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NATAL
“O mistério da Salvação”
Dom Mário Antônio

Palavra do
Pároco

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

Graça e Paz Irmãos e Irmãs
Celebramos a Imaculada Conceição, a
Mãe de Deus, a Profeta, aquela que também
é libertadora. Temos a graça e a felicidade
de ter Maria como Mãe e Padroeira, não só
de Manaus, mas como do Amazonas inteiro.
Por intercessão dela conseguimos nossas
graças, alcançamos nossos pedidos, somos
libertos do mal. Não são poucas as coisas
que temos a agradecer.
Nesse ano, completamos 160 anos desde
que confirmamos o dogma da Imaculada em
nossa Igreja. Dogma que foi confirmado por
ela em sua 16ª aparição a S. Bernadete: “Eu
sou a Imaculada Conceição”. Que belo, que
maravilhoso ter a mesma mãe de Jesus! A
mulher que nasceu sem pecado, sem nenhum mal. Nos sentimos abençoados somente de saber disto.
Nossa Igreja-Mãe, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, tem a honra de fazer
esta bela homenagem àquela que intercede
e que é Mãe-Profeta da Libertação. A mulher
que provou nossas dores, que está a nossa
frente, que caminha conosco, que nos guia.
E porque o Senhor ouve a intercessão de
Maria, seremos libertados, e gozaremos da
eterna alegria, ao seu lado na glória eterna.
Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de
graças.
Boa leitura!
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Dona Raimunda
Dona Raimunda Nonata Santos Costa, 66 anos, é agente
há pouco mais de um ano, mas
frequenta as celebrações há 23
anos na Catedral. Já atuou em
diversas pastorais e movimentos da Igreja, especialmente
aquelas que trabalham diretamente com os mais necessitados de atenção, como a Pastoral da Saúde, a Pastoral do
Idoso, Apostolado da Oração,
Legião de Maria, e atualmente,
desempenha o Serviço da Acolhida aos fins de semana na Igreja-Mãe de Manaus.
Durante o dia, Dona Raimunda trabalha como acompanhante de idosos no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Ela auxilia principalmente
aqueles que não possuem família, ou que a família não pode estar por perto. É um
serviço caridoso, que necessita de um amor muito grande ao próximo. Amor esse
que Dona Raimunda certamente possui, pois é visível, em sua fala; a sua emoção
quando conta sobre seus “velhinhos”, como ela os chama.
Esse serviço de acolhida e cuidado nos lembra a Missão de Jesus na terra, “Eu
Vim Para Servir” (Mc 10, 45), que é lema da Campanha da Fraternidade em 2015.
Inspiremo-nos no exemplo da nossa irmã Raimunda Nonata para começar o ano
vivenciando este ensinamento que nos foi dado no Evangelho.

11º ENPJ reunirá mais de 600 jovens de
todo país em Manaus

Em janeiro de 2015, Manaus irá acolher os jovens que participarão do XI
Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. O encontro tem como tema
“No Encontro das Águas, partilhamos
vida, pão e utopia” e como iluminação
bíblica a passagem descrita por João:
“Mestre, onde moras? Vide e vede!”(Jo
1, 38b-39a).
O encontro será realizado de 18 a 25
de janeiro de 2015. Este é um momento
de reflexão, discussão, partilha e celebração da vida e caminhada de grupos
de jovens do Brasil. A cada 3 anos, é escolhida uma cidade para a realização do
ENPJ. A décima edição do evento foi
em Maringá/PR e teve como tema “Somos Igreja Jovem!” e lema “Na ciranda
da vida, a nossa missão é amar sem
medida”. Este ano, o anúncio oficial da
escolha da sede do 11º ENPJ foi feito
no fim da Santa Missa de Pentecostes.
Os mais de 600 jovens que estarão
representando suas dioceses, onde
existe a Pastoral da Juventude, ficarão
hospedados nas residências das famílias
que se dispuseram a acolhê-los.

“O cartaz apresenta os diversos encontros de vida. Ele nasce a partir de um visão
poética entre a diversidade deste imenso
Brasil, sua natureza, riquezas, e sua liberdade de expressão.” Chiquinho D’Almeida, artista.

