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Graça e Paz para você e sua
comunidade.
Caro leitor do “Arquidiocese em Notícias”, o mês de
setembro chegou e com ele o alvorecer de uma nova
eleição municipal. São muitos os candidatos a oferecer-se como solução para os nossos problemas. E quais
são os nossos problemas? É importante ouvir de novo
através de nossas memórias, o grito das ruas daquele
mês de junho de 2013.
A sociedade
Esse grito precisa continuar ecoando na cons- brasileira parece
ciência de cada cidadão
não aguentar
para que o exercício da
cidadania, através do
mais e começa
voto, seja instrumento de
a acordar e a
renovação na política, a
expurgar toda uma casta rejeitar políticos
que até hoje tem domique querem
nado o cenário político
em nosso país. É preciso viver da política
escolher bem. Escolher
e não para a
candidatos que sejam
políticos de verdade, capolítica.
pazes de ver a política
como vocação para servir o povo e não para se servir
do povo. A sociedade brasileira parece não aguentar
mais e começa a acordar e a rejeitar políticos que querem viver da política e não para a política. No dia 2 de
outubro, cada cidadão brasileiro é convidado com o seu
voto consciente, a colaborar para a construção do Brasil

Pe. Charles Cunha
Dir. Superint. da Fundação Rio Mar

que queremos, mais justo para todos, e implacável no
combate à corrupção.
Agradecemos a Dom Mário Antonio, pelo serviço prestado em nossa Arquidiocese de Manaus nos últimos 6 anos.
Que a Diocese de Roraima acolha com muita alegria e gratidão, esse homem de sorriso largo e bispo de coração aberto.
Nesta edição do nosso informativo você vai ficar
sabendo tudo o que foi notícia em nossa Arquidiocese e
pode acompanhar as atividades da Igreja que estão programadas para este mês de setembro, especialmente o
Grito dos Excluídos.
A você, associado à Fundação Rio Mar, nossa gratidão
por mês a mês contribuir com a Igreja Local para a evangelização pelos meios de comunicação. Saiba que sua
contribuição mensal é expressão da providência divina
sendo manifestada para nós.
Um abraço fraterno e ótima leitura para você!

Caros leitores e leitoras,
Mais uma vez nos encontramos através do nosso Informativo. Cada
mês quando nos reunimos para prepará-lo nos damos conta da vitalidade
da nossa Igreja. Quantos eventos acontecem entre uma publicação e outra. São grandes os desafios para a ação evangelizadora e a cada edição
temos uma visão de como estamos respondendo a eles.
No Brasil temos algumas ações que se repetem ao longo dos anos e
já se tornaram tradição. Uma delas é o mês da Bíblia. Colocar a Palavra de
Deus no centro da nossa vida pessoal e comunitária é sempre uma prioridade e a animação bíblica da vida e da pastoral é tarefa permanente.
Neste mês damos destaque ao Livro Sagrado em procissões litúrgicas e
o colocamos em evidência nos espaços comunitários e familiares. Cursos
bíblicos, leitura orante, escolha de um livro do mês, neste ano será Miqueias. São atividades que se multiplicam ao lado de gincanas e exposições. Sejamos criativos e participemos destas ações. Quanto mais formos
familiares com as Escrituras, melhor. Conhecê-las é conhecer o Cristo.
A semana da pátria nos lembra que somos brasileiros, temos uma nação e uma história comum. A nossa classe política tem dado um espetáculo deprimente de corrupção. Corremos o risco de esquecer o que o povo
brasileiro tem de bonito. Nossa origem católica, nossa alegria de viver, o
fato de termos uma língua comum, a vida de tantos homens e mulheres
que forjaram esta pátria com suor derramado e trabalho duro, nos orgulha
e nos faz olhar o futuro com esperança.
Estamos em plena campanha política. Neste ano elegeremos prefeitos e vereadores. Cada um de nós é responsável a partir de seu batismo pelas opções políticas que faz. Ao mesmo tempo somos cidadãos
e não podemos delegar a outros nossas escolhas. Nos últimos tempos
temos nos empenhado na criação de leis e mecanismos que impeçam
a chegada ao poder de pessoas que se utilizam da corrupção ou que
estiveram envolvidas em administrações comprovadamente corruptas.
O mínimo que se espera de nós é que, se eles forem candidatos, não
votemos neles.

