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01, 02 e 03 
SEMINÁRIO TECENDO RELAÇÕES – PASTORAL DA JUVENTUDE
Local: Centro de Formação Vicente Palotti 
Horário: Início 1, às 19h / Término 3, às 16h30 
Informações: Secretaria da PJ (92) 99296-1305 / 99455-1571

03
FESTA EM HONRA AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Local: Com. Santa Terezinha – Rua São Francisco, s/n, Coroado 3 
(Quadra Poliesportiva ao lado do Terminal de Ônibus linha 515) 
Horário: 17h • Informações: Secretaria Paroquial (92) 3644-3505

09
PROC. E MISSA EM HONRA AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Local: A. M. Imac. Coração de Maria - Av. Gov. Am. Mendes, 79A – Sta. Etelvina 
Horário: 18h • Informações: Secretaria Paroquial (92) 3228-1161

10
III JUVENTUDE CATÓLICA EM AÇÃO
Local: Arena Amadeu Teixeira – Rua Loris Cordovil – Flores 
Horário: 9h • Informações: DJ JC (92) 99236-6279

11 a 19 
NOVENÁRIO EM HONRA A N. SRA. CONSOLADORA DOS AFLITOS
Local: Paróquia N. Sra. Consol. dos Aflitos – R. do Cruzeiro, 20 – Betânia
Horário: 19h • Informações: Secretaria Paroquial (92) 3237-5192

13
PROCISSÃO E MISSA EM HONRA A SANTO ANTÔNIO
Local: Paróquia Sto. Antônio – Rua Pe. Francisco, 350 – Sto. Antônio 
Horário: 17h • Informações: Secret. Paroquial (92) 3085-0113 / 99301-2632 

15 a 17 
CURSO CAPACITAÇÃO PARA ASSESSORES DA PJ
Local: Centro Marista – CEMARIS – BR 174 , Km 7
Horário: Início 15, às18h / Término 17, às 12h
Informações: CAAPJ Emanuel (92) 99115-0173

17 
CARREATA EM HONRA A N. SRA. PERP. SOCORRO – BALBINA
Local: Sai do km 62 da AM 240 (antigo aeroporto) até a Vila de Balbina
Horário: 16h
Informações: Pároco (92) 99172-0406

20
PROCISSÃO E MISSA EM HONRA A N. SRA. CONS. DOS AFLITOS 
Local: Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos – Rua do 
Cruzeiro (esquina com Comandante Ferraz), 20 – Betânia 
Horário: 19h • Informações: Secretaria Paroquial (92) 3237-5192

27
FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
Tríduo: 24 a 26 de junho, às 19h 
Procissão: dia 27, às 18h 
Tema: Com Maria, viver e crescer em comunidade 
Lema: “Maria, a Mãe de Jesus, estava com eles” (At 1,14)
Local: Rua Inocêncio de Araújo, 44 – Educandos
Informações: (92) 3624-6401

27
PROCISSÃO E MISSA CAMPAL EM HONRA A NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – BALBINA
Local: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Rio 
Negro, s/n, Distrito de Balbina– Presidente Figueiredo – AM 240 
Horário: 17h • Informações: Pároco (92) 99172-0406

29
FESTA DE SÃO PEDRO – PROCISSÃO TERRESTRE E FLUVIAL
Dia 28 (véspera da procissão) – celebração com os pescadores no 
Terminal Pesqueiro da Panair 
Dia 29 – Procissão e Missa
Saída às 14h, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Rua 
Inocêncio de Araújo, 44 – Educandos, seguindo para o Terminal 
Pesqueiro da Panair e de lá percorre a bacia do Rio Negro passando pela 
frente de Manaus e retorna para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, encerrando com a Santa Missa e bênção dos pescadores.

A T I V I D A D E S  P A S T O R A I S  –  J U N H O  2 0 1 8

08 
FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
R. Ferreira Pena, 1285 – Centro 
Horário: Procissão 5h30
Missas: 6h30; 12h e 19h 
Informações: 
Secretaria Paroquial (92) 3234-6752
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

O migrante 
não pode ser 
visto como um 
problema. Ele é 
um irmão que 
deve ser tratado 
como tal.

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

unho é o mês do dia e da semana dos migrantes. Mi-
grações fazem parte da história humana e podemos 
afirmar que todos somos descendentes de migrantes 
que pelas mais diversas razões deixaram a terra natal 
e partiram em busca de uma vida melhor. O nosso pai 
na fé, Abraão, foi um deles. Jacó e seus filhos migra-
ram para o Egito por causa de José. Moisés conduziu o 
povo numa migração que durou quarenta anos. Dando 
um salto gigantesco na História chegamos às sucessi-
vas ondas migratórias que se dirigiram ao Amazonas. 
Nordestinos, judeus, espanhóis, libaneses, japoneses e 
mais recentemente gaúchos vieram para cá em busca 
de melhores condições econômicas. Hoje seus descen-
dentes são amazônidas de fato e de direito. Trouxeram 
valores culturais e contribuíram para a vida econômica 
da região. O Amazonas acolheu a todos. Infelizmente 
também se repetiu aqui a injustiça e o sonho de uma 
terra fértil para muitos transformou-se num pesadelo.

Há alguns anos vieram os haitianos em grande 
número para Manaus. Recebemos um elogio do pró-
prio Papa em seu discurso aos bispos do Brasil du-
rante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Ja-
neiro, pela forma com que a nossa Igreja os recebeu. 
Na nossa última Assembleia de Pastoral, exprimimos 
o desejo de organizar a Pastoral dos Migrantes nas 
paróquias e áreas missionárias. Não conseguimos. 
A migração, porém, continua, e constantemente há 

estrangeiros batendo as nossas portas. Ultimamente 
são os venezuelanos que estão deixando em massa 
o seu país. Um grande número tem se dirigido para 
o Brasil. A Pastoral dos Migrantes e a Cáritas têm 
atuado na linha de frente na acolhida destes nossos 
irmãos que chegam subnutridos no corpo e feridos 
na alma pela situação econômica do país vizinho.

