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Graça e Paz para você e tua 
comunidade.

Caro leitor do “Arquidiocese em Notícias”, nossa 
equipe do IAN sente-se feliz por oferecer a você nestes 
primeiros meses do ano, nosso informativo com um novo 
diferencial. A mudança do papel empregado em nosso 
jornal deu ao mesmo, muito mais qualidade na apresen-
tação visual deste instrumento de comunicação que visa 
sempre mais torna-se um agente propagador da ação 
pastoral de nossa Igreja local. Parabéns a todos aqueles 
e aquelas que mês a mês buscam fazer chegar em suas 
mãos um informativo 
cada vez melhor, ex-
pressão de uma igreja 
de comunhão e parti-
cipação. 

Nesta edição de 
fevereiro, um destaque 
muito especial à Cam-
panha da Fraternida-
de 2017, cujo tema é 
“Fraternidade: biomas 
brasileiros e defesa da 
vida” e o lema “Cultivar 
e guardar a criação” 
(Gn 2.15). É preciso 
cada vez mais que haja 
em nossa sociedade, 
uma maior consciência da importância do manejo res-
ponsável de nossas riquezas naturais em profundo diá-
logo com o bem-estar das populações existentes nestes 
habitats. Vale a pena também conferir tudo o que foi 

Uma maior 
consciência da 

importância do 
manejo responsável 

de nossas riquezas 
naturais em 

profundo diálogo 
com o bem-estar 

das populações 
existentes nestes 

habitats.

notícia em nossa Igreja local, bem como as principais ati-
vidades pastorais programadas para o mês de fevereiro.

Nossa equipe do IAN aproveita também este espaço 
para incentivar você contribuinte da Fundação Rio Mar a 
continuar, através da sua contribuição mensal, ser expres-
são da providência divina para com as necessidades da 
nossa Rádio Rio Mar que vai virar a FM 103,5. Todos nós so-
mos convidados a ajudar. Você que não é contribuinte mas 
deseja fazer uma algo a mais por nossa Igreja de Manaus, 
torne-se você também, um amigo da Rio Mar e contribua 
nesta grande campanha que visa adquirir recursos para a 
compra de equipamentos da nova rádio FM e reforma de 
todos os estúdios a serem utilizados na nova Rádio Rio Mar 
FM 103,5. Aproveito e convido você a fazer uma visita e 
acompanhar o andamento das obras no prédio da Rio Mar.

Essa é a oportunidade de você ajudar, ligue para a Fun-
dação Rio Mar e saiba como fazer isto. Eis o contato (92) 
3198-0903 ou 3198-0904. A sua contribuição permitirá 
que este grande sonho torne-se de fato uma realidade. 

Uma ótima leitura para você.

2 • Fevereiro • Arquidiocese em Notícias



Caros leitores e leitoras,

Já é fevereiro, e como diz a canção, em fevereiro tem carnaval, que nes-
te ano cai no fi nal do mês. Isto quer dizer que começaremos a Quaresma 
em março. Quaresma no Brasil é tempo de Campanha da Fraternidade, que 
deve ser vivida no espírito quaresmal, tempo de conversão e penitência. A 
Campanha tem sido um momento forte de evangelização, quando a Igreja 
anuncia à sociedade as exigências do Evangelho e as consequências práti-
cas da fé na nossa vida pessoal e em sociedade. Em geral o tema da campa-
nha pauta a refl exão do Povo de Deus durante o ano todo. 

Uma ação evangelizadora de tal envergadura necessita de uma boa 
preparação. Esta preparação já começa em nível nacional no ano anterior, 
quando se escolhe o tema e a partir daí se elaboram o texto base, os car-
tazes, o hino e os diversos subsídios como a Via Sacra, os roteiros de en-
contros para os diversos grupos, e muito mais. Finalmente chegamos na 
Arquidiocese e neste ano, em fevereiro, temos a chance de preparar bem a 
Campanha. Este número do Informativo traz bastante material para nossa 
informação e refl exão sobre o tema. Não deixemos passar esta oportuni-
dade. Participemos dos encontros de preparação, leiamos o texto-base, 
organizemos grupos de refl exão e, sobretudo, levemos a campanha para 
os ambientes nos quais vivemos, na família, na escola, no trabalho, nas as-
sociações, nos bairros, enfi m, que ela ganhe as ruas, as praças e os meios 
de comunicação.

Vamos falar dos biomas brasileiros, que são o espaços onde a vida 
acontece. Portanto vamos falar da vida, ameaçada e em perigo, devido à 
destruição da natureza. Já tratamos deste assunto outras vezes em pers-
pectivas diferentes. Voltamos a ele porque é fundamental. Quando não se 
respeita a natureza que é onde a vida acontece, a vida humana degrada-se, 
e a violência impõe-se como norma nas relações sociais.

Este ano começou com a vinda à tona da degradação do sistema pe-
nitenciário no nosso país. Todos sabíamos das péssimas condições dos en-

carcerados, mas os massacres daqueles dias mostraram uma degradação 
moral que clama aos céus. Esta degradação atinge a todos nós e somos 
tentados a considerar nossos semelhantes verdadeiros animais selvagens, 
merecedores de tortura e morte. Quando não se respeita a vida, se abre 
uma brecha moral por onde entram as maiores perversidades e absurdos 
que levam a comportamentos que ferem a dignidade humana. A Igreja tem 
sido profética na escolha dos temas das campanhas. Este tema também há 
uma preocupação central do atual pontifi cado. O papa Francisco coloca a 
questão ecológica como uma exigência da nossa fé. 

Neste ano mariano queremos aprofundar nossa devoção à Maria e co-
locar-nos sob sua proteção. Neste mês temos a festa de Nossa Senhora de 
Lourdes. No lugar das aparições, onde está o santuário ocorrem milhares de 
doentes em busca de cura e conforto. Neste contexto somos todos convidados 
a tomar consciência da realidade da doença na nossa vida. Como tratamos os 
doentes na nossa família e na comunidade? Temos a pastoral da saúde or-
ganizada? Há doentes abandonados no nosso bairro? Participamos de ações 
visando a melhoria dos serviços de saúde? Estamos atentos às políticas públi-
cas dos governantes eleitos por nós? Como comunidade de fé rezamos com 
os doentes e pelos doentes? Que Nossa Senhora nos ensine e ajude a sermos 
mais atenciosos com nossos irmãos e irmãs doentes e suas famílias. 

Fevereiro também é tempo de volta às aulas. Como é importante ter 
um ensino de qualidade. Aí também não podemos nos omitir. Se você tem 
fi lhos na escola não deixe de participar das reuniões de pais e mestres, in-
teressando-se pelo que acontece na sala de aula, se você é gestor, professor 
ou exerce qualquer função na educação, não se esqueça de sua vocação 
cristã sendo sal e luz na sociedade. Se você é estudante, leve a sério os es-
tudos, pois este tempo precioso não volta mais. 

Agradecemos a Deus a presença das escolas católicas na nossa Arqui-
diocese e pedimos a Deus que elas continuem a ser evangelizadoras. 

Que Deus nos abençoe a todos e que este mês de fevereiro seja vivido 
conforme a sua vontade.

Quando não se 
respeita a natureza 
que é onde a vida 
acontece, a vida 
humana se degrada, 
e a violência se impõe 
como norma nas 
relações sociais.

Dom Sérgio Eduardo Castriani
Arcebispo de Manaus

Cúria Arquidiocesana
Quadro Informativo Mensal – Dezembro 2016

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

06/12/2016 Pe. Charles Cunha da Silva, Diocesano Pároco Área Missionária Sagrada Familia – Tarumã – Data da posse: 30/12/2016, às 19h30

20/12/2016 Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos Vigário Geral

20/12/2016 Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos Vigário Episcopal

29/12/2016 Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima, CSSR Pároco Paróquia Coração Imaculado de Maria

29/12/2016 Pe. Paulo Henrique Ribeiro Inácio, CSSR Pároco Área Missionária Santana

29/12/2016 Pe. Manoel Leocárpio Soares, CSSR Vigário Paroquial Santuário Nossa Senhora Aparecida

29/12/2016 Pe. Thomas Joseph Mcintosh, CSSR Vigário Paroquial Santuário Nossa Senhora Aparecida

29/12/2016 Pe. Ronaldo Mendonça de Oliveira, CSSR Vigário Paroquial Paróquia São Lázaro

29/12/2016 Pe. Valter de Freitas Oliveira, CSSR Vigário Paroquial Paróquia São Lázaro

29/12/2016 Pe. Ney Antonio Barreto Ribeiro, CSSR Vigário Paroquial Área Missionária Santíssimo Redentor

NOMEAÇÃO

DATA NOME MUNUS

20/12/2016 Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos Membro do Conselho Administrativo da Arquidiocese de Manaus

20/12/2016 Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos Colégio de Consultores
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Texto e fotos: Ana Paula Lourenço
 

No dia em que se celebrou a Epifania do Senhor, domingo, 8 
de dezembro, aconteceu a ordenação presbiteral dos freis 

capuchinhos Smaley Sarmento e Felipe Gentil, pela imposição 
das mãos do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Cas-
triani, em solenidade ocorrida na Comunidade Santo Antônio, 
da Área Missionária Cidade de Deus.

Após a leitura do Evangelho, o custódio dos Frades Menores 
Capuchinhos do Amazonas e Roraima, frei Carlo Maria, apresentou 
os freis Smaley e Felipe ao arcebispo metropolitano de Manaus, 
Dom Sérgio, afi rmando serem eles dignos de receber a ordem do 
presbiterato. Em seguida o arcebispo proferiu algumas palavras 
em que relacionou à festa da Epifania com o momento em que or-
denou dois padres, afi rmando que eles devem, assim como Jesus, 
ser sal da terra e luz do mundo, dentro da comunidade e da igreja 
que estiverem. “Ao se ordenarem presbíteros, receberam o poder 
de consagrar e de pregar nas comunidades. Vocês são chamados 
a serem sacerdotes na perspectiva da missão, serviço aos pobres, 
a estar em saída pregando o Evangelho a todos os povos. Peço ao 
Senhor que proteja vocês e que sejam padres verdadeiros e como 
Jesus sejam sal da terra e luz do mundo”, disse Dom Sérgio, que em 
seguida pediu para os frades prostrarem-se, como sinal de sua 
total entrega a Deus, enquanto todos entoavam a ladainha dos 
santos, dando continuidade ao rito de ordenação.

Em seguida, houve a imposição das mãos do bispo e presbí-
teros sobre os frades. Terminada a prece de ordenação, os eleitos, 
com o auxílio de outros presbíteros, foram revestidos com a estola 
sacerdotal e a casula. Em seguida, de joelhos, as palmas das mãos 

dos ordenados foram ungidas pelo bispo com o óleo do santo Cris-
ma. Logo após, o bispo amarrou as mãos dos ordenados, que foram 
desamarradas por suas mães. Por fi m, como sinal de acolhimento 
aos neossacerdotes, o bispo e os presbíteros presentes os abraça-
ram. Após isso, seguiu-se a liturgia eucarística, onde os ordenados 
exerceram, pela primeira vez, o seu ministério, concelebrando-a 
com o bispo e os outros membros do presbitério.

Ao fi nal, Frei Carlo Maria, missionário italiano, custódio dos 
frades menores capuchinhos do Amazonas e Roraima, ao recor-
dar que neste dia celebrou-se a festa da Epifania, a festa da luz, 
da manifestação de Jesus, afi rmou que esta ordenação foi uma 
grande alegria para a ordem dos frades menores capuchinhos 
e que a Arquidiocese ganhou dois presentes, dois novos sacer-
dotes dedicados. “Manaus vive momentos difíceis de trevas, 
mas Deus providencia colaboradores para que a luz de Cristo se 
espalhe pelo mundo. Meus queridos irmãos, sejam luz, sejam 
sacerdotes que levam a luz de Cristo”, desejou o custódio, que 
também agradeceu aos pais de frei Smaley e de frei Felipe por 
terem nutrido essa vocação neles. Frei Carlo também entregou a 
eles uma bênção apostólica do Papa Francisco. 

Frei Francisco Areque, pároco da Área 
Missionária Cidade de Deus, comentou 

a alegria de ver dois religiosos ca-
puchinhos seguindo o caminho do 

sacerdócio, para servir melhor o 
povo de Deus, uma Igreja que ne-

cessita de padres. “Eu me sinto 
feliz de chegar a esse ponto 

de modo exitoso. Eu, 

que tenho 34 anos de sacerdote, 40 de religioso e com 61 de 
idade, fi co muito feliz ao ver que atrás da gente vem alguém 
caminhando, jovens, e isso é muito gratifi cante. Fico feliz de 
vê-los aqui cumprindo essa etapa, chegando lá. E isso é gratifi -
cante para gente. Quero louvar a Deus e agradecer pelos irmãos 
e irmãs que acompanharam frei Felipe e frei Smaley. Às famí-
lias deles, onde a fé brotou, onde plantaram a sementinha da 
fé que frutifi cou”, afi rmou frei Areque que também agradeceu 
a presença do arcebispo que, por várias vezes em 2016, esteve 
na área missionária em várias ocasiões, e afi rmou ser maravi-
lhoso iniciar 2017 com a presença de Dom Sérgio. Frei Areque 
ressaltou também a benção vinda do céu em forma da chuva 
torrencial que caiu durante o momento da ordenação, advinda 
do aspersório dos anjos de Deus.