Endereço: Praça Osvaldo Cruz, s/n, Centro - Tel: (92) 3234-7821 - Manaus - Amazonas

Reunidos em Cristo

Grupo de crisma da Catedral Nossa Senhora da Conceição permanecem “unidos em Cristo”
para realizar ações solidárias após receber este
sacramento.
No último encontro da turma de Crisma para
adultos, o membro Jorge Simões sugeriu que os
encontros aos sábados continuassem, mas agora
com o objetivo de colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus Cristo, assim então nasceu
o grupo.
No dia 14 de setembro deste ano, esta turma recebeu o sacramento da confirmação pelas
mãos do Arcebispo Dom Sérgio Castriani e neste mesmo dia, foi idealizada a primeira ação: arrecadação de brinquedos para doar às crianças
carentes; com pouco tempo para sensibilizar a
comunidade católica, o próprio grupo fez a doação e entrega de brinquedos e guloseimas para
crianças do bairro do céu localizado no centro da

Capital.
Cíntia Libório, uma das coordenadoras de ação do grupo, propôs a campanha “Natal sem fome” que visa arrecadar alimentos
para ajudar famílias menos favorecidas. Além destas famílias, a Instituição Gustavo Capanema também receberá doações. Para o
primeiro semestre de 2015 estão previstas duas ações: uma na Fundação de apoio ao idoso Dr. Thomas e outra no Lar São Vicente
de Paula.
Este grupo está unido em Cristo para fazer o bem, se você se sentiu tocado e quiser ajudar ou participar dessa família acesse a fan page no facebook Grupo Unidos em Cristo NSC Manaus ou os encontre durante a celebração das missas aos sábados

Dizimista da Edição: Boanerges Simões e Elivete Maria
Há três anos, o casal Boanerges Simões e Elivete Maria são membros
ativos na comunidade da Catedral. Eles estiveram presentes nas diversas
atividades da igreja, buscando de alguma forma crescer espiritualmente junto com os participantes da igreja. Por isso, o desejo de fazer algo a mais os
impulsionou a serem dizimistas; e aceitaram esse novo desafio com muito
amor e fidelidade.
O casal ainda relata inúmeras graças alcançadas durante essa caminhada de dizimistas. Duas delas destacam-se: a cura da filha Rebeca Talita
e a aprovação em um concurso público do filho Moisés Salomão.
Boanerges enfatiza a importância da Palavra de Deus na vida de sua
família e nos outros eventos do cotidiano: “Deus é bom e sempre fiel. Muito
ele tem realizado em nossas vidas através de sua Palavra. Por intermédio
dela, oramos e acreditamos no seu amor e bondade para conosco. Ser dizimista é um ato de gratidão a Deus e a igreja precisa de nosso dízimo para
a sua manutenção, pois zelando por ela, estamos zelando a própria casa
do Senhor”
O Dízimo é uma íntima e profunda relação entre a pessoa de Fé e
Deus. Deus dá força para o trabalho, material para a produção, inteligência
para o seu desenvolvimento, e a pessoa de fé responde a Deus com parte
do que recebe como recompensa por seu trabalho. É na verdade, uma devolução a Deus do que é de Deus. A comunidade consciente disto e colocando tudo em disponibilidade comum, reflete o verdadeiro sentido da vida
cristã. É abundância de Graça Divina.

