Dizimista do Mês

A jovem dizimista Ilsa Nunes atendeu ao chamado de
Jesus e de Nossa Senhora para engrandecer as obras da
casa de Deus. Ela compreende que o dízimo é um ato de
amor e fé que deve ser praticado, “Sinto-me feliz em
ofertar meu dízimo, pois é através deste gesto que a
casa de Deus se mantém, nós jovens temos que ter esta
consciência”, aﬁrma a jovem. Ilsa também cita o livro
de Malaquias, que em 3,10, o Senhor nos diz: 'Pagai
integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para
que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência diz o Senhor dos exércitos - e vereis se não vos abro os
reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção
sobre vós muito além do necessário.'
Por Fernanda Barros

Catedral em Notícias
Informativo
Manaus, setembro de 2015

Edição 11

’’

O catequista é muito mais que um prestador de serviço na
comunidade, é ministro da evangelização, pois a
Catequese é um ministério; isso signiﬁca compromisso de
ﬁdelidade a Jesus, ao seu Evangelho e à Igreja.
Ser Catequista é ser apaixonado, envolvido, apegado, é ter
a vida presa à Cruz, é viver sempre na expectativa de ver
seus catequizandos terem a experiência de encontro, de
Catequistas
paixão e amor pelo Ressuscitado, que nos move e nos faz
renunciar a inúmeras outras possibilidades de alegria
Uma vida presa à cruz
passageira. Ser Catequista é passar a certeza que a Cruz é o
símbolo do amor, é ser tios, padrinhos, ser pai e mãe, é se
emocionar com os primeiros passos na vida religiosa de seus meninos que saem da Catequese para o Ministério de
Coroinhas, e com a mesma emoção chorar vendo um catecúmeno receber o abraço da Comunidade e os Sacramentos da
Iniciação á Vida Cristã e imediatamente ser recebido em outra Pastoral para que faça sentido ter recebido a Cruz no peito,
na fronte, nos olhos, na boca...
Ser Catequista é ser paciente, é plantar a semente sem saber se irá ter a felicidade de colher, é acima de tudo viver a
dimensão plena do Amor de Deus pela humanidade que doou seu Filho único por amor, por acreditar que somos dignos
das suas promessas. Nós Catequistas já não vivemos, é Cristo que vive em nós!
Por Josy Souza

www.catedralnsconceicao.org

Tua palavra
é luz para o
meu caminho.
(Salmo 119,105)

Pastoral Catequética
Nesta pastoral os ﬁéis leigos têm missão importante
encarnar os “valores do Reino” na vida concreta, a partir
do mundo do trabalho, família, política e cultura. Os
leigos são homens, mulheres, jovens anciãos e
adolescentes que descobrem, na experiência da fé e
inserção na comunidade, a vocação de catequista como
doação e amor à Igreja de modo especial ao serviço da
palavra de Deus.
O coordenador da Pastoral, Almir Silva, nos diz, “Ainda
que todos sejamos responsáveis pela catequese dando
nosso testemunho de fé, o mandato eclesial de
catequista só é dado àqueles que se dedicam de forma
integral a missão na Igreja”. A Pastoral Catequética
funciona todos os sábados a partir das 15h, se você
sentiu-se chamado a servir a casa de Deus, venha
fazer parte desta família!
Realização
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Destaque do Mês: Bíblia e Vocação

Palavra do Pároco
Olá meu irmão e irmã na fé de nossa Igreja-Mãe Catedral
Metropolitana de Manaus!
É com muita gratidão a Deus que dirijo estas palavras a
você. Quero agradecer a você que frequenta nossa
paróquia e também a você que é nosso dizimista; você
que faz sua oferta em nossas celebrações e também aos
agentes de nossas pastorais, que se doam para vinha do
Senhor, a todos o meu muito obrigado!
Tudo o que ﬁzerdes, fazei-o de bom coração, como para
o Senhor e não para os homens, certos de que
recebereis, como recompensa, a herança das mãos do
Senhor. Servi a Cristo, Senhor. (Col 3, 23-24).
Quero informar que as obras de restauro da imagem
principal da Imaculada Conceição continuam para que
esteja pronta até os festejos em dezembro de 2015.
Conto com sua ajuda através do seu dízimo e ofertas
para conclusão desta obra de restauro.
Aproveito para comunicar também sobre a contratação
de um funcionário para nossa igreja portador de
necessidades especiais. É a nossa catedral promovendo
a inclusão social, gerando cidadania. E em breve
deveremos participar do programa menor aprendiz,
contribuindo ainda mais com a sociedade. É a dimensão
social do dízimo gerando frutos, promovendo a vida,
renovando a esperança.
Quero dizer a você meu irmão e irmã, que me lembro de
você e sua família nas minhas orações. Peço a Jesus pela
intercessão da Virgem Maria, Imaculada Conceição,
nossa mãe e padroeira do Estado do Amazonas muitas
bênçãos e graças a todos vocês. Que os anjos do Senhor
estejam sempre perto de você agora e sempre.
Um abraço fraterno e nos encontraremos nas missas.

