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PENTECOSTES E CORPUS CHRISTI
“Vem Espírito Santo, vem!”
Ao povo de Deus da Arquidiocese de Manaus,
Aproximam-se as Solenidades de Pentecostes e de Corpus Christi. Duas celebrações
que expressam a nossa alma Arquidiocesana. São momentos em que nossa Igreja demonstra
publicamente a sua fé e manifesta sua comunhão por meio da rica diversidade de comunidades,
movimentos, pastorais, organismos, serviços e ministérios atuantes em nossa Arquidiocese.
A pandemia do novo Coronavírus tem exigido de nós um cuidado todo próprio quanto à
saúde. Nossas celebrações tem acontecido no distanciamento social e a nossa participação
acontece através das mídias. Demos uma grande contribuição suspendendo a celebração dos
sacramentos com a nossa participação presencial. Com este cuidado a nossa Igreja contribuiu
para a diminuição do índice de propagação do vírus. E desejamos continuar com nossa
colaboração.
A Solenidade de Pentecostes, como de praxe será precedida por um Tríduo para ser
rezado nas casas, pelas famílias. Também poderemos rezar o Tríduo através dos meios de
comunicação. O terceiro dia do Tríduo será uma Vigília a ser celebrada em todas as Paróquias e
Áreas Missionárias e, como de costume, transmitidas pelos meios disponíveis. Um subsídio será
divulgado para ajudar estes momentos de oração.
No Domingo de Pentecostes, nossa grande celebração desta vez não será no Centro de
Convenções, mas acompanharemos a transmissão da celebração solene na Catedral por
meio da TV (Encontro das Águas), pelas Rádios e pela Internet.
Dia 28 – 1° dia do Tríduo – nas Famílias
Dia 29 – 2° dia do Tríduo – nas Famílias
Dia 30 – 3° dia do Tríduo – Vigília de Pentecostes: das Paróquias e Áreas Missionárias
Dia 31 – Solenidade de Pentecostes – Catedral, às 17 horas
Convidamos todos a preparar a casa para a Solenidade do Pentecostes. Colocar em lugar
de destaque um símbolo que lembre o Espírito Santo. Seria ótimo se pudéssemos colocar um
símbolo na porta da nossa casa. Será nossa expressão pública da fé. A partir de nossas casas
seremos bem mais numerosos.
Na Solenidade de Corpus Christi, dia 11 de junho, as celebrações serão transmitidas
também pelos meios de comunicação social. A partir da manhã, as Paróquias e Áreas
Missionárias farão a transmissão da celebração da Santa Missa e, em seguida, o pároco
conduzirá o Santíssimo pelas ruas pedindo a Jesus que abençõe a todas as famílias e nossos
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trabalhos. Os fiéis acompanharão das suas casas. Também é oportuno que aconteçam adorações
ao Santíssimo Sacramento a partir das comunidades transmitidas para o povo.
À tarde, na Catedral Metropolitana, a celebração será às 17 horas transmitida pela
TV Encontro das Águas, Rádio Rio Mar, Rádio Castanho e Rádio Encontro das Águas. Será
transmitida também a condução do Santíssimo pelas ruas próximas da Catedral.
Seja para a Celebração do Domingo de Pentecostes, quanto para a celebração de
Corpus Christi, a partir da Catedral, solicitamos que todas as Paróquias e Áreas
Missionárias incentivem para que o povo possa acompanhar estes dois grandes momentos
por meio dos já citados canais de transmissão. Por isso, é importante que não haja outras
celebrações e transmissões neste horário.
Agradecemos às famílias que nesse tempo continuam lendo a Palavra de Deus, rezando o
terço, participando das celebrações através dos meios de comunicação; agradecemos aos padres
que continuam acompanhando nossas comunidades; agradecemos à vida consagrada pela
presença nas situações de sofrimento; agradecemos aqueles irmãos e irmãs que estão junto dos
pobres distribuindo alimentos, confortanto; agradecemos a tantas doações em favor dos que mais
sofrem. Nossa igreja de Manaus tem dado um belo testemunho de comunhão e solidariedade.
Continuemos Família Arquidiocesana!
Não podemos segurar nossas mãos, mas sentimos que estamos profundamente unidos. A
Mãe de Jesus, a Senhora das Dores, a Imaculada Conceição está perto de nós.
Manaus, 18 de maio de 2020.
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