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EDITORIAL
Estimados irmãos e irmãs,
Quarta-feira de Cinzas
Família
Catedral
osCatedral
vossos
corações”
A abertura
da semana
missionária em Manaus“Rasgai
aconteceu na
Nossa
Senhora

Sou
padre Charles
da Silva,
o novo pároda Conceição
naCunha
terça-feira
(16/07),
que trouxe
vários países
como da
Ar-FraterniInício peregrinos
da Quaresmade
e abertura
da Campanha
co
do
povo
de
Deus
reunido
na
Catedral
Metrogentina, Etiópia, Espanha, Malásia, México, dade,
Polônia,
e Vietnã.
a solenidade
foi presidida pelo Arcebispo de Manaus
politana de Manaus Nossa Senhora da Imaculada
Dom Sergio Castriani, também presentes seu auxiliar
Conceição.
Com muita
alegriaem
e gratidão,
aceitei
Domda
Mário
Antonio, Padre
(Pároco
da Catedral),
Os peregrinos
entraram
procissão
no inicio
celebração
com Charles
bandeira
de seus
orespectivos
pedido de Dom
Sérgio
Castriani
para
colocar
o
e Padretambém
Vanthuy (diretor
do ITEPES).
dos Diáconos
países. Junto com os visitantes entrou
a réplica
da cruzAlém
peregrina,
meu
ministério
a serviço na nossa igreja
Permanentes e Ministros Extraordinários, a Catedral estrazida
por presbiteral
jovens brasileiros.
matriz. Trago no coração a certeza de que juntos,
tava com seus assentos todos ocupados e a assembleia
eu
e
os
agentes
de
pastoral,
faremos
a
missão
da
manteve-se
e envolvida
pela liturgia, em sua
A missa foi uma celebração conjunta do arcebispo
de concentrada
Manaus Dom
Sérgio Castriani
Igreja
de
Manaus
acontecer
em
nossa
catedral.
Dom
evidenciou
a leitura era
do livro
do Profeta
juntamente com padres de outros países. O homilia
objetivo
daSérgio
semana
missionária
prepaMeus amigos, devotos e devotas de Nossa SeJoel
e
repetiu
algumas
vezes
o
trecho:”
Rasgai
os vossos
rar a todos os peregrinos que iriam se encontrar com o papa. Todos absorveram bem
nhora, neste mês de abril, começaram as obras da
corações e não as vestes” convocando os presentes ao
o espirito da J.M.J..
reforma de nossa igreja. Vamos rezar pelo bom êxiexame de consciência, a penitência e a reconciliação com
to deste empreendimento para que ao fim do ano,
Deus
no só
tempo
favorável.
O Arcebispo
também
Todos procuram unir os povos para interagir
num
objetivo:
evangelizar
quem
pre-alertou
tenhamos nossa Igreja-Mãe bela e acolhedora para
para
que
não
fosse
deixada
passar
a
oportunidade
cisa, tocar no fundo dos seus corações e introduzir assim uma nova linguagem: a da de tirar
com todos os filhos e filhas que a ela recorrem.
do do
coração
e da
comportamentos e atitudes que nos
não violência, do não apego e principalmente
amor
aovida
próximo.
Aproveito também para desejar a você uma feliz
fazem viver longe do projeto de vida proposto por Deus.
e abençoada Páscoa. Que o Espírito do RessusJosy Souza - Catequista Pascom NSC
Dina - Pascom
citado esteja sempre animando a sua vida e de
sua família também. Que a cada dia, seja como
for, com todas as suas alegrias e tristezas, estejamos abertos à ação do Espírito do Senhor que nos
A história da Igreja vai ganhar um novo capítulo com a
convida a ir além, a superar nossas dores e tirar
canonização dos dois Papas. Ambos os pontífices, cuja
delas ensinamentos para nossa vida. Não tenhabondade e carisma fizeram com que após a sua morte
mos medo, meu irmão e minha irmã, fé! Não esfossem solicitadas suas beatificações por aclamação,
tamos sozinhos. Em Deus tudo suportamos,
atravessaram nos últimos anos um complexo processo de
tudo cremos e nada e nem ninguém há de nos
canonização.
separar do amor D’Ele. Pode contar com este
O processo do Papa João XXIII, conhecido como “papa
amigo, irmão e companheiro na missão que esbom”, foi aberto em 1965, dois anos após sua morte, enpera por você na Igreja Catedral de Manaus.
quanto o do Papa João Paulo II começou no ano do seu faQue Deus abençoe a você e sua família sempre.
lecimento, em 2005, por desejo expresso de seu sucessor,
Bento XVI, que eliminou o requisito canônico de se esperar
Um abraço fraterno
cinco anos após a morte para o início do trâmite da causa
Padre Charles Cunha
A cerimônia de canonização ocorrerá no domingo dia 27 de
abril na Praça de São Pedro, no Vaticano, e contará com
a presença do papa Francisco I e do papa emérito Bento
XVI.
Francisco Amaral Neto - Pascom NSC