Uma das marcas do pontificado do Papa Francisco 
é a sua defesa dos direitos dos migrantes e seu apelo à 
solidariedade para com eles. O migrante não pode ser 
visto como um problema. Ele é um irmão que deve ser 
tratado como tal. Não são marginais e por isso não são 
caso de polícia, mas são vítimas da guerra, da persegui-
ção política, das catástrofes naturais. Tem história, amo-
res, sentimentos. São profissionais, têm diplomas, são 
membros de Igrejas. Não foi à toa que tomaram a difícil 
decisão de partir. É claro que a vinda deles nos desinstala 
e põem à prova a nossa fé e os nossos discursos. 

As migrações vão continuar, e é preciso que 
estejamos organizados para receber aqueles que 
chegam. Os carlistas, ou scalabrinianos, homens 
e mulheres consagrados que vivem o carisma da 
acolhida tem sido uma presença preciosa na nossa 
Arquidiocese, mas é necessário que todos abramos 
nosso coração para que um dia possamos ouvir de 
Jesus: Eu era estrangeiro e me acolheste, entra no 
Reino preparado pelo Pai.

J

NOMEAÇÃO

PASTORAL DO DÍZIMO
Assessor: Pe. Leudimar dos Santos, Diocesano
Coordenação: Celi Bernardes Mecedo: coordenadora – Dannieli Santos Nascimento: vice-coordenadora – Cacilda Paiva de Souza: secretária – Ana Lucia Jesus da Silva: tesoureira 

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
27/04 Pe. Aparecido Donizete Maciel, Ribeirão Preto/SP Pároco Paróquia N. Sra. Perpétuo Socorro, Careiro da Várzea – Data da posse: 27/05
08/05 Pe. Danival de Oliveira Lopes, Diocesano Pároco Área Missionária Menino Jesus – Data da posse: 13/05

DECRETO

10/05 SUSPENSÃO DO USO DE ORDENS E JURISDIÇÃO
Pe. Santos Teodoro Baquedano Sierra, Sme

17/05 SUSPENSÃO DO USO DE ORDENS
Diác. Carlos Alberto Verdade Barbedo
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E X P E D I E N T E EDITORIAL

O pecado é 
renunciar ao 
encontro com 
o outro, com o 
diverso, com o 
próximo, que de 
fato é uma ocasião 
privilegiada de 
encontro com o 
Senhor.

raça e Paz para você estimado (a) leitor (a) da nossa revis-
ta Arquidiocese em Notícias. A edição da revista de nossa 
Igreja Local do mês de junho traz para o centro da nossa 
atenção, a situação da migração, especialmente em nos-
sa cidade de Manaus, que nos últimos anos tornou-se ca-
minho de esperança para os haitianos e agora para com 
os nossos irmãos da Venezuela. 

Tal situação migratória tem gerado reações controversas 
em nossa cidade. Muitos com o coração dilatado mostram-se 
solidários aos que sofrem sem casa, sem trabalho, sem comi-
da, doentes, e tendo somente na bagagem, a esperança de 
dias melhores. Outros manauaras descortinam um coração 
resistente aos que chegam pedindo ajuda. Papa Francisco 
exortando os fiéis face a esse drama humano presente em 
todos os continentes diz: “O pecado é deixar que estes medos 
determinem as nossas respostas, condicionem as nossas es-
colhas, comprometam o respeito e a generosidade, alimen-
tem o ódio e a recusa. O pecado é renunciar ao encontro com 
o outro, com o diverso, com o próximo, que de fato é uma 
ocasião privilegiada de encontro com o Senhor”.

Que a nossa revista este mês contribua para que os 
seus leitores possam acolher o que chega como irmão, 
não um invasor. Que resplandeça em nós, uma consciên-
cia de que o rosto do outro sofrido é um apelo à bondade 
presente no coração humano. Que possamos reconhecer 
em cada migrante que aqui chega, uma convocação à 
responsabilidade pessoal e social que pela fé e cidadania 
todos temos que prestar contas conforme relatado no ca-
pítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

Uma ótima leitura para você!

G
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

LOCAL: AUDITÓRIO FAMETRO
DJALMA BATISTA 

Aprendendo a ser

COM

MASTER COACH
Pe. Charles Cunha

16 JUN 9H às 12H

FUNDAÇÃO RIO MAR
INSCRIÇÕES

PAULINAS LIVRARIA

REALIZAÇÃO APOIO

VOCÊ É DO TAMANHO
 DOS SEUS SONHOS!

PALESTRA:
3198-0903
INFORMAÇÕES
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profecia

m geral, os governantes de todos os es-
tados brasileiros através do poder exe-
cutivo demonstram incapacidade total 
na resolução dos problemas sociais. Os 
problemas aumentam por falta de uma 
efetiva aplicação das políticas públicas 
sociais sérias em parceria com a socieda-
de. Os governos que assumem priorizam 
a descontinuidade e tudo que deveria 
continuar, se reinicia conforme o gosto e 
interesse de quem está no poder. 

Não se resolve o problema da mora-
dia dos brasileiros, pois há mais de 7 mi-
lhões de pessoas que não têm casa para 
morar e viver com dignidade neste País e 
certamente nunca terão, pois com o sa-
lário que ganham, é impossível construir 
uma casa, então moram em condições 
insalubres ou ocupam terras ou prédios 
como o que ocorreu em São Paulo. 

Na educação, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
são mais de 11 milhões de pessoas adultas 
analfabetas, sem contar as crianças e jo-
vens que estão fora da escola. Uma pessoa 
que estudou e teve a oportunidade de se 
formar ou cursar um curso superior, tem 
maiores condições de obter um trabalho 
e viver com mais dignidade. No entanto, 
com a crise econômica provocada pela 
corrupção e o desgoverno, muitas pessoas 
que estudaram e têm cursos técnicos estão 
desocupados, sem trabalho remunerado. 
Segundo o IBGE, são 27,7 milhões de pes-
soas desocupadas com maior impacto no 
Nordeste brasileiro. Isso é muito grave para 
toda sociedade brasileira.

