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“É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!” (Lc 21, 19)
No final de mais um ano litúrgico, é
providencial a reflexão do Evangelho de hoje.
Jesus nos fala, claramente, de coisas, fatos e
acontecimentos que fazem parte do nosso
cotidiano e que são,
em verdade, sinais de
que os prognósticos
do Senhor já se
manifestam no mundo.
Guerras, revoluções,
terremotos, fome,
peste, miséria,
violência, fazem parte
das manchetes dos
jornais e das edições
extraordinárias dos
n o t i c i á r i o s d a T V.
Jesus, porém, nos esclarece, que isso ainda
não é o fim, mas que é preciso essas coisas
acontecerem primeiro.
É importante ressaltar que este discurso
introduz a narrativa da Paixão, tradição com
características próprias que circulava entre as
primeiras comunidades cristãs. A referência
ao Templo se dá por este ser a sede do
judaísmo no tempo de Jesus; Ele, a propósito,
já denunciara que o Templo tornara-se um
antro de ladrões. Sua palavra sobre a
destruição do Templo, além do fato histórico,
tem o sentido do abandono da antiga doutrina
emanada do Templo para dar lugar à novidade
de Jesus. As religiões excludentes, que
consolidam grupos privilegiados religiosos ou
raciais, são descartadas para a grande
revelação do Deus de amor universal, que
chama a si todos os povos e raças,
comunicando-lhes sua vida divina e eterna.
Mas o objetivo primeiro da nossa
meditação, no entanto, é fazer uma avaliação
da influência que temos dentro desse cenário

tão sombrio em nossos dias. Imaginamos que
as guerras são apenas aquelas que acontecem
longe de nós, entre povos distantes, porém
Jesus vem nos falar de perseguições dentro da
nossa própria casa, entre pais, irmãos,
parentes e amigos. É
justamente aí que nós
estamos situados,
como possíveis
colaboradores das
desgraças que
acontecem no mundo,
atualmente.
O s n o s s o s
relacionamentos
dentro da família e da
própria comunidade
cristã acontecem, muitas vezes, num clima de
disputas por poder, dinheiro e rivalidades, os
quais constituem os germes da violência e da
agressão. Nenhum de nós, nem as nossas
famílias, estamos dispensados “dessas coisas
pavorosas” de que nos fala o Evangelho. Os
sinais são evidentes e facilmente detectados
na maneira como nos tratamos uns aos outros:
frequentemente com grosseria, ou pior, com
indiferença e desprezo.
Dessa forma, a vida vai se tornando um
“salve-se quem puder” e, se pensarmos bem,
não aproveitamos os seus desafios para
testemunhar a nossa fé, como sugere Jesus.
“É permanecendo firmes que ireis ganhar a
vida”, esse é o Seu conselho para nós, hoje.
Portanto, mesmo diante de tantos sinais de
destruição, poderemos ter um coração
tranquilo e, na reta final de mais um ano de
aprendizado, ter plena confiança de que não
perderemos nem um só fio de cabelo da
cabeça e que a nossa perseverança nos fará
ganhar uma vida nova, no final de tudo.
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O que dizia São Tomás de Aquino sobre o uso de imagens?

Pastoral da
Comunicação

Você
Sabia?

São Tomás de Aquino (1225-1274) defendia o uso das imagens, aﬁrmando: “O culto da religião não se
dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que
nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina
nela, mas tende para a realidade da qual é imagem“.
A prova de que Deus nunca proibiu imagens, é que Ele próprio ordenou a Moisés que fabricasse
imagens de dois Querubins e que também pintasse as suas imagens nas cortinas do Tabernáculo. Os
querubins foram colocados sobre a Arca da Aliança. (Ex. 25,18s, Ex 37,7; 1 Rs. 6,23; 2 Cr. 3,10)

TJ - TRINDADE JOVEM - MUSICAL ‘UM ANJO VEIO ME CONTAR’

Expediente

A Trindade Jovem convida a todos para
prestigiarem o musical "Um Anjo Veio Me
Contar", que será encenado pelos jovens
do grupo e pretende passar a mensagem
do Natal de uma forma alegre e
descontraída! Convide seus amigos e
familiares e venha curtir essa divertida
história!
Data: 03 de Dezembro de 2016 / 19h.
Local: teatro Waldemar Henrique (na
praça da República)
Valor do ingresso: R$ 15,00 ou R$ 10,00 + 1kg de alimento não perecível e pode ser
comprado aos sábados, a partir de 18h, no encontro dos jovens; após as missas da
paróquia ou com Raissa Manoela (98170-4850).
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O Processo Seletivo