www.catedralnsconceicao.org - catedraldemanaus@gmail.com
www.fb.com/catedraldemanaus
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Entrevista com Dom Mário Antônio
O Natal é a Celebração do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo que se encarnou pela Virgem Maria para trazer a
Salvação ao Mundo. Conversamos com Dom Mário Antônio da Silva, Bispo Auxiliar de Manaus sobre esta grande celebração
cristã.
Como o senhor define o Natal e a sua história?
Dom Mário Antônio (DMA): É uma data importante, uma data envolvente. Sabemos que a história do Natal é a História
da Salvação para todos nós cristãos homens e mulheres de fé que seguem Jesus Cristo. A História do Natal é a história fundamental para nossa Redenção. A Igreja leva adiante, através das celebrações, sobretudo o Natal no dia 25 de dezembro onde
celebramos festivamente, solenemente o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, o Deus Conosco, o Salvador como encontramos nos evangelhos.
O que seria esse mistério da Salvação, da Redenção “Assim sendo, o verdadeiro sentido
que o Nascimento de Jesus nos traz?
do Natal aos cristãos é o mistério da
DMA: Deus ao criar o ser humano, colocou homens e munossa salvação.”
lheres na face da Terra para desfrutar do Seu amor, dos bens e
da criação. A luz da liberdade humana, o ser humano incorreu no pecado, na ruptura para com o plano de Deus. Cristo Jesus
então, Filho Amado do Pai, foi enviado para nos redimir, resgatar, vencer a morte e o pecado, onde essas situações foram criadas pela liberdade e ação do ser humano. A Festa de Natal então ganha sentido à medida que é a expressão máxima do Amor
de Deus em favor da humanidade mesmo pecadora. Deus ama a todos os seus filhos e filhas a ponto de enviar o seu Filho
Amado para, nascido entre nós, morrer na cruz e assim nos salvar. Assim sendo, o verdadeiro sentido do Natal aos cristãos é
o mistério da nossa salvação, mistério de fé em Cristo Jesus que veio para amar e servir.
Não há geração de vida e um nascimento sem a família, sem pai e sem mãe. Qual o valor de Nossa Senhora e
de seu esposo São José no Natal?
DMA: Celebrar o nascimento de Jesus é olhar para uma família – Jesus, Maria e José. José é um
homem justo e temente a Deus, pronto para todo e qualquer serviço e de maneira muito
humilde e até silenciosa, assumiu essa missão de ser pai adotivo de Jesus. Um homem que
se comprometeu com a História da Salvação de toda a humanidade, tudo isso ao lado
de Maria, a Mãe de Jesus. Maria também mulher exemplar na atitude de humilde,
de obediência e de acolhida da vontade de Deus. Maria a mãe de Jesus e nossa. Aquela que no
seu ventre gerou Jesus, com sua vida acompanhou a história inicial da salvação,
continua como a mãe de Deus e nossa, acompanhando a história da humanidade.
José e Maria, ao lado do Menino Jesus – a Sagrada Família é exemplo para todas as
nossas famílias. Oxalá que as nossas famílias, tal como a Sagrada Família sejam
agências de paz, de diálogo, de amor e serviço.
O Natal é permeado de um grande espírito de solidariedade.
Por que esse espírito é tão aflorado nessa época do ano?
DMA: A festa do Natal é a festa das famílias. É uma festa celebrada
em família. Por isso tem essa característica da fraternidade, da
solidariedade,da ajuda aos mais pobres, da caridade aos mais
necessitados. Podemos realizar essas obras de diversas maneiras.
De fato, é final do ano, é Natal, é vida nova, novos propósitos.
Assim, desponta no coração do ser
humano uma solidariedade muito bonita e que realmente dever ser bem
celebrada, bem vivenciada. Gostaríamos que essa solidariedade fosse
assim ativa durante todo o ano, não só na época de Natal.
Contudo, ao menos nessa ocasião em que as pessoas renovam
seus propósitos, tornam-se mais humanizadas, capazes de perdoar,
de promover o bem, de renovar as convivências e os relacionamentos.
Enfim, o Natal é a festa da solidariedade que nos convida a fazer bem o Bem.
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1 ano de Catedral NS Conceição