Com relação a segurança, não há al-
guém neste País que não tenha tido contato 
com a violência. Uma realidade que está se 
tornando insuportável para a população 
que se sente insegura ao andar pela cidade 
ou interior. No Estado do Amazonas não é 
diferente. Há décadas o Estado revela que 
suas políticas públicas não são suficientes, 
não alcançam e nem incidem na mudança 

no comportamento social. Com relação à 
violência, a cada dia aumenta mais em todo 
estado, principalmente na cidade de Ma-
naus. Passa-se governos e os problemas se 
agravam e até se tornaram crônicos. 

Este, talvez, é um dos mais graves pro-
blemas que a sociedade enfrenta e que os 
governantes, todos, não conseguem resol-
ver. Tornou-se uma epidemia a violência em 
todos os sentidos. Tem muita arma na mão 
do crime organizado que comanda com 
poder de fogo o tráfico nas zonas da cidade.

Isso significa que o direito da popu-
lação à segurança está sendo lesado, pois 
as estratégias de segurança pública não 
estão cumprindo o direito constitucional 
previsto no artigo 6º da constituição fe-
deral que garante segurança para todos.

Será se no Estado do Amazonas não 
tem ninguém com inteligência para 
apontar caminhos que ao menos ameni-
ze esta realidade dolorosa da violência? 
Será que faltou mais investimento na 
educação para preparar pessoas para rea-
lizar diagnóstico da realidade violenta da 
cidade? Ou será se o governo atual quer 
se mostrar e enganar mais uma vez os ca-
boclos, pagando a peso de ouro empresa 
do americano, ex-prefeito de Nova Iorque 
que tem uma agência particular para cui-
dar de segurança pública?

Então, não tendo ninguém no Ama-
zonas e nem no Brasil, o governo do Ama-
zonas, preferiu pagar mais de 5 milhões de 
reais para agência particular fazer diagnós-
ticos e depois propor o óbvio para secretaria 
de segurança executar. Lamentável decisão, 
que pensa que o que é bom é o que vem de 
fora – pura tolice ou esperteza de alguém 
que ainda utiliza métodos arcaicos, que ain-
da dão certo para se manter no poder?

Esperamos que desta vez o investi-
mento na segurança dê certo em Manaus 
e o interior do Estado do Amazonas tenha 
mais um pouco de paz, isso se não for es-
perteza eleitoral.

PE. GERALDO BENDAHAM

E
FONTE AGÊNCIA ECCLESIA

Em resposta à situação de crise 
humanitária que atinge a população 
da Venezuela, a Cáritas Internacional, a 
partir da solicitação da Cáritas Brasileira, 
lançou o Apelo de Emergência para ajuda 
imediata aos migrantes e refugiados 
venezuelanos que estão chegando ao 
Brasil e neste momento, passam por todo 
tipo de necessidade.

O diretor-executivo da Cáritas 
Brasileira, Luiz Cláudio da Silva Mandela, 
destaca o caráter humanitário e cristão 
dessa iniciativa solidária.

A maior parte se encontra em 
cidades dos estados de Roraima e 
Amazonas. De 2015 a 2018, o Brasil já 
recebeu entre 40 e 60 mil migrantes e 
refugiados venezuelanos. A assessora 
nacional da Cáritas Brasileira, Cristina 
dos Anjos, enfatiza que é preciso garantir 
espaços de acolhida humanizada.

Para atender as necessidades 
emergenciais dos migrantes 
venezuelanos, a Igreja no Brasil está se 
mobilizado em diversas frentes, desde 
a organização de doações e preparo 
de alimentos até a gestão de abrigos 
e encaminhamentos para assistência 
médica e jurídica. 

Cáritas: apelo de 
emergência em prol 
dos venezuelanos

NOTÍCIAS DO VATICANO

De 2015 a 2018, o Brasil já recebeu 
entre 40 e 60 mil migrantes e 
refugiados venezuelanos. Saiba 
como ajudar

OS PROBLEMAS SOCIAIS
CONTINUAM SEM SOLUÇÃO



DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5 
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br.

LITURGIA

Caríssimos leitores, neste mês (junho) vamos ver o que a 
Instrução Geral do Missal Romano fala sobre a profissão de 
fé e a oração dos fiéis.

67. O símbolo, ou profissão de fé (creio), tem como 
finalidade permitir que todo o povo reunido responda à 
palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura 
e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, 
segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde 
e professe os grandes mistérios da fé, antes de começar a 
celebração dos mesmos na Eucaristia. 

68. O creio deve ser cantado ou recitado pelo sacerdote 
juntamente com o povo, nos domingos e nas solenidades. 
Pode também dizer-se em celebrações especiais mais 
solenes. Se é cantado, é entoado pelo sacerdote ou, se 
for o caso, por um cantor, ou pelo coro (grupo de canto); 
é cantado por todo o povo junto, ou pelo povo alternando 
com o grupo de cantores. Se não é cantado, deve ser 
recitado conjuntamente por todos ou por dois coros 
alternadamente. (se for cantado, deve-se observar a sua 
fórmula original). 

69. Na oração universal ou oração dos fiéis, o 
povo responde, de algum modo à palavra de Deus recebida 
na fé e, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, 
apresenta preces a Deus pela salvação de todos. Convém 
que em todas as Missas com participação do povo se 
faça esta oração, na qual se pede pela santa Igreja, pelos 

governantes, pelos que se encontram em necessidade, por 
todos os homens (humanidade) em geral e pela salvação 
do mundo inteiro. 

70. Normalmente a ordem das intenções é a seguinte: 
a) pelas necessidades da Igreja; b) pelas autoridades civis 
e pela salvação do mundo; c) por aqueles que sofrem 
dificuldades; d) pela comunidade local. Em celebrações 
especiais – por exemplo, Confirmação, Matrimônio, 
Exéquias – a ordem das intenções pode acomodar-se às 
circunstâncias. 

71. Compete ao sacerdote celebrante dirigir da sede 
(cadeira da presidência) esta prece. Ele próprio a introduz 
com uma breve monição, na qual convida os fiéis a orar, e 
a conclui com uma oração. As intenções que se propõem 
devem ser sóbrias, compostas com sábia liberdade e poucas 
palavras, e exprimam a súplica de toda a comunidade. São 
enunciadas do ambão, por um diácono, ou por um cantor, 
ou por um leitor, ou por outro fiel leigo. O povo, de pé, faz 
suas estas súplicas, ou com uma invocação comum proferida 
depois de cada intenção, ou orando em silêncio.

