Pentecostes 2015

Palavra do Pároco
Graça e Paz, meus irmãos e irmãs na fé.
Que bela festa de Corpus Christi nossa Igreja
de Manaus celebrou no último dia 4 de junho.
Como foi bonito vê o nosso povo reunido em
torno do altar do Senhor para celebrar a Santa
Eucaristia, e percorrer as ruas do centro de nossa cidade para manifestar publicamente nossa
fé na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Que essa grande festa tenha deixado em
nossos corações os ecos do IX Congresso Eucaristia Nacional realizado em Manaus no ano
de 1975, “ Repartir o pão”.
Quero partilhar com você a grande alegria pela
conclusão da pintura da nossa querida Catedral.
Também concluímos o restauro das imagens
presentes no museu de nossa Igreja. Aproveito
para convidar você a visitar nosso museu. Vale
a apena!
E as obras não param. Estamos agora batalhando pela construção de um banheiro para dar
mais comodidade aos nossos fiéis que participam das missas, especialmente os idosos.
Falo também a você dizimista de nossa Igreja,
seu dízimo é a expressão da providência divina
para nós, ainda mais neste momento no qual estamos reformando o sistema de ar-condicionado de nossa Igreja. O investimento é alto, mas
com sua ajuda, vamos conseguir arcar com todas as despesas. Juntos somos mais! Agradeço
a você por sua bondade e generosidade!
Que Deus continue abençoando você e sua família! Um abraço fraterno e ótima leitura.

Com o tema “O espírito nos foi dado para servir” (Cf.
I Cor 12), a Festa de Pentecostes deste ano foi realizada no dia 24 de maio e contou com a participação
de aproximadamente 100 mil católicos. A celebração aconteceu no Centro de Convenções de Manaus,
no, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul da cidade.
A Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, iniciou após a entrada da imagem que simboliza a descida do Espírito Santo sobre a primeira assembleia dos apóstolos
e dos discípulos, junto com Maria, a Mãe de Jesus.
A Festa de Pentecostes é uma das mais importantes da
Igreja Católica, festejada cinquenta dias depois da Páscoa. Nessa celebração o povo de Deus é convidado e
enviado para professar ao mundo a presença do Espírito
Santo, invocando Seu derramamento para que Ele renove a face da terra e aja com a mesma intensidade com
que agiu no acontecimento inicial dos Atos dos Apóstolos sobre a Igreja, sobre todos os povos e nações.
Deus nos deixa seu Espírito Santo que continua tão
vivo e dinâmico como à época das primeiras comunidades! O Espírito Santo é quem move a vida da Igreja, move os corações e toca o mais profundo da alma
humana. Ele é a relação de Amor entre o Pai e o Filho! É Hóspede da Alma, Fogo Suave e Consolador.
Peçamos que o Espírito Santo nos conceda seus dons:
Conselho, Entendimento, Piedade, Fortaleza, Ciência, Santo Temor de Deus, Sabedoria e venha inundar o nosso ser, incendiar a nossa alma, vivificar os
corações, para que a Igreja da Amazônia seja mais
dinâmica, cheia de vida e repleta da espontaneidade!

Pe. Charles Cunha da Silva
Pároco da Catedral de Nossa
Senhora da Conceição.

Por Josy Souza (Catequista)

Corpus Christi celebrado sob o tema
“ Repartir o pão”
Realizada

tradicionalmente em Manaus, a festa de Corpus Christi levou às ruas do centro da cidade no
dia 4 de junho, segundo estimativas da polícia militar, mais de 50 mil fiéis, em demonstração de alegria,
devoção e fé em Cristo Eucarístico.
A solenidade do Corpo de Deus teve inicio às 17h com uma missa presidida pelo Arcebispo Dom Sérgio
Castriani, concelebrada pelos bispos auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio, da diocese de São Gabriel da
Cachoeira, Dom Edson Taschetto Damian, e acompanhada por diversos padres, religiosas e religiosos, representantes de movimentos, de paróquias e de comunidades.
Com o tema “Repartir o pão”, em memória aos 40 anos do 9°
Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Manaus, em julho de 1975, a festa de Corpus Christi de 2015 foi marcada com algumas mudanças significativas, dentre essas o local para a realização da missa, a Praça do Congresso, que tem uma importância
histórica não só para a cidade e para a Igreja Católica, mas para o país.

Sobre o local do evento, Dom Sérgio Castriani proferiu “este é
um lugar sagrado, de fé e de manifestação da fé, por isso, quisemos, neste ano, começar com a Eucaristia aqui, para recordar a história da nossa Igreja, uma Igreja Eucarística. Nós somos herdeiros da fé daqueles que nos precederam”.
A Praça Antônio Bittencourt, mais conhecida como Praça do Congresso, também foi em 1942 o local de realização do Congresso Eucarístico Diocesano, convocado por Dom João da Mata. Em 1952, o lugar foi palco
de outro Congresso no qual ocorreram duas ordenações episcopais: de Dom Joaquim Venangi e Dom José
Nepoti. Foi também nesse local que foi rezada, pela primeira vez, a Oração Eucarística V, por ocasião do 9°
Congresso Eucarístico Nacional.
Após a Missa de Corpus Christi,
os fiéis saíram em procissão pela
avenida Eduardo Ribeiro onde
houve uma grandiosa Adoração
Eucarística. No encerramento da
solenidade do Corpo e Sangue
de Cristo, Dom Sérgio Castriani, com o Santíssimo Sacramento, abençoou o povo reunido.