Natal de Jesus em Nossas Vidas
“Oxalá que as nossas famílias, tal
Nos últimos tempos há uma estória, uma lenda do Papai
Noel, muito atrelada ao Natal. Essa estória parece que está
como a Sagrada Família sejam
inspirada a um santo chamado Nicolau, bispo da Igreja primiagências de paz, de diálogo, de amor
tiva. Como o senhor observa essa presença ou relação com
o Natal de Jesus?
e serviço.”
DMA: A História do Natal envolve muitas histórias e até lendas. Cada família, cada comunidade, às vezes, cada pessoa tem
uma história pessoal de Natal. Agora sabemos que a figura histórica de São Nicolau que viveu no século III, onde hoje está localizada a Turquia. Era um bispo muito popular e que principalmente na época de natal era muito caridoso. Ele coletava alimentos e
objetos em geral para ajudar os mais pobres. Conta-se que, São Nicolau, na casa dos mais pobres colocava próximo à chaminé
um saquinho de moedas (principalmente em casas cujos pais não podiam pagar o dote para casar suas filhas, evitando que elas
fossem vendidas como escravas). Mas não somente no Natal e em outras situações de necessidade durante o ano. Uma figura
histórica e exemplar de caridade e serviço aos mais necessitados. A lenda do Papai Noel é baseada na história real deste santo.
Essa lenda começou na Escandinávia, passou pela história da humanidade e a partir da década de 1930 ganhou grande força,
mas não pelo mistério do Natal, mas sim por uma magia do natal. O Mistério de Natal é o Nascimento de Jesus, nosso Salvador.
A magia que se tem no natal é vinda pelo Papai Noel que atualmente é uma figura muito explorada comercialmente. Basta ver as
fachadas de prédios, lojas, shopping o apelo comercial. Contudo, é uma figura que atrai muito as crianças. É até encantador ver
pessoas que se vestem de papais Noel e até de mamães Noel para acolher às crianças e ser expressão de caridade e solidariedade. Só não podemos permitir que a figura lendária do Papai Noel substitua plena e totalmente o Mistério do Menino Jesus, o
Mistério da Salvação. É então preciso cultivar a fé no Mistério da Salvação, do Menino Jesus, a verdadeira história do Natal. O
cristão é aquele que vive o Mistério do Natal sem se deixar levar pela magia da data.
Qual a mensagem de Natal que o senhor pode deixar para nossos leitores?
DMA: A mensagem de Natal é sempre uma mensagem de esperança e paz.
A esperança é que nos faz avançar, não obstante às dificuldades e às provações
de nossa vida. Viver com esperança é procurar a alegria. Quem vive sem esperança,
já vive mergulhado na tristeza. Que o seu natal seja uma data de esperança, a
partir de hoje e perdure para sempre. Natal também é a
festa da paz. A grande mensagem em que traz o Natal
é a paz. A paz não é uma vida sossegada, tranquila.
A paz é uma vida de compromisso com o bem.
Por isso, a paz que brota do Coração do Menino
Jesus é aquele desejo de que todos os homens
e mulheres tenham vida em abundância.
E que o seu Natal seja repleto de paz na convivência
com a família, com os amigos e com a comunidade.
Não se esqueça de celebrar com a comunidade a
verdadeira festa do Natal.
Um grande abraço e Feliz Natal para todos!

“ A paz não é uma vida
sossegada, tranquila.
A paz é uma vida de
compromisso com o bem.”

Visite nosso site e confira outras matérias como esta no www.catedralnsconceicao.
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160 ANOS DO DOGMA
Para o cristianismo, desde os seus primórdios sempre foi evidente que a mãe de Jesus é Santa e Imaculada. Podemos divergir na maneira de compreender como se deu a ação de Deus na sua vida. Para nós católicos é dogma de
fé que desde a sua concepção, a Virgem Mãe foi preservada do pecado que chamamos de original, realidade que todo
ser humano traz ao nascer quando se torna parte da humanidade de quem recebe a natureza. Daí invocarmos Maria
como a Imaculada Conceição.
O Amazonas cristão nasce sob o manto da Imaculada. Desde o inicio do anúncio da Boa Nova nestas terras e a
consequente implantação da Igreja, Maria acompanhou esta cultura que se formou em meio a tanto sofrimento, exploração e extermínio, mas cheia de sonhos, de esperanças, generosidade e partilha. Nossa civilização amazônica, se assim
pudermos dizer, não poderia ter outra padroeira. Somos uma terra feminina na sua exuberância, fertilidade e beleza.
Natureza é nascimento, origem, fonte. A imensidão das águas que trazem vida em abundância remete continuamente
às origens, à criação, ao renascimento. Nossa proteção vem de uma mulher louvada no momento da sua concepção
livre do pecado e libertadora, menina que se transforma em profetisa, humilhada que se torna bem aventurada, transformando medo em coragem e a levando a proclamar que Deus prefere os humildes, despede os ricos de mãos vazias e
derruba os poderosos de seus tronos.