Canonização dos Papas
João XXIII e João Paulo II

124 anos da Irmandade do
Santíssimo Sacramento

A paróquia Nossa Senhora da Conceição comemorou os 124 anos de existência da Irmandade do
Santíssimo Sacramento no dia 24/01 (domingo).
Houve uma celebração especial presidida pelo
Arcebispo de Manaus Dom Sérgio que também
aproveitou a presente missa para ressaltar a presença do novo pároco da catedral, padre Charles
Cunha. Após a celebração ocorreu o café da manhã
ofertarado para os agentes da catedral.
Sheysiane Oliveira - Pascom NSC
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DESTAQUES DO MÊS
Papa Francisco: Um ano de
serviço e renovação na
Igreja Católica

Dom Sérgio Eduardo Castriani
completa 365 dias de pastoreio em terras manauaras

No dia 13 de março de 2013, o cardeal argentino
Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa e adotou o nome
Francisco em homenagem a São Francisco de Assis.
Em um ano, fatos importantes e inovadores, que marcaram seu pontificado, foram registrados por meio de
imagens, documentos, discursos e viagens. Este é o
começo de um pontificado que deixa clara a intenção
de aproximar a cúpula da Igreja aos seus fiéis.
Francisco é o primeiro papa jesuíta e latino-americano da história. Possui uma personalidade simples,
atual e dinâmica, sempre bem-humorado, mas ao
mesmo tempo sensível e profundo sempre atento às
necessidades daqueles que lhes são confiados. Em
apenas 12 meses de pontificado, ele fez significantes
mudanças para simplificar a condução da Igreja.
Davison Santos - Pascom NSC

A Nunciatura Apostólica comunicou no dia 12 de março
de 2013 a nomeação de Dom Sergio Eduardo Castriani
como novo arcebispo da Arquidiocese de Manaus-AM.
Natural da cidade de Regente Feijó, em São Paulo é formado em Teologia e Filosofia. Entrou na vida religiosa
aos 21 anos, e no dia 9 de agosto de 1998 foi ordenado
bispo pelo Papa João Paulo II, formado na Congregação
do Espírito Santo. Dentre as suas atividades episcopais,
destacam-se o acompanhamento da Pastoral da Juventude, secretariado da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil e a presidência da Comissão Episcopal para a
Ação Missionária e Cooperação Intereclesial.
Em um ano de episcopado na Arquidiocese de Manaus
demonstra um dedicado zelo e cuidado de pastor da
Amazônia sempre ao lado do povo manauara nos motivando a uma vida missionária pautada nos valores cristãos ensinados por Nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus
seja dado o louvor, a honra e a glória pelo dom da vida
e ministério episcopal de Dom Sergio Eduardo Castriani.
Davison Santos - Pascom NSC

Foi para a liberdade que
Cristo nos libertou!
A Quaresma deste ano iniciou com a temática da Campanha da fraternidade e o lema “É para a liberdade
que Cristo nos libertou” (Gl 5, 1) que trouxe a realidade
do tráfico humano em suas diversas faces, seja ele do
trabalho escravo, de orgãos, infantil ou da prostituição.
Muitas pessoas, levadas pela esperança de uma nova
vida, são enganadas e presas a uma vida de sofrimento e crueldade sem nenhum respeito pelo seu corpo ou
sua vontade. Essas pessoas, vítimas de mentes gananciosas e inescrupulosas, vivem a margem da sociedade, geralmente sem nenhuma condição de vida
digna e restrita dos seus direitos.