Por Davison Santos

Dia Mundial das Comunicações

Mês Mariano

Com o tema “Comunicar a família: ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor” celebramos em
17 de maio o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais. É o único Dia Mundial estabelecido pelo Concílio
Vaticano II, com o objetivo de chamar a atenção para os
meios de comunicação social tradicionais e para os novos instrumentos comunicacionais proporcionados pelo
avanço tecnológico.
Na mensagem do Papa
Francisco destaca-se
o perdão como dinâmica de comunicação
e a importância da
família nesse processo. “É na família que,
juntos, no dia a dia, se
experimentam os peIntegrantes da PASCOM - NSC
quenos e grandes problemas da coexistência e do pôr-se de acordo. Não existe
a família perfeita, mas não é preciso ter medo da imperfeição, nem mesmo dos conﬂitos; é preciso aprender
a enfrentá-los de forma construtiva. Por isso, a família
onde as pessoas, apesar das próprias limitações e pecados, se amam, torna-se uma escola de perdão. O perdão
é uma dinâmica de comunicação: uma comunicação que
definha e se quebra, mas, por meio do arrependimento
expresso e acolhido, é possível reatá-la e fazê-la crescer.
Uma criança que aprende, em família, a ouvir os outros,
a falar de modo respeitoso, expressando o seu ponto de
vista sem negar o dos outros, será um construtor de diálogo e reconciliação na sociedade”.
Por Fernanda Barros

Para saudar, louvar e honrar a Virgem Maria no mês mariano aconteceu
na Catedral de Manaus, no dia 30 de maio, a coroação de Maria.

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

Oferecer
o
díziFrancisca Assis
mo para ela é “agradecer
a
Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida; o dinheiro
que doo ainda é pouco diante de todas as graças alcançadas”.

Domigo: 07h:30min – Santa Missa
10h -Santa Missa
18h - Santa Missa

2ª. Feira: 18h - Ofício Divino das Comunidades
3ª. Feira: 12h - Santa Missa (com Nova e Eterna Aliança)
15h - Terço da Divina Misericórdia (com Nova e Eterna Aliança)
18h - Novena de N°. Sra. do Perpétuo Socorro e Santa Missa

A virgindade de Maria não é uma noção retirada da
mitologia, está basicamente ligada à vida de Jesus Cristo.
Ele nasceu de uma mulher, mas não teve um pai biológico.
Deus quis Jesus Cristo como seu Filho. Ela, Maria, se entregou
de corpo e alma à missão tão perigosa quanto divina de
ser mãe do Senhor e, assim, foi também acolhida no Céu.
Enquanto mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, também
é nossa mãe. As mães comprometidas responsabilizam-se
por seus filhos, e Maria não age de forma diferente. Aqui na
Terra, ela intercedeu pelos outros junto a Jesus, como no caso
das Bodas de Caná (João 2: 1-11), que movida de compaixão,
levou seu Filho a dar início a Seus milagres, exercendo sobre
a ação uma inﬂuência discreta e materna, mas determinante.
Portanto, Maria é criatura como nós. Ela é, na fé, nossa
mãe, por isso devemos honrá-la. Biblicamente trata-se de
uma atitude correta, pois ela própria diz “desde agora, me
proclamarão bem-aventurada todas as gerações” (Lc 1: 48).
Por esse motivo, a igreja tem locais de peregrinação, festas, cânticos e
orações marianas como o Terço e o Rosário (sínteses do Evangelho).
Por Almir Silva (Catequista)

DIZIMISTA DO MÊS
Desde criança, dona Francisca Assis Freitas de Oliveira,
participa das missas na Catedral de Manaus. Ela justifica que na Catedral se sente
feliz e acolhida e sempre que
pode traz toda sua família.

Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama ao que dá com
alegria (2 Cor 9,7) – para reﬂexão sobre o dízimo.

4ª. Feira: 12h - Santa Missa
18h - Santa Missa (Comunidade Hallel)
5ª. Feira: 12h - Santa Missa
18h - Adoração ao Santíssimo Sacramento
6ª. Feira: 12h - Santa Missa
17h:30min - Hora Santa Vocacional
18h - Santa Missa
Sábado: 18h - Ofício da Imaculada Conceição
18h:30min - Santa Missa (Liturgia Dominical)
Confissões: Terça-feira: 15h às 18h (Pe. Vanthuy)
Quarta-feira: 9h às 11h:45min (Dom Mário Pasqualotto)
Quinta-feira: A partir das 17h (Pe. Charles)
Sexta-feira: 15h às 18h (Pe. Vanthuy)
Sábado: A partir das 16h (Pe. Charles)
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