O neossacerdote, Frei Smaley Sarmento, fez os agradecimen-
tos, reforçando as palavras dos freis Carlo e Areque e recordando 
o apoio recebido por todos. “Deus é o grande motivador de tudo 
isso. Nessa celebração isso fi cou muito claro. Agradecemos as 
onze comunidades, a cada um e cada uma que doou, seu tempo, 
seu trabalho, seu esforço e, acima de tudo, sua fé. Temos ainda 
muitas coisas para realizar, e possamos continuar unidos, ven-
cendo as difi culdades e nossas fraquezas. Obrigado a toda a Área 
Missionária Cidade de Deus, irmãs clarissas capuchinhas, a todos 
os religiosos e religiosas e a toda a Arquidiocese de Manaus, da 
qual fazemos parte, e a Dom Sérgio que tem nos acompanhado 
muito de perto. Essa Eucaristia de ação de graças é exatamente 
um encontro de irmãos em Cristo. Que Ele possa continuar a sua 
obra já iniciada em cada um de nós e que nos deixemos moldar 
por Ele”, disse frei Smaley Sarmento.

Senhor que proteja vocês e que sejam padres verdadeiros e como 
Jesus sejam sal da terra e luz do mundo”, disse Dom Sérgio, que em 
seguida pediu para os frades prostrarem-se, como sinal de sua 
total entrega a Deus, enquanto todos entoavam a ladainha dos 
santos, dando continuidade ao rito de ordenação.

Em seguida, houve a imposição das mãos do bispo e presbí-
teros sobre os frades. Terminada a prece de ordenação, os eleitos, 
com o auxílio de outros presbíteros, foram revestidos com a estola 
sacerdotal e a casula. Em seguida, de joelhos, as palmas das mãos 

Frei Francisco Areque, pároco da Área 
Missionária Cidade de Deus, comentou 

a alegria de ver dois religiosos ca-
puchinhos seguindo o caminho do 

sacerdócio, para servir melhor o 
povo de Deus, uma Igreja que ne-

cessita de padres. “Eu me sinto 
feliz de chegar a esse ponto 

de modo exitoso. Eu, 

muitas coisas para realizar, e possamos continuar unidos, ven-
cendo as difi culdades e nossas fraquezas. Obrigado a toda a Área 
Missionária Cidade de Deus, irmãs clarissas capuchinhas, a todos 
os religiosos e religiosas e a toda a Arquidiocese de Manaus, da 
qual fazemos parte, e a Dom Sérgio que tem nos acompanhado 
muito de perto. Essa Eucaristia de ação de graças é exatamente 
um encontro de irmãos em Cristo. Que Ele possa continuar a sua 
obra já iniciada em cada um de nós e que nos deixemos moldar 
por Ele”, disse frei Smaley Sarmento.

Arquidiocese ganha dois 
novos padres religiosos

ORDENAÇÃO
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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.

Irmã Cidinha Batista 
Discípula do Divino Mestre

A simbologia da água na Liturgia
No Lava-pés: Refere-se à dimensão batismal; para se ter 

parte com Cristo, tem que deixar ele lavar os pés. Indica o mis-
tério do mandato do Senhor sobre a caridade fraterna, gesto 
que exprime a nossa adesão a Jesus em seu Mistério Pascal. 

Preparação da água benta fora da celebração, para ser 
usada nas bênçãos, como recordação de Cristo, água viva, e 
de nossa inserção Nele pelo Batismo (RB 1085 – 1114). Na 
aspersão de pessoas e objetos numa bênção. Nas pias de 
água benta na entrada de algumas Igrejas: para persig-
nar-se como sinal de purifi cação e recordação do batismo.

Do início ao fi m da Bíblia encontramos muitas referências 
a respeito da água: águas primordiais caóticas; dilúvio; pas-
sagem pelo mar vermelho; água da rocha para salvar o povo 
de morrer de sede no deserto; passagem pelo rio Jordão rumo 
a Terra Prometida; águas da tribulação; promessa de abun-
dância de água no deserto nos tempos messiânicos; desejo 
e nostalgia de Deus (sobretudo nos salmos) sob a fi gura da 
sede; batismo de penitência ministrado por João Batista no 
rio Jordão; batismo de Jesus; água para as abluções da lei ju-
daica transformada em vinho nas bodas de Caná; promessa 
de água viva por parte de Jesus no diálogo com a samaritana; 
água que brotou do lado aberto de Cristo na Cruz; batismo 
em nome de Jesus; as águas do rio da vida no Apocalipse... 
Portanto, a água sempre foi e sempre será sinal de vida, de 
abundância; portanto, precisamos cuidar muito deste bem 
tão precioso.

Toda a Liturgia é feita de gestos e sinais simbólicos que 
comunicam e trazem presente a força da Páscoa de Jesus 
que toca o coração das pessoas. Se faz necessário acolher 
em nossas celebrações litúrgicas elementos simbólicos, 
compatíveis com a nossa fé e que ajudem a liturgia chegar 
até o povo.

A palavra “símbolo” tem sua origem no latim SYMBOLUM, 
que signifi ca “marca, símbolo” este, por sua vez, é derivado do 
grego clássico SIMBOLON, que signifi ca “senha garantia”. O sím-
bolo junta duas realidades, convergindo em um único ponto. 
Ele atinge a nossa imaginação; evoca, traz presente, revela uma 
mensagem, referente a uma realidade não visível. Neste artigo, 
vamos destacar, brevemente, a simbologia da água e seu uso 
na Liturgia.

“As águas simbolizam a totali-
dade, a matriz de todas as possibi-
lidades de existência; símbolo da 
vida e da fecundidade. O contato 
com a água implica sempre rege-

neração porque é seguida de 

um novo nascimento” (Dicionário de Liturgia). Tertuliano diz 
que a água é sede do Espírito divino; a ela foi ordenado que 
produzisse todos os seres vivos. Na Liturgia a água signifi ca 
também a efi cácia do sangue redentor de Cristo, comparado a 
uma água que lava. Vejamos alguns exemplos: 

No Batismo, a descida do catecúmeno à fonte batismal é 
também semelhante à descida de Cristo à mansão dos mortos e 
a sua ressurreição. Refere-se a um duplo movimento – entrar nas 
águas (submergir, ser sepultado, fundir-se, afogar, morrer) e de-
pois sair delas (renascer, salvar-se) – signifi ca nossa comunhão-
-participação na morte e ressurreição de Cristo (Rm 3, 6-11). A 
água é sinal e portadora do Espírito Santo, que regenera, cria a 
vida nova de Cristo em nós, forma a comunidade como corpo de 
Cristo (1Cor 12,13) e a envia em missão libertadora, criadora de 
vida nova no âmbito pessoal, comunitário e social. O batismo 
pode ser realizado por: Ablução (lavar, deixar cair água na cabeça 
do batizando) ou Imersão (submergir e depois tirar). Realiza-se 
normalmente, numa fonte (ou pia) batismal. Há uma oração 
sobre a água (bênção da água batismal): Tanto na vigília pascal 
como no batismo de crianças e adultos, é feita esta oração.

Na Vigília Pascal: aspersão de toda a assembleia cele-
brante, depois da renovação das promessas batismais. Nas 
celebrações dominicais: aspersão da assembleia, especial-
mente no tempo Pascal e também em alguns domingos do 
tempo comum. Na dedicação de uma Igreja: o Bispo benze 
a água e com ela asperge o povo, que é o templo espiritual, as 
paredes da igreja e o altar. 

No momento da preparação das ofertas: usa-se o 
Lavabo, expressando o desejo da purifi cação interior. É rea-
lizado pelo presidente da celebração nos ritos de preparação 
das oferendas e depois da purifi cação e distribuição da Sagrada 
Comunhão.

 

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – FEVEREIRO/2017
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Hb 12,4-7.11-15
Sl 102(103),1-2.13-14.17-18a 
(R/. cf. 17)
Mc 6,1-6

Apresentação do Senhor
Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18
Sl 23(24),7-10 (R/. 10b) 
Lc 2,22-40

S. Brás e S. Oscar
Hb 13,1-8
Sl 26(27), 1.3.5.8b-9b (R/. 1a)
Mc 6,14-29

S. Maria no Sábado
Hb 13,15-17.20-21
Sl 22(23),1-6 (R/. 1)
Mc 6,30-34

5º COMUM
Is 58,7-10 / Sl 111(112),4-7.8a-9
(R/. 4a.3b) / 1Cor 2,6-10 
Mt 5,13-16

S. Paulo Miki e comps.
Gn 1,1-19 / Sl 103(104),1-2a.5-
-6.10.12.24.35c (R/. 31b)
Mc 6,53-56

Gn 1,20-2,4a
Sl 8,4-9 (R/. 2a)
Mc 7,1-13

S. Jerônimo Emiliani
S. Josefi na Bakhita 
Gn 2,4b / 9.15-17 Sl103(104),
1-2a.27-28.29b-30 (R/. 1a)

Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-5 (R/. cf. 1a)
Mc 7,24-30

S. Escolástica
Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5-7 (R/. cf. 1a)
Mc 7,31-37

N. Senhora de Lourdes
Is 66,10-14c
(Sl) Jt 13,18bcde.19 (R/. 15,9d)
Jo 2,1-11

6º COMUM
Eclo 15,16-21 / Sl 118(119),
1-2.4-5.17-18.33-34 (R/. 1)
1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37

Gn 4,1-15.25
Sl 49(50), 1.8.16bc-17.20-21 
(R/. 14a) / Mc 8,11-13

Ss. Cirilo e Metódio
Gn 6,5-8; 7,1-5.10 / Sl 28(29), 
1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R/. 11b)
Mc 8,14-21

Gn 8,6-13.20-22
Sl 115(116b),12-15.18-19 (R/. 17a)
Mc 8,22-26

Gn 9,1-13
Sl 101(102),16-21.29.22-23 
(R/. 20b) / Mc 8,27-33

Ss. Fundadores dos Servitas
Gn 11,1-9 / Sl 32(33), 
10-15 (R/. 12b)
Mc 8,32-9,1

S. Maria no Sábado
Hb 11,1-7
Sl 144(145), 2-5.10-11 (R/. cf. 1b)
Mc 9,2-13

7º COMUM
Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102(103),
1-4.8.10.12-13 (R/. 1a.8b)
1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48

Eclo 1,1-10
Sl 92(93),1-2.5 (R/. 1a)
Mc 9,14-29

S. Pedro Damião
Eclo 2,1-13 / Sl 36(37),
3-4.18-19.27-28.39-40 
(R/. cf. 5) Mc 9,30-37

Cátedra de S. Pedro, apóstolo
1Pd 5,1-4
Sl 22(23),1-6 (R/. 1)
Mt 16,13-19

S. Policarpo
Eclo 5,1-10
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
Mc 9,41-50

Eclo 6,5-17
Sl 118(119), 12.16.18.27.34-35
(R/. cf. 35a) / Mc 10,1-12

S. Maria no Sábado
Eclo 17,1-13
Sl102(103),13-18a (R/. cf. 17)
Mc 10.13-16

8º COMUM
Is 49,14-15 / Sl 61(62),2-3.6-9b 
(R/. 2a.3a) / 1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34

Eclo 17,20-28
Sl 31(32),1-2.5-7 (R/. 11a)
Mc 10,17-27

Eclo 35,1-15
Sl 49(50),5-8.14.23 (R/. 23b)
Mc 10,28-31
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Missão

Texto e foto: Érico Pena

Criado com o objetivo de gerar a interação dos saberes em busca 
da aproximação da verdade, contemplando elementos da racionali-
dade, da natureza, do homem e também da espiritualidade, o Grupo 
Estratégico de Estudos da Amazônia (GEEA), vem atuando há uma dé-
cada dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
tendo à frente o Dr. Geraldo Mendes dos Santos, atual coordenador e 
organizador das atividades do grupo que se reúne a cada dois ou três 
meses para debater os mais variados temas.

Segundo Dr. Geraldo, o grupo nasceu em 2007 quando o Dr. Adal-
berto Val ainda era diretor da instituição e idealizador do projeto, de lá 
para cá, muitas mentes pensantes das mais variadas áreas do conhe-
cimento, já participaram das palestras organizadas pelo grupo com 
o objetivo de interagir cientistas com membros da sociedade. Mas 
engana-se quem pensa que o GEEA é um grupo fechado, na realidade 
é um grupo dinâmico e que está sempre aberto para novos membros, 
possui uma equipe básica que forma o núcleo e uma rotatividade 
que gira em torno de 35 a 40 pessoas. “Os temas são abrangentes 
e interessantes para a ciência, para a sociedade, para os tomadores 
de decisão e sempre abordado por uma pessoa altamente gabaritada 
para falar sobre o referido assunto e depois gerar um debate aberto 

entre os participantes. Inclusive três religiosos já foram palestrantes 
no GEEA: Dom Luiz Soares, falando sobre Religião e Ciência: Dom Sér-
gio Castriani, falando sobre Ética e Cidadania; e Padre Francisco Paulo, 
falando sobre Razão e Espiritualidade. O resultado de todo esse tra-
balho é compilado em livros, sete que já foram publicados em papel e 
duas edições que estão em versão digital”, comentou o coordenador.

