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Assembléia, um exercício de escuta
No próximo mês de agosto a nossa diocese estará vivendo um momento muito
importante na sua história com a realização da VI assembléia diocesana. A
experiência de uma assembléia é um convite e um exercício aprofundado de
ESCUTA. Uma escuta atenta de Deus, que nos fala e dos irmãos e irmãs que
através das diversas assembléias paroquiais e das diversas reuniões das
coordenações de pastorais que já aconteceram ou que acontecerão fazem suas
avaliações. Portanto, somos chamados a ESCUTAR e ao fazermos isto estamos
sendo modelados como Maria que escutava Jesus. Tudo isto para qualificar a
nossa condição de Discípulos Missionários nesta Amazônia tão querida e amada
por todos nós. A qualidade dos discípulos missionários de Jesus ocorrerá através
da avaliação do que se fala, a fim do que o falar edifique, indique novos caminhos
e tenha força para mudar critérios e dinâmicas. Este novo caminho que nos
propomos traz como conseqüência novas deliberações e encaminhamentos para
todo o POVO DE DEUS desta diocese.
O objetivo da nossa Assembléia é uma nova resposta. Uma resposta aos
desafios postos e aos impasses vividos. Como fazer para que a unidade entre nós
seja mais forte? Como fazer para que a pastoral de conjunto aconteça de forma
eficaz? As respostas a estas perguntas nos ajudarão a construir cada vez mais
comunidades vivas e comunidades de fé que “não estarão mais com as portas
fechadas por medo”, mas na alegria missionária sairão pelos bairros, ramais,
igarapés e rios anunciando, contagiando e seduzindo a todos com um verdadeiro
amor por Jesus e um compromisso autêntico em defesa da VIDA.
Na sagrada Escritura encontramos dois momentos importantes que comprovam
a importância desse exercício de escuta: Josué 24,1-28, a Assembléia de Siquém,
congregando as Tribos de Israel; e Atos dos Apóstolos 15,6-29, a primeira
Assembléia da Igreja nascente, em Jerusalém. Essas duas assembléias, no
Primeiro e Segundo Testamento nos mostram e comprovam a necessidade de
ESCUTA. Elas retomam a necessidade que a comunidade tem de investir numa
experiência qualificada de ESCUTA. Uma assembléia faz com que retomemos
com segurança a vivência da fé e o compromisso com a vida. Propondo novos
projetos, modos de ser, a novidade de cada tempo, retomando valores as vezes
perdidos e esquecidos, apontando critérios de discernimentos que nos ajudarão a
tomar decisões para não ficarmos no mesmo.

Neste tempo de preparação à Assembléia de nossa diocese proponho que
fiquemos atentos e numa atitude de ESCUTA e perceber desde já para onde o
Espírito de Deus deseja nos conduzir. Seria muito bom que as nossas
comunidades começassem a rezar a oração preparatória composta por D. Mosé.
Este exercício de ESCUTA nos ajudará a qualificar a nossa missão e a responder
posteriormente, com qualidade aos desafios que a vida nos apresenta.
Pe. Orlando Zanovelli CSSp - Coord. de Pastoral

Maria, a estrela evangelizadora
Maria é a grande evangelizadora do silêncio, foi serva tão obediente e humilde
que bastava um olhar para tocar o coração das pessoas. Podemos dizer que o
silêncio de Maria significa: profundidade, plenitude, fecundidade, fortaleza,
domínio de si, maturidade humana e fidelidade.
A grande mãe foi de poucas palavras e sim de gestos e atitudes. E sua primeira
grande atitude – é ser mãe do Salvador. Temos que ressaltar o seu sim a Deus,
quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do filho de Deus, o que ela
respondeu? “Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua vontade”. E é
exatamente isso que ela nos diz nas Bodas de Cana, quando se dirige as pessoas
que estavam servindo e diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. Essas palavras,
também são hoje para nós, ela nos pede para vivenciarmos a vontade do Pai, nos
ensinando a fazer o que fez. A igreja a respeita e venera pela sua entrega total.
Quando todos abandonaram Jesus no Calvário somente três pessoas estiveram
junto a Ele, Maria, João e Maria Madalena nos ensinando a sermos fiéis a Deus
mesmo no momento de dor e desespero. Após a morte de Jesus – os apóstolos
estavam com medo e se trancaram, Maria no seu silêncio estava junto a eles.
Vejam a fortaleza desta mulher, logo ela, que tinha acabado de ver seu filho
morrer. Era ela que precisava ser amparada e consolada naquele momento, mas
silenciou sua dor para amparar e se dedicar aos outros.
E como recompensa por toda sua obediência e dedicação Deus a elevou aos
céus. Todos nós vamos morrer para ressuscitar depois do juízo final e
ganharemos um corpo glorioso. Mas Maria recebeu esta glória antecipadamente,
por que foi assunta de corpo e alma, por isso, podemos pedir sua intercessão,
pois ela já participa da glória de Deus. E é essa forma que Deus escolheu para
que ela seja eterna evangelizadora, intercedendo por nós.
Leila Cazuza - Coord. da PASCOM