“O Amazonas cristão
nasce sob o manto da
Imaculada.”

Numa terra de figuras poderosas e de massas humilhadas surge a figura frágil da concebida, da Imaculada,
como certeza e sonho de que a humanidade sonhada por
Deus é diferente daquela vivida nos porões da humanidade, e que os abusados, os vilipendiados são olhados pelo
criador com o mesmo amor que preservou a sua mãe do
pecado. O pecado tem limite, e este limite é o amor redentor do seu Filho. Ele não destrói a humanidade que continua a ter forças e possibilidades de pisar sobre o dragão
da maldade e destruí-lo. Nesta terra em que as mulheres
indígenas no seu silêncio digno e impressionante conservaram a dignidade ultrajada pelo invasor, nesta terra de
meninas abusadas e de inocência perdida, mas também
de mulheres fortes, matriarcas, educadoras, magistradas,
médicas, mães no sentido pleno, reina a Imaculada, ideal de vida, ligação com raízes que mergulham nas águas
profundas e onde permanece o encanto, o sonho, a dignidade perdida.
Dirigindo o olhar para sua imagem deixemo-nos embalar pela música e pela arte que ela suscita e peçamos
que esta terra e estas águas sejam lugar de humanidade renovada, redimida, impregnada da beleza de nossas
florestas e da vida de nossos rios, lagos, paranas e igarapés. Que a Imaculada Conceição não permita que nos
conformemos com nada que seja menor que o sonho de
uma humanidade verdadeiramente humana. O Amazonas
pode ser berço de uma nova civilização como o é a flor da
Vitória Régia, que brota radiante e imaculada das raízes
mergulhadas na lama e de folhas imensas que no reverso
são espinhentas como que para vencer o mal original.
Dom Sergio Eduardo Castriani
Arcebispo Metropolitano de Manaus

“O pecado tem limite,
e este limite é o amor redentor
do seu Filho. ”
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Palavras do Arcebispo

DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Elementos do Iconográfico
da Imaculada

Apresentamos agora um pequeno (e resumido) cronograma
dos principais acontecimentos para que o dogma da Imaculada Conceição fosse aceito pelo clero e popularizado na Igreja
Católica.
± 7 a.C. - Profecias referenciais a Maria (Gn
3,15), a Concepção da Imaculada Maria, e a
Saudação do Anjo Gabriel à Maria “cheia de
graça”.
± 95 d.C. - São João vê a “Mulher vestida de
sol”.
Séc. II d.C. – Cresce a consciência da santidade de Maria (S. Justino, S. Irineu; Melitão de
Sardes).
Séc. VI d.C. – Pela primeira vez o mistério da
“Imaculada Conceição” é expresso de modo
inequívoco –Teotecno, Bispo de Livias, fala de
Maria “feita de barro puro e imaculado” (Laus
in Assumpt. B. M. Virginis).
Séc. X d.C. – A Festa da Imaculada é estendida a todo o oriente, graças ao Imperador Leão
VI o Filósofo

01 - A Meia Lua debaixo dos pés é uma característica importantíssima na imagem: A lua não tem brilho próprio, mas reflete
a luz do sol. Na Iconografia cristã, o sol é Jesus Cristo. Por isso,
a luz sob os pés de Maria significa que sua luz vem de Jesus
e leva a Ele.

02 - As mãos de Nossa Senhora da Conceição unidas na altura

do coração simbolizam a oração e nos falam que a oração deve
ser feita “com o coração”, com sinceridade.

03 - A serpente sob os pés da Imaculada Conceição significa

que Maria, concebida sem pecado, e tendo gerado Jesus Cristo, ela esmaga a cabeça da serpente. Em Maria começou a
vitória sobre o demônio e esta vitória foi concluída pela morte e
ressurreição de Jesus.

04 - O manto da Imaculada Conceição é rico em significados. A
cor azul simboliza o céu. Os bordados em dourado simbolizam
a realeza e nos lembram que Nossa Senhora é Rainha do Céu
e da terra.

