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“Fizemos o que devíamos fazer” (Lc 17, 10)

Cônego Antônio Beltrão

No Evangelho de hoje Jesus nos exorta a
vivermos a nossa vocação de acordo com a
nossa missão específica, sem querer
recompensa antecipada. Dessa forma Ele
nos adverte: “quando tiverdes feito tudo o
que vos mandaram,
dizei: “somos servos
inúteis; fizemos o que
devíamos fazer.” Por
que tal advertência?
A
n o s s a
humanidade tem
tendência a querer
descanso, mordomia,
vida fácil. Na maioria
das vezes quando
desempenhamos um
bom trabalho, uma
missão proveitosa ou
mesmo a nossa obrigação diária,
compreendemos que já “fizemos muito” e
que então devemos ser elogiados, exaltados,
porque tudo foi perfeitamente executado. Por
isso, o Mestre nos ensina que não
precisamos nem devemos esperar
recompensa nem elogios e tampouco
deferências pelos trabalhos que realizarmos,
pois sempre teremos algo a fazer.
Temos obrigações de religião; por isso, se
somos cristãos, precisamos respeitar as
exigências inerentes a nossa fé. Temos
obrigações sociais; por isso, se queremos
conviver bem com as pessoas, precisamos
descobrir quais são nossas obrigações para
com elas e tentar uma convivência
responsável. Temos obrigações para
conosco; por isso precisamos cuidar de
nossa saúde, da saúde do corpo e da saúde
da alma. E assim por diante.

Na verdade, enquanto aqui estivermos,
estaremos sendo convocados noite e dia para
a vigilância e para o serviço, no amor
desinteressado. Assim sendo, não nos será
permitido cruzar os braços por mais que já
tenhamos efetivado muitas obras. Somos,
todos, apenas “servos
inúteis” que, um dia,
por tudo o que
fizermos, seremos
recompensados e
servidos no céu pelo
Senhor.
M e s m o s e
estivéssemos
sozinhos no mundo,
ainda assim não
estaríamos livres de
obrigações. Mas quem
entende a si mesmo e percebe suas relações
com o mundo e com as pessoas, não encara
as obrigações como um peso e sim como uma
realidade da vida, que pode nos fazer felizes.
A perseverança é a maior virtude do servo
que deseja fazer a vontade de Deus. Ele nos
criou para a santidade e não é mérito nosso
sermos santos e dignos da vida futura. Deus
não desiste de nós e, a cada momento, nos dá
oportunidades para que recebamos as Suas
graças. Contudo, se começamos a perder as
chances que Ele nos dá, por entender que já
realizamos tudo, estaremos deixando a Sua
graça passar. A cada dia, enquanto aqui
estivermos, e até o final da vida, seremos
servos e servas convocados pelo Senhor
para construir o reino do céu aqui na terra.
Contudo, não esperemos prêmios nem
promoções neste mundo, porque estes, só
nos serão concedidos na vida eterna.
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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.
Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Campina - Tv Padre Prudêncio 337 Campina,
Belém, PA - fone:(91) 3230-2966
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Festividade da Igreja do Rosário

ITINERÁRIO DA PROCISSÃO

FIQUE CONOSCO O ANO TODO!
Horário das Missas
Sábado às 18h
Domingo às 08h30min
Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - toda
terça-feira às 16h.
Adoração ao Santíssimo Sacramento - toda quintafeiraapós às 16h30.
Café da Manhã
Todos os domingos a partir das 08h temos o café da
manhã do Rosário com bolos, tapioca feita na hora, pães,
mingau e diversas outras iguarias gostosas.
Participe, prestigie este momento a ajude a nossa
igreja.
Bingo do Rosário
Realizamos bingo com valiosos prêmios sempre em um
ambiente alegre e descontraído . Fique atento às datas
que serão divulgadas por nós.
Faça seu evento conosco
Para mais informações acerca de casamentos, missas
votivas, batizados contate a secretaria.
Horário de funcionamento da Secretaria
De Terça-deira a Sexta-feira, das 8h às 12h e das 15h
às 17h e aos sábados das 8h às 12h.

