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PARTE 2 - Dentro da dinâmica 
de Iniciação à Vida Cristã (IVC), 
no primeiro domingo de cada 
mês os catequistas, as lideranças 
jovens de liturgias da pastoral do 
batismo, da catequese de adultos, 
os coroinhas, pastoral da família e 
vocacional se reúnem para o exer-
cício da leitura orante e avaliação 
da caminhada pastoral paroquial, 
no espírito da Iniciação à Vida 
Cristã, dando ênfase à pastoral 
de conjunto (saindo de uma pas-
toral de manutenção para uma 
pastoral missionária), “Igreja de 
Manaus, Tua Vida é Missão”.

No âmbito sociedade, a paró-
quia vem apoiando várias ações 
sociais, entre elas atendimen-
tos psicológicos com a Roda de 
Crianças e Terapia Comunitária, o 
Grupo Esperança Viva (GEVI); os 
grupos  dos Alcoólicos Anônimos; 
(AA) e Narcóticos Anônimos (AN), 
além do projeto de acolhimento 
às crianças, adolescentes e jo-
vens que vivem em situações de 
riscos nas ruas, o Pequeno Naza-
reno. Devido a crise, a paróquia 
abre as portas para o grupo dos 
Pequenos Empreendedores.  

Como gesto concreto da Cam-
panha da Fraternidade escolheu-
se como proposta reduzir e até 
eliminar o uso de produtos des-
cartáveis, tais como copos de 
plásticos. Como primeiro passo 
a ideia é distribuir às crianças e 
adolescentes da catequese, de 
cada comunidade, um kit compos-
to por uma bolsa que, juntamente 
com a bíblia, conste um copo. E 
outra sugestão é o debate sobre 
o documentário “Muito além do 
peso”.

A todos graça e paz da parte de 
Deus Pai e de Cristo nosso Senhor.                           

Frei Agostinho Odorizzi - TOR

Criado na década de 70, com a 
finalidade de instruir os fiéis sobre 
a Palavra de Deus, o Mês da Bíblia 
é celebrado, no Brasil, em setem-
bro. Para o presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética da CNBB, dom 
José Antônio Peruzzo, o Mês da 
Bíblia na Igreja no Brasil tornou-se 
espaço de vivência e experiência de 
fé nas paróquias.

Com o tema “Para que n’Ele nossos 
povos tenham vida” e o lema “Prati-
car a justiça, amar a misericórdia e 
caminhar com Deus”, o Mês da Bíblia 
2016 traz como proposta de estudo 
o livro do profeta Miquéias.

O livro de Miquéias está no meio 
dos “pequenos profetas” pelo fato 
do seu texto ser breve, apenas sete 
capítulos. No entanto, ele foi um dos 
importantes profetas de Israel. No 
tempo em que Jesus nasceu, quando 
o rei Herodes perguntou aos profes-
sores da Bíblia onde o Messias haveria 
de nascer, esses responderam: “Em 
Belém de Judá, conforme está es-
crito no profeta Miquéias”. De fato, 
Miquéias havia ensinado ao povo que, 
nos momentos de crise, a salvação 
não viria das pessoas importantes e 
sim da pequena comunidade, fiel ao 

projeto divino. A mensagem de Mi-
quéias se resume na palavra tomada 
como lema desse mês da Bíblia: “Ó 
ser humano, já foi te explicado o que 
é bom e o que Deus pede de você: 
praticar a justiça, amar a misericórdia 
e caminhar simplesmente com teu 
Deus” (Mq 6, 8). 

O livro de Miquéias é simples, de 
leitura fácil e insiste que o direito dos 
pobres seja preservado e que quem 
crê em Deus, sempre os defenda e 
tenha certeza de que Deus se mani-
festará sempre a favor dos pobres e 
injustiçados.

Naquele tempo, 1os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 2Os 
fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. “Este homem acolhe os pecadores 
e faz refeição com eles”. 3Então Jesus contou-lhes esta parábola: 4Se um de vós tem cem 
ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se 
perdeu, até encontrá-la? 5Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, 6e, chegando 
a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha 
que estava perdida!’ 7Eu vos digo: Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador 
que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. 8E 
se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a 
casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la? 9Quando a encontra, reúne as amigas 
e vizinhas, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido!’ 10Por isso, 
eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte”.

“Nunca perder de vista o 
ponto de partida” 

(Santa Clara de Assis)

“Alegria no céu por um pecador que se converte”(Lc 15,1-32)
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A comunidade de São 
Francisco de Assis convida os 
fiéis devotos a participarem 
da programação dos festejos 
em honra a São Francisco. Este 
ano o tema dos festejos é 
“Chamados a cuidar da Casa 
Comum”. A igreja está locali-
zada na rua Boa Esperança, 
Vila da Prata. A programação 
terá início com a Celebração 
dos Estigmas, às 19h30. 