A Campanha não acaba no fim da quaresma, ela se prolonga ao longo do tempo. Portanto, continuemos a rezar
e velar por todos aqueles que necessitam de libertação
das correntes que prendem seus corpos e suas almas.
Ana Cristhina - Pascom NSC
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ESPECIAL SEMANA SANTA
Semana Santa, Vivência Cristã
Anualmente nós católicos vivenciamos a Semana Santa. Depois do período litúrgico da Quaresma,
A abertura da semana missionária em Manaus aconteceu na Catedral Nossa Senhora
somos convidados a mergulhar no mistério da Paixão de Cristo. É bom lembrar que, desde o início, a
da Conceição na terça-feira (16/07), que trouxe peregrinos de vários países como ArPaixão de Cristo não significa apenas a sua morte, mas toda a
gentina, Etiópia, Espanha, Malásia, México, Polônia, e Vietnã.
doação de sua vida em favor do ser humano que culmina com sua entrega na cruz e a
Ressurreição ao terceiro dia.
Os peregrinos
entraram
emnão
procissão
dapensar
celebração
Passado
o tempo da
Cristandade,
podemos no
nosinicio
iludir em
“os diascom bandeira de seus
respectivos
países.de
Junto
com
visitantes
entrou
também a réplica da cruz peregrina,
grandes”
como ocasião
eventos
deos
massa.
Aliás, esses
eventos
trazida
por
jovens
brasileiros.
não combinam com a seriedade e serenidade do ato litúrgico desta
semana. Não haveremos de negar, porém, que ainda há, no povo
A missauma
foi sensibilidade
uma celebração
conjunta
brasileiro,
muito marcante
nodo
quearcebispo
diz respeitode
ao Manaus Dom Sérgio Castriani
sagrado.
Porém,com
ao mesmo
tempo,
é bom ter
os “pésOno
chão”, pois
juntamente
padres
de outros
países.
objetivo
da semana missionária era prepa“não
sonharmos
com épocas
imaginamos
raradianta
a todos
os peregrinos
que passadas
iriam seque
encontrar
com o papa. Todos absorveram bem
mais
perfeitasda
do J.M.J..
que realmente foram” . Nossa realidade é aquela
o espirito
que se nos apresenta diariamente, cheia de desafios e questões
colocadas
ao Cristianismo
à Igreja.
tempos
mudaramnum
e as só objetivo: evangelizar quem preTodos procuram
unire os
povosOspara
interagir
opções
para asno
pessoas
enormes:
tem-se desde
um cristianismo
“light”,
comcisa, tocar
fundosão
dos
seus corações
e introduzir
assim
umasem
nova
linguagem: a da
promisso
com
Igreja
ou
com
questões
sociais,
passando
por
aquele
que
promete
tudo
não violência, do não apego e principalmente do amor ao próximo.
(curas de câncer, HIV, homossexualismo etc), até àquele que acredita na força transformadora
Evangelho na realidade nua e crua. Mas, será que as pessoas querem este
Dina -doPascom
último? Em geral, não! O pior é que não se trata de consciência, de culpa ou coisa parecida. Repudiemos os erros, mas abracemos a causa do Crucificado.
Neste sentido, o melhor modo de viver a Semana Santa é encarnar o mistério do Amor
na própria vida. Para isto, a nossa participação atenta as cerimônias litúrgicas é de
fundamental importância, uma vez que é numa comunidade concreta que nós podemos
seguir os passos de Jesus, não fosse assim, Ele não teria fundado uma comunidade
(os Doze Apóstolos), teria simplesmente ensinado uma “filosofia de vida”. As celebrações do Tríduo pascal não são encenações de fatos passados, na verdade, ao
celebrarmos, estamos fazendo “memória”. Não como se entende em nosso idioma,
mas no sentido hebraico de “realidade trazida para o presente”, para vivermos uma
vez mais uma realidade que não se repete, somos nós que vivenciamos,
“Neste sentido, o melhor como se estivéssemos lá a Paixão e Ressurreição do Salvador. Ah!
Como tudo seria diferente se redescobríssemos este modo maravilhoso
modo de viver a
de viver a nossa fé. Assim, acompanharíamos o Senhor na sua prova
Semana Santa é
de amor na última Ceia, morreríamos com ele na Sexta, passaríamos
encarnar o mistério do o Sábado em silenciosa expectativa e ressuscitaríamos n’Ele na Vigília
Amor na própria vida.” Pascal.
Josy Souza - Pascom NSC