05 - As Nuvens e os Anjos revelam que a Virgem Maria está

no céu, na glória de Deus, junto com os anjos, dos quais ela
é Rainha e que de lá, junto de seu filho, ela intercede por nós.

06 - A coroa da Imaculada Conceição nos lembra que Maria

Imaculada, é Rainha do Céu e da terra. A cruz sobre a coroa
significa que a Virgem Maria só é Rainha por causa de Jesus
Cristo.

1128 – Eadmer, Monge de Canterbery, escreve
o primeiro tratado sobre a Conceição de Maria.
S. Boaventura afirma que o mal nunca tocou
em Maria.
1308 – O Bem-aventurado Duns Scoto finalmente dirime todas as dúvidas teológicas sobre o mistério da Imaculada Conceição – pelos
merecimentos de Cristo, sua Mãe foi preservada do pecado original.
1477 – O Papa Sixto IV concede a 1ª aprovação a um Ofício e uma Missa da Imaculada.
1708 - A festa seria estendida à igreja inteira,
fixando a sua celebração no dia 8 dezembro.
27/11/1830 – Maria se manifesta a Santa Catarina Labouré e manda cunhar Medalha Milagrosa, com a inscrição: “Ó Maria concebida
sem pecado…”
1846 – A Imaculada Conceição se torna padroeira dos EUA, o que o Beato Pio IX confirmou
(1847).
8/12/1854 – O Beato Papa Pio IX declara solenemente a Imaculada Conceição como dogma de fé (Constituição Apostólica “Ineffabilis
Deus”).

“O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor” (Lc 1, 49)
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TREINAMENTO PARA PROCLAMADORES
DA PALAVRA

Realizou-se no sábado, 22 e 29 de novembro, às 15h,
no auditório da Rádio Rio Mar, a formação para leitores que
atuam e irão atuar na Liturgia da Catedral de Manaus. Este é
um momento muito significativo para agregar conhecimento
através dos conteúdos apresentados.
A formação contou com uma oficina vocal com o fonoaudiólogo da Otoclin, Luiz Thiago Soares Dutra, que trouxe
aos participantes, dicas para cuidados com a voz e exercícios
para ajudar na respiração e fala. Em seguida, a Coordenadora
da Pascom da Catedral, Ana Cristhina Bezerra, ministrou uma
palestra sobre a Importância do Proclamador na Missão de
Evangelizar na Santa Missa. Por fim, na terceira palestra da
tarde, Sônia Bezerra, Coordenadora da Liturgia da Catedral,
apresentou as Práticas, Comportamentos e Ações no Ato Litúrgico referente aos leitores. O encontro encerrou-se às 18h
com um momento oracional.

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES

Domingo:
07:30 - 10:00 - 18:00 - Santa Missa
Segunda-feira: 18:00 - Ofício Divino
Terça-feira: 12:00 - Santa Missa
15:00 - Terço da Divina Misericórdia
17:30 - Novena de Nossa Senhora
18:00 - Santa Missa
Quarta-feira: 12:00 - Santa Missa
18:00 - Santa Missa (Comunidade Hallel)
Quinta-feira: 12:00 - Santa Missa
18:00 - Adoração ao Santíssimo Sacramento
Sexta-feira: 12:00 - Oficio Divino (Hora Média)
17:30 - Hora Santa Vocacional
18:00 - Santa Missa
Sabado:
18:00 - Ofício da Imaculada Conceição
18:30 - Santa Missa (Liturgia Dominical)

No total, a formação para leitores compreende dois dias,
sendo que nesse primeiro encontro, participaram 16 pessoas.

ESPAÇO PARA SE DIVERTIR

Expediente:
Pároco: Pe. Charles Cunha
Edição: Jorge Atlas
Revisão: Bruno Bandeira e Sônia Bezerra

Reportagem e Fotografia: Ana Cristhina, Caroline Dias, Davison Santos, Francisco Amaral Neto e
Fernanda Barros.
Tiragem: 1.000 exemplares
Realização: Pastoral da Comunicação NSC