Apesar de cientista, Dr. Geraldo é um pesquisador de mente aberta 
para todas as formas de conhecimento e reconhece a importância da 
religião para ciência e vice-versa, como por exemplo a Campanha da 
Fraternidade (CF) desse ano, que explora o tema “Biomas Brasileiros”. “A 
nossa concepção de ciência é de uma ciência que tem uma conotação 
religiosa, mas não uma religião dogmática e nem de seitas, mas sim 
no sentido de religar conhecimentos, propósitos, capacidade intelectual 
e esforço mental. No caso da CF, a ligação de ciência/religião se faz de 
forma perfeita, pois mostra a igreja católica tratando com fé, assuntos 
estudados pela ciência, como os biomas”, explicou.

“Historicamente parecia que igreja e religião trabalhavam sempre 
separadas, hoje estamos num ponto de convergência de novo, onde 
não se vê mais tanta ruptura, pois as questões científi cas estão tão 
bem estudadas e percebidas por meio de instrumentos de medições e 
calibrações, que a gente percebe uma aproximação entre o elemento 
biológico/físico e o mental/espiritual”, completou o pesquisador.

Contribuição
“Líderes comunitários, políticos, 
empresários, militares, artistas, 
poetas e escritores, alunos e 
professores, e é claro, representantes 
da arquidiocese (padres e bispos) 
já se fi zeram presente em nossos 
debates e deram sua signifi cativa 
contribuição ao longo desses 10 anos 
de GEEA que, conta com o apoio 
total do atual gestor da instituição, 
Dr. Luiz Renato França e 
certamente todos os 
futuros diretores terão 
a mesma atitude”.

Dr. Geraldo Mendes 

Um grupo com a missão de interagir ciência, 
religião e outras formas de conhecimento 

GEEA 
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DEFENDER, CULTIVAR E GUARDAR A CRIAÇÃO
Fr. José Faustino Fernandes, TOR

Deus Pai Misericordioso, num esquema de seis dias criou a luz, 
o céu, a terra, o mar, os luzeiros, os seres vivos, o homem e a mu-
lher. Por meio de Sua Palavra criadora, criou todos os seres vivos e 
os modelou por meio da terra. Aos seres humanos, Sua imagem, 
deu-lhes o livre-arbítrio, o poder de escolha, e com ele, o discerni-
mento e a consciência. “Ele viu que tudo era bom” (Gn 1-11) e deu a 
capacidade de “escolher a vida ou a morte” (Dt 30, 19-20). Mas, o fe-
chamento dos corações dos seres à Sua imagem (Sl 95,8), dos Seus 
fi lhos, acarretou tragédias na família humana, através do egoísmo 
e do endeusamento de si, trazendo sofrimentos a si e ao meio am-
biente. Entretanto, o Bom Pai não abandonou seus fi lhos: “Eu vi a 
opressão sobre meu povo no Egito, ouvi o grito de a� ição diante dos 
opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos” (Ex 3, 7).

A Igreja Católica é Mãe e Mestra e, em sã sabedoria, sempre 
educa seus fi lhos na fé e os orienta para não tirarem os olhos e os 
pés da realidade que os cerca. Com sua voz profética, neste ano, faz 
soar aos quatro ventos um clamor que diz respeito à questão ecoló-
gica. Assim, faz chegar aos ouvidos de seus fi lhos o que a Campanha 
da Fraternidade de 2017 cujo objetivo é “cuidar da criação de modo 
especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações 
fraternas com a vida e a cultura dos povos à Luz do Evangelho”.

Como fi lhos, somos parte da grande família humana e, de um 
modo especial somos da família cristã. Fomos gerados dentro de 
um conjunto chamado ecossistema. Esse conjunto de ecossistemas 

é uma das confi gurações familiares das quais fazemos parte. Entra-
mos nesse dinamismo natural, sem pedir licença e pouco ou nada 
esforçamo-nos para compreender a realidade que existe anterior a 
nós. Sem conhecer, não há compreensão e nem interesse em respei-
tar. Não havendo respeito, não há cuidado. É apenas isso que falta.

Com nossos clamores ouvidos pelo Pai Misericordioso e orienta-
dos pela Mãe Igreja, nos é reforçado o convite à conversão, constatan-
do que os maiores prejudicados somos nós e nossos fi lhos, a geração 
que está aos nossos cuidados. Precisamos considerar que somos fi lhos 
de uma grande miscigenação brasileira. Somos nascidos nos seis bio-
mas brasileiros e com eles sofremos infl uências negativas desde a che-
gada dos primeiros colonizadores. Entramos no acirrado mecanicismo 
da necessidade da subsistência, mesmo que tenha que destruir. “Com 
efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo 
como que em dores de parto, e não somente ela, mas também nós, 
que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, espe-
rando a condição fi lial, a redenção de nosso corpo” (Rm 8, 22-23).

O Papa Francisco, na Festa de Pentecostes de 2015, sob a inspira-
ção divina, apresentou a “Carta Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado 
da Casa Comum”. Este documento conduziu a maioria das pessoas da 
grande família humana a refl etir sobre o meio ambiente, no qual vive-
mos, como sendo uma Casa Comum. A temática abordada contribuiu 
para que todos pudéssemos constatar e discutir sobre o perigo que 
todos os seres vivos correm, quando há o desprezo das leis da natureza.

A mudança de mentalidade é um dos favores que retarda a 
nossa conversão. Mais uma vez estamos diante de um assunto que 

espera uma resposta comprometedora da parte de cada um de 
nós, como fi lhos diletos do Pai Misericordioso. É necessário tomar 
consciência primeiramente. Depois, conscientizar nossas famílias e a 
sociedade não somente sobre a preservação dos ecossistemas, mas, 
também, sobre os desafi os globais que nós, dentre muitos países, 
enfrentamos para driblar a fome, a seca, o desmatamento, a polui-
ção dos rios e igarapés e as tendências ao acúmulo, ao supérfl uo e 
ao descartável. Existem coisas simples e básicas que todos podere-
mos fazer para continuarmos desfrutando das riquezas dos recursos 
naturais que nossos biomas nos oferecem sem que sofram grandes 
impactos: plantando árvores, economizando água, economizando 
energia elétrica, reciclando lixo, utilizando menos o carro e certa-
mente juntos poderemos decidir por mais gestos concretos. 

Não podemos apenas esperar que nossos representantes 
políticos resolvam. “Um cristão que não seja revolucionário 
neste tempo, não é cristão” (Papa Francisco, in DOCAT, sobre o 
livro). Não conseguiremos defender a vida, sem considerar o 
que gera vida. Com toda a criação a nossa vida também corre 
perigo. Protegê-la é defendê-la. Cultiva-la é preparar uma cul-
tura que gera vida. Guardá-la é conserva-la. Faz parte de nossa 
missão enquanto família cristã sair em defesa da vida e dedicar 
um tempo para ir onde a vida está correndo perigo, começando 
em nossa própria família, em nossa própria casa. 

Que Deus Pai Misericordioso nos ajude a resgatar tudo o que 
“Ele viu que era bom” quando realizou a criação.

Paz e bem!



Antonio Ximenes

O Sul do Amazonas, que reúne sete cidades: Lábrea, Boca do 
Acre, Canutama, Humaitá, Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã, vive 
o drama do desmatamento e responde por 75% da área desmata-
da no Estado. A atuação de grileiros de terras, pecuaristas ilegais, 
madeireiros clandestinos e todo tipo de aventureiros, tem afetado 
essa região, que é conhecida como “Arco do Desmatamento”. A 
maior parte deste crime ambiental acontece em assentamentos 
federais, como do Juma, por exemplo, em Apuí.

De agosto de 2015 à julho de 2016 o desmatamento foi de 
7.989 km² na Amazônia, 29% maior que o período anterior, se-
gundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 
O Estado do Amazonas, que é o maior da Federação brasileira, e 
de maior preservação de fl orestas tropicais do mundo, pois 97% 
de sua área total ainda esta intacta, saiu de uma área desmatada 
de 42% em 2015 em relação a 2014, para ‘alarmantes’ 54% de 
2015 em relação a 2016 (de julho a agosto).

Mas se de um lado há aumento de desmatamento nessa 
região, de outro, o Governo Federal, no fi nal da gestão Dilma 
Rousseff , criou uma área de mais de 3,5 milhões de hectares de 
preservação permanente nas cidades de Apuí, Novo Aripuanã e 
Manicoré. Mas essa medida de Brasília, no apagar das luzes do 
governo da presidente cassada com o impeachment, não foi su-
fi ciente para aplacar a sanha de destruição em grande escala dos 
criminosos ambientais.

O Governo do Amazonas, a partir do titular da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Antônio Stroski, vem traba-
lhando para diminuir o desmatamento na região, com medidas 
de fortalecimento dos órgãos ambientais municipais dessas 
sete cidades. “Estamos trabalhando para a criação de 
um selo verde dessa região fragilizada, com vistas a 
diminuir o desmatamento e identifi cando a origem da 
madeira; mas, sobretudo, auxiliando os prefeitos com 
dados técnicos das áreas afetadas, recursos humanos, 
equipamentos e repasses fi nanceiros”, comentou.

CRISE
Com a crise econômica e fi nanceira que desestabiliza 

à nação brasileira e o sucateamento dos órgãos de contro-
le, como o Ibama, o cenário tende a se agravar ambiental-
mente. Especialistas em mudanças climáticas, já apontam que 

os números de 2017 em relação a 2016, no Sul do Amazonas e 
na Amazônia, como um todo, deve ultrapassar mais de 8,5 mil 
quilômetros quadrados de desmatamento. Se essa previsão se 
confi rmar, representará um revés ambiental sem precedentes 
nos últimos três anos, justamente quando o planeta, através do 
Acordo Climático de Paris, com chancela da ONU (Organização das 
Nações Unidas), chegou ao entendimento de que a temperatura 
da Terra não pode se elevar a 1,5 graus Celsius até 2100.

Mas, com o aumento da devastação das fl orestas tropicais, 
especialmente da Amazônia, a humanidade poderá experimen-
ta as maiores tragédias ambientais. Cientistas ligados à ONU 
projetam em suas pesquisas climáticas o surgimento de gigan-
tescos maremotos; elevação em até 40 centímetros do nível dos 
mares (com o desgelo); incêndios sem precedentes; pestes; que-
bras globais de safras; fome.

Fonte: Agência de Notícias Fides

“Falar de cárcere signifi ca falar de uma fábrica 
da tortura, que produz a violência e produz mons-
tros. É um ambiente estressante e barbárie é cons-
tante”, diz o padre Valdir João Silveira, coordenador 
nacional da Pastoral Carcerária no Brasil em texto 
enviado à Agência Fides. Após a notícia da tragédia 
que aconteceu no início de janeiro na penitenciária 
Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, onde, segun-
do a Secretaria de Segurança do Amazonas, foram 
mortas 56 pessoas, existem muitas queixas de fa-
mílias e instituições que colaboram no cuidado de 
prisioneiros neste centro e em outros centros peni-
tenciários do país.

“Nós só encontramos pessoas feridas, celas 
cheias e alimentação ruim. O que aconteceu com 
Compaj, acontece em diferentes lugares do Bra-
sil, no Rio Grande do Norte, em Rondônia e Pa-
raná ... É uma bomba-relógio que pode explodir 
a qualquer momento, em todo o país “, reiterou 
padre Valdir.

De acordo com o padre, todos os dias há di-
ferentes distúrbios no país, mas apenas os mais 
importantes são relatados na imprensa. As revoltas 
são motivadas por superlotação e talvez só vai di-
minuir após o governo tomar uma série de medi-
das. A primeira seria a de prestar assistência jurídi-
ca aos presos, que passam muito tempo de espera 
antes de serem processados. O sacerdote destacou 
que muitos presos que estão à espera de julgamen-
to estão em celas com presos já condenados.

De acordo com as agências de notícias locais, 
a situação não é pacífi ca e o governo autorizou 
envio de forças federais para três estados (Ama-
zonas, Rondônia e Mato Grosso) para conter os 
motins nas prisões destas regiões. Após o caso de 
Manaus, houve o massacre de Monte Cristo, em 
Boa Vista (Roraima), em 6 de janeiro, onde foram 
mortos 33 presos, de acordo com a imprensa local 
em retaliação aos fatos de Manaus.

Agência do 
Vaticano denuncia 
situação das 
prisões no Brasil

Sul do Amazonas 
é responsável por 75% 
do desmatamento do Estado

ENCÍCLICA

Sua Santidade, o Papa Francisco, através da Encíclica 
‘Laudato Si’, alertou a humanidade sobre os riscos abissais 
que corremos com a devastação ambiental. O arcebispo 
de Manaus, Dom Sérgio Castriani, tem sido um defensor 
das populações ribeirinhas, indígenas e das famílias que 
vivem na fl oresta, na busca de uma consciência mais sóli-
da de preservação ambiental.

Mas tem sido uma luta muito difícil, porque faltam re-
cursos fi nanceiros, vontade política e iniciativas mais amplas 
da sociedade civil e dos governos nas três esferas (Federal, 

Estadual e Municipal), para deter os criminosos 
ambientais. A comunidade internacional, 
por sua vez, também tem contribuído pouco 
para gerar riquezas sustentáveis na fl oresta, 
com vistas à evitar o desmatamento des-
mensurado. O Governo do Amazonas, por 
exemplo, criou a mais avançada Lei de Ser-
viços Ambientais, que facilita o investimento 
em projetos sustentáveis, como piscicultura, 
fruticultura e manejo fl orestal ordenado; 
mas não tem recebido recursos sufi cientes 

para melhorar a qualidade de vida das populações 
que vivem no interior da maior fl oresta tropical do mundo.

lhando para diminuir o desmatamento na região, com medidas 
de fortalecimento dos órgãos ambientais municipais dessas 
sete cidades. “Estamos trabalhando para a criação de 
um selo verde dessa região fragilizada, com vistas a 
diminuir o desmatamento e identifi cando a origem da 
madeira; mas, sobretudo, auxiliando os prefeitos com madeira; mas, sobretudo, auxiliando os prefeitos com 
dados técnicos das áreas afetadas, recursos humanos, 
equipamentos e repasses fi nanceiros”, comentou.