Como vimos, a conclusão da liturgia da palavra se dá 
com a oração dos fiéis (preces). Pudemos perceber a riqueza 
e a importância da Palavra de Deus na liturgia. 

Na próxima edição falaremos sobre a liturgia eucarística. 
Aguardem. 

Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa Liturgia da Palavra

C
(Parte C)

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. Justino
1Pd 4,7-13
Sl 95(96),10-13 (R/. 13b)
Mc 11,11-26

Ss. Marcelino e Pedro
Jd 17.20b-25
Sl 62(63),2-6 (R/. 2b)
Mc 11,17-33

9º Comum
Dt 5,12-15
Sl 80(81),3-8a.10-11b (R/. 2a)
2Cor 4,6-11 / Mc 2,23-3,6

2Pd 1,2-7
Sl 90(91),1-2.14-16 (R/. 2b)
Mc 12,1-12

S. Bonifácio, bispo e mártir
2Pd 3,12-15a.17-18
Sl 89(90),2-4.10.14.16 (R/. 1)
Mc 12,13-17

S. Norberto
2Tm 1,1-3.6-12
Sl 122(123),1-2 (R/. 1a)
Mc 12,18-27

2Tm 2,8-15
Sl 24(25),4-5ab.8-10.14 (R/. 4a)
Mc 12,28b-34

Sagrado Coração de Jesus
Os 11,1.3-4.8c-9
(Sl)Is 12,2-3.4bcd-6 (R/. 3)
Ef 3,8-12.14-19 / Jo 19,31-37

Imaculado Coração de Maria
Is 61,9-11
(Sl)1Sm 2,1.4-8 (R/. cf. 1a)
Lc 2,41-51

10º Comum
Gn 3,9-15
Sl 129(130),1-8 (R/. 7)
2Cor 4,13-18-5,1 / Mc 3,20-35

S. Barnabé, Apóstolo
At 11,21b-26;13,1-3
Sl 97(98),1-6 (R/. 2b)
Mt 10,7-13

1Rs 17,7-16
Sl 4,2-5.7-8 (R/. 7)
Mt 5,13-16

Santo Antônio de Pádua
1Rs 18,20-39
Sl 15(16),1-2a.4-5.8.11 (R/. 1)
Mt 5,17-19

1Rs 18,41-46
Sl 64(65),10-13 (R/. 2a)
Mt 5,20-26

1Rs 19, 9a.11-16
Sl 26(27),7-9.13-14 (R/. 8b)
Mt 5,27-32

S. Maria no Sábado
1Rs 19,19-21
Sl 15(16),1-2a.5.7-10 (R/. cf. 5a)
Mt 5,33-37

11º Comum
Ez 17,22-24
Sl 91(92),2-3.13-16 (R/. cf. 2a)
2Cor 5,6-10 / Mt 4,26-34

1Rs 21,1-16
Sl 5,2-3.5-7 (R/. 2b)
Mt 5,38-42 

S. Romualdo
1Rs 21,17-29
Sl 50(51),3-6a.11.16 (R/. cf. 3a)
Mt 5,43-48

2Rs 2,1.6-14
Sl 30(31),20-21.24 (R/. 25)
Mt 6,1-6.16-18

S. Luis Gonzaga
Eclo 48,1-15
Sl 96(97),1-7 (R/. 12a)
Mt 6,7-15

S. Paulino de Nola, 
Ss. João Fisher e Tomás More
2Rs 11,1-4.9-18.20
Sl 131(132),11-14.17-18 (R/. 13)
Mt 6,19-23

S. Maria no Sábado
2Cr 24,17-25
Sl 88(89),4-5.29-34 (R/. 29a)
Mt 6,24-34

Natividade de S. João Batista
Is 49,1-6
Sl 138(139),1-3.13-15 (R/. 14a)
At 13,22-26 / Lc 57-66-80

2Rs 17,5-8.13-15a.18
Sl 59(60),3-5.11-13 (R/. 7b)
Mt 7,1-5

2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Sl 47(48),2-4.10-11 (R/. cf. 9d)
Mt 7,6-.12-14

S. Ccirilo de Alexandria 
2Rs 22,8-13;23,1-3
Sl 118(119),33-37.40 (r/. 33a)
Mt 7,15-20

S. Irineu
2Rs 24,8-17
Sl 78(79),1-5.8-9 (R/. 9b)
Mt 7,21-29

2Rs 25,1-12
Sl 136(137),1-6 (R/. cf. 6a)
Mt 8,1-4

Ss. Primeiros Mártires de Roma
Lm 2,2.10-14.18-19
Sl 73(74),1-7.20-21 (R/. 19b)
Mt 8,5-17

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JUNHO/2018
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          A
RQUIDIOCESE DE MANAU

S

família

A migração é considerada o movimento de população para 
o território de um Estado ou dentro do mesmo que abrange 
todo movimento de pessoas, seja qual for o tamanho, sua com-
posição ou causas; inclui a migração de refugiados, pessoas 
deslocadas, pessoas desarraigadas, migrantes econômicos.

A migração é de certa forma uma consequência da neces-
sidade que o indivíduo passa no seu país ou cidade, é o recurso 
que pensamos quando não há possibilidades de trabalho e 
progresso e condiciona mudanças importantes na vida dos 
migrantes afetando de diversas formas seu bem-estar e saúde.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), “aproximadamente 195 milhões de pessoas 
moram fora de seus países de origem, o equivalente a 3% da popula-
ção mundial, sendo que cerca de 60% desses imigrantes residem em 
países ricos e industrializados. No entanto, em decorrência da estag-
nação econômica oriunda de alguns países desenvolvidos, estima-se 
que, 60% das migrações ocorram entre países em desenvolvimento”.

Os fluxos migratórios podem ser desencadeados por di-
versos fatores. Dentre os principais fatores que impulsionam 
as migrações podem ser citados os econômicos, políticos e 
culturais. No Brasil, o fator que exerce maior influência nos 
fluxos migratórios é o de ordem econômica.