Domingo de Ramos

A semana santa começou bem para os fiéis de Nossa Senhora que vieram celebrar o Domingo de Ramos na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Quem participou pode constatar em todas as três
Missas a quantidade de pessoas que lotaram a igreja. A maior parte dos fiéis compareceu bem cedo,
as 07:00 da manhã para a procissão dos Ramos que aconteceu no lado de fora da Igreja, que já estava
lotada com as pessoas que esperavam na assembleia. Esta Santa Missa, presidida pelo arcebispo
Dom Sérgio Castriani, contou com cerca de 1.500 pessoas que disputavam lugar nos dois níveis da do
prédio da Catedral.
Durante sua homilia, Dom Sérgio enfatizou que “o Se-nhor escolheu este Caminho de Salvação para
nos dar um exemplo de humildade, de verdade, de entrega. [...] Mas sobre tudo, também a celebração da semana santa nos mostra que Deus caminha conosco, Jesus é um de nós, assumiu a nossa
condição humana, por isso nós somos salvos e redimidos.”
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Confissões: Preparação para a Vida Nova
As preparações para o cume da semana santa, a Paixão, Morte e Ressureição do Senhor, começou na quaresma, mas continuaram nos dias que antecedem o Tríduo Pascal. Na Segunda e Terça-feira Santa houveram celebrações com o objetivo de meditar sobre os pecados cometidos e preparar para o mutirão de confissões na
quarta-feira com os padres que se dispuseram a estar o dia todo na Catedral de Nossa Senhora da Conceição.
Entre eles estava Dom Mário Pasqualotto (Bispo Emérito de Manaus), Padre Charles Cunha (pároco da Catedral
de Manaus) e Padre Vanthuy (diretor do ITEPES).

Quinta-feira Santa:
Um Exemplo e Uma Herança
Na Quinta-feira Santa, a Catedral recebeu os fiéis de Nossa Senhora que
vieram celebrar a benção dos Santos Óleos que serão usados por toda as
comunidades nos sacramentos de Batismo, Crisma e Unção. Esta celebração inicia o Tríduo Pascal, que relembra os últimos momentos da Vida
de Jesus, onde refletimos a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Neste
dia também comemora-se o Dia dos Padres, por este motivo, os sacerdotes renovaram os votos que fizeram no dia de sua ordenação. Presidida
pelo Arcebispo Dom Sérgio Castriani a Santa Missa foi concelebrada por
140 presbíteros e diáconos da arquidiocese de Manaus.
A noite dessa mesma quinta-feira a Igreja relembra na Santa Missa o Lava-pés, onde Jesus, em sinal de humildade e servidão, lavou os pés dos doze discípulos na Última Ceia. Em comunhão com a Campanha da Fraternidade deste ano, os escolhidos para representarem os doze apóstolos foram pessoas que por diferentes motivos,
são proibidas de exercerem sua liberdade.
Esta celebração, acima de tudo, nos relembra a Instituição da Eucaristia, que é Jesus que se dá em Corpo
e Sangue para a nossa Salvação e Libertação. Por isso, Jesus Eucarístico é levado em procissão solene, do
sacrário para um local de exposição para adoração.