Mais que nas promessas dos candidatos, devemos prestar atenção
na sua história. É preciso ver quem apoia o candidato e quais são as suas
alianças, pois é com eles que ele vai governar e dividir os cargos. Cuidado
com candidatos de denominações religiosas, eles vão governar e legislar
em proveito próprio e conhecemos casos de gente que uma vez eleito chega a perseguir os de religião diferente. Temos bons candidatos católicos,
que partilham a nossa fé e estão comprometidos com o bem comum em
muitos partidos. Somos gratos a eles por aceitarem o desafio de viver a
sua vocação de leigo e leiga no mundo da política. Prefeitos devem ser
bons administradores, e vereadores devem estar muito inseridos na vida
da comunidade. É normal que votemos em alguém que conhecemos e
que nos conheça.
Neste mês, Dom Mário Antonio toma posse da Diocese de Roraima.
Há seis anos ele chegou a Manaus para ser bispo auxiliar de Dom Luís.
Trouxe para a Amazônia o seu testemunho de fé e a sua alegria vivida em
família e na sua Igreja de origem. Missionário, logo se tornou um de nós.
Seu sorriso fácil, sua simpatia, sua maneira positiva de ver a vida, logo
cativou todos, bispos, padres, religiosas, diáconos, seminaristas, mas sobretudo o povo das comunidades. Agradecemos todo o trabalho realizado,
de maneira especial o que realizou como ecônomo da Arquidiocese. De
forma tranquila e segura ele colaborou para que nossa administração se
tornasse mais transparente e eficaz. Sentiremos muito a sua falta, mas
nos alegra saber que ele estará a serviço de uma Igreja da nossa Província
Eclesiástica e no mesmo regional da CNBB, o Norte I, do qual ele continua presidente. Dia dezoito deste mês estaremos em grande número em
Boa Vista, juntando-nos aos seus familiares, bispos e padres do regional e
povo de Roraima para o início de seu novo ministério, sobre o qual invocamos a benção de Deus e a proteção da Virgem do Carmelo.
Continuamos contando com a sua ajuda para os nossos meios de comunicação. Ela é sempre valiosa e somos gratos. Sem você não teríamos
este Informativo. Que Deus abençoe a todos!

Dom Sérgio Eduardo Castriani
Arcebispo de Manaus

Colocar a Palavra de
Deus no centro da
nossa vida pessoal e
comunitária é sempre
uma prioridade e a
animação bíblica da vida
e da pastoral é tarefa
permanente.

Cúria Arquidiocesana
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PROVISÃO
DATA

NOME

MUNUS

PARÓQUIA

15/7/2016

Pe. Agnaldo Gomes Batista, SDN

Vigário Paroquial

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

16/7/2016

Pe. Hugo Gildardo Hernandez Telez, AMG

Pároco

Área Missionária Imaculado Coração de Maria

30/8/2016

Pe. Eudo Castro do Nascimento

Pároco

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Data da Posse: 2/9/2016, às 19h

INCARDINAÇÃO

SUSPENSÃO DO USO DE ORDEM

RECONHECIMENTO

DATA

DATA

NOME

DATA

NOME

30/8/2016

Pe. Antonio José Gomes de Oliveira, Fidei Donum
Diocese de Campo Maior-PI

11/8/2016

Instituto Missionário Porta Fidei – Associação privada de fiéis
denominada São Vicente de Lérins

DECRETO

15/8/2016

NOME
Pe. Antonio Ramos de Souza
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CARAVANA DA FÉ

Peregrinos viajam unidos pela
Eucaristia
Fotos: Antonio Ximenes e Divulgação

Caravana da Fé partiu no dia 13 de Manaus e
chegou no dia 17 em Belém, com 265 peregrinos

Antonio Ximenes
BELÉM – Duzentos e sessenta e cinco peregrinos de Manaus
participaram do XVII Congresso Eucarístico Nacional em Belém.
Eles viajaram durante cinco dias (13 a 17 de agosto) no barco
Rondônia, tendo a bordo o arcebispo Dom Sérgio Castriani.
Navegando pelo rio Amazonas e parando nas cidades ribeirinhas de Gurupá e Ponta das Pedras, no Pará, os peregrinos
realizaram diversas atividades religiosas, sendo que as missas
celebradas por Dom Sérgio e a adoração ao Santíssimo Sacramento, ao longo da viagem, em uma capela montada na proa
do barco, foram os pontos altos da peregrinação.
Em sua simplicidade, o arcebispo de Manaus mostrou com
seus gestos e humildade, que navegar em Cristo, a partir da
Eucaristia, é algo divino que nos aproxima pelo despojamento
e a fé em nosso Senhor. “Trata-se do corpo de Cristo que nos
alimenta e nos mantêm vivos”.
Foram muitas as oportunidades que os peregrinos tiveram de
conversar com Dom Sérgio, que em nenhum momento deixou de
atender quem lhe procurava, fosse na fila das refeições, nas redes, no
convés, enfim, onde quer que ele estivesse havia um peregrino junto.
Nas cidades de Gurupá e Ponta de Pedras, o barco pernoitou
e houve procissões pelas ruas em adoração ao Santíssimo Sacramento. Em Ponta de Pedras Dom Sérgio encontrou o bispo Teo-
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doro, da Diocese local, um amigo dos tempos da Prelazia de Tefé,
quando conviveram por treze anos. ”Fiquei muito feliz em encontrar o meu amigo que estava comemorando um ano na condição
de bispo da Diocese de Ponta de Pedras”, comentou.
Dom Teodoro agradeceu a presença dos peregrinos e, especialmente, a visita de Dom Sérgio. “É um amigo de longa data
que muito nos alegra por estar compartilhando conosco, neste
momento histórico”, destacou.
Os peregrinos, fortalecidos pela fé e a união, mostraram
que em Cristo e por Cristo, não há distâncias, e que os dias navegando permitiram criar novas amizades entre os membros
das mais diversas paróquias de Manaus.
PEREGRINOS
“Eu me sinto abençoada nesta caravana da fé. Aqui, conheci melhor os meus irmãos. E eu, que andava afastada da
Igreja, sinto que estou de volta para casa”, afirmou Léa Epifânio
Natividade, 70.
Maria Madalena da Silva Martins, 74, da Paróquia Santo
Afonso, disse que a peregrinação pelas águas a aproximou de
pessoas que nunca havia visto e que, de repente, na comunhão,
passaram a ser seus amigos e
companheiros de fé
em Cristo, pela Eucaristia.
“Esta viagem é
uma dádiva”, observou.