Com a crise econômica e fi nanceira que desestabiliza 
à nação brasileira e o sucateamento dos órgãos de contro-

Estadual e Municipal), para deter os criminosos 
ambientais. A comunidade internacional, 
por sua vez, também tem contribuído pouco 
para gerar riquezas sustentáveis na fl oresta, 
com vistas à evitar o desmatamento des-
mensurado. O Governo do Amazonas, por mensurado. O Governo do Amazonas, por 
exemplo, criou a mais avançada Lei de Ser-
viços Ambientais, que facilita o investimento 
em projetos sustentáveis, como piscicultura, 
fruticultura e manejo fl orestal ordenado; 
mas não tem recebido recursos sufi cientes 

para melhorar a qualidade de vida das populações 
que vivem no interior da maior fl oresta tropical do mundo.
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ATIVIDADES

MISSAS
Segunda-feira, às 18h, na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima (Matriz)
Terça-feira, às 18h, na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima (Matriz)
Quarta-feira, às 18h, na Comunidade Jesus Bom Pastor
Quinta-feira, às 18h30, na Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida
Sexta-feira, às 18h, na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima (Matriz)
Sábado, às 18h, na Comunidade Santa Luzia / às 
18h, na Comunidade Jesus Bom Pastor / às 19h, 
na Comunidade São Francisco
Domingo, às 8h, na Comunidade Nossa Senhora 
de Fátima (Matriz) / às 16h, na Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida / às 19h, na Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima (Matriz)

 

FESTEJOS DA PADROEIRA
Novena: 3 a 12 de maio

Arraial: 6, 7, 13 e 14 de maio
Festa: 13 de maio, às 5h, carreata com a bênção 

de veículos e 17h, procissão seguida de missa

35 anos de evangelização 
no Careiro Castanho

Padre Gilberto Nobre dos Santos, pertence a con-
gregação dos Oblatos de Maria Virgem (OMV). 
Nascido no dia 4 de outubro de 1985, na cidade 
de Jundiaí/São Paulo, é fi lho de Geraldo Nobre dos 
Santos e Aparecida Cândida dos Santos e é o quarto 
fi lho de seis. Foi coroinha na comunidade de San-
ta Maria Goretti, pertencente a Paróquia São João 
Batista Jundiaí-SP dos seis até os treze anos. Aos 
dezoito anos começou na congregação dos Oblatos 

de Maria Virgem, no acompanhamento vocacional, 
e aos dezenove anos ingressou no seminário (2005). 
Seus estudos começaram em Jundiaí-SP, depois no 
Careiro-Amazonas, Manaus-Amazonas, Curitiba-
-Paraná e Roma/Itália. No dia 6 de dezembro de 
2014 foi ordenado diácono e, um ano depois, no 
dia 5 de dezembro de 2015, foi ordenado padre. No 
dia 6 de março de 2016 assumiu a Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no Careiro Castanho.

Sobre o pároco

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Fonte: Anderléia Oliveira, com edição de Ana Paula Lourenço

Localizada no Km 102, da rodovia federal BR 319, municí-
pio Careiro Castanho – Setor Encontro das Águas da Arquidio-
cese de Manaus, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima teve sua 
história iniciada após a autorização para a transferência da sede 
do município de Careiro da Várzea para o Careiro, em 1972, em 
virtude das alagações em terra de várzea. Em 23 de junho de 
1975, o prefeito da época, Antônio Diniz de Carvalho, transferiu 
todas as atividades municipais, obedecendo também o plano 
do governador do Estado. Na ocasião, foi determinada, com ur-
gência, a escolha da área onde seria construída a igreja católica, 
sendo escolhido o terreno em frente a praça municipal. Em se-
guida, em 1975, o senhor Antônio Graças Nascimento da Silva, 
convidou o irmão Alcides Mazzoldi, da congregação dos Oblatos 
de Maria Virgem, para visitar a área escolhida e ele, junto com 
um grupo de senhoras escolheram a padroeira da cidade: Nossa 
Senhora de Fátima. A primeira capela era de madeira, medindo 
6x12 m, e hoje é uma área descoberta (ao lado do centro paro-
quial) onde acontecem os arraiais.

Em 13 de junho de 1981, a comunidade Nossa Senhora de 
Fátima, tornou-se paróquia, data na qual houve a inaugura-
ção da igreja matriz e a ordenação diaconal do irmão Alcides 
Mazzoldi. O religioso é lembrado com muito carinho, pois fez 
um excelente trabalho na sede e zona rural, que teve continui-
dade com seus sucessores: padre Igínio Mazzucchi, padre Célio 
Cardoso, padre Afonso Gorniack e atualmente padre Gilberto 
Nobre, todos da congregação dos Oblatos de Maria Virgem. E 
atualmente, a paróquia conta com o apoio pastoral do diácono 
Roberto Sangali e padre Igínio Mazzucchi, hoje vigário na Área 
Missionária do Araçá.

A paróquia Nossa Senhora de Fátima, em suas pastorais 
(catequese, juventude, liturgia e carcerária) e movimentos 
desenvolve uma série de atividades de evangelização e mis-
sionárias na sede e nas comunidades da zona rural distri-
buídas nos cinco distritos que compõe o Careiro. Este ano a 
paróquia vive um momento importante, que é a celebração 
do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima 
em Portugal, por isso prepara uma grande festa para o mês 
de maio.
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Juventude
O que pedir?

Dom Tadeu Canavarros, sdb

Iniciamos um ano novo e certamente como todos os ou-
tros anos você deve ter feito uma série de promessas e pe-
didos. Cada um de nós pode transformar um pedacinho do 
mundo com o bem que faz, resta saber como fazer. Por isso, 
no Evangelho Jesus nos dá uma grande dica.

“Eu vos digo: Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. 
Batei e se vos abrirá”. Mt 7,7-8 Jesus pronunciou estas pala-
vras quando andava pela Galileia pedindo algo para comer, 
procurando acolhimento e chamando à porta dos vizinhos. 
Curiosamente, em nenhum momento nos é dito o que temos 
de pedir ou procurar nem a que porta tem de chamar. O im-
portante para Jesus é a atitude. Diante do Pai, temos que viver 
como pobres que pedem o que necessitam para viver, como 
perdidos procurando o caminho que não conhecemos, como 
desprotegidos que chamam à porta de Deus.

As três chamadas de Jesus convidam-nos a despertar a 
confi ança no Pai, mas fazem-no com matizes diferentes. 

“Pedir” é a atitude própria do pobre. Para Deus pedimos 
o que não podemos dar a nós mesmos: o alento da vida, o 
perdão, a paz interior, a salvação. 

“Procurar” não é só pedir. É, também, dar passos para 
conseguir o que não está ao nosso alcance. Assim temos de 
procurar acima de tudo o Reino de Deus e a sua Justiça: um 
mundo mais humano e digno para todos. “Chamar” é bater à 
porta, insistir, gritar a Deus quando O sentimos longe.

A confi ança de Jesus no Pai é absoluta. Quer que os seus 
seguidores não esqueçam nunca: “o que pede, está receben-

do; o que procura, está encontrando e o que chama, se lhe 
abre”. Jesus não diz que recebem concretamente o que pe-
dem; que encontram o que procuram ou que alcançam o que 
grita. A sua promessa é outra: a quem confi a Nele, Deus dá; 
quem recorre a Ele, recebe “coisas boas”. Jesus não dá explica-
ções complicadas. Coloca três exemplos que podem entender 
os pais e as mães de todos os tempos. Que pai ou que mãe, 
quando o fi lho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Ou, se lhe 
pede um peixe, lhe dará uma dessas cobras de água que por 
vezes aparecem nas redes de pesca? Ou, se lhe pede um ovo, 
lhe dará um escorpião dos que se vê pela margem do lago? 
(Cf. Mt 7, 9-10)

Os pais não enganam os seus filhos. Não os enganam 
nem lhes dão algo que possa fazer-lhes mal, mas sim “coi-
sas boas”. Jesus tira rapidamente a conclusão: “Quanto 
mais o Vosso Pai do Céu 
dará o seu Espírito San-
to aos que lhe peçam”. 
Para Jesus, o melhor 
que podemos pedir e 
receber de Deus são 
o seu alento que sus-
tem e salva a nossa 
vida. 

“Conheço as tuas obras 
– eis que tenho posto dian-
te de ti uma porta aberta, 
ao qual ninguém pode fe-
char...” Ap 3,8.

“Eu vos digo: Pedi e 
vos será dado. Buscai 
e encontrareis. Batei e 
se vos abrirá”    Mt 7,7-8
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Com o tema da Campanha da Fraternidade, a Conferên-
cia dos Bispos do Brasil – CNBB apresenta à sociedade brasi-
leira mais um tema relevante a ser discutido e aprofundado 
por todos a partir do método: ver, julgar e agir. 

O que signifi ca a expressão BIOMA? – Bioma vem 
de “bio”, que em grego quer dizer “vida”, e “oma”, sufi xo 
também grego que quer dizer “massa, grupo ou estrutura 
de vida”. Então, um bioma é formado por todos os seres 
vivos de uma determinada região, cuja vegetação é similar 
e contínua, cujo clima é mais ou menos uniforme, e cuja 
formação tem uma história em comum.

Sabe-se que no Brasil, existem 6 biomas: Mata Atlân-
tica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e o 
Pampa. Os biomas têm suas características naturais pró-
prias. Em cada bioma moram pessoas, povos com as suas 
culturas e modo de viver. Imagine quanta beleza natural 
existia no Brasil que não existe mais? Quantos povos origi-

nários que foram dizimados em sua cultura? O impacto do 
Brasil urbano que arrebentou com o meio ambiente? São 
tantos os problemas ambientais que afetam o mundo que 
habitamos, que provocou uma crise ecológica gravíssima. 
Ou cuidamos dos biomas brasileiros ou corremos o grande 
risco de não deixarmos nada para as futuras gerações. 

É neste sentido que a Igreja Católica, através da 
CNBB, propõe uma profunda refl exão: Como esta-
mos cuidando dos biomas brasileiros, dons de Deus? 

Nesta CF 2017, além de conhecer a realidade da bio-
diversidade de cada bioma, será uma oportunidade para 
conhecer e comprometer-se com as populações que habi-
tam nestes ecossistemas, no caso do Bioma Amazônia co-
nhecer melhor os povos indígenas, ribeirinhos, caboclos, 
população urbana e estabelecer vínculos de fraternidade 
com as pessoas e sua cultura.

Pe. Geraldo Bendaham
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Defesa 
BIOMAS BRASILEIROS

davida
e a

CF 2017

DATA HORA PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA LOCAL DO ENCONTRO

8 a 10/2 19h às 21h Formação para multiplicadores Auditório D. Bosco

12/2 8h às 12h Setor Dom Luiz Soares Cefanzinho

16 e 17/2 19h Setor Mãe da Igreja Paróquia Santa Luzia

22 e 23/2 19h Setor Alvorada Paróquia Santa Therezinha

23 e 24/2 19h Setor Padre Ruggero Ruvoletto Salão Pastoral da A. Miss. Monte das Oliveiras

4/3 8h às 11h / 19h à 21h Setor Encontro das Águas Paróquia N. Sra. Aparecida – Presidente Figueiredo

FORMAÇÃO CF 2017



1. BIOMA AMAZÔNIA
O bioma Amazônia é marcado pela maior hidro-
gráfi ca de água doce do mundo, a bacia amazôni-
ca. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano 
Atlântico cerca de 175 milhões de litros d´água 
a cada segundo, levando nas águas materiais 
orgânicos e sedimentos que geram no oceano 
biodiversidade marinha, colaborando para a tem-
peratura do planeta. Também há o rio aéreo (eva-
potranspiração) que leva água em forma de vapor 
pela região Centro-Oeste, Sul, Sudeste do Brasil.

2. BIOMA PAMPA
A vegetação predominante do pampa é constitu-
ída de ervas e arbustos, recobrindo um relevo ni-
velado levemente ondulado. Formações fl orestais 
não são comuns nesse bioma e, quando ocorrem, 
são do tipo fl oresta ombrófi la densa (árvores al-
tas) e fl oresta estacional decidual (com árvores 
que perdem as folhas no período de seca).

3. BIOMA CAATINGA
A Caatinga apresenta uma grande riqueza de 
ambientes e espécies, que não é encontrada em 
nenhum outro bioma. A seca, a luminosidade e 
o calor característicos de áreas tropicais resultam 
numa vegetação de savana estépica, espinhosa 
e decidual (quando as folhas caem em determi-
nada época). Há também áreas serranas, brejos 
e outros tipos de bolsão climático mais ameno.

4. BIOMA PANTANAL
O bioma Pantanal é caracterizado por inunda-
ções de longa duração (devido ao solo pouco 
permeável) que ocorrem anualmente na pla-
nície e provocam alterações no ambiente, na 
vida silvestre e no cotidiano das populações 
locais. A vegetação predominante é a savana. 
A cobertura vegetal original de áreas que cir-
cundam o Pantanal foi em grande parte subs-
tituída por lavouras e pastagens, num processo 
que já repercute na Planície do Pantanal.