Sexta-feira Santa: Paixão e Morte de Jesus
Primeiramente, pela manhã, centenas de pessoas acompanharam a
adoração ao Santíssimo Sacramento no centro da Igreja, dirigida pelo
sacristão Adalberto, e depois seguiram com a procissão da Via-Sacra juntamente com o arcebispo Dom Sérgio Castriani. Os fiéis de Nossa Senhora caminharam relembrando a Paixão de Jesus Cristo, Sua Morte e
Ressureição durante as 15 estações que percorreram as ruas do centro
da cidade. Durante a caminhada que levou cerca de 2 horas da frente
da Catedral de Nossa Senhora da Conceição até a última estação, em
frente ao Santuário de Fátima, milhares de fiéis rezaram e pagaram
suas promessas caminhando descalços, com cruzes e outras formas de
agradecer pelos milagres alcançados. A trajetória das últimas horas
de Jesus foi encenada pelos jovens do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que emocionaram a todos.
Saindo do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na praça 14,
a procissão percorreu as ruas até a Catedral de Nossa Senhora
da Conceição, fazendo o percurso contrário ao da Via-Sacra. Logo
após a chegada a Catedral os 17 mil fiéis que acompanharam o
corpo de Jesus puderam refletir a importância deste sacrifício visitando a imagem que nos lembra o Senhor Morto exposta no presbitério da Igreja.
Ana Cristhina - Pascom NSC
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CONHEÇA NOSSAS PASTORAIS
Sábado Santo: Vígiai e Esperai
AA Vigília
Pascal
a mais importante
celebração
da liturgia
na Igreja Católica.
Ela é Nossa
composta
da Liturgia do
abertura
daé semana
missionária
em Manaus
aconteceu
na Catedral
Senhora
Fogo, da Liturgia da Palavra, da Liturgia do Batismo e da Liturgia Eucarística. O arcebispo Dom Sérgio Castriani
da Conceição na terça-feira (16/07), que trouxe peregrinos de vários países como Arabençoou o fogo que representa Jesus, que é Luz. O “fogo novo”, onde é acesso o novo Círio Pascal que será
gentina, Etiópia, Espanha, Malásia, México, Polônia, e Vietnã.
usado por um ano na Catedral.
Na Liturgia Eucarística, refletimos a espera pelo Senhor da
Os peregrinos entraram em procissão no
inicio da celebração com bandeira de seus
inconformada Maria Madalena, que vai ao túmulo ungir o
respectivos países. Junto com os visitantes entrou também a réplica da cruz peregrina,
corpo de Jesus e não o encontra morto, mas vivo e ressustrazida por jovens brasileiros.
citado! Temos no Evangelho, o anuncio dos anjos as mulheres de que Jesus vai a nossa frente, e nos encontrará
A missa foi uma celebração conjunta do arcebispo de Manaus Dom Sérgio Castriani
na Galileia, não mais uma Galileia física, mas espiritual.
juntamente com padres de outros países. O objetivo da semana missionária era prepaNesta noite, celebramos ainda a iniciação cristã de três mulheres
rar a todos os peregrinos que iriam se no
encontrar
com o papa. Todos absorveram bem
catolicismo, Kátia Franco Pinto, 26, Maria das Graças Alves
o espirito da J.M.J..
Craveiro, 60 e Miracilda Farias de Oliveira, 34. Elas receberam
o sacramento do batismo, da Eucaristia e da crisma pela unção
Todos procuram unir os povos para interagir
só objetivo:
evangelizar
das mãosnum
de Dom
Sérgio. A elas
damos boasquem
vindas prena comunicisa, tocar no fundo dos seus corações e
introduzir
assim
uma
nova
linguagem:
a da
dade de Cristo.

não violência, do não apego e principalmente do amor ao próximo.

