar e enaltecer. Se agirmos assim,
nunca seremos reconhecidos pelos outros,
somente pelo nosso ego.
Deus conhece as intenções do nosso coração
quando nos aproximamos das pessoas somente
por interesse. Se quisermos agradar a Deus,
precisamos convidar também aqueles de quem
nada esperamos e não têm como nos retribuir, a
não ser com sua gratidão e oração. Aí sim,
teremos a recompensa dos justos e seremos
felizes. O assento na mesa da festa é apenas uma
figura para nos fazer refletir sobre as atitudes que
tomamos na festa da nossa vida.
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PRIMEIRA EUCARISTIA NO XVII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Inserido na programação do XVII Congresso Eucarís co Nacional (CEN2016), cerca de 1200 crianças da
Arquidiocese de Belém receberam a Primeira Eucaris a na quinta-feira, 18 de agosto em Missa no Estádio
Mangueirão. Entre elas estavam 06 crianças catequisadas por catequistas da Paróquia da San ssima Trindade.
Foi um dos momentos especiais deste encontro que acontece na capital paraense.

25 DE AGOSTO DIA DO CATEQUISTA
O CATEQUISTA É DISCÍPULO QUE ESTÁ EM CONSTANTE ESCUTA DO SEU MESTRE!

Expediente

A Igreja neste domingo quer homenagear os catequistas, pessoas entregadas e fundamentais para
a formação da fé. É muito ediﬁcante ver a entrega, a generosidade
em doar o seu tempo para o anúncio da Boa Nova. Eles assumem a
sua missão com muito amor.
A Paróquia da Santíssima Trindade no nome do seu Pároco,
Cônego Antonio Beltrão, parabeniza a pastoral da catequese com
todos os catequistas que realizam seu trabalho com dedicação e
amor nesta paróquia.
Parabéns pelo seu dia e que a alegria deste dia te impulsione a
anunciar cada vez mais a Cristo com ardor, entusiasmo e
criatividade.
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Sete Dias com Jesus
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Dias intensos de orações e catequeses em torno de Jesus
Eucarístico foram vividos em Belém, de 15 a 21 de agosto corrente.
Pela segunda vez em sua história, a nossa Capital sediou o
Congresso Eucarístico Nacional, o XVII no Brasil. A primeira ocasião
foi em 1953 e, a exemplo deste, o de agora foi novamente um
grandioso evento, no ano comemorativo dos 400 anos da Cidade e
dos 400 anos de Evangelização da Amazônia. Com extensa
programação, o Congresso foi vivido intensamente em todas as
Paróquias de Belém.
Em vários cenários aconteceram eventos e celebrações:
Estádio Mangueirão, Congressos com os temas “Catequese e
Eucaristia”, (região Menino Deus) “Evangelização e Eucaristia”,
(São João Batista) “Caridade e Eucaristia”, (São Vicente de Paulo)
“O Mistério do Sofrimento e a Eucaristia”, (Santa Cruz) “Família e
Eucaristia” (Sant'Ana) “Juventude e Eucaristia”, (Santa Maria
Goretti) “Maria, Mulher Eucarística”, (Basílica de Nazaré); o Portal
da Amazônia, recepcionando a procissão ﬂuvial vinda de Manaus,
pelo Rio Amazonas, culminando com um show do Padre Reginaldo
Manzotti, além do CAN e das ruas de Belém com a Procissão
Eucarística.
A Paróquia da Trindade cumpriu uma vasta programação com
conﬁssões, missas celebradas em ritos, tanto na Sede quanto na
Igreja do Rosário, assim como uma catequese feita pelo Bispo do
Xingu, Dom João Muniz, com o tema “Família , a Escola da Fé”. O
auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo ﬁcou lotado de
participantes.
Famílias alojaram generosamente peregrinos vindos de outras
localidades para participar do CEN/2016, colocando a tão
emblemática hospitalidade paraense mais uma vez a serviço da
partilha e da fé. A presença do Legado Pontifício, o representante do
Papa em nações estrangeiras, conferiu dimensão especial ao
Congresso. Dom Cláudio Hummes, Arcebispo Emérito de São Paulo
e Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, foi
esse representante e presidiu as principais celebrações do
CEN/2016.
Com os temas “Catequese e Eucaristia”, (região Menino Deus)
“Evangelização e Eucaristia”, (São João Batista) “Caridade e
Eucaristia”, (São Vicente de Paulo) “O Mistério do sofrimento e a
Eucaristia”, (Santa Cruz) “Família e Eucaristia” (Sant'Ana)
“Juventude e Eucaristia”, (Santa Maria Goretti) “Maria, Mulher
Eucarística”, (Basílica de Nazaré) foram realizados congressos
temáticos muito concorridos.
Milhares de crianças tiveram a oportunidade única de fazer seu
encontro pessoal com Jesus Eucarístico fazendo sua primeira
Eucaristia em linda e emocionante celebração no Mangueirão.
Está de parabéns o nosso Arcebispo, Dom Alberto Taveira
Corrêa, que conduziu magistralmente a equipe responsável para
que tudo estivesse perfeito e à altura de Jesus Eucarístico, assim
como todo o clero e o voluntariado que trabalhou incansavelmente
pelo sucesso do evento, além da TV Nazaré com suas transmissões
ao vivo.