6º Domingo da Família
No dia 4 de maio de 2008 na Avenida Mâncio Lima, ocorreu o Dia da Família
com várias atrações e, sobretudo com um grande bingo.
Agradecemos primeiro a Deus por ter usado muitas pessoas como
instrumento de Evangelização, em particular, os patrocinadores. A realização do
Domingo da Família tem com objetivo proporcionar um grande dia de
confraternização entre as famílias do Vale do Juruá, bem como arrecadar fundos

para a realização das atividades do Encontro de Casais com Cristo a nível
Paroquial e Diocesano.
O resultado foi o seguinte: Paróquia da Glória vendeu 3.120 cartelas - valor de
R$ 31.200,00; Rosário 1.940 cartelas - valor de 19.400,00; São José 511 cartelas valor de R$ 5.110,00; São Francisco, 332 cartelas total de R$ 3.320,0; Shalom
350 cartelas - total de R$ 3.500,00. Total geral de cartelas 6.253 cartelas fazendo
um total geral de R$ 62.530,00. Recebemos também uma doação de R$ 1.700,00
gerando um total de 64.230,00. As despesas foram de R$ 25. 819,00. Tendo como
resultado positivo a quantia de 38.411,00, o qual foi distribuído da seguinte
maneira: Comunidade Católica Shalom recebeu R$ 2.149,94; Conselho Diocesano
15% - total de R$ 5.439,06; 2ª etapa do ECC 4% - total de R$ 1.450,41; 3ª etapa
4% - total de R$ 1.450,41; restando um total de R$ 27.921,18.
Este total foi dividido entre quatros Paróquias: Paróquia Nossa Senhora da
Glória R$ 14.757,91; Paróquia Nossa Senhora do Rosário R$ 9.175,98; Paróquia
São José no total R$ 2.416,97 e Paróquia São Francisco R$ 1.570,32. Vale a
pena lembrar que essa divisão leva em conta a venda das cartelas.
Este dinheiro será destinado à evangelização das famílias, material didático e
informativo, material de consumo e permanente, viagens para Encontro de
Formação Paroquiais, Regionais e Nacionais.
Sérgio e Cerleide
Casal Coordenador Diocesano do ECC

Nomeações 2008
As nomeações, que incluiram transferências de alguns de nossos padres, foi
uma tarefa realizada pelo Conselho de Presbíteros, em mais de uma reunião.
Assim ficaram:
Catedral - N. Senh. da Glória ...Pároco - Pe. Jorge; Vigários paroquiais - Pe.
Kleunildo e Pe. Jorgiano;
N. Senhora do Rosário.............Pároco - Pe. João;
N. Senhora Aparecida ..............Pároco - Pe. Orlando; Vigário paroquial - Pe.
Sebastião;
Mâncio Lima .............................Pároco - Pe. Guilherme; Vigário paroquial -Pe.
Pedro Lima;
Rodrigues Alves .......................Pe. Everaldo - administrador paroquial; auxiliado
pelo Diácono Gracenir;
Porto Walter .............................Pároco - Pe. Nonato;
Feijó .........................................Pe. Cristiano - adminstrador paroquial;
Tarauacá ..................................Pároco - Pe. Carlos Henrique; Vigários paroquiais Pe. Joaquim Seifert e Pe. Aymar;
Envira .......................................Pároco - Pe. Francisco; Vigário paroquial - Pe.
Theodoro; auxiliados pelo Diácono Benedito;
Eirunepé ...................................Pe. Néris - administrador paroquial; Vigários
paroquiais - Pe. Antônio, Pe. Pedro e Pe. Ananias;

