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Editorial

Testemunho
Uma Maria acolhida na casa da mãe Imaculada

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

Olá irmãos e irmãs. A paz
de Cristo.
Mais um mês se inicia e com ele mais uma
edição do Catedral em Notícias chega a
você pelas graças de Mãe Maria.
Por falar dela, este mês é dedicado a Mãe
Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
padroeira do Brasil. Desde 1717, quando
os pescadores Domingos Garcia, Felipe
Pedroso e João Alves a resgataram das
águas do Rio Paraíba, ela já possuía um
lugar especial nas vidas daquelas pessoas
e em seus corações. Ela que intercede por
nós a todo momento merece que façamos
um ato de amor e agradecimento. Por isso,
convido a todos vocês para participarem
das festividades do dia 12 de outubro, dia
especialmente dedicado a ela. Especialmente no Santuário de Aparecida, quando
às 17 horas sairá a Procissão para a Missa
Campal. Neste dia, não haverá celebração
na Catedral no horário das 18 horas.
Outubro também é o mês das missões.
Somos chamados a ser missionários por
Jesus quando Ele disse: “Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15). Fomos enviados pelo
próprio Jesus para cumprir este mandato que atravessa gerações e que nos foi
dado em nosso Batismo. Ser Missionário
quer dizer levar a Verdade de Cristo em
nossas vidas e para as vidas dos nossos
próximos.
Irmãos, por fim, recomendo a todos o site
da nossa Catedral. Renovado em sua
aparência e sua equipe, ele está mais
dinâmico e pronto para anunciar a Boa-Nova de Deus.
Me despeço caro leitor com um abraço
forte e votos que faça uma boa leitura!
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Natural de Santarém (PA), a autônoma
Maria de Fátima Freitas do Anjos, 60, sempre se intitulou como católica, mas cumpria
esporadicamente os ritos da religião. Porém
essa situação mudou quando ao vir morar
em Manaus, encontrou-se em um momento de extrema dificuldade e resolveu buscar refúgio na Catedral Nossa Senhora da
Conceição. Precisando do apoio e da força
para encarar os problemas, ela encontrou na
palavra amiga de uma agente de pastoral,
Aldeniza Teles, a ação de acolhimento que
tanto esperava. E assim foi tocada. O problema passou e Maria de Fátima ficou. A fé
a tocou e a religião passou a ter sentido na
sua vida e conduta. Há dez anos, ela participa, ativamente, todos os domingos na Celebração Eucarística das 18h.
Matriarca de uma família de 4 filhos e
5 netos, Maria de Fátima incentiva os familiares para seguirem na vida cristã, e mais
recentemente, acompanha o neto Magson

“Fiquei emocionada no dia
que ele se tornou coroinha.”
de 11 anos, que também participa da comunidade da igreja desde os tempos de catequese. Quando indagada sobre o momento
mais bonito que a Catedral já lhe proporcionou, ela cita o envio do neto como coroinha
da Matriz:
“Fiquei emocionada no dia que ele se
tornou coroinha. Cheguei na metade da celebração, deixei outra pessoa no meu lugar
no trabalho e segui para a Igreja. Fico feliz
de vê-lo ajudando o padre no que for preciso.”

Quer contar seu testemunho para nós?
Então escreva contando a sua história com a Imaculada e com a Catedral de Manaus.
Será uma alegria saber como a sua vida foi mudada com a ajuda da Virgem Maria. Email
para contato: pascom@catedralnsconceicao.org

Crisma de Jovens e Adultos
O Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio
Castriani, recebeu no domingo, 14/09, fiéis
para a realização do Sacramento da Confirmação, a Crisma. A missa, realizada na Catedral de Manaus às 18h e com transmissão
pela Rádio Rio Mar, durou cerca de duas
horas e foi aguardada com muito fervor e
expectativa por 40 crismandos que tiveram
quase dois anos de preparação na catequese. O grupo era composto por jovens e adultos que estavam entre a faixa etária de 14 a
??? anos. A celebração teve a presença de
familiares, padrinhos e madrinhas que participaram de um coquetel oferecido em comemoração ao recebimento do sacramento,
logo após a missa.
“Posso dizer que foi uma das datas
mais especiais da minha vida! Foi um momento muito aguardado por nós. Deus nos
propôs o caminho; e o nosso “SIM” na crisma é a confirmação de que queremos seguir
este caminho”, relatou a crismanda Sheysia-

ne Oliveira.
Vale ressaltar que essa foi a primeira
Crisma celebrada por Dom Sérgio na Catedral, desde que este se tornou Arcebispo de
Manaus.
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Setembro: Mês das Missões
Envio dos Coroinhas

No dia 17 de agosto ocorreu a Celebração
de Envio dos novos Coroinhas da Catedral
durante a Missa presidida pelo Pároco Padre
Charles Cunha da Silva. Foram enviados 19
jovens, na faixa de 11 a 18 anos que após
fornação de um ano, disseram seu “sim” para
o Serviço do Altar do Senhor, perante a comunidade presente. Conforme São João
Paulo II, os coroinhas são como um “viveiro”
de vocações sacerdotais, pois muitos encontram sua vocação após realizar seu serviço
no altar, por isso diz que “o coroinha é um
discípulo de Jesus que a qualquer momento que procurar ao seu mestre, ele estará ao
seu lado”. Além disso, o coroinha, mesmo
sendo tão jovem, tem que viver a Eucaristia
para que seu serviço tenha mais dignidade,
dedicação, amor e oração; e assim, santificase e aproxima-se cada vez mais de Deus. O
grupo de coroinhas da Catedral conta agora
com 27 jovens.