Segunda
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Conheça
Entregar o Dízimo só tem valor
autêntico quando o dizimista o
entrega procurando
corresponder ao chamado de
uma generosa solidariedade
cristã. Se o dízimo não for visto
em uma dimensão de
relacionamento e gratidão a Deus
de quem tudo recebemos, será um ato vazio e sem
expressão. A esmola é o socorro que se presta ao irmão
necessitado e se o dízimo não contemplar a dimensão
social – ou seja – se não visar também à caridade
fraterna que atende aos irmãos desprovidos de recursos
na comunidade, então será também um dízimo sem
raízes na caridade.
O Grupo de Oração Terço dos
Homens convida você, caro
paroquiano, a participar da reza
do terço, todas as terças-feiras,
às 20h, no Centro Paroquial.
Nesta terça, em especial, haverá
também adoração do
Santíssimo Sacramento, dentro
da programação da Semana Missionária da Trindade.
E vale lembrar que o Terço das Famílias,
coordenado pelo Grupo do Terço dos Homens, teve o
seu calendário modificado. Desde o início do mês de
novembro, está sendo rezado na primeira terça-feira de
cada mês, logo após a Missa das Famílias.
Ministras Extraordinárias da Sagrada Comunhão da Paróquia da
Santíssima Trindade durante o Congresso Eucarístico Nacional,
prontas para servir. São mulheres de caminhada na vida da igreja
que desempenham sua função com dedicação, humildade e muito
amor a Cristo.
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Salmo 32
Fique por
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua
herança!
dentro da Paróquia
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Todas as quintas-feiras, a paróquia proporciona momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento.
Participe desse momento silencioso e contemplativo que nos permite reconhecer na Eucaris a a
maravilhosa presença de Cristo e nos convida à união mais ín ma com Ele.
Certamente, esse momento sublime de silêncio, prece, pedidos, agradecimentos e reﬂexão nos
impulsiona a viver melhor a vida cristã. Venha par cipar conosco e sen r o amor inﬁnito e misericordioso de
Deus.

Na Igreja da Trindade: sempre após a missa das 18h30.
Na Igreja do Rosário: sempre a par r das 16:30h

Missa de Bênção das Família - Mês de Setembro
No mês de setembro a Missa das Famílias acontecerá na terça feira, dia 06 às 19h.
A paróquia proporciona a você um encontro com Deus por meio da eucaristia. A celebração favorece a oração
e o fortalecimento da fé e da esperança nas famílias.
Após a Comunhão, o Santíssimo Sacramento é exposto e vive-se um momento sublime.
Todos estão convidados toda primeira terça-feira de cada mês para este encontro em nossa Igreja.
Compareça, traga sua família!

Inscrições abertas para o DESPERTAR 2016
O VII Despertar, inspirado no ano da misericórdia, chega com o
tema: Jovem, sede misericordioso!
E nós te propomos o seguinte desaﬁo: que tal mudar de vida,
largar os vícios e prazeres do mundo para conhecer o
prazer de ser de Deus? Este é o SEU ano, e o nosso retiro está
sendo preparado especialmente para você, jovem! O retiro será
realizado em casas residenciais na ilha de Mosqueiro, no
período de 23 a 25 de Setembro de 2016. A inscrição custa R$
70,00 e para participar é necessário ter entre 14 e 30 anos.
Inscreva-se e tenha um encontro pessoal com Deus, Ele te
espera ansioso!
Para mais informações : Alessandra (98111-1705).

VI CAMINHADA MARIANA
17 DE SETEMBRO
CAMINHADA MARIANA DA PARÓQUIA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE

Organize sua Pastoral, Serviço e
Grupos para viver esse momento de Fé
com a Padroeira dos Paraenses.
A caminhada sai da Igreja da Trindade
até a Basília Santuário de Nazaré.
07h30 Concentração com café da
manhã, e saída programada para 8h00.