5. BIOMA MATA ATLÂNTICA
Seu principal tipo de vegetação é a fl oresta 
normalmente composta por árvores altas e re-
lacionada a um clima quente e úmido. A Mata 
Atlântica já foi um dos mais ricos e variados 
conjuntos fl orestais pluviais da América do Sul, 
mas atualmente é reconhecida como o bioma 
brasileiro mais descaracterizado

6. BIOMA CERRADO
É no Cerrado que está a nascente das três 
maiores bacias da América do Sul (Amazônica/
Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta 
em elevado potencial aquífero e grande biodi-
versidade. Esse bioma abriga mais de 6,5 mil 
espécies de plantas já catalogadas.

VEJAMOS ALGUNS 
ASPECTOS DE CADA BIOMA:
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Texto e foto: Érico Pena 

Na noite de 20 de dezembro, o seminarista Hilton Brito de Oliveira, 
recebeu das mãos do Arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio 
Castriani, o livro da Sagrada Escritura com o qual assume o compro-
misso de transmitir a palavra de Deus ao povo. O rito fez parte da ins-

Arcebispo celebra rito de 
instituição do ministério do 
eleitorado à seminarista

 

Paróquia Santa Rita de 
Cássia comemora 75 anos 
de fundação com celebração 
presidida por Dom Sérgio
Texto e foto: Érico Pena 

Muita alegria e emoção marcaram a 
celebração solene, realizada na noite de 
21 de dezembro, presidida pelo Arcebis-
po Metropolitano de Manaus, Dom Sér-
gio Castriani, em comemoração aos 75 
anos da fundação da Paróquia Santa Rita 
de Cássia, uma das mais tradicionais de 
Manaus. A santa missa foi concelebrada 
pelos bispos Dom Tadeu Canavarro, Dom 
Xavier Hernandes, Dom Santiago Sebas-
tian e pelo pároco Padre Rene Gonzalez.

Entre os presentes que lotaram a 
igreja durante a celebração estiveram 
pessoas (leigos e religiosos) que ao lon-

go dos anos fizeram parte da história da 
paróquia, contribuindo com o seu cres-
cimento de maneira direta ou indireta; 
alguns políticos; visitantes de outros 
estados, devotos da santa e representan-
tes das cinco comunidades eclesiais que 
foram em peso. Sem esconder a felicida-
de do momento, em seu discurso final, 
o Padre René agradeceu emocionado a 
todos que fizeram a celebração aconte-
cer .”Obrigado a todos por sua presença, 
obrigado por ajudar-nos a vencer e obri-
gado por a cada dia fazer a comunidade 
de Santa Rita crescer. Que todos se sin-
tam acolhidos nessa igreja que é a nossa 
casa”, disse.

Ana Paula Lourenço

Na manhã do dia 19 de dezembro, Dom 
Sérgio realizou a consagração do altar da capela 
do Colégio Santa Doroteia que passou por uma 
recente reforma e colocou um altar fixo de pedra 
mármore. Concelebraram o bispo auxiliar Dom 
Tadeu e o capelão do colégio, Pe. Marco Antô-
nio. Participaram desse momento as irmãs do-
roteias, colaboradores e professores do colégio.

Segundo Irmã Ildes Lobo, diretora do Co-

légio Santa Doroteia, este foi um momento 
importante, pois é um sonho que se realiza e 
esta reforma tornou a capela um lugar mais 
propício à oração e à celebração das missas. “A 
gente trabalhou bastante para fazer a troca do 
altar. Quero agradecer a Deus pela realização de 
poder restaurar a nossa capela e deixá-la mais 
propícia para as celebrações e o ambiente mais 
favorável para a oração. Agradeço Dom Sérgio 
pela disponibilidade em vir fazer a consagração 
do novo altar”, afirmou Irmã Ildes.

Arcebispo consagra novo altar da capela 
do Colégio Santa Dorotéia

tituição do ministério do Leitorado realizado na paróquia Santa Luzia 
– bairro Presidente Vargas, durante a Santa Missa presidida pelo ar-
cebispo e concelebrada com o bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, 
juntamente com o pároco Padre Cairo Gama e outros convidados.

“Maria foi uma serva colocada diante do Senhor e teve a liberda-
de de decidir o que queria, e ela disse ao anjo do Senhor: “Eis me aqui 
e faça em mim segundo a tua vontade”, foi uma decisão que mudou 
por completo a sua vida e mostrou a força e a importância que Maria 
tem para todos nós. E hoje o nosso irmão Hilton também está aqui, 
dando o seu sim para o primeiro passo rumo ao sacerdócio, que tam-
bém é uma escolha para vida, viver a palavra e ser servidor da Palavra 
de Deus que será a razão da sua vida”, comentou Dom Sérgio.

Texto e foto: Érico Pena

Com o tema “E o verbo se fez carne e 
está no meio de nós”, cerca de 320 presé-
pios franciscanos natalinos, de todos os 
tamanhos e tipos e, provenientes de várias 
regiões do Brasil e diversos países, estive-
ram em exposição até o dia 2 de fevereiro, 
na Paróquia Nossa Senhora das Mercês, lo-
calizada na rua Virgílio Freire, 270, conjunto 
Eldorado – Parque 10 de Novembro, próxi-
mo a Praça do Caranguejo.

De acordo com Frei Flávio, pároco e rea-
lizador da amostra, a exposição de presépios 
é uma tradição franciscana que ele já realiza 
há uma década. “Quem teve a ideia de fazer 
o primeiro presépio foi São Francisco de As-
sis, em 1223, na Itália, desde então, os fran-
ciscanos confeccionam os presépios e fazem 
exposição pelo mundo afora e há 10 anos eu 
iniciei essa exposição de presépios francis-
canos que visa contemplar o nascimento do 
menino Jesus que é o grande mistério que 
vem junto ao natal”, explicou. 

Paróquia N. Sra. das Mercês realiza 
exposição de 320 presépios natalinos
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Texto e foto: Érico Pena

Hospital não é apenas um local 
de dor e tristeza pelos entes queridos 
enfermos. É também um lugar de 
fé, esperança e oração. Foi com esse 
pensamento, que a coordenação do 
hospital Santa Julia, organizou na 
tarde de 23 de dezembro, a tradicio-
nal missa de Natal para funcionários 
e pacientes da instituição. A cele-
bração foi presidida por Dom Tadeu 
Canavarros, bispo auxiliar, e conce-
lebrada por Dom Sérgio Castriani, 
arcebispo metropolitano de Manaus.

Durante a homilia, Dom Tadeu 
falou do cuidado e do amor incon-
dicional que Deus tem com cada um 
de nós, não importando nossas con-
dições físicas. “No mistério do Natal, 
o Senhor vem se encontrar com cada 
um de nós de maneira exclusiva, na 
nossa singularidade, com aquilo que 
somos, chamando cada um e cada 
uma pelo próprio nome, porque ele 
conhece a profundidade do nosso ser 
e da nossa vida, e nos ama a partir 
das nossas misérias sejam espirituais 
ou físicas, Ele sempre vem ao nosso 
encontro”, disse.

Dom Tadeu preside 
celebração de Natal no 
hospital Santa Júlia

Texto e foto: Érico Pena

A Área Missionária Nossa Senhora dos Navegan-
tes, celebrou na noite de 22 de dezembro, o envio de 
40 Ministros Extraordinários da Palavra e da Eucaris-
tia. A celebração foi presidida pelo arcebispo Metro-
politano de Manaus, Dom Sérgio Castriani e conce-
lebrada pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros.
Também estiveram presentes os padres que atuam 
no setor Maria Mãe da Igreja.

“A palavra ministro vem de ‘mini’, ‘pequeno’, sig-
nifi ca serviço humilde, serviço constante, serviço fi el, 
são aqueles que levam a comunhão para os doentes, 
para os debilitados que não podem vir à igreja. É um 
privilégio e uma honra trabalhar nesse serviço, nós 
contamos com vocês, porque é um serviço importan-
te, de um leigo junto aos padres, bispos que ajudam 
na obra da igreja levando a Palavra de Deus e a co-
munhão para aqueles mais necessitam”,comentou 
Dom Sérgio durante a sua homilia.

Área Missionária do setor Maria Mãe da 
Igreja celebra o envio de 40 ministros da 
Eucaristia e da Palavra

Texto e foto: Érico Pena 

Todos nós acompanhamos horrorizados as notícias 
sobre o massacre que ocorreu nos presídios de Manaus no 
primeiro dia do ano, onde cerca de 60 detentos foram ter-
rivelmente assassinados em uma guerra de facções rivais 
demonstrando, assim, a precariedade do sistema peniten-
ciário de nossa cidade. Diante do ocorrido, a Arquidiocese 
de Manaus, por meio da Pastoral Carcerária, realizou na 
tarde do dia 7 de janeiro, missa em sufrágio dos mortos 
deste massacre, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sérgio Castriani, contando com a presença de 
representantes da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária (SEAP), membros da Pastoral Carcerária, re-
ligiosos de várias congregações e demais leigos que vieram 
rezar pela paz no sistema penitenciário.

“Queremos olhar o mundo e as pessoas como Jesus. 
E Jesus olha com misericórdia. Justiça sem misericórdia é 
vingança, e a vingança nos iguala na violência cometida”, 
disse Dom Sérgio durante sua homilia, chamando a aten-
ção da sociedade de que não devemos responder violência 
com violência e sim que precisamos ser luz, a luz que dá 
esperança e restaura a paz, que cura as feridas da alma e 
que dá sentido a tanto sofrimento. “Lembramos também 
das vítimas de toda e qualquer violência, em qualquer par-
te do mundo. Que esta oração nos converta em pessoas não 
violentas”, completou o arcebispo.

Arquidiocese realiza missa 
em sufrágio dos falecidos 
no massacre do Ano Novo

Texto e foto: Érico Pena

O Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sérgio Castriani, presidiu na noite do dia 
31 de dezembro, a missa de ação de graças 
pelo Ano Novo, realizada na Catedral Metro-
politana de Manaus Nossa Senhora da Con-
ceição. A celebração teve início às 20h e con-
tou com a presença de dezenas de fi éis que 
lotaram os bancos da igreja para agradecer a 
Deus por mais um ano que termina e entrar o 
ano novo repletos de bênçãos e com o coração 
cheio de Deus.

A celebração começou com a imagem da 
Imaculada Conceição sendo saudada pelos 
fi éis ao abrir a procissão de entrada, seguida 
pelos coroinhas, ministros e os celebrantes 
Dom Sérgio e padre Hércules, que concele-
brou a santa missa. A celebração contou com 
a participação de famílias inteiras que se fi ze-
ram presentes.

Fiéis participam 
da missa de fi m de 
ano na Catedral 
Metropolitana de 
Manaus
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Texto e foto: Ana Paula Lourenço

Cerca de mil pessoas participaram da missa que celebrou o 
nascimento de Jesus na Catedral Metropolitana de Manaus, na 
noite do dia 24 de dezembro. Presidida por Dom Sérgio Castriani, 
a celebração iniciou à luz de velas para indicar que o menino Deus 
veio para ser luz do mundo. Após a proclamação do Evangelho de 
Lucas, que anuncia o nascimento de Jesus, Dom Sérgio também 
fez o gesto de levar a imagem do menino Jesus para o presépio, 
para os braços de Maria. O arcebispo incensou e fez uma oração 
de bênção do presépio pedindo para que Deus nos torne dignos 
dessa graça da salvação e de participar de sua divindade.

“Essa noite nós celebramos a luz, a luz da vida que brilha 
na escuridão e nas trevas, a luz que dá sentido a nossa vida, 
que não só ilumina o caminho, mas nos mostra a verdade. Jesus 
se fez homem, Deus se fez humano e habitou no meio de nós 
como uma criança impotente e inocente. Nós somos iguais ao 
morrer e ao nascer, a nossa verdade é essa. Se fez humano para 
que sejamos mais humanos, mais verdadeiros, uma luz que 
brilha nas trevas. Vamos viver esse Natal e celebrar esta noite 
cheios de luz e alegria, pois Jesus é nossa luz, e nós podemos 
também ser luz para tantos outros. Se Deus se fez homem e nos 
ensinou a viver como irmãos”, explicou o arcebispo.

Texto e foto: Érico Pena

A Comunidade de Santa Clara de Assis, pertencente à 
Área Missionária São João XXIII, do Setor Pe. Ruggero Ru-
voletto, celebrou na noite de 7 de janeiro a inauguração da 
sua nova igreja que há quatro anos estava em construção 
no Conjunto Residencial Viver Melhor, primeira etapa. Como 
não poderia deixar de ser, a inauguração aconteceu com 
uma Missa reunindo comunitários de todas as comunidades 
eclesiais que compõem a Área Missionária que, com muita 
atenção e emoção, fizeram questão de prestigiar a celebra-
ção presidida pelo Arcebispo metropolitano de Manaus, 
Dom Sérgio Castriani, e concelebrada pelo pároco, Pe. José 
Ribeiro que não escondia a emoção de ver a igreja de Santa 
Clara pronta e lotada de fiéis, “um sonho sonhado que foi 
realizado”, segundo suas próprias palavras.

