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PARTE 1 - Neste informativo 
damos ênfase a avaliação do XIX 
Plano de Evangelização da Ar-
quidiocese de Manaus, que está 
sendo implantado, gradativamen-
te, em nossa paróquia onde o 
objetivo foi avaliar os avanços nos 
últimos seis meses, nos âmbitos 
pessoa, comunidade e sociedade, 
com os desafios. Sempre ten-
do em vista o objetivo primeiro 
de toda ação pastoral da igreja: 
“Anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo a todos os povos”, (Mt.28).

No âmbito pessoa citamos o 
desafio: Evangelização da Juven-
tude e Iniciação à Vida Cristã 
(IVC), onde percebe-se, que a pa-
róquia está fazendo acontecer a 
experiência de acolhimento aos 
jovens, à luz da palavra de Deus 
e das diretrizes da CNBB.Dentro 
do processo do IVC, as visitas 
realizadas pelas pastorais têm 
alcançado um resultado significa-
tivo, levando-nos a concluir que 
a palavra-chave tem sido e deve 
continuar sendo a EVANGELIZA-
ÇÃO pelo caminho da acolhida.

No âmbito comunidade, cita-
mos o desafio: fortalecimento da 
Pastoral de Conjunto, onde se 
investe na formação de leigos 
no Instituto de Teologia Pastoral 
(ITEPES), na Escola Paroquial Bí-
blica Catequética contemplando 
as comunidades. Exercício cons-
tante por parte de movimentos 
pastorais e comunidades da lei-
tura orante. Encontros, orações e 
programação do Conselho Pasto-
ral Paroquial como os conselhos 
de comunidades mensalmente. 
Preocupação nos eventos paro-
quiais e comunitários em que 
todos se sintam envolvidos no 
mesmo objetivo. 

Frei Agostinho Odorizzi - TOR 

O chamado de Deus e os desafios da 
caminhada cristã estarão em pauta duran-
te todo o mês de agosto na Paróquia São 
Jorge, quando será comemorado o Mês 
das Vocações. Palestras, encontros, refle-
xões e diversas outras atividades estão 
previstas na programação, e ajudarão a in-
troduzir o tema, que é tão importante para 
a Igreja Católica, no seio da comunidade.

Com o tema “Misericordiosos como o 
Pai”, o Mês das Vocações será coordenado 
pelo frei Rogério Correia, recém chegado à 
paróquia para atuar como animador voca-
cional, e tem como objetivo despertar nos 
fiéis o desejo de atuar mais efetivamente 
nas obras da igreja, e também orientar 
àqueles que já receberam esse chamado.

“A Igreja Católica sempre teve a questão 
vocacional como algo muito importante, 
tanto para os jovens que querem ser 
padres como para leigos, motivados a 
contribuir com a obra. O Mês das Vocações 
será importante para desenvolver esse 
trabalho e, quem sabe, seja um primeiro 
passo para criarmos uma Pastoral Voca-
cional em nossa Paróquia”, explicou o frei.

Cada semana de agosto terá um tema 
específico. O primeiro final de semana, 
por exemplo, terá a figura do padre no 
centro do debate. “O jovem que recebe o 
chamado para ser padre precisa receber 
acompanhamento e preparação para ga-

rantir que ele entenda a plenitude dessa 
missão, conhecendo inclusive os vários 
caminhos sacerdotais”. Conforme o frei, 
existem seis jovens na paróquia interes-
sados em seguir essa missão.

Na segunda semana o foco será a família 
e a vocação matrimonial. A Pastoral da 
Família da paróquia realizará diversas ati-
vidades de reflexão. Na terceira semana, 
o tema será vocação à vida consagrada, 
e na última semana, fechando o Mês das 
Vocações será a vez da vocação dos lei-
gos virar destaque, lembrando que todos 
podem sair do papel de espectador e virar 
um agente pastoral.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 32“Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do 
agrado do Pai dar a vós o Reino. 33Vendei vossos bens e dai esmola. (...) 34Porque, onde está o vosso 
tesouro, aí estará também o vosso coração. 35 (...) 36 (...). 37Felizes os (...) que o Senhor encontrar 
acordados quando chegar. (...) 38E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes 
serão, se assim os encontrar. 39 (...) 40Vós também, ficai preparados! Porque o Filho do Homem vai 
chegar na hora em que menos o esperardes”. 41 (...) 42 (...) “Quem é o administrador (...), que o senhor 
vai colocar à frente (...) de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? 43Feliz o empregado que 
o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! 44 (...) 45 (...) 46o senhor daquele empregado chegará 
num dia inesperado (...), ele (...) o fará participar do destino dos infiéis. 47Aquele empregado que, 
conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, (...) será chicoteado muitas vezes. 48Porém, o 
empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas 
vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido!”

“Nunca perder de vista o 
ponto de partida” 

(Santa Clara de Assis)

A quem muito foi confiado, muito mais será pedido (Lc 12,32-48)

Mês das Vocações quer preparar a
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Os festejos da Comuni-
dade Santa Clara de Assis 
terão início com arraial, as 
18h, na igreja da comuni-
dade. De 8 a 10 será reali-
zado o tríduo, às 19h30. O 
encerramento dos festejos 
à Santa Clara será no dia 11, 
com procissão e missa. A 
procissão será às 19h, com 
saída de frente da igreja de 
Santa Clara.