Entre os efeitos negativos relatados por algumas famílias, 
consequência do fenômeno migratório estão a ruptura familiar, o 

divórcio e danos nos vínculos entre os pais e filhos. Desde 1999, 
tem aumentado o número de divórcios e as separações. Assim sen-
do, a migração é um dos fenômenos que causa mais separações e 
ruptura na vida da família ou de um casal, sendo que 30% das se-
parações é causada pelas migrações, segundo relatos das próprias 
famílias. Além do divórcio, ocorrem também as perdas dos entes 
queridos e amigos que permanecem no país de origem, perda da 
língua nativa, dos costumes e rituais de seu local de origem. 

Por isso, é necessário que elementos positivos sejam res-
gatados na mobilidade humana, como a esperança, novas 
oportunidades na educação, liberdades econômicas e sociais. 
Assim, o fato do migrante procurar um novo emprego no país 
ou na cidade que o recebe garante uma melhor condição de 
vida para sua família, amenizando as situações negativas.

Portanto, onde quer que estejamos, fazemos parte de um 
mundo sem fronteiras. A migração é um dos assuntos centrais 
da globalização no século XXI. As famílias funcionam em espaços 
transnacionais. Todos os migrantes, aqueles que deixam seus paí-
ses de maneira voluntária, que são obrigados ou forçados a solici-
tar refúgio político, que vieram de lugares próximos ou distantes, 
aqueles migrantes que são homens, mulheres, jovens ou idosos, 
ricos ou pobres, sofrem de uma maneira ou de outra. Enfim, o 
melhor remédio para amenizar todos os efeitos negativos que a 
migração traz para as famílias, ainda é o amor e a solidariedade.

PE. JAMESON MERCURE MISSIONÁRIO SCALABRINIANO/PARÓQUIA SÃO GERALDO

Aproximadamente 
195 milhões de 
pessoas moram 
fora de seus 
países de origem, 
o equivalente a 
3% da população 
mundial.

Os efeitos da migração para a família





REPORTAGEM

Milhares de fiéis católicos viveram momentos de muita emo-
ção e fé na noite do dia 20 de maio, durante a realização da 
22ª edição da festa de Pentecostes, que reuniu comunida-
des dos 13 setores da Arquidiocese de Manaus no Centro de 

Convenções de Manaus – Sambódromo. Foram meses de organização 
e planejamento para realização desse grande evento da Igreja Católica, 
que refletiu o tema “Na força do Espírito, todos irmãos e irmãs”, tendo 
como objetivo principal celebrar a vinda do Espírito Santo propagando 
uma mensagem de paz e união entre todos os povos, além de promover 
a superação da violência convidando todos os cristãos a serem de fato 
o corpo que se une à cabeça, que é Cristo, para ser esse sinal de luz e 
esperança. Os que não compareceram ao sambódromo, puderam acom-
panhar a Santa Missa ao vivo pelo canal Amazon Sat e pela Rádio Rio Mar 
FM 103,5 MHz que fez a transmissão e cobertura completa do evento.

A programação iniciou às 15h, com a acolhida dos que chegavam 
e, nem a forte chuva que caiu pela da manhã e parte da tarde tirou âni-
mo dos católicos, que chegavam em pequenos grupos ou em grandes 
caravanas em ônibus e micro-ônibus fretados. Os que chegavam, eram 
recebidos com festa e alegria pela equipe de acolhida, e, ao lado, uma 
barraca da Cáritas recolhia os alimentos para serem doados. No palco Pe. 
Charles Cunha e Gláucio Henrique, locutor da Rádio Rio Mar, faziam a 
animação do público antes do início da missa. Banda Madrigal e Grupo 
Gaponga foram algumas das apresentações musicais. Pe. Zenildo Lima, 
Reitor do Seminário Arquidiocesano São José, e Patrícia Cabral, presiden-
te do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese, ficaram encarregados 
de fazer o “aquecimento” dos fiéis antes do início da Santa Missa e, por 
volta das 17h, iniciou oficialmente o evento, com a entrada dos jovens e, 
logo depois, a procissão de entrada dos leigos e leigas das pastorais, mo-
vimentos e serviços da Arquidiocese de Manaus, recordando que nesse 
ano vivemos o Ano do Laicato, onde os cristãos leigos e leigas sujeitos na 
Igreja em saída, são chamados a atuar como missionários na família, no 
trabalho e nos diversos espaços da sociedade.

“Todo ano eu venho, mas é sempre uma emoção diferente e o mo-
mento da entrada do clero junto com os bispos onde vemos os pastores 
da nossa igreja todos juntos é muito bonito. Vim com um grupo de 25 
pessoas da Área Missionária João Paulo e nós ficamos na pista e perce-
bemos como foi linda a participação da arquibancada no momento do 
cântico do Espírito Santo, realmente é algo que emociona”, disse dona 
Maria Celeste.

Segundo Major Morillas, responsável pelo Centro Integrado de Co-
mando e Controle (CICC), a estimativa de público no começo do evento 
era em torno de 80 mil pessoas. E, para que tudo acontecesse sem riscos 
e na maior segurança possível, toda uma equipe de profissionais traba-
lhou nos bastidores. “Para essa operação tivemos um contingente de 251 
policiais militares, além de um reforço da polícia civil, agentes da vigilân-
cia sanitária, Manaustrans e bombeiros”, explicou o major.

Cerca de 150 pessoas entre agentes da Cáritas Arquidiocesana e vo-
luntários de várias pastorais, participaram da arrecadação de alimento 
instalados em três pontos situados na entrada principal, no portão da 
Avenida do Samba e na saída dos fundos do Sambódromo. Segundo 
Afonso de Oliveira, coordenador da Cáritas, foram arrecadadas 7 tone-
ladas de alimentos que serão distribuídos para famílias carentes. “Nossa 
expectativa era de arrecadar 10 toneladas, mas acredito que a chuva fez 
com que desse um pouco menos. Mesmo assim agradecemos a todos 
que doaram 1 kg de alimento não perecível. Esse alimento coletado será 
separado e distribuído principalmente para a Pastoral do Migrante, Pas-
toral da Criança, Pastoral DST/Aids e Pastoral da Saúde”, explicou Afonso.

