Ed. 4 - Ago/Set 2014

Catedral em No ícias

VOCAÇÕES
Sacerdotais

Religiosas
Leigas

Matrimoniais
Religiosas

Sacerdotais

Leigas

Matrimoniais

Você já pensou na sua?

Especial Vocações: Conheça a história de Irmã
Graça, uma vocacionada amazonense
Saiba sobre o mês da Bíblia
e como podemos vivenciá-lo
de forma plena
Tel: (92) 3234-7821

www.catedralnsconceicao.org

Praça Osvaldo Cruz, s/n, Centro

catedraldemanaus@gmail.com

Manaus, AM

www.facebook.com/catedraldemanaus

Editorial

I Congresso Social

Padre Charles Cunha da Silva
Paróco da Catedral de Nossa Senhora da
Conceição.

Graça e Paz, Irmãos e Irmãs
Estamos passando por um momento de
mudanças em nossa Catedral. A reforma continua sendo realizada. Estamos
renovando todo o teto antigo para que
possamos celebrar com mais segurança
e conforto. Apesar das dificuldades encontradas neste processo, cremos que
Nossa Senhora está à frente de tudo.
Durante esses dias, acompanhamos as
notícias que saíram na mídia em relação
aos nossos fieis (que devido à insegurança, estariam deixando de comparecer
à igreja). Somos muito felizes poque podemos dizer que na verdade, nossa comunidade vive a graça de ter muitos operários
chegando de todas as partes de Manaus,
para somar na caminhada da realização do
Reino de Deus. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), estamos buscando soluções para amenizar
as ocorrências no entorno da Igreja, como
a instalação de 2 câmeras no local, ligadas
ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e o reforço do policiamento no local.
Esta edição do informativo contempla o
mês vocacional (agosto), que foca nas
vocações sacerdotais, religiosas, leigas e
matrimoniais. Também trata da campanha
que será realizada durante o mês da bíblia
(setembro), que pretende arrecadar bíblias
para uma comunidade de nossa Arquidiocese.
Por fim, estimado irmão e irmã, quero convidá-lo para celebrar conosco nas missas
da Catedral e participar como um agente
da nossa igreja, nas diversas atividades
que são realizadas, nas campanhas e com
gestos concretos que vão muito além do
ato de participar da missa.
Uma ótima leitura!
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Nos dias 20, 21 e 22 de julho, foi realizado, no Centro de Treinamento Maromba, o I Congresso Social Arquidiocesano,
com o intuito de aprofundar a mística da
ação social através da troca de experiências, conhecimento mútuo e definições de
metas em comum. Tais metas buscaram
trazer, aos participantes do evento, a clareza no papel como agentes transformadores da sociedade.

tério Público do Estado do AM, Públio Caio,
entre outros. Também marcaram presença o
reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Padre Ronaldo Mendonça e o Coordenador do Setor 1 e pároco da Paróquia de
São José Operário, Pe. João Benedito.

A abertura do evento contou com a
participação do Arcebispo de Manaus,
Dom Sérgio Castriani, Vereador Bibiano
Garcia, da Secretária Executiva de Assistência Social e Cidadania do AM, Graça
Prola e do Procurador de Justiça do Minis-

O evento foi encerrado pelo Bispo Auxiliar Dom Mário Antônio e a missão delegada
foi a conquista de uma casa de acolhida no
centro da cidade, que servirá para auxiliar as
pessoas que vêm do interior para tratamento
médico ou que passam por dificuldades.

Durante o evento as pastorais sociais e
movimentos voltaram suas reflexões para os
seguintes questionamentos: Quem somos?
O que queremos? Como faremos?

II Gincana Catequética dos Santos Juninos
A Pastoral Catequética da Catedral
Nossa Senhora da Conceição, com o objetivo de fazer com que os catequisandos
lembrem da história dos santos, que são
figuras tão importantes para igreja, realiza
sempre no último sábado do mês de junho,
a Gincana dos Santos Juninos. Esse ano,
por causa dos jogos da Copa, o evento foi
realizado dia 5 de julho.

As crianças ainda receberam a bênção de
Dom Gianfranco Agostino Gardim, Bispo de
Treviso, na Itália, que estava visitando nossa
Catedral.

A gincana foi finalizada com sorteio
de brindes, quadrilha improvisada, orações
de agradecimento e um pequeno “arraial da
partilha”, realizado pelas mães dos catequisandos que trazem um prato típico de festa
Participaram da gincana as turmas junina.
de primeira e pré-eucaristia. Um resumo
da história dos santos e questionários foram repassados aos catequisandos, que
Túnica
se prepararam para o grande dia.
Usada em celebrações a túnica é
A abertura do evento contou com
um manto longo, geralmente na cor
a presença do pároco da Catedral, Pe. branca, bege ou cinza, que cobre o
Charles Cunha, que iniciou rezando e inte- corpo todo. Lembra a túnica que
ragindo com as crianças. A equipe campeã Jesus usava, sem costura de alto a
foi a São Pedro e São Paulo, tendo como baixo, sobre a qual os soldados rodestaque o catequisando Airton Júnior. O manos tiraram a sorte para decidir
quem ficaria com ela.
destaque da equipe Santo Antônio e São
Fonte: www.espacojames.com.br
João, foi o catequisando Carlos Eduardo.

