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“Presta contas da tua administração” (Lc 16, 2)

Cônego Antônio Beltrão
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“Já não podes ser administrador”. Este não
esboça sequer uma autodefesa. Tem a são ações sábias que devemos colocar em
consciência suja e sabe perfeitamente que tudo prática enquanto estivermos aqui na terra,
aquilo que o patrão ficou sabendo a seu porque elas nos servirão de passaporte para o
respeito é certo. A segunda cena é um reino dos céus. Normalmente nós colocamos
monólogo do administrador que acaba de ficar mais empenho nos negócios do mundo do que
sozinho. Não se dá por vencido; pensa em nos interesses de Deus e damos prioridade ao
soluções para garantir um futuro. A terceira que rende mais aqui na terra do que o tesouro
cena – o administrador e os camponeses – que juntamos no céu. Os que tratam com as
revela a fraude que idealizou com esse fim: “Tu, riquezas deste mundo, sabem fazer isso de
quanto deves?' Ele respondeu: 'Cem sacos de modo desonesto. Os filhos da luz, porém, muitas
trigo'. O administrador disse: 'Pega a tua conta vezes não sabem fazer assim para conquistar a
e escreve: oitenta'”. Um caso clássico de amizade das pessoas e agradar a Deus.
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O que é CPP?:
Conselho Pastoral Paroquial, tem a missão de garantir a vida de
comunhão na paróquia. Por isso, é responsável pela organização
e articulação das pastorais e serviços, e pela espiritualidade e
formação dos ﬁéis. Ao CPP cabe reﬂetir, planejar, decidir, animar e
revisar toda a ação pastoral da Paróquia.
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A Palavra de Deus é a verdade
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Conheça

A Bíblia Sagrada ainda é um dos livros mais vendidos
Entregar o Dízimo só tem valor
no mundo. Existem traduções para, praticamente, todas as
autêntico quando o dizimista o
línguas faladas nos seis continentes, tornando sua
entrega procurando
mensagem universal. Mais do que um livro para ser exposto
corresponder
ao chamado de
em lindas encadernações, como adorno, ou para ﬁcar
guardado numa gaveta, como relíquia artística ou editorial,
uma generosa solidariedade
ou, ainda, para ser conduzido fechado, debaixo do braço, a
cristã. Se o dízimo não for visto
Bíblia deve ser manuseada diariamente, lida com devoção e
e
m uma dimensão de
tomada como um manual de vida.
relacionamento
e gratidão a Deus
Atualmente, vários aplicativos de celular facilitam a
leitura do Evangelho, através da Liturgia Diária para as de quem tudo recebemos, será um ato vazio e sem
celebrações litúrgicas da Santa Missa, e este pode ser lido expressão. A esmola é o socorro que se presta ao irmão
nos ônibus, nas salas de espera de consultórios, de bancos,
necessitado e se o dízimo não contemplar a dimensão
enﬁm, em qualquer lugar. Nada disso, porém, substitui
eﬁcazmente a leitura do Livro Sagrado. A Bíblia é uma social – ou seja – se não visar também à caridade
“biblioteca” de 73 livros inspirados por Deus e deve ser lida fraterna que atende aos irmãos desprovidos de recursos
com a máxima reverência à Sua Palavra, meditada e na comunidade, então será também um dízimo sem
absorvida com o espírito ávido pelo conhecimento dos Seus
raízes na caridade.
ensinamentos. Da mesma forma que se alimenta o corpo, há
O Grupo de Oração Terço dos
que se alimentar o espírito com a Palavra de Deus.
Não que a Palavra lida rapidamente em celulares, ou
Homens convida você, caro
em mensagens de folders e panﬂetos seja ineﬁcaz, mas o
paroquiano, a participar da reza
Livro Sagrado, propriamente dito, oferece um amplo
do
terço, todas as terças-feiras,
conhecimento que vai desde a criação do mundo, atravessa
às 20h, no Centro Paroquial.
a grande trajetória revelada no Antigo Testamento e chega à
profetização da vinda de Jesus até seu nascimento, dando
Nesta terça, em especial, haverá
origem ao Novo Testamento, onde o caminho do Mestre tem
também adoração do
sua apoteose na Ressurreição anunciada.
Santíssimo Sacramento, dentro
Algumas traduções da Bíblia para o português
brasileiro, possuem uma linguagem muito rebuscada, da programação da Semana Missionária da Trindade.
diﬁcultando a leitura e seu entendimento ou sua
E vale lembrar que o Terço das Famílias,
interpretação. Entretanto, na atualidade, já existem muitas
coordenado pelo Grupo do Terço dos Homens, teve o
edições recentes com uma linguagem mais acessível,
visando chegar àqueles com diﬁculdade na leitura e com seu calendário modificado. Desde o início do mês de
vocabulário um pouco mais reduzido. Estas podem ser novembro, está sendo rezado na primeira terça-feira de
adquiridas em livrarias católicas, onde são vendidas em cada mês, logo após a Missa das Famílias.
modestas encadernações para se tornarem mais
acessíveis.
MISSAS REGULARES
Ler a Bíblia com atenção é um ato de oração, e, para
IGREJA DA SS. TRINDADE e IGREJA DO ROSÁRIO
tal, precisamos esvaziar o coração e a mente de toda
Terça a sexta-feira
Domingo
impureza, relaxar e fazer uma leitura serena com atenção ao
07h00 (Igreja da Trindade)
que lê. É incrível como ela sempre tem uma palavra certa
- 07h00 (terça e quinta-feira) 08h30 (Igreja do Rosário)
para o momento em que estamos vivendo.
10h00 (Missa das crianças)
Os salmos são um deleite especial, pois carregam a - 18h30 (segunda-feira)
11h30 (Igreja da Trindade)
exaltação perfeita ao nosso Deus e Senhor! Nesses - 19h00 (terça-feira)
17h30 (Missa dos Jovens)
momentos, o espírito se inclina a gloriﬁcar e reconhecer o - 18h30 (4º, 5º e 6º feira)
19h00 (Missa dos Casais)
poder e a magnitude de Deus, Sua extrema misericórdia e
Final de Semana
bondade inﬁnita, mas Ele ainda é um Deus majestade,
colocando os homens como leais súditos. Depois disso vem
Sábado
Jesus, e nos ensina a chamar a Deus de Pai, e nos
demonstra o quão estreita deve ser nossa relação com Ele 16h00 (Igreja da Trindade)
como ﬁlhos, o quão perto de nós Ele está, porque deve estar 18h00 (Igreja do Rosário)
dentro de cada indivíduo, e assim devemos tratar a todos,
reconhecendo Deus em cada um, como um irmão.