Ivanete Rebelo, 73, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré,
disse que era a primeira vez que viajava com tanta gente em
um barco e que se sentiu fortalecida nas raízes da sua existência. “A eucaristia é o alimento da alma, através da simbologia
sagrada do pão, o corpo de Cristo”.
Claudiomar da Silva Mendonça, 40, da Paróquia São Lázaro, afirmou: “foi uma experiência sem igual, pela união a bordo
e o sentimento de que em Cristo, tudo podemos para ser felizes.
Dom Sérgio, com sua serenidade e sabedoria, também muito
nos ajudou nesta peregrinação”.
Izaldina Epifânio Natividade, 72, disse que “a Eucaristia nos
une e que a presença de sua irmã Léa, no barco, era a prova de que
sempre podemos estar juntos em Cristo, mesmo que em algum
momento tenhamos nos afastado da Igreja. Estou muito feliz”.
Sebastiana Batista de Araújo, 67, da Área Missionária Família de
Nazaré, disse que tinha muita curiosidade de conhecer Dom Sérgio e
que na convivência no barco encontrou um bispo simples, humilde e
disposto a conversar com quem o procurasse. “Foi muito bom, mostra
que temos um líder religioso que entende as nossas dificuldades”.
A cadeirante Maria Ana Matos dos Santos, 40, da Paróquia
Maria Imaculada, disse que se sentiu valorizada por ter sido
tratada com respeito e solidariedade. “Toda vez que precisei
me transportaram para onde eu queria. Fiz amigos que quero
preservar para sempre”, comentou.

A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA
DE DEUS NA LITURGIA

No princípio existia a Palavra...
Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito.
E a Palavra se fez homem e habitou entre nós. (Jo 1,3.14)
A Palavra da Escritura é de grande importância na e para a
celebração litúrgica. A palavra tem uma função querigmática ou
de proclamação da salvação operada por Jesus e anunciada às
pessoas. Esta proclamação é acompanhada também por um ensinamento que a tradição denomina “catequese”: trata-se de explicar a boa nova, de demonstrar as suas consequências práticas
para a vida. Por fim, a palavra tem uma função mistagógica ou de
iniciação ao mistério. É sobretudo esta a finalidade da homilia.
Os padres conciliares cientes do valor e do significado da
palavra de Deus para a vida da Igreja, afirmaram: “Nas celebrações litúrgicas restaure-se a leitura da Sagrada Escritura mais
abundante, variada e apropriada” (SC 35,1). A Sagrada Escritura
é o anúncio perene do plano divino da salvação (cf. SC 35,2) e a
liturgia é o lugar privilegiado para fazer a experiência da salvação. A palavra de Deus na liturgia – recorda e prolonga a história da salvação (OLM 4b). Por isso, a mesa onde se reparte os
tesouros bíblicos deve ser abundante e rica. (SC 51).
Queremos destacar aqui o valor dado à presença de Cristo na palavra: “Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele
quem fala quando na Igreja se leem as Sagradas Escrituras” (SC
7). Para que os fiéis se alimentem também do Cristo presente
na palavra, o Concílio recuperou a tradição de valorizar as duas
mesas: Palavra e Eucaristia como atesta a Constituição Dei Verbum: “A Igreja sempre venerou a Sagrada Escritura da mesma
forma como o próprio Corpo do Senhor, porque, de fato, prin-

