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EDIÇÃO ESPECIAL

Pela segunda vez Belém irá sediar o Congresso Eucarístico Nacional. Em 1953 a capital paraense
sediou pela primeira vez o congresso. Mais uma vez será um grande evento no ano dos 400 anos da
cidade e também dos 400 anos de Evangelização da Amazônia. Participe.
Veja nesta Edição Especial a programação oﬁcial do Congresso, também os horários das missas na
Paróquia da Santíssima Trindade durante a semana do CEN, e o que irá acontecer no dia 16 em
nossa Região Episcopal, dia dedicado a eventos nas Regiões.
As celebrações nas Igrejas em toda a arquidiocese de Belém serão abertas ao público.
Algumas celebrações e eventos do Congresso só poderão ser acessadas mediantes inscrição prévia.
Inscreva-se e saiba tudo no XVII Congresso Eucarístico Nacional no www.cen2016.com.br
LeveparacasaoudeixenasaídadaIgreja-Nãorasgue,nãodobreenãojoguenarua.
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15 a 21
de agosto de 2016
em Belém
CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL - Programação Oficial
DATA

HORA

ATIVIDADE

LOCAL

15/08
18h
(Segunda)

Missa de Abertura do XVII CEN celebrado pelo
LEGADO PONTIFÍCIO

Estádio do Mangueirão

16/08

Missa – Cardeal Dom Orani João Tempesta
(Vida Religiosa e Colégios Católicos)
Missa em Rito Extraordinário (Latim)
Missa do Rito Maronita
Jornadas Pastorais

Catedral de Belém

8h
8h
11h
08h às
18h

17/08

8h
8h
11h
9h
9h30
10h30
12h
15h
17h30
18h
18h30

18/08

8h
11h
9h
18h

19/08

8h

Missa – Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer
(Pastorais e Movimentos Eclesiais)
Missa em Rito Extraordinário (Latim)
Missa do Rito Armênio
Abertura da Exposição de Arte Sacra e Artesanato
Café Teológico
Missa com a população de rua
Missa com a população de rua (Legado Pontiﬁcío)
Missa e caminhada para o Portal da Amazônia
nas igrejas do entorno
Chegada da Procissão Fluvial
Bênção com Santíssimo Sacramento
Show Padre Reginaldo Manzotti
+ Apresentação de Orquestra/Coral
Missa – Núncio Apostólico Dom Giovanni d’Aniello
(Ministério Ordenado e pelas vocações)
Missa do Rito Ucraniano
Simpósio Teológico +Workshops + Feira Católica
Missa com a Primeira Comunhão das Crianças da
Arquidiocese presidida por Dom Alberto Taveira Correia

Igreja do Rosário
Paróquia da SS. Trindade
Nas Seis Regiões
Episcopais + Basílica
Catedral de Belém
Igreja do Rosário
Paróquia da SS. Trindade
Hangar Convenções
Hangar Convenções
Catedral de Belém
Catedral de Belém
Portal da Amazônia
Portal da Amazônia
Portal da Amazônia
Portal da Amazônia
Catedral de Belém
Paróquia da SS. Trindade
Hangar Convenções
Estádio do Mangueirão

8h
9h
11h
19h

Missa – Cardeal Dom Cláudio Hummes
pelas Dioceses da Amazônia
Missa em Rito Extraordinário (Latim)
Simpósio Teológico +Workshops + Feira Católica
Missa no Rito Melquita
Missa da juventude + Show Padre Reginaldo Manzotti

20/08

8h
8h
8h
9h
17h

Legado Pontifício
Catedral de Belém
Jornada do Ano Santo da Misericórdia
(Conﬁssões nas Paróquias – exceto Catedral)
Missa em Rito Extraordinário (Latim)
Igreja do Rosário
Simpósio Teológico +Workshops + Feira Católica
Hangar Convenções
Missa Solene presidida pelo Legado Pontifício
Estádio do Mangueirão

21/08

8h
8h
9h
15h
17h

Missa – Cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis
Missa em Rito Extraordinário (Latim)
Missas nas Paróquias Celebradas por Bispos
Missa Solene de encerramento do CEN2016
Procissão de encerramento do CEN2016

www.cen2016.com.br

Catedral de Belém
Igreja do Rosário
Hangar Convenções
Paróquia da SS. Trindade
Estádio do Mangueirão

Catedral de Belém
Igreja do Rosário
SS. Trindade Dom Teodoro
Basílica Santuário
(Da Basílica a Catedral)
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FEIRA CATÓLICA XVII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Ao ser promovida na cidade de Belém em meio ao XVII Congresso
Eucarís co Nacional, a Feira Católica CEN2016 é uma oportunidade
para que os paraenses, católicos e congressistas da Amazônia e
Região, e peregrinos vindo de todo o Brasil possam adquirir produtos
e serviços da maior vitrine do segmento no Brasil, com visibilidade
internacional. É a primeira vez que a Feira Católica acontece no Norte
do Brasil, visa a abertura e promoção de um novo mercado de
produtos e serviços dirigidos para região amazônica.
Data: 17 a 20 de agosto 2016
Horário: 9h00 às 22h00
Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PASTORAL DA REGIÃO SANTANA
Durante a semana do CEN 2016, o dia 16 será dedicado a programação das Jornadas Pastorais, onde os eventos
ocorrerão nas Regiões Episcopais. A seguir a programação para a Região Santana da qual faz parte a paróquia da
SS. trindade.
Dia 16 de agosto (terça-feira)
Tema: ‘Eucaristia e Família na Amazônia Missionária’
09h30 - Catequese na Igreja de Santo Alexandre: "Uma visão Pastoral da Família, à luz do Sínodo".
(Dom Orani Tempesta - Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro).
09h30 - Catequese na Igreja da Santíssima Trindade: "Família, escola da fé".
(Dom João Muniz - Bispo Prelado do Xingú).
09h30 - Catequese na Igreja de Santa Teresinha: "Família e Evangelização". (Dom Vital Corbellini - Bispo de
Marabá).
15h - Adoração na Igreja das Mercês.
18h - Missa no Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa.
19h - Saída da Procissão Luminosa do Centrão rumo a Pça. Batista Campos.
19h30 - Show de encerramento da Jornada Pastoral da região Santana Praça Batista Campos.
Dia 20 de agosto (Sábado)
Após a missa de 17h no Mangueirão com o Legado Pontifício, retorno para a SS. Trindade onde haverá um
momento de adoração prolongado. Às 7h30 de domingo continua a Adoração com bênção do Santíssimo e às
9h00 Missa presidida por Dom Teodoro.