“O amor de Deus vive aqui nesse lugar”, disse Dom Sér-
gio ao iniciar sua homilia, diante de uma igreja lotada de 
fiéis que alegres acompanhavam com muita atenção as pa-
lavras do pastor, que foram embasadas nas leituras do dia, 
mas que caíram como uma luva para àquele momento. “A 
paróquia tem que ser um lugar de fraternidade, de comu-
nhão, de alegria, de amizade pois a paróquia ou área mis-
sionária representam a casa, casa da Palavra de Deus, lugar 
onde se consagra o Corpo de Cristo, lugar da catequese, da 
liturgia e hoje estamos aqui, onde há quatro anos começou 
uma construção contando com ajuda daqueles que se aju-
daram e se sensibilizaram contribuindo nesse sonho e jun-
tos venceram esse desafio, com a graça de Deus e a ajuda 
de todos”, concluiu Dom Sérgio antes de pedir uma salva de 
palma a todos os comunitários que contribuíram na cons-
trução do templo.

Católicos celebram o 
nascimento do Menino 
Jesus na Catedral 
Metropolitana de Manaus

Dom Sérgio preside cerimônia 
de inauguração da Igreja da 
Comunidade Santa Clara de Assis

Texto e foto: Érico Pena

Com o tema, Epifania: Manifestação do sim de Maria ao projeto 
do Pai da Misericórdia, foi realizado entre os dias 6 e 13 de janeiro 
na Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, localizada na rua 
Washington Luis, 55 – Dom Pedro, setor Alvorada, o XIV Oitavário 
da Epifania. A abertura do evento foi presidida pelo bispo auxiliar 
de Manaus, Dom José Albuquerque e, ao longo dos oito dias, con-

Alegria, confraternização 
e emoção marcam o 
encerramento do XIV 
Oitavário da Epifania

tou com a participação de outros padres que se revezavam presidindo 
a celebração que a cada dia tinha um tema específico, baseado no 
lema “Discípulos missionários: o sim de Maria nos revelou o rosto do 
pai”. Entre os celebrantes, também esteve o Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que presidiu a solenidade no 5° dia.

“Foram oito dias de muita oração pelas famílias, pela paz no mun-
do e união de todos os povos, contando com a presença de fiéis vindos 
de outras comunidades de Manaus”, disse o vigário paroquial. Pe. Cesar 
que presidiu a celebração de encerramento. Ele afirmou que não podia 
ser diferente, contanto com momentos de muita alegria; confrater-
nização; reconhecimento aos trabalhos das equipes dos voluntários; 
homenagem aos continentes, países e estados; sorteio de prêmios aos 
membros da assembleia; e agradecimento aos participantes. “Foi uma 
grande festa e, apesar do tempo de férias, todos os dias a igreja esteve 
sempre lotada com fiéis rezando juntos para reacender a fé e reavivar a 
caridade e a unidade na igreja”, concluiu o padre.
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Texto e foto: Arthur Amorim 

Na manhã de 25 de dezembro, Dom Tadeu Canavarros, 
Bispo Auxiliar de Manaus presidiu a celebração de Natal na co-
munidade Santíssima Trindade, Área Missionária João Paulo II 
que fica localizada no bairro Jorge Teixeira. Na ocasião todas 
as comunidades da Área Missionária estiveram presentes para 
acolher o recém nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus.Também concelebraram com ele os padres: Santos Te-
odoro pároco da Área Missionária; Erlin Perez vigário paroquial 
e Josimar Marinho, pároco da Área Missionária Santa Maria Go-
retti e coordenador do Setor Dom Luiz Soares.

Durante a homilia Dom Tadeu, à luz da liturgia do dia, re-
fletiu os diversos questionamentos da pessoa humana, e desta-
cou “porque nasci nessa família e não na outra? “Lembrou que 
Deus sempre está presente e responde a cada pedido das di-
versas formas, mas que nosso coração vai ficando angustiado, 
atribulado por não encontrar ou não entender as respostas”. O 
bispo também ressaltou que “O Natal do Senhor nascimento de 
Jesus Cristo é a resposta de Deus na nossa vida, muitas vezes e 
de muitos modos Deus falou. Deus nos fala através da criação 
de tudo, Deus nos fala através da história da humanidade, Deus 
nos fala mediante a sua palavra que é bíblia”.

Dom Tadeu preside 
celebração de Natal na 
Área Missionária João 
Paulo II

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO

PE. WALTER BORGHESI 04

PE. GREGÓRIO PADEREWSKI 05

DIÁC. JOÃO DA MATA 08

PE. JOSÉ ROBERTO DA SILVA ARAÚJO 12

PE. GUY CHRISTOPHER SNYDER 14

PE. GILSON DA SILVA 15

DIÁC. MIGUEL DOS SANTOS 21

DIÁC. FRANCISCO CARLOS 22

PE. JOSÉ REIS GASPAR 24

PE. SÉRGIO PETKOWSKI 25 

PE. ISRAEL MAGDALENO 28

ORDENAÇÃO
PE. JOSÉ RODRIGUES 01

PE. NELSON PEREIRA 09

PE. ALEXSANDRO FREITAS VIEIRA 13

PE. ANTONIO CARLOS 17

PE. SEVERINO ISAIAS DE LIMA 19

DIÁC. NELSON NOGUEIRA 22

DIÁC. CARLOS ALBERTO 27

Ana Paula Lourenço 

No dia 1o de janeiro, o arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Sérgio Castriani, presidiu a primeira missa 
de 2017 na Catedral Metropolitana, quando celebrou a 
solenidade de Maria Mãe de Deus, a santa mulher que 
deu a luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos 
eternos. Nessa data também se comemora o dia mun-
dial da paz e por isso, antecedendo a procissão de entra-
da, a assembleia recebeu com alegria a bandeira da paz 
e em seguida a imagem de Nossa Senhora.

Dom Sérgio, durante a homilia, explicou o motivo 
de se festejar Maria como a mãe de Deus. “No primeiro 
dia do ano e oitavo dia depois do Natal, a Igreja celebra 
Maria mãe de Deus, momento em que olhamos Nossa 
Senhora e afirmamos que ele é Mãe de Deus. Também 
comemoramos a festa da divindade de Jesus, pois Jesus 
é Deus, nasceu de Maria, mas foi gerado por Deus desde 
toda a humanidade. Ele é o filho, a terceira pessoa da 
Santíssima Trindade. Essa é a fé da Igreja e a nossa fé 
que nos motiva a viver de uma forma diferente. A fé que 
moveu gerações e gerações de cristãos. Esse título de 
Nossa Senhora é uma profissão de nossa fé na dividade 
de Jesus, pois o menino que dela nasceu, que está no 
presépio, é Deus”, disse o arcebispo

Primeira missa de 
2017 comemora a 
solenidade de Maria 
Mãe de Deus

Érico Pena 

Com o tema “A construção da paz é missão de todos!”, 
centenas de paroquianos e comunitários que fazem parte 
do setor padre Pedro Vignola e demais paróquias da Ar-
quidiocese de Manaus, participaram da 6ª Caminha pela 
PAZ. O ato aconteceu neste último domingo, 1° de janei-
ro, a concentração foi em frente à Paróquia São Bento, 
situada na zona norte, em frente ao terminal 3, de onde 
os fiéis seguiram cantando e rezando por um ano novo 
repleto de paz até chegarem ao campo do Cruzeiro da Ci-
dade Nova, finalizando a caminhada com a missa campal 
presidida pelo idealizador do evento, padre Marco Antô-

nio (Pe. Marquinho) e concelebrada pelos demais padres 
presentes.

De acordo com o padre Eduardo, “a caminhada é um 
evento que vem sendo organizado durante um ano inteiro 
por uma equipe de 50 voluntários que escolhem o tema, e 
acertam todos os detalhes para que na hora dê tudo certo e 
que se torne um momento bonito, com as famílias e as co-
munidades unidas”, comentou. E, realmente o que muito se 
viu lá foram famílias juntas caminhando pela paz, algumas 
vindas até mesmo de outros setores, que caminharam, du-
rante um pouco mais de uma hora, agitando suas bandeiras 
e orando até chegarem ao campo do Cruzeiro, onde finalizou 
o evento com a missa campal.

Setor padre Pedro Vignola organiza a 6° 
caminhada pela paz na zona norte de Manaus 
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Missa de Natal na capela Sagrada 
Família termina com entrega de 
doação à Casa da Criança
Ana Paula Lourenço

No domingo de Natal, Dom Sérgio presidiu a missa na 
capela Santuário Sagrada Família, situada no Studio 5, que 
existe há 12 anos, lugar onde há celebração eucarística to-
dos os domingos, sendo que cada um é convidado um pa-
dre da Arquidiocese. Na ocasião a família Daou reafirmou o 
compromisso junto à obra Casa da Criança, realizada pelas 
irmãs Filhas da Caridade, no centro de Manaus, entregan-
do a elas uma quantia resultante das ofertas acumuladas 
durante todo o ano. O recurso ajudará nas despesas da cre-
che/escola que educa crianças carentes.

Dom Sérgio afirmou que a capela é um lugar sagrado 
pois em todos os domingos se celebra a Eucaristia, que 
leva à partilha e à solidariedade, e esse gesto de partilha 
das ofertas deixadas em cada missa é muito bonito e im-
portante. Os filhos do jornalista Phelippe Daou, Claudia e 
Phelippe, fizeram a entrega à Casa da Criança, e afirma-
ram que isso será feito todos os anos. Por fim, aconteceu 
a entrega das estolas (nas quatro cores litúrgicas) a serem 
usadas pelos padres que irão presidir as missas na capela.
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CNBB
Nota da CNBB sobre o 
massacre no complexo 
penitenciário de 
Manaus

Fonte: CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, através da sua Presidência, manifesta seu 
repúdio e sua indignação diante do massacre de 
presos ocorrido, no Complexo Penitenciário Anísio 
Jobim, em Manaus (AM). Nós nos unimos ao arce-
bispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e à Pastoral 
Carcerária, para reafi rmar a defesa incondicional 
da vida dos encarcerados e a solidariedade com as 
suas famílias. “Manifestamos nosso repúdio contra a 
mentalidade daqueles que banalizam a vida achan-
do que a mesma é descartável e que se pode matar 
e praticar todo tipo de crime e violência contra os ci-
dadãos” (Nota Pública da Arquidiocese de Manaus). 

O Papa Francisco, na audiência geral de 4 de 
janeiro, referindo-se a esse massacre, afi rmou: “Re-
novo o apelo para que as prisões sejam lugares de 
reeducação e reinserção social, e que as condições de 
vida dos reclusos sejam dignas de pessoas humanas”. 
Nestes três pilares mencionados pelo Papa, estão 
construídas, há muitos anos, a posição e solicitude da 
Igreja, diante da realidade de vida dos encarcerados 
no Brasil: a reeducação, a reinserção social e o respei-
to pela dignidade humana. 

A Igreja tem oferecido a sua contribuição para 
defesa da dignidade dos encarcerados e promoção da 
justiça social. Por intermédio da CNBB, manifesta sua 
disposição de continuar trabalhando, para que se im-
plante uma segurança que proporcione condições de 
vida pacífi ca para os cidadãos e para as comunidades. 

A Pastoral Carcerária acompanha as unidades 
prisionais em todo o País e tem, reiteradas vezes, 
chamado a atenção para os graves problemas do 
sistema penitenciário: a superlotação e a falta de 
estrutura das unidades prisionais, a privatização 
dos presídios, a necessária reeducação e reinserção 
social dos presos. Nos últimos anos, a Pastoral Car-
cerária tem insistido na elaboração e execução de 
Políticas Públicas que contemplem o revigoramento 
das Defensorias Públicas, Ouvidorias e Corregedo-
rias autônomas, bem como o controle externo das 
políticas penitenciárias no País. 

Pedimos às autoridades competentes a rigoro-
sa apuração dessa tragédia, na sua complexidade 
conjuntural e estrutural, e, acima de tudo, a busca 
de um sistema penitenciário mais justo, digno e 
humano. 

Solidários com as famílias das vítimas desse 
massacre, rezemos, com o Papa Francisco, “pelos 
detentos mortos e vivos, e também por todos os 
encarcerados do mundo, para que as prisões sejam 
para reinserir e não sejam superlotadas”. 

Estive na prisão e me visitastes (Mt 25,36)

Iniciativas 
promovem 

ações em favor 
da Casa Comum

Ana Paula Lourenço, com informação de Izalene Tiene – Secretaria 
da Repam

Em 31 julho de 2016, durante o Seminário Laudado Si e 
Repam, foi formulada a Carta Compromisso - “Do jeito de ser 
na nossa Casa Comum” que traz diversas propostas em vista da 
defesa e cuidado com a vida, integrando e somando forças às 
organizações e iniciativas existentes. Ela afi rma que para nós, 
amazônidas, a fl oresta não é propriedade, mas lugar e espa-
ço vivencial, lócus e território vivenciado, e que a partir dessa 
visão é possível vivenciar melhor o discipulado-missionário. E 
norteados pelos princípios do direito, da justiça socioambien-
tal e do respeito à diversidade cultural, assumiu-se oito com-
promissos que devem ser realizados em rede, pois trata-se de 
um trabalho que fortalece todos na esperança e na certeza de 
que se cuidarmos da Terra, a Terra cuidará de nós. 