cipalmente na sagrada liturgia, não cessa de tomar e entregar
aos fiéis o pão da vida, da mesa da palavra de Deus como do
corpo de Cristo” (DV 21). Portanto, as duas são fontes de alimento para todas as pessoas que delas se aproximam. Dessa
forma, a palavra de Deus é tão venerável quanto o Corpo Eucarístico de Jesus Cristo. Comungamos da mesa da palavra, assim
como comungamos da mesa da Eucaristia. Por isso, é preciso
se preparar dignamente para proclamar, escutar e vivenciar a
Palavra de Deus na celebração.
Proclamar a Palavra é um gesto sacramental. A pessoa
que proclama se coloca a serviço de Jesus Cristo que, através
da sua leitura, da sua voz, da sua comunicação... quer falar
pessoalmente com o seu povo reunido. Não só pelo conteúdo
da leitura, mas pelo seu modo de ser e de falar, de olhar, de se
movimentar é que o leitor deverá ser, no meio da comunidade
sinal vivo do Cristo-Palavra e do seu Espírito. É evidente que o
leitor deverá ler e meditar a leitura em casa, durante a semana
para poder proclamá-la com dignidade. Ele deve de alguma
maneira “desaparecer” diante do Cristo a quem empresta sua
voz e seu jeito de se comunicar. Vejamos ainda o que nos diz
a Instrução Geral sobre o Missal Romano, n. 57: Mediante as
leituras é preparada para os fiéis a mesa da Palavra de Deus e
abrem-se para eles os tesouros da Bíblia.
Vemos crescer nas comunidades o gosto e o sadio anseio
por conhecer a Palavra, daí a importância do cultivo e da vi-

Irmã Cidinha Batista
Discípula do Divino Mestre

vência profunda da Palavra de Deus na vida em família e na
comunidade. Para nos ajudar mais, a cada ano a Igreja nos propõe um aprofundamento específico de algum livro da Sagrada
Escritura. Neste ano, 2016, o Mês da Bíblia traz como proposta
de estudo o livro do profeta Miqueias. Com o tema “Para que
n´Ele nossos povos tenham vida” e o lema “Praticar a justiça,
amar a misericórdia e caminhar com Deus”. Somos cada vez
mais motivados a sermos “misericordiosos como o Pai”.

PROGRAMA PREPARANDO O DIA DO SENHOR
Dia: Sexta-feira, das 20h às 21h.
Apresentação: Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre.
Ouça pela Rádio Rio Mar AM – 1.290 Khz / Castanho FM
103,3 MHz / Site: www.rederiomar.com.br.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – SETEMBRO/2016
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta
1Cor 3,18-23
Sl 23(24),1-6 (R/. 1)
Lc 5,1-11

4

23º COMUM
Sb 9,13-18
Sl 89(90),3-6.12-14. 17 (R/. 1)
Fm 9b-10.12-17. Lc 14,25-33
III semana do saltério
24º COMUM
Ex 32,7-11.13-14
Sl 50(51),3-4.12-13.17.19
(R/. Lc 15,18) . 1Tm 1,12-17
Lc 15,1-32

11
18

25º COMUM
Am 8,4-7
Sl 112(113),1-2.4-8 (R/. cf. 1a.7b)
1Tm 2,1-8 . Lc 16,1-13.
I semana do saltério
26º COMUM
Am 6,1a.4-7
Sl 145(146),7-10 (R/. 1)
1Tm 6,11-16 . Lc 16,19-31

25

1Cor 5,1-8
Sl 5,5-7.12 (R/. 9a)
Lc 6,6-11

SS. Nome de Maria
1Cor 11,17-26.33
Sl 39(40),7-10.17
(R/. 1Cor 11,26b)
Lc 7,1-10
S. Januário
Pr 3,27-34
Sl 14(15),2-5 (R/. 1b)
Lc 8,16-18
Ss. Cosme e Damião
Jó 1,6-22
Sl16(17),1-3.6-7
(R/. 6b)
Lc 9,46-50

5
12
19
26

6

1Cor 6,1-11
Sl 149,1-6a.9b (R/. 4a)
Lc 6,12-19

S. João Crisóstomo
1Cor 12,12-14.27-31a
Sl 99(100),2-5 (R/. 3c)
Lc 7,11-17

13
20

Ss. André Kim Taegón e Paulo
Chóng Hasang e comps.
Pr 21,1-6.10-13
Sl 118(119),1.27.
30.34.35.44 (R/. 35a) / Lc 8,19-21
S. Vicente de Paulo
Jó 3,1-3.11-17.20-23
Sl 87(88),2-8 (R/. 3a)
Lc 9,51-56

27

7

Natividade de N. Senhora
Mq 5,1-4a ou
Rm 8,28-30 . Sl 70(71),6;
12(13),6 (R/. Is 61,10)
Mt 1,1-16.18-23O