Ipixuna......................................Pároco - Pe. Márcio; auxiliado pelo Diácono
Cleidinaldo;
Guajará ....................................Pároco - Pe. Maurício; Vigário paroquial - Pe.
Nilson, auxiliados pelo Diácono André;
OBS.: • Pe. Heriberto, Vigário Geral da Diocese - cuidando da BR 364;
• Pe. Joaquim Guimarães, cedido para a Toca de Assis (Portugal);
• Diácono Clezildo, fazendo estudos em São Paulo;
• Pe. Valmir, cedido para Diocese de Viana, MA.

Histórico da Infância Missionária
Qual a sua finalidade?
Tem como finalidade suscitar o espírito missionário universal nas crianças,
desenvolvendo-lhes o protagonismo na solidariedade e na evangelização e, por
meio delas todo o Povo de Deus através de “Crianças que ajudam e evangelizam
crianças”. Tomando como exemplo a vida de Jesus e de seus discípulos, a
Infância Missionária tem Maria, a mãe de Jesus, sua fiel testemunha da autêntica
ação evangelizadora. Inspira-se também em São Francisco Xavier e Santa
Terezinha do Menino Jesus, Padroeiros das Missões.
Saudações da IM: “De todas as crianças do mundo; sempre amigos”
(Livro de Diretrizes Gerais da IM)
Aldemisia Socorro - Coord. do COMIDI

É coisa de Deus
Entre os dias 27 de março e 07 de abril tive o privilégio de visitar a Fazenda da
Esperança em Manaus. A Fazenda da Esperança é um projeto que começou em
1979 em Guaratinguetá (SP) sob a orientação do Frei Hans Stapel.
Hoje o trabalho está difundido em mais de quarenta e três “Fazendas da
Esperança” divididas em centros masculinos e femininos, espalhados pelo Brasil,
Alemanha, Filipinas, Paraguai, Guatemala, México, Rússia, Argentina e
Moçambique. Nelas são tratados mais de 1.300 jovens que querem recuperar a
própria vida que lhes foi roubada pelo vício. Depois de anos de dependência
química encontram aqui a sua última esperança e o seu retorno à vida.
O programa de recuperação é de 12 meses, baseado no trabalho como fonte
de auto-sustentação, na vida em comunidade como instrumento de mudança de
valores e mentalidade e a luz da espiritualidade do Evangelho. O tratamento é “in
natura”, sem nenhum uso de medicamentos.
A história é bonita, difícil de acreditar. Será que é isto mesmo? Uma pergunta
muito importante para quem quer se arriscar neste caminho, como a nossa
Diocese. Necessidades têm de sobra.
Esta pergunta se desfaz na convivência com a comunidade da Fazenda
Esperança, a gente sente o Espírito Santo.

A explicação para tudo isso? Ai já não é com a gente. Como diz o hino da
Fazenda: É COISA DE DEUS!
Paul Moll

Notícias da Diocese
Aconteceu
• 31/05 – Posse do Padre Jorge como pároco da Catedral - N. Senhora da Glória,
com uma missa presidida por Dom Mosé.
Acontecerá
• 21 e 22/06 – V Encontro Diocesano de Formação dos Servos da RCC que irão
servir no Congresso, na Casa de Retiro.
• 27, 28 e 29/06 – 11º ECC - 1ª Etapa da Paróquia Nossa Senhora da Glória, no
Centro de Treinamento.
• 29/06 – Caipira da Shalom
• 04, 05 e 06/07 – 4º Congresso Estadual da RCC do Acre, em Cruzeiro do Sul.
• 12/07 – Caipira da PJ, da Catequese e do Grupo de Teatro Jovens Talentos, na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Recado
A Comissão dos Leigos faz o convite aos leigos interessados a participar do
encontro de formação que acontecerá no dia 13 de julho na Catedral.
Boas vindas
Desejamos boas vindas a Marciele, Regina e Rosana, novas missionárias da
Shalom, a Diocese de Cruzeiro do Sul vos deseja fervorosamente paz,
bênçãos e que o Espírito Santo realize através de vocês grandes obras.
Alegramo-nos em recebê-las.

