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“Eles tem Moisés e os Profetas, que os escutem!” (Lc 16, 29)

Cônego Antônio Beltrão

A parábola do homem rico e do pobre
Lázaro nos confirma que a vida aqui na terra é
uma oportunidade preciosa para que
possamos nos apropriar dos “terrenos do
céu”. O homem rico viveu aproveitando tudo o
que possuía para satisfazer o seu apetite
humano, como se um dia não tivesse que se
apartar do seu penhor. O pobre, por força das
circunstâncias, teve uma experiência
completamente oposta e provou das agruras
da vida por conta da sua completa miséria.
Vemos, então, que os dois poderiam ter sido
instrumentos de salvação, um para o outro.
A salvação que Jesus veio nos oferecer é
algo pertinente à nossa vida. A nossa vivência
aqui na terra já pode ser um testemunho de
que estamos salvos e um dia iremos viver na
companhia dos anjos ou no meio dos
tormentos. O rico teve todas as chances para
bem viver com sua riqueza, fazendo dela um
trampolim para alcançar a vida plena depois
que partisse para a outra existência.
Infelizmente, muitos ainda não
compreenderam isso, portanto, a parábola do
homem rico e do pobre Lázaro nos mostra
uma situação, ainda hoje, persistente dentro
da nossa realidade.
A conjuntura do rico e de Lázaro nos dá
uma amostra do julgamento de Deus. Não
podemos nos confundir achando que a
riqueza é uma coisa má. No entanto, há uma
condição imprescindível para que ela seja um
instrumento para a nossa salvação: a de
partilharmos nossos bens e “terrenos da
terra” com o próximo. O mal é quando
queremos ter tudo só para nós e
desprezamos àqueles que vivem à nossa
porta implorando por migalhas, porque não
possuem o suficiente para viverem com
dignidade. Ninguém é tão pobre que não

possua nada para dar nem igualmente é tão
rico que não necessite partilhar com alguém a
sua riqueza.
Jesus nos fala que o rico recebe os bens
durante a vida e o pobre, os males, mas que na
outra vida dar-se-á o contrário. O pobre existe
para dar ao rico uma chance de empregar os
seus bens e assim poder obter ainda mais para
ajudar a quem precisa. Nunca se ouviu dizer
que alguém ficou pobre porque ajudou a
outrem, no entanto, sabemos que muitos
chegam à ruína porque empregaram mal a sua
fortuna. Jesus também nos mostra a
perspectiva da eternidade para o rico avarento
e o pobre humilhado: para o primeiro a região
dos mortos que é a ausência de Deus e, para o
segundo, o seio de Abraão, isto é, a presença
de Deus, na companhia dos anjos e tendo
consolo para as suas dores.
Precisamos refletir no tempo atual da nossa
vida quando temos a oportunidade de pôr em
prática todos os ensinamentos de Jesus, a fim
de que não tenhamos a mesma sorte dos
mesquinhos. Assim, também, precisamos
perceber a responsabilidade de abrir os olhos
das pessoas que ainda estão presas aos seus
bens e não olham para os Lázaros que batem à
sua porta.
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos esta localizada no bairro da Campina, na
esquina das ruas Padre Prudêncio com a Aristides Lobo, na cidade de Belém do Pará.
A igreja é uma ediﬁcação da década de 1720 e sua construção foi efetuada por escravos.
De arquitetura simples, o objetivo desta igreja era aproximar os negros africanos com a religião
católica. Atualmente este templo faz parte dos monumentos sacro-históricos da capital paraense.
A Igreja do Rosário como é conhecida, hoje faz parte da Paróquia da Santíssima Trindade.