Curiosidade

Agosto: Mês das Vocações
História de uma Vocacionada Amazonense
Neste mês dedicado as vocações nos inspiramos no exemplo da Irmã Maria das Graças Araujo de Oliveira, que por meio de
sua escolha vive sua vida religiosa ajudando a catequisar a juventude. Ela nos contou um pouco sobre sua caminhada:
“Bem, eu sou da Paróquia de São Pedro e Santo Antônio e sempre fui ajudando na igreja. Trabalhava na catequese de jovens
e com 24 anos eu decidi entrar na vida religiosa realmente para valer. [...]Eu perdi meu pai cedo. Eu tinha 9 anos quando meu pai
morreu aos 38 anos. Eu perguntava da mamãe: “mãe por que o papai morreu tão cedo”? E ela dizia assim: “porque ele quis dar
a vida por uma causa”. Ah, então se ele, como leigo, quis dar a vida por uma
causa, eu também quero dar a minha vida por uma causa. E resolvi tomar essa
decisão.[...] O importante é primeiramente descobrir a vocação, depois dessa
descoberta e ver que Jesus é o tesouro da nossa vida, da nossa existência, aí
conseguimos dar o primeiro passo. Eu sei que na vida também existem dificuldades, mas não é por isso que devemos desistir. Fiz 2 anos de aspirantado,
depois o postulado e enfim, a vida religiosa, onde passei a ser noviça. Depois
de 2 anos de noviciado eu professei no dia 24 de janeiro de 1989 e depois fui
para Humaitá, AM, onde trabalhei por um ano. Depois voltei novamente para
Manaus, fui para o Colégio N. Sra. Auxiliadora e depois, quando Dom Luiz chegou em Manaus, pedi para fazer uma experiência como de vida religiosa como
Franciscana, servindo a igreja Catedral. Ele me assumiu e estou aqui até hoje.”
Sobre a vocação, ela nos deixa uma mensagem:

“Vocação acertada,
futuro feliz”

“Vocação é viver uma vida feliz. Procurando sempre fazer o bem. Quando nascemos temos um propósito de vida. E através do
crescimento é que vamos descobrindo mais e mais sobre a nossa vocação, então esse nosso itinerário nos leva a crer que a vida é
muito bela e vale a pena vivê-la, pois ela é a semente que Deus colocou em nosso coração para que cada um de nós possa ser mais
feliz. Vocação acertada, futuro feliz. E essa vocação não quer dizer só a vida religiosa, mas a vida sacerdotal, leiga e matrimonial.
Diante desse conjunto, dessa felicidade que é almejada, é que se consegue o crescimento espiritual. Eu quero ir pro céu quando
morrer. Não vou virar pedra! Quero ir pro céu. Mas eu não quero ir sozinha para o céu. Quero levar as pessoas que caminham ao
meu lado. Diante disso, vamos ajudando os jovens a caminhar e a superar os obstáculos que a modernidade lhes impõe.”

Equipe Jovens de Nossa Senhora
Os fieis que participam da celebração eucarística na Catedral contam com
uma nova equipe de liturgia que assumiu os terceiros domingos de cada mês.

dia 23 de agosto de 2014, a partir das
11h30, na Paróquia São Francisco de
Assis. O ingresso está sendo vendido
por R$ 15,00 (quinze reais).

A Equipe Jovens de Nossa Senhora (EJNS) tem como seu carisma a santificação dos jovens. Herdeira da Equipe
de Nossa Senhora (ENS), esse grupo
encontra no movimento os meios que
precisam para desenvolver sua espiritualidade através das atividades dentro
do grupo e movimento como um todo.

Os recursos arrecadados na feijoada serão utilizados no retiro anual de todas as EJNS que reúnem-se
para fazer sua espiritualidade. Esse
retiro será nos dias 1° e 2 de novembro, na Casa de Retiro Ir. Vicente
Canãs, no bairro Jorge Teixeira.

