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“O advento nos prepara para um dos
mais grandiosos acontecimentos da
história da salvação: o natal de Jesus
Cristo. As quatro semanas do advento
recordar-nos-ão que nosso coração
deve estar vigilante, na expectativa da
chegada do nosso Emanuel. Que no dia
25 de dezembro Jesus, o verdadeiro
dono da festa, possa encontrar lugar
em nossas comemorações, que nesse
dia nossos corações, nossos lares,
nossas comunidades, possam ser uma
“manjedoura” cálida que acolha o
Menino Rei.
Viver com intensidade o advento
possibilita dar a festa de natal sabor de
céu. A todos um abençoado natal!”
Padre Francisco M. Cavalcante - CRSP

Sagrada Família é celebrada em Nazaré!

De 24 e 29 de dezembro a Comunidade Sagrada Família promoverá
a sua festividade. Com o tema “Sagrada Família, seja inspiradora
no cumprimento da nossa missão”, a programação contará com
espiritualidade, celebrações litúrgicas, Santa Missa e procissão.
Participe da Festividade Sagrada Família.
A capela é localizada na Rua Domingos Marreiros nº 938 entre Tv.
14 de Marco e Av. Alcindo Cacela.
Confira a programação:

• 24/12 - Celebração do Natal com Vésperas e Missa: 18h
(Abertura da Festividade)

• 26/12 – Tríduo à São José às 18h30, Santa Missa às 19h30
• 27/12 – Tríduo à Maria Santíssima às 18h30, seguido de Santa
Missa às 19h30

• 28/12 – Tríduo ao Menino Jesus às 18h30, seguido de Santa
Missa às 19h30
29/12 – Procissão às 8h30, Santa Missa às 10h.

Celebremos a vida consagrada do Padre Giovanni Maria Incampo!
Há 63 anos o jovem italiano Giovanni Incampo
unia mais intimamente sua vida à de Jesus e
da Santa Igreja. Desde então, foram inúmeras
cidades e estados propagando a evangelização e
a fé na Virgem de Nazaré.
No dia 31 deste mês, Padre Giovanni comemora
63 anos de ordenação sacerdotal, na terra em
que há 50 anos escolheu viver e junto à família
Barnabita.
Que Nossa Senhora de Nazaré interceda sempre
pela vida e missão desde amado Padre!

Casamento Comunitário 2019
Cinquenta e cinco casais recebem o Sacramento do
Matrimônio durante a cerimônia da 13ª edição do
Casamento Comunitário da Paróquia de Nazaré, presidida
pelo Padre Giovanni M. Incampo.
Durante o ano, os noivos foram acompanhados
pela Pastoral Familiar que promoveu momentos de
espiritualidade, palestras, retiros, e encontros de
orientação matrimonial, além dos Sacramentos do
Batismo, Primeira Comunhão, Crisma e Confissão para
chegarem prontos ao momento do “Sim” a Deus em suas
vidas. Que a Sagrada Família abençoe a união desses
casais!

Belém a Casa do Pão em Nazaré
Todos os anos a Arquidiocese de Belém
promove a Campanha “Belém, a Casa do Pão”,
para arrecadar alimentos que serão doados às
famílias em situação de vulnerabilidade social.
Em 2019 a Paróquia de Nazaré tem a missão
de angariar cerca de 5.000 cestas básicas. Faça
parte desta ação! Doe alimentos não perecíveis
e enlatados como sardinha, carne em conserva
e óleo. Sua contribuição pode ser entregue no
atendimento da Basílica Santuário.

Pastoral da Catequese abre inscrições para os encontros de 2020
De 15 de dezembro a 10 de janeiro a Pastoral da Catequese
realiza as inscrições para os encontros que acontecerão em
2020. Estão abertas turmas de Pré Catequese (4 a 8 anos),
Primeira Eucaristia (a partir de 8 anos), Perseverança
(vivência concreta dos ensinamentos da primeira
eucaristia), Crisma Jovem (a partir de 14 anos) e Crisma
Adulto (a partir de 18 anos). Os interessados podem
realizar o cadastro no espaço catequético, localizado no
segundo piso do Centro Social, de segunda a quarta, das
14h30 às 19h30 e de quinta e sexta, de 15h às 21h. Para
mais informações, ligue: 4009-8401.

Solenidade da Imaculada Conceição

Maria, a Imaculada Conceição, foi preparada no
coração de Deus para ser a Mãe do Redentor.
Nosso olhar neste dia se volta para o Filho nascido
de Maria. Por isso, o anjo Gabriel vai dizer-lhe que
é a escolhida, aquela que encontrou graça diante
de Deus, e o Filho que conceberá será grande
e chamado Filho do Altíssimo. Deus escolheu
a jovem humilde de Nazaré, pois foi com os
humildes que Ele fez a história de nossa salvação.
Maria nos ensina que onde está Deus, aí estão a
alegria e a paz.

Primeira Comunhão e Crisma foram celebrados
A vida na Igreja é marcada por diversas fases, são
etapas que aprofundam o conhecimento a cerca
dos sacramentos e da importância de estar em
harmonia com Deus. Em Nazaré, crianças e jovens
da Pastoral da Catequese recebem os sacramentos
da Primeira Eucaristia e da Crisma em cerimônias
marcadas por emoção e gratidão.
Rezemos pela intercessão da Rainha da Amazônia
na caminhada destes jovens, para que sejam
cristãos engajados, compartilhando a luz da
evangelização que receberam.

83 anos de vida do Santo Papa

Jorge Mario Bergoglio completa 83 anos neste
dia 17 de dezembro de vida com calorosas
saudações feitas por cristãos do mundo todo. É
o sétimo aniversário celebrado como Pontífice.
Escolheu o nome de Francisco, revelando ter
pensado em São Francisco de Assis, “o homem
da pobreza, o homem da paz, o homem que
ama e custodia a criação”. Que Jesus Cristo,
com a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré,
o abençoe imensamente durante a sua missão.
Feliz Aniversário Papa Francisco!

A Pastoral do Dízimo agradece você!
Em 2019 grandes ações foram promovidas na Paróquia de Nazaré graças ao compromisso dos fiéis
dizimistas. Ser dizimista é ser missionário, ser solidário e atender ao chamado de Deus para com sua Igreja.
Seja você também um dizimista e confirme seu compromisso com Deus. Faça seu cadastro no atendimento
da Basílica Santuário, na secretaria das Comunidades ou pelo Whatsapp (91) 985194265
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