-

Adiene Brabo

Há poucos meses vivenciamos as Olimpíadas e as
Paralimpíadas onde os competidores, após intensivo
período de treinamento, demonstraram suas
performances. No caminho, inúmeros processos
seletivos de aferição de índices, com superação de
obstáculos físicos, logísticos, estruturais, ﬁnanceiros,
proﬁssionais, e assim sucessivamente.
Há um enorme “combo” para se tornar um
vencedor. Veriﬁca-se na realidade, um conjunto de
ações que vão além da capacidade física dos atletas e
do treinamento constante. Há que ter a técnica
proﬁssional dos treinadores, ao lado de inteligência e
estratégias.
De outro modo, veriﬁca-se no Brasil um outro tipo
de Olimpíada devido à grande quantidade de
candidatos a ocupar uma vaga, tanto para o ensino
quanto para o serviço público. Só que, nesse caso, uma
indústria paralela vai se formando e tornando mais difícil
a aprovação. Veriﬁca-se uma desproporção entre a
qualidade do ensino público e o particular que parece
criar um fosso intransponível. Só que não!
Assim como aqueles atletas, a superação dos
obstáculos está intimamente ligada não só à
capacidade do candidato, mas ao seu empenho
pessoal. Assim como no âmbito esportivo, muitos
precisam superar problemas sociais graves,
desassistência básica na alimentação, saúde,
saneamento, emprego e ... de educação e ensino!
Assim, uma sucessão de situações vai
desmotivando tantos jovens para o estudo ou para
trabalho. Fraudes, corrupção, descrédito no ensino
público de base e incipientes políticas públicas de
educação.
Quando alguém, que se esforça tanto, não
consegue alcançar seu objetivo e parte para o “lado
obscuro da força”, há muito perdeu não só a motivação,
mas a alma. Ela foi vendida, ou dada ao mal: a pessoa
trama, urde e age com má fé, com a sanha da burla, da
trapaça, do engodo e, sem estudar, frauda processos
seletivos!
O número 144 mil, descrito na Bíblia, nos aponta
para um outro processo seletivo que não há como
trapacear. Neste, existe um padrão inicial de 12 vagas
que, multiplicadas, podem chegar a números inﬁnitos.
Aqui a prova é permanente. Neste, não há
concorrentes, há irmãos. Neste, torna-se necessário,
também, muito empenho pessoal pois as provas são
duras, difíceis.
O diferencial é que, felizmente, há um único Mestre
para todos. O material didático está compilado num
único livro, as lições são diárias e o aprendizado é
universalizado e partilhado todos os dias nos altares.

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

- 07/10
- 08/11
- 09/11
- 10/11
- 11/11
- 12/11
- 13/11
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Dízimo - Novembro mês da Partilha
“Cada um contribua segundo propõe o seu
coração” (2 Cor 9,7)
Caríssimos irmãos e irmãs:
Esta frase de São Paulo à comunidade de
Corinto é uma explicação sobre a importância do
gesto cristão do Dízimo, pois na história do
povo de Deus esta ação é um sinal de
compromisso e ﬁdelidade com Deus, com a
Igreja e com os pobres. Como sabemos, Jesus
na sua bondade inﬁnita, instituiu a sua Igreja
para ela evangelizar, catequizar, servir e
santiﬁcar. Mas para que ela possa desempenhar
a sua vocação evangelizadora no mundo,
necessita de recursos materiais e estes recursos
devem provir de nós que somos e formamos a
Igreja viva de Cristo aqui na terra. Com o dízimo
você ajuda a solidiﬁcar a Igreja para que ela seja
cada vez mais unida e fraterna, a ﬁm de que
possa cumprir sua missão evangelizadora,
como Jesus a quer.
A certeza que me vem e que quero partilhar com
cada um de vocês, é a de que a devolução do
dízimo feita mês a mês, contribui
grandiosamente para o trabalho de propagação
da Palavra de Deus, possibilita e faz efetivo o
trabalho de evangelização, manutenção e
conservação de nossa Paróquia, pois o dízimo é
uma prova de conﬁança em Deus e de amor para
com a comunidade da qual nós fazemos parte.
Quero fazer chegar até você e sua família, com
carinho, esta reﬂexão, pois é importante
ressaltar a participação de cada um de vocês, na
doação de suas primícias para o projeto de
Jesus, que tiraram não da sobra, mas do
principal e o entregam a Deus, através da Igreja.
Que Deus abençoe cada iniciativa e movimento
em relação a este gesto, levando sempre mais
as suas graças para quem n´Ele tudo espera e
conﬁa. Com orações e minha bênção, nos fazem
crescer, que nos fazem felizes.
Cônego Antonio Beltrão Ribeiro Filho
Pároco da Paróquia da Santíssima Trindade
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Salmo 23
Fique por
É assim a geração dos que procuram
dentro da Paróquia
o Senhor!
GOTH - GRUPO DE ORAÇÃO TERÇO DOS HOMENS
A Arquidiocese de Belém elegeu o período de Novembro como o “Mês da
Partilha”, legado do Congresso Eucarístico Nacional que teve como tema
Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Neste espírito de partilha a
Paróquia da Santíssima Trindade com a Pastoral do Dízimo está convidando
toda a comunidade para participar de uma Palestra sobre esta temática.
Palestrante: Pe. André Teles
Data 18/11/2016 às 20h.
Local: Auditório no Prédio Monsenhor Geraldo Menezes.

GRUPO BONS AMIGOS
TARDE ALEGRE
O Grupo Bons Amigos, convida a todos para par cipar da tradicional TARDE ALEGRE com
sorteio de prêmios e brindes. Venha cur r junto com sua família e amigos esse momento
de confraternização e muita alegria, acompanhado
de salgados e doces deliciosos, refrigerantes, água e
sucos do cardápio do Alfajor Buﬀet.
Dia 22/11/2016 - Inicio as 16h30.
.Local: Alfajor Buﬀet (Rua ferreira Cantão 451 - ao
lado da Igreja da SS. Trindade.
Cartela: R$ 40,00 - vendas na secretaria da paróquia
ou pelo 9 8146 8267.

Feriado dia 15 de Novembro
No dia 15 de novembro, feriado pela Proclamação da República, não haverá celebração de Missa na
Igreja da San ssima Trindade e do Rosário da Campina.

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 16h00.