FESTA DE PENTECOSTES
CELEBRA A UNIDADE E A PAZ
TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ANA PAULA LOURENÇO

NA FORÇA DO 
ESPÍRITO, TODOS 
IRMÃOS E IRMÃS
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CIDADANIA

CNBB

FONTE CNBB

Basta um clique para que notícias falsas 
se espalhem rapidamente pelas redes sociais 
como se fossem verdadeiras. Aí, está o perigo 
das chamadas “fake news”, já que muitas vezes 
as pessoas que, levadas por sentimentos de 
surpresa, repulsa e medo, compartilham estas 
falsas verdades sem questioná-las ou checar a 
veracidade das fontes.

Infelizmente, com muita rapidez as 
pessoas reproduzem o que encontram sem 
sequer indagar se é plausível aquela manchete. 
Basta um pouco de atenção para verificar 
que a formulação de alguns títulos já contem 
indicativos para se questionar sobre a veracidade 
daquela notícia, destaca o bispo coadjutor de 
Montes Claros (MG) e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para Cultura e Educação 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom João Justino de Medeiros.

Ainda segundo o bispo, como compartilhar 
é mais rápido e mais fácil que ler, ponderar, 
conferir a fonte e, até mesmo, denunciar ou 
contestar, as “fake news” se espalham. “Os 
cristãos, discípulos de Jesus, devem ser ainda 
mais criteriosos para serem fiéis ao anúncio da 
Boa-notícia do Reino”, ressaltou.

Uma pesquisa do Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, 
publicada na revista Science de março deste ano 
mostra que as “fake news” são mais disseminadas 
por pessoas do que pelos bots (robôs que se 
comportam como humanos). Os pesquisadores 
americanos analisaram 126 mil postagens no 
Twitter de 2006 a 2017 em cascata – quando 
uma postagem é replicada em cadeia sobre 
notícias falsas e verdadeiras compartilhadas por 3 
milhões de pessoas, 4,5 milhões de vezes.

O perigo das Fake News, “falsas 
notícias”, que viralizam mais 
do que fatos reais

CNBB

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

FÁBRICA DE PICOLÉS VIRA FONTE DE RENDA 

E ALTERNATIVA DE TRABALHO DIGNO PARA 
IMIGRANTES HAITIANOS EM MANAUS

Quando se fala em haitianos, na hora 
vem em nossa mente, a Paróquia São Geraldo, 
localizada na Av. Constantino Nery, que ficou 
conhecida por ser o lugar de acolhida e abrigo 
para os irmãos e irmãs haitianos, que chega-
ram em Manaus no ano de 2010, quando um 
terremoto de proporções catastróficas arrasou 
o Haiti, situado na América Central. Como se 
não bastasse o desastre natural, o país ainda vi-
nha passando por uma série de crises políticas 
e econômicas, que culminaram numa guerra 
civil gerando mais miséria e fome, obrigando 
seus habitantes a buscarem outro país que 
pudesse oferecer melhores condições de vida.

Segundo o padre Valdecir Molinari, ex-
-coordenador da Pastoral dos Migrantes da 
Arquidiocese de Manaus, nesses últimos oito 
anos, cerca de 11 mil pessoas já migraram 
para o Brasil e, grande parte são de haitianos 
que chegaram na cidade e aqui se instala-
ram com o apoio da igreja católica. Porém, 
não bastava apenas acolher e desenvolver 
ações assistenciais para manter os haitia-
nos abrigados, era preciso oferecer também 
a oportunidade de começarem uma vida 
nova e buscar alternativas para um futuro 
melhor pois, para a grande maioria dos que 
aqui chegavam, o único objetivo era juntar 
dinheiro para poder trazer a família. Tal fato 
tornou ainda mais urgente a necessidade de 
arrumar um emprego ou uma fonte de renda 
para garantir seu sustento.

Pensando nisso, Pe. Valdecir, teve a 
ideia de montar uma fábrica de picolé, com 
o intuito que os haitianos pudessem ter 
um aumento de renda e, o que era para ser 
apenas um meio de vida, acabou se transfor-
mando na profissão da grande maioria deles. 
“Quando nós começamos com a fábrica era 
um projeto pequeno, com o objetivo de ge-
rar um ganho a mais com a venda do picolé, 
mas, em virtude da questão do desemprego, 
muitos começaram a ver essa oportunidade 
de renda extra, como o próprio emprego e 
fizeram da venda do picolé a fonte de renda 
deles e, graças a esse projeto muitos conse-
guiram trazer seus filhos do Haiti e até alugar 
sua própria casa”, comentou Pe. Valdecir.

A fábrica de picolé está instalada nas de-
pendências do salão paroquial, funciona das 
8h às 18h e possui cinco funcionários, tendo 
à frente o jovem haitiano Jean Wilkenson Jus-
tin, que abraçou o projeto desde o seu início, 
em 2014, e é o responsável pela produção. 
A fábrica possui duas máquinas de congela-
mento (uma grande e uma pequena), uma 
batedeira, sete freezers grandes e uma câme-
ra frigorífica para armazenamento das polpas 
de frutas no período de ‘entre safras’, confor-
me explica Jean. “Algumas frutas aqui da re-
gião, só aparecem em determinado período, 
como por exemplo o buriti que está ‘dando’ 
agora, mas é preciso estocar para quando não 
for a época não faltar”, explicou o haitiano. 
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VIDA E FÉ

Alzira de Castro

TEXTO RAIMUNDA GIL SCHAEKEN  FOTO ANA PAULA LOURENÇO

A matriarca da família Castro Gil, a senhora Alzira de Castro, nas-
ceu no dia 24 de abril de 1927, na comunidade de São João do 
Catuá, município de Tefé – Amazonas. Filha dos cearenses, José 
Castro Silva e Felícia Vieira de Castro, é católica praticante e de-

vota de Nossa Senhora com vários títulos, do Divino Espírito Santo e de 
São Sebastião, São Francisco, Santa Luzia e Santa Teresa D’Ávila, a queri-
da padroeira do povo de Tefé.