A EJNS não tem paróquia ou local
sede, ela se envolve em todas as pároquias da arquidiocese. Atualmente tem
como responsável do setor de Manaus
o jovem e equipista Leonardo Bulbol Antônio.
A EJNS está promovendo a sua 1˚
Feijoada Beneficente que será realizada

Cultural

Show Ministério Missionário
Shalom

Pré-Show: Ministério Luz do Novo Mundo
e Banda Santo Homem
Local: Atlético Rio Negro Clube
Data: 23/8/14
Horário: 19h
Ingressos: R$ 20,00 (vinte reais)

Missas na Copa
As celebrações também se adaptaram ao
ritmo da Copa do Mundo. Manaus recebeu para
as partidas de jogos na Arena da Amazônia, torcedores de países como Croácia, França, Camarões, Itália, EUA e Portugal. Nos dias de jogos a
Catedral preparou missas de acordo com o idioma de cada nação, para facilitar a participação
dos turistas e favorecer a hospitalidade e o acolhimento. As celebrações ocorreram no período
de 12 a 24 de julho de 2014.
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Mês da Bíblia

zada” (Dom Raymundo Damasceno Assis).

O mês de setembro é
dedicado a Palavra de
Deus. Somos convidados pela nossa IgrejaMãe a “conhecer mais
a fundo a Palavra de
Deus, a amá-la cada
vez mais, e a fazer
dela, cada dia, uma
leitura meditada e re-

Este ano traz o tema “Discípulos Missionários a partir do Evangelho
de Mateus” e lema “Ide, fazei discípulos e ensinai” (cf. Mt 28,19-20)
e como resposta a esta ordem de Jesus, a Catedral de Manaus
inicia a Campanha para Arrecadação de Bíblias para doação para
comunidade carente. Você pode deixar a sua contribuição na secretaria da pároquia no horário de 08h ao 12h e das 15h às 18h.
Contamos com a sua colaboração para levar a Palavra de Deus a
todos os lugares.

Iniciação na Irmandade

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES

Domingo:
7h30 - 10h - 18h - Santa Missa
Segunda-feira: 18h - Ofício Divino
Terça-feira: 12h - Santa Missa
15h - Terço da Divina Misericórdia
17h30 - Novena de Nossa Senhora
18h - Santa Missa
Quarta-feira: 12h - Santa Missa
18h - Santa Missa (Comunidade Hallel)
Quinta-feira: 12h - Santa Missa
18h - Adoração ao Santíssimo Sacramento
Sexta-feira: 12h - Oficio Divino (Hora Média)
17h30 - Hora Santa Vocacional
18h - Santa Missa
Sabado:
18h - Ofício da Imaculada Conceição
18h30 - Santa Missa (Liturgia Dominical)

OS 10 MANDAMENTOS
DA PREGUIÇA
1-Viva para descansar.
2-Ame sua cama, ela é o seu templo.
3-Se ver alguém descansando, ajude-o.
4-Descanse de dia para poder dormir a noite.
5-O trabalho é sagrado, não toque nele.
6-Nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de
amanhã.
7-Trabalhe o menos possível, o que tiver que ser feito
deixe que outra pessoa faça.
8-Calma, ninguém morreu por descansar.
9-Quando sentir desejo de trabalhar, sente e espere
que ele passe.
10-Não se esqueça, trabalho é saúde. Deixe isso para
quem esta doente.

4º Encontro Nacional da Pastoral da
Comunicação
A Irmandade do Santíssimo Sacramento recebeu, no dia 3
de agosto de 2014, três novos membros para somar em suas atividades. Durante celebração, o Arcebispo Dom Sérgio abençoou as
vestes que foram estregues a eles.
Um dos iniciados é o senhor Paulo Dutra, 54 anos, devoto de
Nossa Senhora e bastante conhecido na comunidade. Mudou-se
para Manaus e durante o intervalo do trabalho não deixa de visitar a Catedral todos os dias para agradecer as bênçãos recebidas
e apresentar a Deus suas necessidades. Ele e sua família foram
abençoados por Maria e agora expressa sua fé participando da Irmandade do Santíssimo Sacramento.
Expediente:
Pároco: Pe. Charles Cunha da Silva
Edição: Ana Cristhina
Revisão: Bruno Bandeira e Sheisyanne Oliveira

A PasCom da Catedral Nossa Senhora da Conceição
participou do 4º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e do 2º Encontro Nacional de Jovens Comunicadores, no período de 24 a 27 de julho de 2014, no
Santuário de Aparecida, SP. Com o tema “Comunicação,
Desafios e Possibilidades para Evangelizar na Era da
Cultura Digital” o evento contou com grandes nomes da
comunicação cristã do Brasil e do mundo, como o jornalista Elson Faxina, que incentivou o trabalho da PasCom:
“O trabalho é pequeno, mas o sentido tem que ser grandioso”. Outros nomes também somaram nas palestras,
como o Padre Antônio Spadaro, S.J.

Reportagens e Fotografias: Josefa Souza (Josy),
Suzanne Moreira e Francisco Amaral Neto
Tiragem: 1.000 exemplares
Realização: Pastoral da Comunicação NSC