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Festividade 2016
01 a 07 de outubro de 2016
PROGRAMAÇÃO
Dia 01/10/2016 – Sábado
18h – Missa de abertura da Festividade, com procissão luminosa após a missa Celebrante Cônego Antônio Beltrão.
Dia 02/10/2016 – Domingo
08h30min – Missa com a coroação da imagem de nossa Senhora do Rosário Celebrante Cônego Antônio Beltrão.
Dia 03/10/2016 - Segunda-feira
17h - Batizado Comunitário - Celebrante Cônego Antônio Beltrão.
18h30min - Missa - Celebrante Bispo auxiliar Dom Irineu Roman, concelebrante
Cônego Antônio Beltrão.
Dia 04/10/2016- Terça-feira
18h30min- Missa com bênção dos jovens - Celebrante Cônego Antônio Beltrão.
Dia 05/10/2016- Quarta-feira
18h30min - Missa 1ª Eucaristia / Crisma - Celebrante Arcebispo Dom Alberto Taveira,
concelebrante Cônego Antônio Beltrão.
Dia 06/10/2016 - Quinta-feira
18h30min - Missa com a bênção das famílias - Celebrante Cônego Antônio Beltrão.
Dia 07/10/2016 - Sexta-feira
19h - Missa Solene - Celebrante Cônego Antônio Beltrão.

Expediente

Todos os dias após a missa teremos um arraial em frente a
Igreja, com vendas de lanches, comidas típicas e refrigerantes,
com apresentação de grupos musicais.
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Cônego Antônio Beltrão
Marina Campos e Marília de Oliveira
Equipe Pastoral da Comunicação
Beltrão Jr e Marília de Oliveira
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Festividade da Igreja do Rosário

Mensagem do Pároco
Caríssimos irmãos e irmãs,
A comemoração da Festividade de
Nossa Senhora do Rosário, no período de 01 a 07 de
outubro de 2016, é um momento de vivermos a doce
e jubilosa alegria de sermos filhos e filhas amados de
Deus. Por ser um importante evento de fé para a
nossa comunidade, é necessário que preparemos os
nossos corações a fim de vivermos este tempo da
graça do Senhor com espírito de generosidade e
comunhão.
Por sua solicitude paterna, o Santo
Padre, o Papa Francisco, nos brindou com o Ano
Santo da Misericórdia, o qual é um convite a
sentirmos intensamente, em nossos corações, a
alegria de termos sido reencontrados por Jesus, que
veio como Bom Pastor à nossa procura, a fim de que,
transformados por Sua misericórdia, tornemo-nos
também testemunhas de misericórdia. Por esse
motivo, como Igreja peregrina, viveremos estes dias
iluminados pelo tema “Nossa Senhora do Rosário,
Mãe da misericórdia”, aprofundando nossa
experiência do Deus misericordioso, indispensável
para a nossa santificação e salvação, através do
olhar materno de Maria.
Por isso, com muita alegria, apresentolhes a programação da festividade, para que nos
unamos como comunidade que partilha a fé e a vida,
dom de Deus. Sua participação é indispensável para
que expressemos a unidade que dá vida e força à
evangelização.
Minha profunda gratidão a todos que,
incansavelmente, se unem para a realização desse
evento. A festividade é de todos, portanto, venha
partilhar conosco a alegria de nossa convivência na
fé!
Com votos de uma abençoada e fecunda
festividade, recebam minha bênção paterna! Em
Jesus e Maria,
Belém, 01 de Outubro de 2016
Cônego Antônio Beltrão Ribeiro Filho
Pároco

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

- 26/09
- 27/09
- 28/09
- 29/09
- 30/09
- 01/10
- 02/10
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A ALEGRIA DE SER DEVOTO