Recentemente, a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam) – 
Regional Norte 1 diante de tantas inciativas em favor da Casa 
Comum, reuniu os membros do comitê local do Seminário Lau-
dato Si, no dia 22 de novembro, no Instituto de Teologia Pas-
toral e Ensino Superior da Amazônia – Itepes, com o objetivo 
de retomar os compromissos da Carta Compromisso, planejar 
e dar os encaminhamentos necessários. Nesta, decidiu-se que 
cada coordenação de pastoral das dioceses e prelazias rece-
beriam a Carta Compromisso, com três indicações para serem 
assumidas nas respectivas igrejas, sendo elas: 

1 Retomar a ação multiplicadora da Laudato Si e Repam nas 
Dioceses e Prelazia, durante a Campanha da Fraternidade 

2017, que abordará os Biomas Brasileiros, dando prioridade 
ao Bioma da Amazônia, com ações pastorais iluminadas pela 
Encíclica Laudato Si; 

2 Articular com as instituições de educacionais católicas e não 
católicas para que estas incentivem um trabalho educativo 

com as crianças e adolescentes a partir da Encíclica; e, 

3 Priorizar a comunicação virtual e presencial, transforman-
do o texto da Carta Compromisso em forma celebrativa e 

oferecer às regiões pastorais, as instituições; grupos e movi-
mentos.

LOPPIANO MAJOR GABRIEL - Av. Major Gabriel, 1080 - Centro

LOPPIANO DOM PEDRO - Rua Jacira Reis, 18 - Dom Pedro
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Colaboração: Pe. Pedro Facci

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresenta o Estudo 108 com o tema: “Mis-
são e Cooperação Missionária”. Fruto do Conselho 
Missionário Nacional (Comina), o texto foi aprovado 
em março de 2015, e pelo Conselho Permanente da 
CNBB, no último mês de outubro. 

O Estudo 108 oferece elementos para uma re-
fl exão sobre a missão, animação e cooperação mis-
sionária. De acordo com o bispo auxiliar de São Luís 
(MA) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, 
Dom Esmeraldo Barreto de Farias, o objetivo do texto 
é “mostrar os elementos fundamentais para a refl e-

xão e vivência da missão a partir dos desafi os das 
realidades de hoje, considerando os fundamentos tri-
nitários, a busca da conversão como Igreja em saída e 
os horizontes que apontam para a presença evangeli-
zadora junto aos que já são batizados e participantes 
ou aqueles que participam pouco ou não participam 
da vida eclesial e quem não conhece Jesus Cristo”.

Ainda de acordo com o bispo, o estudo anima 
todas as pessoas e grupos que buscam iluminar sua 
vida e sua caminhada levando em conta a fala do 
papa Francisco. Para o pontífi ce a atividade missio-
nária “ainda hoje representa o máximo desafi o para 
a Igreja” e “deve ser a primeira de todas as causas”.

O texto está dividido em dois capítulos, “A missão” 
e “A cooperação missionária”. “Sabendo que a missão 

da Igreja é universal, a última par-
te do estudo mostra 
como a animação e 
cooperação missio-
nária podem e de-
vem se concretizar nas 
paróquias, através dos 
COMIPAS (Conselho Mis-
sionários Paroquias) dio-
ceses COMIDI, regionais e 
em nível nacional”, acrescen-
ta Dom Esmeraldo. O Estudo 
108 está disponível nas Edições 
CNBB: www.edicoescnbb.com.br 
(Fonte: site da CNBB).

Animação

DOCUMENTO 108 DA CNBB

1. A MISSÃO
“Ide por tanto, e fazei que todas as nações 
se tornem discípulas, batizando-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 
ensinando-as a observar tudo quanto vos 
ordenei” (cf. Mt 28, 19-20 a)

Ideia forte: Precisamos de uma 
Conversão eclesial: uma Igreja “em 
saída”
• “A Igreja é por sua natureza missioná-

ria” (AG, n. 2).
• A missão gera a Igreja. Por isso a Igre-

ja “nasceu em saída.”
• “A Igreja necessita de forte comoção 

que a impeça de se instalar na como-
didade, no estancamento e na indife-
rença, à margem do sofrimento dos 
pobres do Continente” (Dap, n.362),

• “trata-se de sair de nossa consciência iso-
lada e de nos lançarmos, com ousadia e 
confi ança, à missão de toda Igreja”(Dap, 
n. 363), abandonando estruturas ca-
ducas (cf. Dap, n. 365), transformando 

as pessoas (cf. Dap, n. 366), assumindo 
relações de comunhão(Dap, n.368), ado-
tando práticas pastorais missionárias (cf. 
Dap, n. 370) projetando-se além frontei-
ras (Dap, n. 376).

Os horizontes da missão
• Todos os cristãos são missionários e 

o lugar da missão, desde as comuni-
dades paroquiais, é sem fronteiras. 
Paganismo, ateísmo e os povos não ba-
tizados, que outrora foram alcançados 
por longas viagens se encontram hoje 
nas portas da Igreja e nas periferias das 
paróquias.

Três âmbitos essenciais da missão:
• A pastoral: os que já estão dentro 

da igreja, precisamos formá-los com 
uma alma missionária.

• A nova evangelização: os afastados 
da comunidade.

• A missão ad gentes: os que não co-
nhecem Jesus Cristo.

SÍNTESE DO DOCUMENTO

2. A COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA
- Devemos formar-nos como discípulos missioná-

rios, dispostos a ir “à outra margem”, aquela onde Cris-
to ainda não é conhecido como Deus e Senhor e a Igreja 
não está presente (DAp, n. 376).

- Nós não escolhemos o Mestre, é Ele que nos escolhe: 
Somos chamados por Ele , é um encontro de fé, para fi car com 
Ele e agir com Ele, onde me reconheço aprendiz, que deve ca-
lar, observar, acolher: em resumo, silenciar para aprender.

O discipulado nos leva à confi guração com Cristo: 
total transformação em Cristo

A animação missionária
Seu objetivo é formar o povo de Deus para a mis-

são universal, suscitar vocações missionárias, promo-
ver a cooperação na evangelização.

Animar missionariamente signifi ca comunicar 
uma espiritualidade na qual a vida se torna missão. 
As igrejas locais devem inserir a animação missionária 
como elemento primordial na pastoral ordinária. Na 
diocese o bispo é o animador nato e deve presidir o 
Conselho Missionário Diocesano (COMIDI)
• O maior recurso que a animação missionária tem é 

a “comunicação da beleza do testemunho da missão 

ad gentes. Histórias de missionários que dão a vida 
em situações limites de pobreza, de perseguição, de 
dedicação, de diálogo e encontro com os outros...” 
(Doc108 CNBB 29.a.)

Os sujeitos da cooperação e da animação missionária
Todo o povo de Deus no seu conjunto.

• Congregação para Evangelização dos Povos – É o or-
ganismo central encarregado, de mandato pontifício.

• POM –Pontifícias Obras Missionárias
• Obra da Propagação da Fé
• Infância e Adolescência Missionária
• Obra de São Pedro Apóstolo
• União Missionária

CNBB –Igreja local
• Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária 

e Cooperação Intereclesial(CNBB)
• Comissão Episcopal para a Amazônia (CNBB)
• CRB –Conferência dos Religiosos do Brasil
• CNIS –Conferência Nacional dos Institutos Seculares
• CCM –Centro Cultural Missionário
• CIMI–Conselho Indigenista Missionário
• PBE –Pastoral dos Brasileiros no Exterior
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Texto e foto: Érico Pena

Natural de Marialva, no Paraná, irmã Veronica 
Ultchak possui uma trajetória de 46 anos de pro-
fi ssão religiosa na Congregação das Missionárias 
da Imaculada, também conhecidas como Irmãs 
do PIME, atuando em vários lugares do Brasil e até 
mesmo fora do país, geralmente trabalhando com 
o lado social e humano, sendo agente de formação 
religiosa e prestando assistência aos mais pobres e 
necessitados. Independendo de credo ou religião, 
o tratamento é o mesmo, sempre com um sorriso 
no rosto e um jeito sereno de falar que conquista a 
todos e transmite uma paz contagiante.

Segundo Irmã Veronica, sua vocação religio-
sa começou desde criança e, se confi rmou ainda 
mais, ao ver a cerimônia de vestição religiosa da 
sua irmã mais velha, que assim como ela, é re-
ligiosa pertencente à mesma congregação. “Vim 
de uma família católica, e desde cedo gostava de 
estar na igreja, cantando, rezando o terço, e tudo 
isso foi motivando e despertando este desejo. 
Quando minha irmã recebeu o hábito religioso, 
aquilo tocou no meu coração, foi uma inspiração 
muito grande e a partir daquele momento decidi 
que também teria que consagrar-me a Deus. E 
quando chegou a minha vez, a consagração foi 
feita na Itália, sendo a única brasileira no meio 
de 12 irmãs, foi algo muito emocionante como 
a celebração de um matrimônio com Jesus mes-
mo”, comentou a irmã.

De lá para cá, a andarilha do Senhor não pa-
rou. Após retornar ao Brasil, a primeira providên-
cia foi continuar os estudos fazendo faculdade de 

serviço social, área que seria muito útil em seu 
trabalho de evangelização que começou muito 
antes de chegar a Manaus. “Fiz o primeiro ano 
de Serviço Social na Itália e ao voltar eu dei con-
tinuidade em Lins (SP) ao mesmo tempo em que 
ajudava na implementação das comunidades ecle-
siais de base na periferia da cidade e, como era no 
tempo da ditadura, era preciso muito cuidado nos 
encontros. Ao terminar a faculdade trabalhei três 
anos numa escola de portadores 
de defi ciência física e mental, 
ajudando a buscar recursos para 
um melhor atendimento, pois 
na maioria os alunos provinham 
de famílias pobres. Entre 1977 e 
1980, trabalhei em uma colônia 
de hansenianos em Marituba 
(PA) com aproximadamente 
720 doentes, orientando os in-
ternos e visitando suas famílias, 
motivando-os para a aceitação 
do tratamento e especialmente 
fazendo com eles momentos de 
evangelização”, explicou.

Somente após essa pequena jornada que a 
Irmã Veronica veio para o Amazonas, fi cando no 
município de Nhamundá em 1982 e1983 e, só no 
ano seguinte, chegou à capital do Estado onde 
atuou até 1988 na Paróquia Nossa Senhora de 
Nazaré, ajudando na coordenação da catequese 
e orientação da equipe de liturgia. Depois des-
se período em Manaus, viajou para a Europa fi -
cando 18 anos na Itália, trabalhando à nível de 
congregação na secretaria geral e atuando como 

conselheira durante seis anos. Ao 
retornar da Itália passou cinco 
anos em Macapá, onde ajudou 
no Santuário Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e fez apostolado 
nos bairros de periferia, fazendo 
reuniões para refl exão da Palavra de 
Deus e visitas às famílias. “Depois de Macapá 
eu atuei numa obra social da diocese de Parin-

tins, no Mocambo do Arari, à 
cerca 60 km de Parintins (AM), 
que acolhe crianças e ado-
lescentes e fazendo apos-
tolado nas comunidades 
católicas adjacentes”, 
comentou.

Não há dúvidas 
que a irmã Verôni-
ca leva a sério sua 
vida missionária, 
segundo ela, des-
ses 46 anos de 
caminhada na 

vida religiosa, a única vez que 
se ausentou da Congregação foi 
para ajudar a cuidar da sua irmã 
mais nova. “Antes de retornar à 
Manaus em agosto de 2015, eu 
fi quei fora da comunidade duran-
te dois anos para cuidar da minha 
irmã gravemente enferma lá na 
Bahia”, disse em tom emocio-
nado ao se lembrar da irmã que 
faleceu há poucos meses.

“Vim de uma família 
católica, e desde 
cedo gostava de 
estar na igreja, 

cantando, rezando 
o terço, e tudo isso 

foi motivando e 
despertando este 

desejo”.

Irmã Veronica Ultchak

Atualmente a Irmã Veronica desenvolve um importan-
te trabalho junto aos grupos de catadores de materiais re-
cicláveis (ou resíduos sólidos), localizados no centro e nas 
zonas norte e leste de Manaus. “Dos 11 grupos previstos 
para visitar, eu já fui em seis: um no Piorini, dois no Santa 
Etelvina, o recicla Manaus (centro); e outros dois grupos na 
Cidade de Deus, próximo ao T4”, declarou a irmã que toda 
semana realiza tais visitas em nome da comunidade das 
Irmãs Missionárias da Imaculada.

Os encontros da irmã com os catadores, gira em tor-
no de 40 minutos a uma hora e começou a cerca de mais 
ou menos um ano e durante o encontro, além da refl exão 

religiosa, a irmã também trabalha a formação humana. 
“Atendi ao chamado para dar assistência religiosa e social 
para essas pessoas e está sendo uma experiência muito 
válida, pois tenho conhecimento de uma outra realidade 
e isto gera um aprendizado mútuo. São pessoas de baixa 
renda que prestam um grande serviço à nossa Casa Co-
mum retirando da natureza todo o material que pode ser 
reciclado e, ao mesmo tempo, trabalhando arduamente 
para tirar o próprio sustento dignamente com tudo aquilo 
que conseguem coletar e vender. A minha presença é para 
os grupos motivo de alegria e de valorização”, comentou 
a irmã.

Trabalhando junto aos catadores de resíduos sólidos

Uma andarilha a serviço 
do Reino de Deus
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Texto e foto: Érico Pena

Na manhã do dia 22 de janeiro, o bispo auxiliar de Manaus, Dom José 
Albuquerque, deu posse ao padre Auricélio Ferreira Correia (SDN) como pá-
roco da Área Missionária Tarumã (AMT), pertencente ao Setor Pe. Ruggero 
Ruvoletto da Arquidiocese de Manaus. A celebração foi realizada na Igreja 
São Pedro, localizada na Rua São João, 199 - Parque São Pedro – Tarumã. 
Durante a celebração, Dom José também realizou o envio de 18 novos mi-
nistros (Oito ministros da Palavra e 10 da Sagrada Comunhão Eucarística).