14

N. Senhora das Dores
Hb 5,7-9
Sl 30(31),2-6.15-16.20
(R/. 17b)
Jo 19,25-27 ou / Lc 2,33-35

1Cor 7,25-31
Sl 44(45),11-12. 14-17 (R/. 11a)
Lc 6,20-26
Exaltação da Santa Cruz
Nm 21,4b-9 ou
Fl 2,6-11
Sl 77(78),1-2.34-38
(R/. cf. 7c) / Jo 3,13-17
S. Mateus, Aóstolo
e Evangelista
Ef 4,1-7.11-13
Sl 18(19A),2-5 (R/. 5a)
Mt 9,9-13
S. Venceslau S. Lourenço
Ruiz e Comps.
Jó 9,1-12.14-16
Sl 87(88),10bc-15
(R/. 3a) / Lc 9,57-62

21
28

Ecl 1,2-11
Sl 89(90),3-6.12-14.17 (R/. 1)
Lc 9,7-9

Sexta

1

8
15
22
29

Ss. Miguel, Gabriel
e Rafael, Arcanjos
Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a
Sl 137(138),1-5 / (R/. 1c). Jo, 47-51

Sábado

2

1Cor 4,1-5
Sl 36(37),3-6.27-28.
39-40 (R/. 39a)
Lc 5,33-39

9

S. Pedro Claver
1Cor 9,16-19.22b-27
Sl 83(84),3-6.12
(R/. 2)
Lc 6,39-42
Ss. Cornélio e Cipriano
1Cor 15,12-20
Sl 16(17),1.6-7.8b.15 (R/. 15b)
Lc 8,1-3

16
23

Ecl 3,1-11
Sl 143(144),1a.2abc. 3-4 (R/. 1a)
Lc 9,18-22
S. Jerônimo
Jó 38,1.12-21; 40,3-5
Sl 138(139),1-3.7-10.
13-14ab (R/. 24b)
Lc 10,13-16

S. Gregório Magno
1Cor 4,6b-15
Sl 144(145),17-21
(R/. 18a)
Lc 6,1-5

3

10

1Cor 10,14-22
Sl 115(116B),12-13. 17-18 (R/. 17a)
Lc 6,43-49
S. Roberto Belarmino
1Cor 15,35-37.42-49
Sl 55(56),10-14
(R/. cf. 14c)
Lc 8,4-15
Ecl 11,9-12,8
Sl 89(90),3-6.12-14.17
(R/. 1)
Lc 9,43b-45

17
24

30
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Fotos: Iane Kelly e Divulgação

Missão

A missão dos
capelães militares
Na França, era costume levar uma relíquia
de capela ou oratório de São Martin de Tours
(militar, monge e também bispo da cidade dos
Turões, na França. Considerado santo pela igreja católica), preservada pelo rei da França, para
o acampamento militar, em tempos de guerra.
A relíquia era posta numa tenda especial que
levava o nome de Capela. Um sacerdote era
mantido para o ofício religioso e aconselhamento. Este ofício foi abolido em 1789, mas
restabelecido pelo Papa Pio IX no ano de 1857.
Capelania Católica no Brasil
É garantida pelo acordo diplomático entre o
Brasil e a Santa Sé, assinado no dia 23 de outubro
de 1989. A Santa Sé criou no Brasil um Ordinariato Militar canonicamente assimilado às dioceses,
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dirigido por um Ordinário Militar. As capelanias
também começaram na área militar, no ano de
1858, com o nome de Repartição Eclesiástica, o
serviço foi abolido em 1899 e restabelecido em
1944, durante a segunda guerra mundial, com o
nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas,
na mesma época foi criada a capelania evangélica.
As Forças Armadas: Marinha, Exército, Aeronáutica e a Polícia Militar, possuem capelanias
em Manaus. O padre capelão tem a missão de
acompanhar a vida religiosa dos militares, dando
apoio espiritual e emocional. A atividade militar
está entre umas das mais estressantes da atualidade, pois, os riscos, a distância dos familiares,
as inseguranças e a incumbência de defender a
nação, fazem parte da rotina desses militares e
podem comprometer a vida pessoal e familiar.

CAPELANIAS MILITARES, TAMBÉM CONHECIDAS COMO CAPELANIAS CASTRENSES, TÊM O
OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E ESPIRITUAL AOS MILITARES, AOS CIVIS DAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES E ÀS SUAS FAMÍLIAS, BEM COMO ATENDER A ENCARGOS RELACIONADOS
COM AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO MORAL, REALIZADAS NAS FORÇAS ARMADAS. O ENCARGO É
ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB A LEI 6.923, ART. 5 E INCISO VII.

Iane Kelly
Segundo o capelão da Marinha, Pe. Antônio Sousa, com 11 anos de idade já pensava
em ser padre e, após um desfile de 7 de setembro, o qual ele se apresentou de marinheiro, sentiu vontade de ser militar, ele realizou
os dois desejos e está feliz por sua missão sacerdotal, dentro das forças armadas.
O capelão militar oferece o consolo espiritual,
emocional e psicológico a esses “guerreiros” que
estão sempre em alerta protegendo os cidadãos.
Ele também apóia as famílias, é o “ouvido” e o
“ombro amigo” que consola e aconselha com palavras de superação e encorajamento por meio do
Evangelho. Os padres, além de cuidarem da vida
espiritual dos militares da capital, atendem todo o
Estado do Amazonas. Onde precisarem de auxílio
espiritual e sentimental, esses sacerdotes irão.