100 anos da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

A Igreja de Nossa Senhora de
Nazaré fez 100 anos no início de
setembro, e para as festividades
trouxe a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Belém, para
peregrinar com os fiéis da paróquia e da Arquidiocese. Juntamente com Dom Theodoro, Bispo
de Belém, a imagem chegou a
Manaus em uma procissão fluvial
com uma bênção no porto e caminhada até a Catedral, onde ficou
em exposição para os fiéis até as
17 horas, quando seguiu em carreata para a celebração de louvor
na Arena da Amazônia que reuniu
mais de 10 mil fiéis. O louvor ficou
por conta do padre XXX?????. A

Santa Missa foi celebrada pelo Arcebispo
Dom Sérgio e concelebrada pelo Bispo Dom
Theodoro e demais Sacerdotes presentes.
“Foi uma emoção muito forte quando a Imagem de Nossa Senhora passou por mim. Fui
tomada de uma felicidade muito forte e uma
paz imensa” disse Ana Cristhina, 21, que
participou da Celebração.

Oficina de Novos Comunicadores

A Pastoral da Comunicação de Nossa Senhora da Conceição participou da Oficina
de Novos Comunicadores realizada pela Rádio Rio Mar nos dias 15 à 20 de setembro de 2014. A Oficina teve a participação dos radialistas da própria emissora
e de Mestres em Comunicação da UFAM.
O fim das atividades coincidiu com o dia do rádio, o que deu aos alunos mais motivação para continuar esta caminhada. No decorrer do curso, revelaram-se muitas
vozes novas que estão prontas para utilizar este meio de comunicação, o rádio,
para Evangelizar e Anunciar.

Curiosidade
Visita do Papa São João Paulo II
Em 1980, 10 de julho, o Papa São João Paulo II chega a Manaus para visitar a cidade.
Na oportunidade o mesmo realizou uma Missa Campal, na Bola da Suframa. O altar foi
preparado pela Igreja de Nossa Senhora de
Nazaré de Manacapuru. A Cátedra que ele
usou durante a Celebração está guardada
no Museu da Catedral de Nossa Senhora da
Conceição.

Mês de Seguir o Exemplo de Maria Missionária!

Maria, ao receber a Anunciação do Arcanjo Gabriel, se tornou a Mensageira da Boa Nova.
Quando visitou Isabel e levou a alegria à casa
de sua prima, era a Alegria do Senhor. Durante
a criação de Jesus, ela anunciou a vontade do
Pai para o Filho. E quando seu Filho foi pregado
na cruz, lá estava para dar o exemplo de quem
segue a Cristo. Sua vida é uma inspiração para
nós que agora tentamos seguir seus passos de
Discípula e Missionária.
Junto de nós ela intercede e incentiva-nos a “fazer o que Ele dizer”, a deixar tudo para trás e seguir a Missão que Cristo nos confiou.
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I Retiro dos Agentes de Pastoral

A Catedral de Manaus possui
aproximadamente 110 agentes em suas
pastorais ativas. E no dia 24 de outubro, dia do aniversário de Manaus, 79
destes agentes participaram do primeiro
retiro para agentes da Catedral.

No intervalo das duas atividades, o
grupo teve a oportunidade de ser guiado
em uma visita ao Seminário São José, que
abriga aproximadamente 40 jovens vocacionados ao sacerdócio.

O dia terminou com a celebração da
O objetivo era a confraternização Santa Missa na Capela do Centro de Fore união do grupo que foi chamado de mação Maromba.
“pedras-vivas” pelo padre Vanthuy. O
“Pra mim foi muito importante este redia começou com um gostoso café da tiro, por que meu esposo pode participar
manhã, seguido da palestra administra- comigo. Ele não queria vir, mas foi tocado
da pela Professora Regina sobre Rela- pelo Espirito Santo e levantou cedo para
cionamento Humano. A tarde o Pároco fazer as atividades da empresa e vir direto
Padre Charles Cunha ministrou a pales- para cá.” Contou Maria das Dores, 54, dutra sobre Relacionamento em Comuni- rante a partilha.
dade.

2ª Corrida Pedestre
Padre Tiago Braz

A Rádio Rio Mar está completando 60
anos. E como parte das festividades desta data ocorrerá a 2ª Corrida Pedestre
Padre Tiago de Souza Braz. Os competidores correrão nas categorias A – de
18 a 50 anos e B – a partir de 51 anos
(masculino e feminino). Com premiação
para o 1º lugar R$ 1.500, 2º lugar R$
1.000 e 3º lugar R$ 500.
A Corrida será no dia 09 de novembro
e as inscrições estão abertas na Rádio
Rio Mar por apenas R$ 20,00. Mais informações (92) 3198-0900.

Outubro Rosa
Estudos apontam que o câncer de
mama é o segundo mais frequente do mundo. No ano de 2010, foram diagnosticados
49.240 novos casos de câncer de mama no
Brasil, sendo superado apenas pelo câncer
de pele.

TIRINHAS
ENGRAÇADAS

HORÁRIO DAS
CELEBRAÇÕES

Este ano foi lançada a 11ª edição da
campanha do “Outubro Rosa” no Amazonas. O evento de abertura ocorreu no dia
01/10, às 17:30h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na rua Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro (zona centro-oeste de
Manaus). No Amazonas, a campanha será
estendida ao alerta quanto à prevenção do
câncer de colo uterino. Promovido pelos
órgãos que lutam pelo fim do câncer de
mama, como a Liga Amazonense Contra o
Câncer (LACC) e Rede Feminina de Combate ao Câncer, e juntamente com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do
Estado do Amazonas
(FCecon), o Outubro
Rosa terá atividades
voltadas ao incentivo à
prevenção e à realização do exame de mamografia, que detecta o câncer.
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