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

- 03/10
- 04/10
- 05/10
- 06/10
- 07/10
- 08/10
- 09/10
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Aprender Caminhando

Adiene Brabo

Há algum tempo meu marido e eu resolvemos fazer a
Peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré sendo condutores
daquele momento de oração. Vamos a casa das pessoas
interessadas, com uma imagem, os livrinhos do roteiro
elaborado sob a responsabilidade da Diretoria do Círio e muita
expectativa sobre a receptividade das pessoas e sobre o
desenvolvimento dos temas.
Neste ano, gostaria de parabenizar a Equipe responsável
pela elaboração dos livros da Peregrinação. O roteiro está
muito bom e os textos mais acessíveis, com linguagem simples
e sem rebuscamento. O entendimento é mais fácil mesmo aos
mais desatentos.
Nossa agenda lotada, nos faz pensar que somos mesmo
muito acomodados e que gostamos de conforto e descanso
depois de um dia atribulado de trabalho. Mas eis que nessa
pequena missão descobrimos que somos muito privilegiados
em relação aos primeiros Cristãos! Muito mesmo!
Temos uma imagem física que remete ao aconchego do
colo da mãe que carrega junto ao peito, como um verdadeiro
andor, àquele por quem fazemos tudo isso. A linguagem visual
nos mostra que naquela pequena imagem de gesso, há a
lembrança do cumprimento da promessa de misericórdia e
compaixão.
Temos um pequeno roteiro onde nos guiamos para
louvar, bendizer, agradecer e reﬂetir e nos comprometer na
disciplina de nosso viver, no caminhar e no existir para Deus
criador.
Temos ainda o privilégio de caminhar livres no exercício
da nossa fé. De levar aquele momento de confraternização e
alegria, a vários pontos da cidade muito rapidamente e depois
voltar pra casa saciados no Espírito e no corpo por tantos
abraços, carinhos e ainda uma refeição compartilhada entre
todos que aproveitam para se encontrar entre sí e com Deus!
É, parece uma missão cansativa, enfadonha, repetitiva,
mas não é! Aprende -se muito! Absorvemos muita luz e direção
para nós mesmos.
Há um forte e poderoso laço que nos leva a evangelizar
com alegria!
É lindo ver crianças recitando o terço, jovens lendo os
textos, compartilhando suas impressões, suas dúvidas e suas
experiências. Há muita riqueza no modo de se expressar dos
mais velhos que com sua vivência nos impulsionam e motivam!
O olhar perdido de alguns, as lágrimas, os sorrisos e até
os silêncios são fontes de vida que dão o suporte pra que não
desistamos
Os pedidos por saúde, paz, conversão, segurança, amor,
empregos, prosperidade, parecem tão genéricos e clichês mas
carregam esperança e muita vontade de se ter uma existência
tranquila. Quando entre esses pedidos ouvimos apelos pra se
passar numa prova de vestibular ou de concurso público, pode
parecer tão egoísta, mas é sobrevivência, é luta pelo futuro, é
busca por um honesto lugar ao sol!
Quando nos voltamos para interceder pelos refugiados,
pelos excluídos, pelos abandonados tudo parece se encaixar
mais na Doutrina de Jesus Cristo porque é isso que ele nos
pede: que sejamos um e que sejamos misericordiosos como o
Pai é misericordioso!
Então que assim seja. Trabalhamos por isso.
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Salmo 94
Fique por
Não fecheis o coração, ouví, hoje, a
dentro da Paróquia voz de Deus!
GRUPO DE ORAÇÃO TERÇO DOS HOMENS - GOTH - 06 ANOS
O Grupo de Oração Terço dos Homens da Paróquia da
Santíssima Trindade, se reunia pela primeira vez em 05 de
outubro de 2010. Em todos esses anos de encontros
semanais, seus membros perseveram na Oração do Terço à
Virgem Maria e a adoração do Santíssimo.
Por isso, na terça-feira dia 04 de outubro, após a missa das
Famílias, os membros do GOTH irão fazer um terço especial
com todos os seus familiares, para comemorar os 6 anos do grupo.
Aproveite esse momento tão especial, caro paroquiano, para conhecer o Grupo de
Oração Terço dos Homens. Participe !!!

Missa de Bênção das Famílias - 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!
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 que 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 16h30.