“Ser capelão é a alegria de viver o Evangelho entre aqueles que usam farda, que dão
a vida pela segurança da nação. Vivemos a fé
entre eles e partilhamos Cristo com a família
militar”, disse Pe. Alexsandro Vieira, capelão
da aeronáutica.
Padre José Cheregato afirma que o alimento da vida do capelão, além de estar com
os militares, é o contato com a arquidiocese
local, esse vínculo não pode ser perdido.
O capelão do exército, Pe. José Ricardo,
diz que sua missão é ser um homem de Deus
no meio militar. “Nosso trabalho de evangelização é destinado aos oficiais, aos praças,
cabos, soldados, servidores civis e familiares.
Este, em suma, é o nosso trabalho”, afirmou
Pe. José Ricardo.

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

A LEITURA DA PALAVRA DE DEUS EM FAMÍLIA

A Bíblia, desde sempre, faz parte da caminhada do povo
de Deus. A partir do Concílio Vaticano II, marco fundamental
para o florescimento de uma Pastoral Bíblica da Igreja no Brasil, a Bíblia foi conquistando espaço e recuperando sua condição de valor fundamental na vida e na missão da Igreja. No
Brasil, o desejo de conhecimento e de vivência da Palavra fez
surgir, com muito sucesso, a prática da leitura e reflexão da
Bíblia nas famílias, nos quarteirões, nos círculos bíblicos, em
grupos de reflexão, grupos de rua.
Portanto, no mês da Bíblia é propício refletirmos sobre
como anda o encontro da nossa família com a Palavra de
Deus que é alimento que nos dá força na missão, ilumina as

escolhas e decisões, traz sentido para nossa vida. Com o tema
“Para que n’Ele nossos povos tenham vida” e o lema “Praticar
a justiça, amar a misericórdia e caminhar com Deus”, o mês
da Bíblia deste ano traz como proposta de estudo o livro do
profeta Miquéias.
Ler a Palavra de Deus na família significa educar a escuta
sincera e descobrir a dimensão da Palavra que é o silêncio
eterno do Pai, onde o Filho é gerado. Na história do cristianismo, ler a Bíblia na família tem sido um dos pilares da vida
pastoral.
O Evangelho nos mostra Jesus no templo escutando e explicando as Escrituras. Jesus muitas vezes, ora com os Salmos;
também suas últimas palavras na cruz recordam a antiga oração de Israel. Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras.
Portanto, a relação direta e constante das famílias com a Bíblia
é indispensável. Infelizmente, às vezes, parece que a Palavra
de Deus não é a alma da vida espiritual dos cristãos de hoje,
como foi em toda a tradição da Igreja. A família é, portanto,
chamada a tornar-se um dos lugares privilegiados para o diálogo com Deus através das Escrituras. Todo cristão – ou pelo
menos todas as famílias – deveriam ter sua própria Bíblia para
ler todos os dias e levá-la também para as férias ou nas via-

Pe. Marcus Vinicius de Miranda
Fidei Donum da Diocese
de Ribeirão Preto/SP

gens. Não deve faltar uma pequena Bíblia pessoal na mala de
quem crê.
Com o anúncio da Palavra de Deus, a Igreja revela à família
cristã a sua verdadeira identidade, o que é e deve ser segundo o
desígnio de Deus. Portanto, nunca devemos perder de vista que a
Palavra de Deus é a origem do matrimônio (Gn 2:24) e que o próprio Jesus quis incluir o matrimônio na instituição do seu reino
(Mt 19,4-8), elevando-o a sacramento inscrito na natureza humana . É preciso sempre nos lembrarmos na caminhada pastoral
sobre a responsabilidade dos pais para com os filhos. Pertence,
por isso à autêntica paternidade e maternidade, a comunicação e
o testemunho do sentido da vida em Cristo através da fidelidade
e unidade da vida familiar, os cônjuges diante de seus filhos são
os primeiros comunicadores da Palavra de Deus .
O anúncio privilegiado da Palavra de Deus vem da Eucaristia, que une a mesa da Palavra com a mesa do Pão. O critério
para a escuta da Palavra é o amor. Deus é amor: quanto mais
amamos, mais nos convertemos a Ele.