Domingo da Ressurreição

Dina
- Pascom
Na
celebração
da Ressurreição de Jesus Cristo dezenas de fiéis compareceram
à Catedral Nossa Senhora da Conceição para louvar a Jesus e dar Glória pela
sua Salvação. Depois de percorrer todo o caminho da cruz, de sofrer e morrer,
Ele ressuscitou e agora vive e reina na eternidade.
E como disse nosso arcebispo Dom Sérgio: “As portas da eternidade foram abertas para a humanidade. A nossa vida não termina com a morte, a nossa vida não
está encerrada nos limites do espaço e do tempo. Mas pela morte nós passamos
para a Ressurreição. Esta é a proclamação da pascoa. Nós todos ressuscitaremos, porque Jesus ressuscitou.”. Esta é a nossa certeza, é a nossa alegria.
Sabemos que fomos libertados e salvos por Jesus Cristo.
Passada esta semana de intensa reflexão do mistério pascal, da Paixão de Jesus e do seu amor, sigamos na alegria da ressurreição que move a nossa fé e a
certeza que ressuscitaremos com Ele nos últimos dias.
Ana Cristhina - Pascom NSC

CONHEÇA E PARTICIPE!
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Festa da Divina Misericórdia
Jesus, eu Creio em Vós!

Quando Jesus Misericórdioso apareceu a Santa Faustina nas suas primeiras mensagens pediu que se realizasse uma festa dedicada a sua Misericórdia e em 37 vezes
repetiu este pedido: “Eu desejo que haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa
Imagem, que pintarás com o pincel, seja benzida solenemente no primeiro domingo
depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a Festa da Misericórdia” (Diário de Santa
Faustina, 49; cf. 88; 280; 299b; 458; 742; 1048; 1517).
As promessas realizadas aqueles que fizerem o que Jesus Misericórdioso pede e participarem da sua festa é explicada por Ele mesmo e relatada pela sua confidente: “Desejo conceder indulgência plenária às almas que se confessarem e receberem a Santa
Comunhão na Festa da Minha misericórdia” (D. 1109).
A relevância desta Festa se pode depreender também da seguinte exortação e promessa: “As almas se perdem, apesar da Minha amarga Paixão. Estou lhes dando a última
tabua de salvação, isto é, a Festa da Minha Misericórdia. Se não venerarem a Minha misericórdia, perecerão por
toda a eternidade” (D. 965; cf. 998).
Por tudo isso, a Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança, situada na Rua Visconde de Mauá - nº339 - Centro, celebra no dia 27 de abril a Festa da Divina Misericórdia com novenário e procissão às 15h00 vinda da Igreja de Nossa
Senhora da Glória até a Catedral Nossa Senhora da Conceição, onde haverá a Santa Missa e benção das imagens de Jesus MIsericórdioso.
Fonte: www.novaeternaalianca.com

Eis-me aqui. Envia-me!
(cf. Is 6, 8)
Jesus nos convida para sentirmos a alegria de anunciar o
seu Evangelho, assim como
fez com os setenta e dois discípulos que enviou em missão
(cf. Lc 10, 17). Nós, cristãos
batizados, somos convidados a sermos missionários,
sair do nosso comodismo e
anunciar a Copiosa Redenção.
Neste pós-Jornada Mundial da Juventude, os jovens de modo particular, são convidados a ter um espirito de ousadia e anunciar a
“Boa-Nova” conforme Jesus nos exorta “Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos” (cf. Mt 28, 19). O Papa Francisco na sua
encíclica “Evangelii Gaudium” (A Alegria do Evangelho), nos fala:
Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa! (p. 22). Muitos de
nós ainda sentimos medo e incapazes de anunciar o Evangelho,
mas assim como aconteceu com o profeta Jeremias, Deus nos fala
“estou contigo para te defender! Não tenhas medo!” (Jr 1,8). Que
possamos pedir em nossas orações a capacidade de anunciar Jesus Cristo, para sairmos do comodismo e irmos ao encontro dos
irmãos e dê a perseverança daqueles que já vivem uma vida missionária, que nossa Senhora interceda pelos missionários e ajude
a dizer o nosso SIM a Deus. Amém.		
Adriano Ramos - Redentorista