Pe. Charles Cunha da Silva

Peregrinação a Portugal
Em julho último, com a Graça de Deus, acompanhei
um grupo de 41 peregrinos a Portugal. Foram 12
dias, nos quais, tenho certeza que Deus falou muito
ao coração de todos. Também foi um momento, no
qual, tivemos contato com a história daquele país e
de sua inﬂuência na história do Brasil.
No itinerário desta viagem cultural e religiosa,
visitamos a capital de Portugal, Lisboa, as cidades de
Batalha, Nazaré, Fátima, Coimbra e Porto. Em
Fátima, a experiência de fé foi intensa, pela noite
participamos da procissão das velas após a oração
do terço mariano. Tive a graça de presidir a missa na
capelinha das aparições junto com os meus irmãos
peregrinos de Manaus. Conhecemos a história das
aparições em Fátima na visita ao museu. Tenho
certeza que nossa Senhora de Fátima nos
presenteou com o fortalecimento da fé no seu
amado ﬁlho, Jesus Cristo.
Que experiência cultural maravilhosa tivemos em
Coimbra! Conhecemos o tradicional Fado de
Coimbra, bem como sua secular Universidade.
Confesso, deu até vontade de ﬁcar mais um pouco
naquela cidade. Também recordo com saudades da
cidade do Porto, como foi ótimo degustar o
tradicional vinho do Porto e celebrar os laços de
amizade entre peregrinos do nosso grupo.
Tenho certeza que valeu a pena esta peregrinação
pa ra to d o s n ó s . Q u e to d o s o s m o m e n to s
maravilhosos vivenciados despertem ainda mais no
coração de cada peregrino, a gratidão, a fé e o desejo
de servir a Igreja de Manaus. Espero reencontrar este
grupo de peregrinos e outros que dele fará parte na
peregrinação de 2016.

Setembro, o mês Bíblico

A bíblia – Palavra de Deus – É fruto da comunicação entre
Deus que se revela e a pessoa que acolhe e responde à
revelação. Por isso a Bíblia é formada por histórias de um
povo, o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua
realidade à luz da presença de Deus e compreender que a vida
é um projeto de amor que parte de Deus e volta para Ele.
Para nós católicos do Brasil, o mês de setembro é dedicado à
Bíblia desde 1971. Porém, desde 1947, se comemora
liturgicamente o Dia da Bíblia no último domingo do referido
mês, motivo esse que também tem sua importância devido ao
ofício litúrgico da memória de São Jerônimo no dia 30, (ele
faleceu em 420 d.C), esse por sua vez, é considerado um
grande biblista. São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia dos
originais (hebraico e grego) para o latim, que naquela época
era a língua falado o mundo e usada na liturgia da Igreja.
Por Davison Santos

Por ocasião do mês vocacional em agosto, gostaria de
compartilhar com vocês duas experiências de minha vida
sacerdotal. A primeira se deu na catedral, centro da cidade de
Boa Vista/RR – eu e algumas leigas num serviço de acolhida, para
pessoas que buscam na Igreja/Comunidade solidariedade e
abrir o coração para dizer sobre sua vida. Lembro-me, de modo
especial, de um grupo, não pequeno, dos pobres que batem à
nossa porta para pedir comida, remédios, roupas, auxílios
ﬁnanceiros frente ao desemprego e a migração forçada.
O acolher era para nós, mais que um serviço pastoral
humanitário, era compreender que nossa comunidade da
Vocação
catedral era casa da caridade, solidariedade. O importante era
No esforço da Caridade e na perseverança da Esperança
perceber que daquele lugar não se podia dizer não, nem sair de
mãos abanando, quando ai se chegava com mãos a pedir.
A segunda, já aqui em Manaus, é a experiência da escuta da pessoa humana num mundo do caos, sofrimento, de
experiências que ferem a identidade humana e sua dignidade. São as situações mais difíceis e complicadas... miséria,
violência – física, cultural – como o preconceito e racismo aos povos indígenas, as relações familiares, o homossexualismo,
o desemprego, os conﬂitos religiosos, o dragão poderoso e desagregador que é mundo das drogas e do traﬁco humano, que
atinge de modo especial os jovens... nessa experiência fomos descobrindo que não é possível ser Igreja, nem comunidade
de irmãos sem abrir-nos ao destino de completar em nós os sofrimentos de Jesus Cristo, como nos lembra Paulo... Nesta
experiência fomos tomados da consciência que a misericórdia era a porta que tínhamos que sempre passar. “Sem a
misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos em um mundo de «feridos», que têm necessidade de
compreensão, de perdão, de amor.” Lembrou o papa Francisco aos bispos do Brasil, JMJ - 2013.
A luz destes dois caminhos que percorri com outros, de modo especial mulheres, diria pequenas coisas: que o mistério da
Igreja, do corpo do Senhor, como nos lembra Paulo só é possível apalpar, tocar, viver:
1. - na misericórdia e na caridade, não como discurso;
2. - na escuta da humanidade dos outros, sem estranhar ninguém, nem pecado, pois este foi o caminho do Verbo/Jesus – se
fez humano e habitou entre nós;
3. - no querer aprender com e como os pobres sabem viver com o necessário, frente à sociedade de consumo, o não nos
embebedar com o sempre mais e mais;
4. - no desaﬁo constante da fraternidade, por ai se inicia a missão, no encontro com outros – no gerar amizade e sentir-se
irmãos e irmãs;
5. - na comunhão com as pessoas, sempre numa atitude serviçal, nunca querendo ser melhor que os outros;
6. - nunca esquecer que a Igreja deve sempre lembrar que não pode afastar-se da simplicidade; caso contrário, desaprende
a linguagem do Mistério;
7. – rezar todos os dias para que nossa vida seja conforme a vontade de Deus, se não, vamos sempre brigar com Ele, para que
nossa vontade seja a sua. Ter muito cuidado com essa tentação: de colocar Deus a nosso serviço, isso é uma religião falsa.
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