Papa diz que gostaria de
visitar tribo na Amazônia

Grito dos Excluídos 2016

VIDA EM PRIMEIRO LUGAR

Diácono Afonso Brito e Alfa de Jesus – Cáritas Arquidiocesana de Manaus

Fonte: Site da Rádio Vaticano
Cidade do Vaticano (RV). No dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Papa Francisco lançou uma mensagem no Twitter, pedindo que os “povos indígenas, ameaçados na sua identidade e própria existência, sejam respeitados”.
Em 27 de julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, o Papa encontrou alguns representantes dos índios pataxós,
sem contudo falar diretamente às comunidades indígenas.
Intenção do Papa
Mas no último dia 16 de julho, o bispo de Itaiatuba, no
Pará, Dom Wilmar Santin, recebeu uma carta de Francisco em
resposta ao convite para visitar a região do Rio Tapajós.
“Estou consciente do sofrimento e marginalização”, escreveu Francisco ao afirmar conhecer de perto a situação dos
povos indígenas brasileiros.
“E, por todos estes motivos, gostaria de poder realizar uma
visita ao coração da Amazônia”, concluiu Francisco, pedindo
que se reze por esta intenção.

De acordo com a CNBB, o Grito dos Excluídos é um conjunto
de manifestações populares que vem ocorrendo no Brasil, desde
1995, ao longo da Semana da Pátria, que culminam com o Dia da
Independência do Brasil, em 7 de setembro. Estas manifestações
tem o objetivo permanente de dar visibilidade aos excluídos da
sociedade, denunciar os mecanismos sociais de exclusão e propor
caminhos alternativos para uma sociedade mais inclusiva.
Sua origem remonta à 2ª Semana Social Brasileira, promovida
pela Pastoral Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizada
entre 1993 e 1994, quando estava à frente da Pastoral Social o bispo Dom Luiz
Demétrio Valentini. Embora a iniciativa
esteja diretamente ligada à CNBB, desde
o início diversos organismos participam
do movimento: as igrejas do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs, movimentos
sociais, organizações e entidades envolvidas com a justiça social.
O mesmo é carregado de simbolismo, é um espaço de animação e
democrático, sempre aberto e plural
de pessoas, grupos, entidades, igrejas
e movimentos sociais comprometidos
com as causas dos excluídos. É uma oportunidade para discutirmos os problemas e apontarmos soluções para nosso
município, sobretudo para aqueles que mais necessitam.
O Grito é uma descoberta, uma vez que agentes e lideranças apenas abrem um canal para que o Grito sufocado venha a
público. O Grito não tem um “dono”, não é da Igreja, do sindicato,
da pastoral, das entidades estudantis, mas é de TODOS e TODAS
que queiram se unir na luta por garantia de direitos, sociais, pela
garantia ao acesso à saúde pública, de qualidade, ao direito a
moradia digna, ou seja, direitos básicos, e exigir que o Estado
assuma suas responsabilidades na garantia de direitos básicos.
Ao mesmo tempo o Grito é um espaço de manifestação e
pressão popular mobilizando as pastorais e movimentos sociais
para denunciar os direitos violados e reivindicar políticas públi-

cas; sensibilizar e mobilizar as pastorais sociais, os setores e respectivamente suas paróquias e áreas missionárias, sobretudo
promovendo os pré-gritos, a fim de expor os seus gritos pelo
direito à saúde e ao saneamento básico; promover a articulação
entre as pastorais sociais, setores e movimentos, aproximação
entre a comunidade acadêmica, indígenas e outros movimentos da sociedade civil; e fortalecer o protagonismo da população para o desenvolvimento local; bem como a reivindicação
de políticas públicas para a saúde e saneamento básico.
À luz da Campanha da Fraternidade deste ano, que alertou
para o cuidado com a nossa Casa Comum e a vida que nela habita.
O Brasil e consequentemente o nosso Estado do Amazonas passam por momentos
difíceis na política, na economia, no cuidado com a Casa Comum! Politicamente
chegamos ao fundo do poço, com o poder
econômico controlando o poder político
e este vendido aos interesses do Capital,
enquanto o povo é excluído das decisões
sobre o destino do país. Por isso, o Grito dos
Excluídos e Excluídas tem esta grande responsabilidade de denunciar este sistema
de morte e anunciar a vida para todos! Um
sistema que destrói a mãe natureza, exclui
e mata. Conclamamos a todos e todas
a romperem o silêncio, a levantarem as
vozes nas ruas e nas praças dizendo, sem
medo: Queremos mudança, uma mudança real, uma mudança
de estruturas! Uma mudança que melhore nossas vidas, nossas
comunidades! Uma mudança que transforme este sistema capitalista depredador para uma economia a serviço da Vida e dos Povos.
Convidamos cada setor, cada paróquia, cada área missionária, cada comunidade, cada pastoral, cada movimento
social, grupos, a participar ativamente do Grito, que é de
todos e todas nós, com suas bandeiras de lutas, com seus
cartazes, faixas, painéis, lembrando as principais bandeiras
de nossa luta comum. Em Manaus, realizaremos o Grito dos
Excluídos no dia 7 de setembro com a concentração em frente à Santa Casa de Misericórdia, Rua 10 de Julho – Centro,
às 15h, caminharemos até a Praça de São Raimundo, onde
realizaremos uma grande celebração.
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Paróquia São Vicente de Paulo