Casou-se com Francisco Gil, homem muito religioso, que recebeu 
a orientação religiosa e a instrução do ensino primário dos padres da 
Congregação do Espírito Santo, na Missão Boca do Tefé. Era pequeno co-
merciante, regatão e trabalhava na agricultura. Formaram uma família 
de nove filhos: Raimunda (Dica), José, Eunice, Graça, Fátima, Maria do 
Espírito Santo, Cleudomar (falecido), Socorro e Francisco. Moravam no 
interior nos primeiros anos de casamento, mas pensando na educação 
dos filhos, resolveram migrar para a cidade de Tefé, onde puderam es-
tudar em escola pública e receber formação profissional das irmãs Fran-
ciscanas Missionárias de Maria (FMM) e dos padres do Espírito Santo. 

Alzira sempre teve relação de amizade com as Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria (FMM) e com os padres do Espírito Santo e guarda 
boas recordações dos bispos, padres e irmãs religiosas. 

Foi uma mulher muito guerreira que aos 37 anos e grávida do Fran-
cisco, o filho caçula, Alzira ficou viúva. Foi uma época muito difícil para 
ela mas com coragem enfrentou trabalhos pesados na agricultura (roça 
no Xidarini), na Olaria do senhor Túlio Azevedo, e lavava roupa pra fora, 
tudo para sustentar e manter todos os filhos juntos. Nunca quis na-
morar e casar novamente, ficando dedicada exclusivamente para 
seus filhos. Teve seu primeiro emprego de carteira assinada, como 
auxiliar de serviços gerais na Escola Frei André da Costa, indicada 
pela madre Hugueth, superiora das Irmãs FMM. Quando a filha 
mais velha, Raimunda, concluiu o curso com habilitação para o 
Magistério e conseguiu emprego de professora, contou com 
sua ajuda nas despesas da casa.

Enfrentou alguns problemas de saúde. Em 1993 foi 
diagnosticada com um câncer de útero e venceu essa 
batalha. Já aposentada, veio para Manaus, 
em 2001, com a sua filha Socorro, para ter 
mais cuidados médicos, através do Pla-
no de Saúde, enquanto dependente 
de seu filho mais novo que traba-

lhava no Banco do Brasil. Em 2013 teve um acidente vascular cerebral 
(AVC) e passou por alguns procedimentos cirúrgicos como cateterismo, 
angioplastia, implante de três Stents e valvoplastia aórtica com catéter 
(balão). 

A mulher guerreira, sempre foi alegre e gosta de festas folclóricas, 
tendo dançado várias vezes quadrilha e a pastorinha do Clube de Mães; 
nos carnavais da cidade, foi durante alguns anos a Porta Bandeira dos 
“Folhas”; e é forte torcedora do Boi Garantido de Parintins. Teve momen-
tos marcantes como as viagens que fez com suas filhas e amigas, em 
especial a excursão na Europa, em 1998, e quando conheceu Trindade-
-Goiás, em 2012, por ocasião dos festejos do Divino Pai Eterno.

Hoje, aos 91 anos de idade, mora com a filha Socorro e desfruta do 
carinho dos oito filhos, 25 netos, 55 bisnetos e 20 tataranetos. É querida 
pelos familiares e amigos, sendo a tia muito querida. Ainda recorda de 
músicas e bons momentos vividos. É alegre, vaidosa, vive sempre arru-
mada e com um batom nos lábios, dando a todos exemplo de vida, de 
perseverança e de fé.

VIDA DE FÉ E DEDICAÇÃO AOS FILHOS
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CARAVANA DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS JORNADA 
DA JUVENTUDE NO PANAMÁ

21 - 28 JANEIRO 2019

AÉREO + 7 NOITES DE HOTEL + CAFÉ DA MANHÃ + 
TRASLADOS DE CHEGADA E SAÍDA+ CITY TOUR + SEGURO VIAGEM 

APARTAMENTO DUPLO
A PARTIR DE U$ 2.078,00* 

SAIDA 21.01 - CHEGADA 28.01.2019 

APARTAMENTO TRIPLO
A PARTIR DE U$ 1.880,00* 

SOMENTE AÉREO 
U$ 1.153,00* + TAXAS

PARCELAMENTO FLEXÍVEL ATÉ 90 DIAS ANTES DO EMBARQUE. 

*PREÇOS EM DOLARES POR PESSOA. CONVERTIDOS EM REAIS NA DATA DA COMPRA.

www.paradisetur.com.br

Agência o�cial arquidiocese de Manaus

(92) 3633-1156
(92) 3613-8838

Centro
Studio 5

 C
O

N
SU

LT
E-

 N
O

S 
SO

BR
E 

C
O

N
D

IÇ
Õ

ES
 G

ER
A

IS
 E

 D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D
E 

D
E 

VA
G

A
S.

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro
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CAPA

MIGRAÇÃO
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MIGRAÇÃO
Reflexões sobre 
o movimento 
migratório atual

M
ROSANA NASCIMENTO 
COORDENADORA DA 
PASTORAL DO MIGRANTE

igração é um fenômeno social tão antigo 
quanto a própria humanidade. Nos primei-
ros períodos históricos os seres humanos se 
deslocavam em busca de melhores condi-
ções para viver, seja por influências climáti-
cas, falta de alimentos ou por segurança.

A fuga do Egito nos mostra como foi 
necessária a saída para a superação da vio-
lência e da desigualdade, mais tarde, no-
vamente, o Egito é motivo de saída. Porém 
desta vez representa segurança e proteção. É 
a fuga para o Egito que permite a realização 
do plano de salvação que conhecemos.
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CAPA

O Brasil recebeu muitos imigrantes que contribuíram sobrema-
neira para o fortalecimento da economia no país, adaptações cultu-
rais e alimentares. Cada região do país recebeu e recebe influências 
sociais, culturais, religiosas dos mais variados povos.

De acordo com a organização não governamental O Estrangeiro 
(www.oestrangeiro.org.br), o número de imigrantes no mundo gira em 
torno dos 250 milhões, dos quais menos de 1 milhão estão no Brasil.