Acidente na
Sexta-feira da Paixão
Por volta das 16h00 nas proximidades da
Fundação Centro de Controle de Oncologia
(Fcecon) durante uma Via-Sacra organizada pela comunidade paroquial Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, no bairro Dom
Pedro II, ocorreu um trágico acidente, onde
o carro de som que acompanhava a procissão perdeu o freio atingindo alguns fiéis
presentes naquela celebração.
Registra-se 4 mortes, sendo Tânia
Magalhães Gomes, 53, Cleida Bastos Artela, 63, que morreram ainda no local do
acidente e Luiza Maria Santos Cruz, 74,
que faleceu a caminho do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada e Ana
Eunice dos Santos Cruz, 50, que permaneceu internada em estado grave no Hospital
28 de agosto e faleceu no ultimo dia 22 de
abril.
Peçamos a intercessão da Virgem Maria
pelas almas que partiram à casa do Pai e
a seus familiares e amigos consolo nesse
momento de perda. Ro- gamos ainda pelos
que se encontram internados desejando a
eles toda confiança em Cristo Jesus.

Pág 07

Ed. 03 Mar/Abr 2014

CONHEÇA NOSSAS PASTORAIS
Pastoral da Comunicação - PasCom
É a pastoral do ser, estar em comunhão, em comunidade. É a pastoral da
acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização
solidária e dos instrumentos de comunicação. Não é uma pastoral a mais, e
sim aquela que integra todas as demais pastorais.
Temos como objetivo evangelizar através da comunicação, tornando presente os valores da mensagem de Cristo nos meios de comunicação social,
manter os fiéis informados de tudo que acontece na Comunidade através
dos meios de comunicação e fazer a divulgação dos eventos e festas que
acontece.
No dia 1º de junho será comemorado o Dia Internacional das Comunicações Sociais, e conforme a Vossa Santidade, o Papa João Paulo II disse: “Evangelizar é comunicar”.
Nossa Pastoral trabalha a notícia relacionada aos trabalhos da Comunidade Paroquial, divulgando-a no âmbito
interno e externo da Paróquia, com o objetivo de levar ao conhecimento público o que a nossa Igreja Católica vem
realizando em prol da Evangelização na busca do Reino de Deus. Fator imprescindível para a convivência com as
adversidades do mundo causadas pelo próprio homem. A divulgação interna é destinada a atingir a Comunidade
Paroquial, através da divulgação do informativo “Catedral Em Notícias” que circula bimestralmente, do nosso
site “http://catedralnsconceicao.org/”, do Facebook “ https://www.fb.com/catedraldemanaus” e de outras Redes
Sociais, como YouTube e Twitter.

AGENDA
Maio
Reunião de Pais e Padrinhos para Batismo: 19 e 20 de maio na Catedral Nossa Senhora da Conceição.
Batismo de Crianças: 25 de maio na Catedral Nossa Senhora da Conceição.
Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida: 25 de maio as 10:00 na Catedral Nossa Senhora da
Conceição.
Missa da Ascensão do Senhor: 29 de maio as 18:00.

Junho
Celebração de Pentencostes: Dia 8 de junho as 07:30 e 10:00.
Missa da Santíssima Trindade: Dia 15 de junho as 07:30, 10:00 e 18:00.
Festa do Sangrado Coração de Jesus: Dia 27 de junho as 18:00.
Festa do Imaculado Coração de Maria: Dia 28 de junho as 18:30.
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HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES
Domingo: 07:30 - 10:00 - 18:00 - Santa Missa
Quinta-feira: 12:00 - Santa Missa
Segunda-feira: 18:00 - Ofício Divino
18:00 - Adoração ao Santíssimo Sacramento
Terça-feira: 12:00 - Santa Missa
Sexta-feira: 12:00 - Oficio Divino (Hora Média)
15:00 - Terço da Divina Misericórdia
17:30 - Hora Santa Vocacional
17:30 - Novena de Nossa Senhora
18:00 - Santa Missa
18:00 - Santa Missa
Sabado:
18:00 - Ofício da Imaculada Conceição
Quarta-feira: 12:00 - Santa Missa
18:30 - Santa Missa (Liturgia Dominical)
18:00 - Santa Missa (Comunidade Hallel)