Missa em ação de graças 
pelo Dia dos Pais, seguida 
de café partilhado na área 
externa da paróquia.

Abertura da Semana 
Nacional da Família, com 
missa, às 19h, na Paróquia 
São Jorge. No dia 15 será o 
encontro familiar “A hora da 
família”, na terça-feira (16) 
será o terço na casa dos 
enfermos e no dia 17 haverá 
a adoração das famílias. To-
dos os dias, a programação 
terá início às 19h. 

Ainda dentro da progra-
mação da Semana Nacional 
da Família ocorrerá a pales-
tra para os jovens “Namoro 
Santo”. Na sexta-feira (19), 
será realizada a Via Sacra 
das famílias em busca da mi-
sericórdia. O encerramento 
da programação será no 
sábado (20), com a Missa 
das Famílias, às 19h.

Aniversário do frei José 
Faustino - TOR.

No dia 29/07, a Paróquia São 
Jorge realizou o único casamento 
comunitário de 2016, que contou 
com a participação de oito casais. 
Desde 1989 o casamento comu-
nitário acontece, anualmente, re-
cebendo casais que tenham pelo 
menos cinco anos de convivência 
e que morem nas proximidades da 
paróquia, para contraírem os laços 
sagrados do matrimônio. 

A Pastoral Familiar é a respon-
sável pelo casamento, realizando a 
visita aos casais interessados para 
conhecer o lar e esclarecer sobre 
o casamento; por providenciar a 
formação dos casais, por meio do 
curso de noivos; por realizar ainda 
o ensaio para o grande dia, além da 
parte litúrgica e o apadrinhamento 
dos casais no dia do matrimônio. 

No curso de noivos, que tem dura-
ção de três dias, os casais participam 
de palestras sobre a importância do 

matrimônio, diálogo com os filhos, 
direito canônico, celebração litúrgi-
ca e a espiritualidade do casal. Após 
o casamento, a pastoral continua 
a acompanhar os recém-casados, 
com a realização de terços e outros 
movimentos da igreja. 

Casamento comunitário uniu oito casais 
em celebração na Paróquia São Jorge

Dia 11 de agosto celebra-se Santa 
Clara de Assis, exemplo de amor ao 
próximo, caridade e doação. A comu-
nidade que leva seu nome, localizada 
no Beco Rio Negro s/n Vila da Prata, 
foi fundada em 7 de janeiro de 1997 
pela iniciativa de membros da Comu-
nidade N.S. do Perpétuo do Socorro e 
comunitários da área. Em 11 de agosto 
de 2000 foi realizado o primeiro arraial 
para homenagear a santa. Neste ano, 
com o tema “Com Sta Clara aprende-

mos a ser misericordiosos com a casa 
comum”, os festejos iniciam dia 6 de 
agosto, às 18h, com arraial na Travessa 
Paraguaçu, Vila da Prata. De 8 a 10, às 
19h30, ocorrerá o tríduo em preparação 
ao dia da padroeira. Já no dia 11, as come-
morações encerram-se com  procissão 
e Santa Missa, às 19h. Contando com 
a presença dos paroquianos, a comu-
nidade comemora dezenove anos de 
integração, participação e doação para 
a evangelização das famílias em Cristo.

Comunidade Santa Clara de Assis
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MissasDicasNotas MissasDicasNotas
06:00 São Jorge (DOMINGO) e 

toda primeira SEXTA-FEI-
RA de cada mês.

07:30                São Jorge (DOMINGO). 
         .

09:00 Sant’Ana (segundo DOMIN-
GO de cada mês). Santa Cla-

ra de Assis (terceiro DOMINGO de cada mês).

17:00 Capela Nosso Senhor Jesus 
Cristo (todo primeiro SÁBA-

DO de cada mês)

18:00 São Jorge (DOMINGO). São 
Dimas (DOMINGO).

19:00 São Jorge (TERÇA-FEIRA, 
QUINTA-FEIRA E SÁBADO). 

Toda primeira SEXTA-FEIRA de cada mês e 
todo dia 23 de cada mês.

19:15 Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (SÁBADO).

19:30 São Jorge (DOMINGO). São 
Francisco de Assis (DOMINGO).

O livro “O amor 
da família” reúne 
pensamentos do 
Papa Francisco 
acerca do con-
vívio familiar, da 
fé e do amor en-
tre pais e filhos. 
Além das men-
sagens do Papa, 
o livrinho traz 
uma seleção de 
belíssimas ima-
gens que ajudam a entender um 
pouco mais sobre as mensagens de 
Cristo. Ele pode ser adquirido no site 
da Paulus Editora, no endereço www.
paulus.com.br 

Fiéis da paróquia São Jorge par-
ticiparam da Ordenação Episcopal 
do Monsenhor José Albuquerque de 
Araújo, que aconteceu no dia 19/06, 
no Studio 5 Centro de Convenções. 
Padre José é o primeiro do clero dio-
cesano de Manaus a se tornar bispo.

A paróquia São Jorge realizou, em 
julho, o novenário em honra à Nossa 
Senhora Sant’Ana. As novenas foram 
realizadas nas casas de membros da 
comunidade. A procissão e a Santa 
Missa em homenagem à avó de Je-
sus foi realizada no dia 26/07. A igreja 
está localizada na rua Humberto de 
Campos, número 356, São Jorge.
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