Adiene Brabo

Reze uma prece, acenda a vela, que o dia dela já vai
chegar! Versos de uma canção estão a lembrar que o
Círio de Nazaré está chegando. São muitas providências
para se tomar especialmente para quem vai receber
hóspedes peregrinos ou turistas curiosos. É um tempo
em que muitos paraenses aproveitam para pintar a casa,
arrumar e decorar fachadas, escolher aquela linda toalha
de mesa com motivos marianos, e tal qual no natal,
reproduzir a cena da Romaria do Círio em Miriti, com
romeiros, promesseiros, a corda e a linda berlinda ﬂorida
com imagem de NS de Nazaré. Os cartazes oﬁciais do
Círio já estão pregados nas portas, alguns são ricamente
customizados por brilhantes e coloridas pedrinhas, ﬂores
em scrapbook, enﬁm, há uma euforia pela proximidade
da grande festa que é o Círio de Nazaré.
É tão lindo ver a mobilização dos jovens que atuam
como voluntários para trabalhar nas várias romarias que
se avizinham. Muitos arrecadam itens para minimizar o
desgaste físico durante as caminhadas especialmente as
que saem de cidades do interior do Estado até a Basílica
de Nazaré. A cada ano aumentam os grupos que saem
em peregrinação pelas estradas, no trajeto grupos se
organizam para tratar feridas, hidratação e alimentação
etc. É uma corrente que se cria. São momentos de pura
oração e fé. Esses grupos caminham e são testemunhos
vivos da devoção à Mãe de Jesus. Cada promessa
cumprida é um louvor a Deus que em sua misericórdia,
fez chegar sua graça ao penitente.
No vestuário, as criativas camisetas estampadas
com a imagem de N S de Nazaré, dão um lindo colorido
nas ruas. São mais adequadas ao calor intenso que faz
nessa época do ano. As ﬁtinhas coloridas copiadas da
devoção ao Senhor do Bonﬁm na Bahia, parecem
misturar certo sincretismo: a cada nó, um pedido a ser
feito. Eu vejo fé. A cada nó há um desejo e uma oração
elevada a Jesus sob a intercessão de sua Mãe.
Na culinária sempre tão especial, mais motivo de
festa: maniçoba, pato no tucupi, peixes regionais, o
camarão, nas sobremesas o cupuaçu, bacuri, manga, o
açaí com farinha d'água ou de tapioca, os sorvetes
premiados e muita alegria no almoço, seja farto ou não, o
importante é estar em família.
Até o dia do Círio, a preparação espiritual é feita nos
lares e nas Empresas Públicas e Privadas através das
Peregrinações com a imagem de NS de Nazaré.
Obedecendo ao roteiro contido nos Livrinhos de
Peregrinações, grupos de pessoas fazem a condução
das orações para as famílias ou grupos interessados. Há
a reza do terço mariano, cantos e reﬂexões bíblicas
consistindo num riquíssimo momento de evangelização.
Em tudo há muita alegria em difundir a devoção e
propagar a fé em Jesus.

- Jó 1,6-22 / Sl 16,1.2-3. 6-7 / Lc 9,46-50
- Jó 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87,2-3. 4-5. 6. 7-8 / Lc 9,51-56
- Jó 9,1-12.14-16 / Sl 87,10bc-11. 12-13. 14-15 / Lc 9,57-62
- Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5 / Jo 1,47-51
- Jó 38,1.12-21; 40,3-5 / Sl 138,1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab / Lc 10,13-16
- Ef 3,14-21 / Sl 32,1-2. 4-5. 11-12. 18-19 / Lc 12,49-53
- Hab 1,2-3; 2,2-4 / Sl 94,1-2.6-7.8-9 (R. 8) / 2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10
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Salmo 145
Fique por
Bendize, minh'
dentro da Paróquia Senhor!

alma, bendize ao

Missa de Bênção das Família - Mês de Outubro
No mês de outubro a Missa das Famílias acontecerá na terça feira, dia 04 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!

GRUPO DE APOIO - Maniçoba do Círio
No próximo sábado dia 01 de outubro, o Grupo de Apoio
irá vender sua tradicional Maniçoba do Círio, com entrega no
Salão D. Vicente Zico de 8h às 11h.
Garanta logo a sua, termina rapidinho
Cartela R$ 30,00
Venda na secretaria da paróquia / 3223-4871
Encontro de Pais e Padrinhos
O próximo encontro de pais e padrinhos realizado pela Pastoral do
Batismo será no mês de outubro nos dias 03 e 17 (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