O novo pároco, que antes atuava como vigário paroquial, confessa 
estar consciente das novas responsabilidades de cuidar de todas as co-
munidades pertencentes à AMT e espera contar com o apoio e a ajuda dos 
leigos comprometidos com as atividades da igreja.

Área Missionária de Sant’Ana 
acolhe seu novo pároco, Pe. Paulo

Érico Pena

Na noite do dia 8 de janeiro, tomou posse na Área Mis-
sionária de Sant’Ana – Hiléia, Setor Alvorada, o padre Pe. 
Paulo Henrique Ribeiro Inácio, C.Ss.R. A celebração foi pre-
sidida por D. José Albuquerque e concelebrada pelos Pe. Mi-
guel McIntosh C.Ss.R, Pe. Josinaldo C.Ss.R, Pe. Amarildo Lu-
ciano C.Ss.R (Representando o Pe. Ronaldo Medonça C.Ss.R 
Vice Provincial da Vice Província de Manaus). Na mesma ce-
lebração a comunidade se despediu de Pe. Miguel McIntosh 
que esteve responsável pela área missionária por 8 anos.

Nascido em Itamonte-MG, em 17 de maio de 1974, foi 
ordenado presbítero no dia 4 de agosto de 2012. Pe. Paulo 
exerceu seu ministério presbiteral no Santuário Nacional de 
N. Sra. Aparecida, em Aparecida (SP). De fevereiro de 2015 
a dezembro de 2016 foi Vigário Paroquial na Paróquia São 
José de Rodrigues Alves (AC), Diocese de Cruzeiro do Sul - 
AC. “Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia 
para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares e, 
em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem 
medo. A alegria é para todo povo. Ninguém pode fi car exclu-
ído”, disse padre Paulo em seu agradecimento.

Padre Auricélio é o novo pároco da Área 
Missionária Tarumã

Texto e foto: Érico Pena

A Paróquia Coração Imaculado de Maria, localizada na rua 
São Pedro, n° 820 – Morro da Liberdade, celebrou no dia 29 
de dezembro, a tomada de posse do seu novo pároco, o padre 
Raimundo Elson Rodrigues de Lima. A celebração foi presidida 
pelo arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani 
e concelebrada com o padre José Amarildo, da paróquia Nossa 
Senhora Perpétuo Socorro; Pe. Ronaldo Mendonça, Vice-Provin-
cial da Missão Redentorista do Amazonas e Pe. Afonso Amane, 
da paróquia de Santa Luzia e coordenador do setor Maria Mãe 
da Igreja, o qual a paróquia pertence.

Proveniente da cidade de Codajás/AM, foi ordenado em 
7 de fevereiro de 2010, o presbítero assume sua primeira pa-
róquia após trabalhar como vigário paroquial nas paróquias 
de Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru (três anos), 

Paróquia Coração 
Imaculado de Maria celebra 
a posse do novo padre

e; Sant’ana e São Sebastião, em Coari (quatro anos) e traz 
consigo a experiência do trabalho junto as comunidades e 
a humildade de pedir aos comunitários, para que rezem por 
ele durante a sua nova jornada, que segundo ele, será uma 
caminhada que visa contribuir com o povo de Deus, soman-
do forças para proclamar o evangelho. “Como missionário, eu 
agradeço a Deus pela experiência vivida nos municípios que 
passei trabalhando nas comunidades do interior. Eu quero 
caminhar junto à comunidade e peço de coração que rezem 
por mim e pela missão redentorista, para que eu seja um 
bom pastor e cada dia um padre melhor”, disse.

Texto e foto: Érico Pena

Na noite deste domingo (8/1), o Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sérgio Castriani, deu posse ao presbítero Frei 
Alex Assunção da Silva (OFM) como pároco da Área Missionária 
Santa Catarina de Sena, localizada no bairro de Petrópolis, per-
tencente ao Setor Santa Rita de Cássia.

O novo pároco é proveniente de Monte Alegre (PA), onde 
atuou como pároco durante seis anos. Recentemente chegado a 
Manaus, Frei Alex agradeceu a calorosa recepção dada pela comu-
nidade e disse estar pronto para ser UM com as pastorais sociais, 
grupos e forças vivas que compõem a Arquidiocese de Manaus.

Área Missionária Santa 
Catarina de Sena acolhe seu 
novo pároco

Texto e foto: Érico Pena

Na noite do dia 30 de dezembro, o Arcebispo metropo-
litano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, presidiu a missa 
festiva de instalação e criação da Área Missionária Sagrada 
Família do Tarumã, localizada na Avenida do Turismo, 4011 
– bairro Tarumã, que a partir de agora irá pertencer ao se-
tor Alvorada (antigo setor IV). Durante a cerimônia, o ar-
cebispo também realizou o rito de posse do padre Charles 
Cunha da Silva que, ao receber das mãos de Dom Sérgio, a 
Estola, a Chave do Sacrário e a Palavra de Deus, tornou-se 
primeiro pároco da nova área missionária

A comunidade acolheu de braços abertos a chegada do 
seu novo padre que, após tomar posse, teve como primeira 
missão, celebrar junto com o arcebispo e demais comuni-
tários, o envio de sete novos ministros extraordinários da 
Sagrada Comunhão Eucarística. “É com muita alegria que 
recebo de Dom Sérgio esse voto de confi ança para assumir 
como primeiro pároco dessa área missionária recém criada 

Padre Charles Cunha toma posse como primeiro pároco 
da Área Missionária Sagrada Familia do Tarumã

e espero junto com a comunidade cristã aqui reunida rea-
lizar um trabalho de comunhão e participação, buscando 
sempre incentivar a presença da igreja aqui nessa área da 
cidade, tão carente de uma proximidade ainda maior refe-
rente à evangelização”, disse padre Charles.
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Navegação 
Ana Carolina
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Ligue: (92) 3671-8475
Rua Capistrano de Abreu, nº11 - Compensa
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Agende sua visita e venha descobrir como ensinamos.
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Juntos somos  pela evangelizaçãopela evangelizaçãopela evangelizaçãopela evangelizaçãopela evangelizaçãopela evangelização

Ação Entre Amigos
Campanha

Em prol da
Rádio Rio Mar
FM 103,5 MHz

 (92) 3198-0903 / 3198-0904

Informações:
                       

Rádio 

Rio Mar

FM 
103,5 MHz

Vem aí!

ANUNCIE 
AQUI!

3198 0900
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Juntos somos  pela evangelização

GEV – MANAUS
Av. Presidente Dutra, 481 - Santo Antônio (Praça da Glória)
Reunião: Sábado (19h30 às 21h30) e no 3º domingo de 

cada mês (15h). Responsável: ES Marcelo Sodré
Contato: (92) 3238-1019 / 9299-5530 / 9266-8833

Sou Amigo da Rio Mar

Doações: Bradesco
Agência: 3711 - Conta Corrente: 14760-5

Fundação Rio Mar: (92) 3198-0903

Campanha 

Sou Amigo da Rio Mar
Junte-se a nós nesta Campanha!

Aceita o desafio?

“Padre Reginaldo Manzotti - Programa Experiência de Deus”

Fique ligado 

103,5MHz
FM

Rádio
Rio Mar

nessa frequência!

Rua Joaquim Sarmento, 190 – Centro 
Contato: 3232-5453 

 

Neste ano novo presenteie um amigo/a com 
uma assinatura do jornal MISSÃO JOVEM, 
para jovens e catequistas, e TRANSCENDER, 
para o ensino religioso nas 
escolas

www.editoramundo e missao.com.br

vendas@editoramundoemissao.com.br – (11) 5549-7295

Assinatura NacionalAssinatura Nacional

Agradecimento às Paróquias e Áreas Missionárias que já 
contribuíram com a Campanha em prol da Rio Mar FM 103,5

• Maristas de Manaus
• Terço dos Homens
• Nossa Senhora Aparecida – Rio Preto da Eva
• Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Ramal 

Jutaí – Cacau Pirêra
• São Pedro – Rio Preto da Eva
• Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Praça 14
• Paróquia Nossa Senhora da Glória
• Área Missionária Sta. Margarida – Com. Sto. Antônio
• Paróquia Divino Espírito Santo
• Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
• Paróquia Sagrado Coração de Jesus

• Paróquia N. Sa. do perpétuo Socorro – Educandos
• Área Missionária João Paulo II
• Santuário Nossa Senhora Aparecida
• Catedral Metropolitana de Manaus
• Área Missionária Santa Mônica
• Comunidade São Francisco – Careiro da Várzea
• Comunidade São José Operário – Janauacá
• Paróquia Cristo Rei – São José II
• Comunidade Bom Pastor – Paróquia Cristo Rei
• Comunidade N. Sa. do Rosário – Paróquia Cristo Rei
• Comunidade São Luiz Gonzaga – Paróquia Cristo Rei
• Com. Santa Isabel da Hungria – Paróquia Cristo Rei
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FEVEREIRO 2017
DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL INFORMAÇÕES

2 a 10 Novenário em honra a São Lazaro 19h às 21h Paróquia São lazaro – Rua São Vicente, s/n – São Lázaro
Secretaria Paroquial

(92) 3624-4155

2
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Procissão e Missa
18h

Ponto de encontro, Rua Flamengo, ao lado da casa da criança 
Janell Doyle

Secretaria da Área Missionária
(92) 99363-5027

3 a 5 Despertar Vocacional Diocesano – Casa de Retiro Crosta Rosa – Km 25, AM-010
Promoção Vocacional Diocesana de Manaus

(92) 99336-0825

4 a 24  Curso Realidade Amazônica 2017

Manhã: das 8h às 
11h45

Tarde: das 14h30 
às 17h45

Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – Itepes
Rua Maromba, 20 – Chapada

Itepes
(92) 3642 7297

8 a 10
Estudo da Campanha da Fraternidade – CF 2017

Formação para multiplicadores
19h

Auditório do Colégio Dom Bosco
Av. Epaminondas, 57 – Centro

Coordenação de Pastoral
(92) 3212-9029 / 99129-1762

10 a 12 Bosco Folia O dia todo Sitio São Francisco, AM-010, Km 32
Articulação Juvenil Salesiana – AJS

(92) 99400-8357 ou (92) 99305-0305

11 Festa de São Lázaro – Bênção dos animais e almoço 8h às 12h Paróquia São Lázaro – Rua São Vicente, s/n – São Lázaro
Secretaria Paroquial

(92) 3624-4155

11 Festa de São Lázaro – Procissão e Missa 17h Paróquia São Lázaro – Rua São Vicente, s/n – São Lázaro
Secretaria Paroquial

(92) 3624-4155

11 Festa de Nossa Senhora de Lourdes 17h
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Rua 27, Cj. Castelo Branco 

Parque 10 de Novembro
Secretaria Paroquial

(92) 3646-1345

12 Formação CF 2017 – Setor Dom Luiz Soares Vieira 8h às 12h
Cefanzinho

Rua Papucaia, 38-A – Jorge Teixeira IV
Geny Câmara 

(92) 99319-5945

16 e 17 Formação CF 2017 – Setor Maria Mãe da Igreja 19h
Paróquia Santa Rita

Av. Carvalho Leal, 931 – Cachoeirinha
Marcia Nery 

(92) 99265-3173

22 Festa de Santa Margarida de Cortona 19h
Igreja Santa Margarida de Cortona, Rua 1, no 773 – Alfredo 

Nascimento
Secretaria da Área Missionária

(92) 3582-8423

22 e 23 Formação CF 2017 – Setor Alvorada 19h
Paróquia Santa Terezinha

Rua 9, nº 155-B – Alvorada II
Carlos André

(92) 99228-0395

22
Início das Escolas de Formação Bíblica, Litúrgica e 

Teologia Pastoral
19h às 21h 

Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – Itepes
Rua Maromba, 20 – Chapada

Itepes
(92) 3642 7297

23 e 24 Formação CF 2017 – Setor Padre Ruggero Ruvoletto 19h
Salão Pastoral da Área Missionária Monte das Oliveiras

Av. Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, n° 4200 – Monte das 
Oliveiras 

Patrícia Cabral 
(92) 99424-2089

23 Ordenação Diaconal – Humberto Vasconcelos de Souza 19h30
Área Missionária São Lucas – Comunidade Nossa Senhora do Carmo

Av. Coletora, s/nº – Conjunto Águas Claras
Secretaria da Área Missionária São Lucas 

(92) 3635-6492

25 a 26 Acampamento Iluminar O dia todo
Inspetoria Laura Vicuña – Aleixo

Inscrições: Paróquia Santo Afonso – Avenida Constantino Nery 
(sexta, a partir das 20h)

Missão Via Lucis 
(92) 98818-3989 (Mariana Hatta)

(92) 99944-0070 (Fernando Gomes)

26 a 28 Maranata – Retiro de carnaval 8h às 20h 8h às 20h
Comunidade Nova e Eterna Aliança

(92) 3622-8934

26 a 28 Retiro Renascer – “Alegra-te!” 8h Colégio Santa Doroteia, Rua Huascar de Figueiredo – Centro
Comunidade Católica Shalom

(92) 3302-7191/ (92) 98154-8328