Segunda
Terça
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Quinta
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Domingo

- 19/09
- 20/09
- 21/09
- 22/09
- 23/09
- 24/09
- 25/09

- Pr 3,27-34 / Sl 14 (15),2-3ab. 3cd-4ab / Lc 8,16-18
- Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118 (119),1. 27. 30. 34. 35. 44 / Lc 8,19-21
- Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18(19A),2-3.4-5 / Mt 9,9-13
- Ecl 1,2-11 / Sl 89 (90),3-4. 5-6. 12-13. 14 17 / Lc 9,7-9
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www.trindade-pa.com.br

-

pascom@trindade-pa.com.br

Salmo 50
Fique por
Vou agora, levantar-me, volto à casa
dentro da Paróquia do meu pai.
Núcleo Santa Zita - Encontro de Espiritualidade
O Núcleo Santa Zita realizará Encontro de Espiritualidade com palestras,
momentos de descontração, sorteio de brindes, café da manhã, lanche e almoço.
Qualquer doméstica poderá participar, não precisa fazer parte de nenhum dos
cursos do Núcleo.
Local: Auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes.
Data: 25 de setembro (Domingo) / Hora: de 07h00 até as 18h00.
Inscrições Segunda-feiras a partir das 15h / Terça e quarta-feira a partir das 17h, no
Centro Social. Outros horários na secretaria da Paróquia com a Sra. Carmen.
Inscrições Totalmente Gratuita.

Encontro de Pais e Padrinhos
O próximo encontro de pais e padrinhos realizado pela Pastoral do
Batismo, será no próximo dia 29 de setembro (segunda-feira) no
auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes, às 19h30.
O agendamento da participação no curso ocorre junto com o
agendamento do batismo da criança na Paróquia.
Informações e agendamento da secretaria da Igreja ou pelo número
32424917

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

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).