Paróquia se destaca em
área de risco em Manaus
Texto e fotos: Marcello de Paulo

Localizada na periferia da capital amazonense, mais
precisamente no Bairro Compensa 3, a Paróquia São Vicente
de Paulo se destaca, desde o dia 14 de agosto de 1983, em
uma região com alto índice de criminalidade, onde a evangelização surge como principal braço de amor da igreja na
comunidade.
Segundo o padre Marco Antônio, a paróquia envia agentes devidamente formados para ir ao encontro do povo necessitado e muitas vezes esquecido pela sociedade, dando
devida atenção através de movimentos sociais e pastorais.
“A Catequese é quem ensina valores cristãos aos nossos adolescentes e jovens, valorizando a vida do próximo como dom
maior de Deus”, destaca.
Assim, a Paróquia São Vicente de Paulo oferece os sacramentos da Igreja para todos: Batismo, 1ª Eucaristia, Crisma e
Matrimônio. “Nós jamais ficamos acomodados, por isso como
Jesus diz no seu Evangelho: Somos a favor da Vida”, afirma Padre Marco, citando o texto bíblico do capítulo 10 do Evangelho
de João: “Eu vim para que tenham Vida e a tenham em abundancia” (João 10,10).
Breve Histórico
A Paróquia São Vicente de Paulo foi criada pelo Arcebispo
Dom Milton Correa Pereira. Neste mesmo dia confirmou Pe.
Luciano, como Presbítero de apoio, ao casal Antonio Jandir de

Moraes e Maria de Fátima de Moraes, que recebeu o ministério
da Coordenação Paroquial do Batismo, da Eucaristia, da Palavra, da Bênção e das Exéquias aos irmãos.
A partir de então, o casal assumiu a Coordenação Paroquial
e deu início ao Grupo GAF (Grupo de Apoio as Famílias). Era
composta por três Comunidades: São Vicente, Cristo Rei e Santo Antônio de Pádua. Os frutos desses grupos são: Pastoral da
Catequese, Pastoral da Liturgia, Pastoral da Juventude, Pastoral
do Dízimo, Pastoral do Batismo, Pastoral da Criança, Grupo de
Oração, Apostolado da Oração, Pastoral da Família, Ministro da
Eucaristia e da Palavra e Ministro do Batismo.
Durante essa caminhada, a Paróquia teve também a participação dos padres: Luciano, Renato, Horiê, Ronaldo, Cláudio,
e em especial o padre Albano, que dedicou 13 anos com seu
trabalho incansável à Paróquia. Destaca-se também o trabalho
da Irmã Regina, sempre procurando fazer mudanças com seu
trabalho e dedicação, contribuindo com oficinas de culinária
para mulheres e com menores em liberdade assistida e com
trabalhos pastorais em geral.

Sobre o pároco
O padre Marco Antônio Cardoso da Silva assumiu a Paróquia São Vicente de Paulo em junho deste ano. Manauara,
padre Marquinho, como é conhecido, encontrou sua vocação na Paróquia São Pedro Apóstolo, em Petrópolis, e foi
ordenado em 14 de junho de 2009, sendo enviado para a
Área Missionária São Lucas, na Cidade Nova. É formado em
Filosofia, pela Universidade Católica de Brasília, e em Teologia pelo ITEPES, em Manaus. Em 2011, foi enviado para a
Paróquia Nossa Senhora Mãe do Pobres, no Puraquequara,
onde permaneceu até a chegada, em 2016, a atual comunidade. Para o padre, o principal desafio é desenvolver o
Evangelho em uma área de altos índices de violência, onde
uma alta média de assassinatos ronda as ruas do bairro. Entretanto, a luz deste Evangelho tem perseverado diante nas
ruas através do trabalho desta comunidade em destaque na
capital amazonense.

ATIVIDADES DA PARÓQUIA
Cada 1º sábado de cada mês temos o CPP, às 19h, que é
realizado com presença de nossas 7 Comunidades e Pastorais.
Cada Pastoral se reúne uma vez no mês para sua reunião
Paroquial, às 19h.

PASTORAIS ATIVAS
Liturgia, Criança, Catequese, Dízimo, Juventude, Batismo,
Ministros, Coroinhas e Grupo de Oração.

HORÁRIO DE CELEBRAÇÃO NA PARÓQUIA
Aos Sábados – Missa em São Vicente, às 17h
e em Santo Antônio, às 19h30.
Aos Domingos: N. Senhora do Rosário, às 7h30; Cristo Rei, às 18h;
Santo Inácio, às 18h; São Sebastião, às 9h; e São Pedro, às 19h30.