Dentro da programação dos 
festejos do Santo Padroeiro 
será realizada a reflexão sobre 
a Encíclica Laudato Si, com o 
professor Geraldo Alves, às 
19h30, na igreja de São Fran-
cisco de Assis.

 Novenário em honra a São 
Francisco de Assis, até o dia 
02/10, às 19h30, na igreja de 
São Francisco.

Após a novena haverá a 
noite cultural ambiental, com 
músicas regionais, além de 
MPB que enfatiza o cuidado 
com o meio ambiente. A pro-
gramação contará ainda com 
a Feira do Empreendedorismo.

Celebração do Trânsito, às 
19h30.

Alvorada de São Francisco 
de Assis, com salva de fogos 
às 6h. Celebração da bênção 
dos animais, às 9h. Louvor e 
oração, a partir de 14h. Procis-
são, às 18h, seguida de missa 
e arraial.

A Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), realizada em Cracóvia, na Po-
lônia, foi um evento importante para a 
comunidade católica no mundo todo. E 
para o frei Faustino Tor, ela teve um gosto 
muito especial. Ele participou da edição 
deste ano acompanhado de nove jovens 
de Manaus, e definiu o evento como “mais 
uma experiência da graça de Deus”.

Esta é a segunda vez que frei Faustino 
participa da JMJ. A primeira, em 2013, foi 
no Rio de Janeiro. Desta vez, a delegação 
foi formada por jovens da Comunidade 
Jesus de Nazaré (Conjunto Manauense) 
e da paróquia N.S de Nazaré (Adrianópo-
lis). No encontro, Papa Francisco reforçou 
a, aproximadamente dois milhões de 
jovens, a importância de viverem a fé e 
praticarem a misericórdia.

Frei Faustino revelou que se sentiu 
jovem no meio dos jovens, e que o sal-
do dos ensinamentos dados pelo Papa 
podem ser resumidos em uma única 
palavra: esperança.

“Por mais de uma vez o Papa afirmou 
que celebrar Jesus vivo no meio de nós 
renova o nosso desejo de seguir, de viver 
com paixão o seu seguimento. Essa foi a 
ocasião para renovarmos nossa amizade 
com Jesus, partilhando-a com outros e vi-
vendo a alegria do Evangelho”, concluiu.

Jovens são incentivados por Francisco a 
viverem a fé e a praticarem a misericórdia

A Campanha da Fraternidade de 2016 
tem como tema: “Casa comum, nossa 
responsabilidade”, baseada na Encíclica 
Laudato Si do Papa Francisco, que traz o 
olhar para as questões da relação do ser 
humano com os bens que Deus colocou 
no planeta aos nossos cuidados. 

No sentido de fomentar e ampliar a 
atuação das paróquias, do Setor Avenida 
Brasil, nas ações da campanha da frater-
nidade foram realizadas reuniões para o 
estudo, a partilha de boas práticas e as 

condutas no cuidado com a casa comum.
Na paróquia São Jorge, as ações 

decorrentes podem ser visualizadas em 
pequenos gestos de cuidado com o am-
biente em que vivemos e com a saúde 
da comunidade. Neste sentido, o uso de 
copos reutilizáveis em detrimento dos 
descartáveis nos últimos Encontros de 
Casais com Cristo (ECC), promovidos 
pela paróquia, é uma das ações que vão 
ao encontro do objetivo da Campanha 
da Fraternidade.
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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).

Um dos pro-
blemas mais 
estarrecedores 
que a diretora 
e roteirista bra-
sileira, Estela 
Renner traz no 
documentário 
“Muito Além do 
Peso” é sobre 
o consumo de 
refrigerantes, 
prática comum 
entre 56% dos bebês com menos 
de um ano de idade no Brasil. E para 
sensibilizar os fiéis, o documentário e 
as boas práticas alimentares serão in-
centivadas pela paróquia neste mês.

Em consonância com o ano da 
Misericórdia, proclamado pelo Papa 
Francisco, na paróquia São Jorge, 
de 14 a 20 de agosto, foi realizada 
a Semana Nacional da Família com 
o tema “A Misericórdia na Família, 
Dom e Missão”.

O grupo de oração Rainha da 
Paz completou 32 anos no último 
dia 24 de agosto e, como parte das 
comemorações, foi realizada uma 
missa em ação de graças e uma 
pequena confraternização ao lado 
da igreja de São Jorge. Vida longa 
ao Rainha da Paz e a todos que se 
dedicam a este movimento.
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