HORÁRIOS DE MISSAS DURANTE O CEN2016 NA SS. TRINDADE
Na semana do Congresso Eucarístico Nacional, as missas na Paróquia da Santíssima Trindade estarão voltadas para as
celebrações do Congresso programadas para nossa Igreja. Assim, durante a semana de 15 a 21 de agosto, não haverá as as
missas que a comunidade paroquial está acostumada .
Veja a programação das Celebrações na Igreja da Santíssima Trindade:
15 de agosto (segunda-feira) - Não haverá missa (A Missa deste dia será no Estádio Mangueirão às 18h).
16 de agosto (terça-feira)* - Haverá Missa ás 07h da manhã e às 09h da manhã (Missa em Ritos)**. Não haverá às 19h.
17 de agosto (quarta-feira) - Haverá Missa em Ritos** às 09h. Não haverá às 18h30min.
18 de agosto (quinta-feira) - Haverá Missa às 07h da manhã e em Missa Ritos** às 09h. Não haverá às 18h30min.
19 de agosto (sexta-feira) - Haverá Missa em Ritos** às 09h. Não haverá às 18h30min.
20 de agosto (sábado) - Não haverá Missa às 16h. Haverá Conﬁssões de 08h às 10h.
21 de agosto (Domingo) - Haverá Missa às 09 horas (Dom Teodoro) e 11h30min. Não haverá as demais missas.

Expediente

* Acompanhar a programação da Jornada Pastoral da Região Santana.
** As missa em Ritos serão celebradas por Bispos.
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15 a 21 de agosto de 2016 - Belém
Para participar de algumas atividades do Congresso,
será necessário inscrição prévia para o evento.
Saiba mais e inscreva-se no site do CEN.
WWW.CEN2016.COM.BR
“Eu vim para lançar fogo sobre a terra” (Lc 12, 49)

Neste Evangelho, Jesus mais uma vez
nos mostra o seu amor convidando-nos a
conhecer Sua missão em meio às alegrias
e dificuldades. Ele veio nos trazer o fogo:
o Espírito Santo, o Espírito de amor, o
Consolador,
Aquele que nos
ensina todas as
coisas.
Sabemos que
um dos maiores
desejos do ser
humano é o de
que tudo em sua
vida ocorra bem,
sem imprevistos,
sem “surpresas
desagradáveis”.
Entretanto, Jesus veio nos avisar de que o
fogo que Ele trouxe para a terra é chama
que nos queima, por isso nos
desestabiliza, e nos tira da passividade.
Jesus tinha consciência de que um dos
efeitos do seu trabalho iria ser causa de
divisão entre os partidários do imobilismo
e os que lutavam por um mundo novo. Por
isso inflamou a ira dos funcionários do
templo e de todos os que se
consideravam donos da verdade. O fogo
da Palavra de Deus questionava os
funcionários saturados de doutrinas e
sedentos de poder. Portanto, o fogo de
Jesus não é o das paixões humanas,
assim como a paz.
Ele se refere aqui, não àquela paz da
acomodação e da aceitação passiva de
todas as coisas e o conformismo com
situações de pecado, de desgraça e tudo
o mais. Seríamos então como robôs,

Cônego Antônio Beltrão

marionetes e não usufruiríamos da
liberdade, o dom mais precioso que Deus
nos concedeu. Claro que numa casa, na
mesma família existirão circunstâncias em
que uns se voltarão contra os outros,
principalmente em
r e l a ç ã o
a o
seguimento de Cristo.
Devemos observar
que Jesus não está
a t a c a n d o
o
relacionamento
familiar, mas indica
que nenhum laço
terreno, embora muito
íntimo, poderá
diminuir a lealdade a
Ele.
A questão é: uns contra, outros a favor,
porém a diferença far-se-á na unidade que
o Espírito Santo – o fogo que Jesus veio
trazer a terra – promove apesar das nossas
divergências. Jesus recebeu o Batismo do
martírio, e estava ansioso em cumpri-lo,
pois somente assim Ele poderia enviar
para nós o fogo do Seu Espírito Santo que é
a chama que nos impulsiona para viver o
amor com suas consequências. Cumpriu a
Sua missão, padeceu, morreu, foi
sepultado, mas foi ressuscitado e nos
enviou o Paráclito, fogo que se mantém
aceso dentro de cada um de nós para nos
ajudar a viver as nossas diferenças.
Optar por Jesus pode até mesmo
causar, em determinados membros de uma
família, que eles sejam afastados ou
ignorados pelos outros por terem escolhido
a segui-Lo, como consequência da missão,
mas isso é agradável aos olhos de Deus!