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (www.itama-
raty.gov.br) , há aproximadamente 3 milhões de brasileiros morando 
fora do Brasil, destes , a maioria (46%) encontra-se na américa do Norte.

A partir destes dados há várias possibilidades de análise, mas o 
fato é que temos muito mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que 
pessoas de outros países morando aqui.

Quais as causas e consequências destes fatos? Como entender 
esses processos e fluxos migratórios? São questões, entre tantas, que 
precisam ser investigadas e estudas com intuito de entender e pensar 
em políticas públicas capazes de promover e planejar ações de aco-
lhimento, integração e valorização da vida, tanto para os brasileiros 
que deixam o país em busca de melhores condições, quanto para os 
imigrantes que chegam buscando o mesmo ideal: dias melhores.

Papa Francisco tem manifestado continuamente sua preocupação 
com as migrações globais e as coloca como prioridade em nossa Igreja, 
pedindo que todos os migrantes e refugiados sem abrigo e em perigo 
possam ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Também 
nos orienta para que apoiemos, como Igreja, a comunidade inter-
nacional na busca de melhorias globais e orgânicas para dar res-
postas aos que migram em busca de melhores condições de vida.

As Irmãs Scalabrinianas chegaram em Manaus há 25 anos com 
objetivo de organizar e implantar a Pastoral dos Migrantes e no ano 
de 2008 foi a vez dos Padres Scalabrinianos também começarem a fa-
zer missão neste chão. Desde então muitas ações foram implantadas e 
motivadas. Atualmente a missão Scalabriniana juntamente com a Pas-
troral dos Migrantes, apoiados pela Arquidiocese, mantêm três casas de 
acolhida com capacidade total para 90 pessoas, uma casa de apoio às 
crianças migrantes que atende 24 crianças entre 6 meses e 4 anos de 
idade, para que seus pais possam desenvolver alguma atividade laboral 
e também tem a fábrica de picolé que beneficia 60 famílias através da 
revenda dos picolés produzidos pelos próprio migrantes.

Como Igreja, somos todos chamados a ACOLHER, PROTEGER, 
PROMOVER e INTEGRAR sem reservas e sem distinção todo migrante, 
imigrante e refugiado sem abrigo e em perigo! 

Nossa Arquidiocese vem vivenciando de modo profético e em 
saída, nos últimos sete anos, esse fenômeno social que é a migração. 
Primeiro com o grande numero de haitianos e, mais recentemente, 
com os venezuelanos. Contudo, por ser um caminho novo para muitos 
de nós, ainda precisamos alargar os passos, caminhar com mais rapi-
dez e acima de tudo fazer o caminho caminhando com os migrantes, 
estando junto com eles.
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Os indígenas Warao, segundo dados da ONG Amazônia Real, formam 
a segunda maior população indígena da Venezuela, com 49 mil 
pessoas distribuídas em comunidades da região caribenha do del-
ta do rio Orinoco, no litoral da Venezuela. Há também populações 

que vivem em cidades do estado de Delta Amacuro, cuja capital é Tucupita. 
Também há registro de Warao em comunidades da Guiana e Suriname, in-
dicando um deslocamento pelo mar em períodos pré-coloniais, por serem 
secularmente hábeis canoeiros. Alguns estudos apontam que, os Warao 
sofreram vários impactos em seu território. Um dos registros mais graves 
aconteceu na década de 1960, quando o rio Manamo, afluente do rio Ori-
noco, foi barrado para atividades de agropecuária. Os Warao não foram 
ouvidos nem consultados. O território também passou a ser ocupado por 
não-indígenas. Todas as atividades de subsistência dos Warao foram afeta-
das. Impactados, muitos grupos se dispersaram ou foram removidos, pas-
sando a viver em áreas urbanas. Em 1976, uma enchente no rio Manamo, 
provavelmente causado pela barragem, matou entre mil e três mil Warao. 
Foi neste momento que eles iniciaram o processo de migração temporária 
ou permanente, inserindo-se no mercado terciário como mão de obra de 
baixa qualificação ou como pedintes – o que para os Warao é trabalho. 

Desde janeiro de 2017 os indígenas Warao se encontram em Manaus. 
Nós os vimos pela primeira vez nas esquinas e semáforos da cidade, com suas 
crianças, pedindo ajuda. Nosso primeiro contato com eles aconteceu no dia 2 
de abril de 2017, quando um grupo de 60 deles esteve presente na missa das 
18h na Catedral Metropolitana de Manaus. Eles nos procuraram logo depois 
que houve o anúncio do governo de fazer o transporte deles de volta para 
Venezuela, de ônibus. Disseram que não queriam retornar à Venezuela pela 
situação de sofrimento que as pessoas ali encontravam. Pediram ajuda, co-
mida e alojamento. Na semana seguinte, fomos com D. Sergio Castriani, um 
grupo da Cáritas e duas enfermeiras para uma visita nas casas onde estavam 
morando – alguns casarões da Rua Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus, 
onde pagavam aluguel diário para ali se abrigarem. Nos meses sucessivos, 
junto com a Cáritas e a Pastoral do Migrante iniciamos uma discussão com 
o Ministério Público Federal, a Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos (SEMMASDH), Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (SEJUSC), Secretaria de Estado da Assistência Social 
(Seas), Secretaria Municipal da Saúde de Manaus (Semsa), Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e outros órgãos de ajuda 
humanitária e de promoção de direitos. Em parceria com esses órgãos, a 

Cáritas passou a atuar como facilitadora dos Warao e a acompanhá-los em 
diversas ações tais quais: documentação, abrigamento, promoção da saúde, 
alimentação e fomentação de recursos para aquisição de renda dos mesmos, 
incluindo visitas esporádicas às casas e acompanhamento de velórios. Hoje 
a Cáritas Arquidiocesana e a Pastoral do Migrante acompanha os Warao em 
duas casas que os abriga, mas não mais tomando responsabilidade sobre as 
casas, pois estas estão sob a tutela do MPF e da atual SEMMASDH. 

No último domingo de Ramos, após uma celebração da Palavra com os Wa-
rao, eles nos solicitaram uma presença maior quanto à evangelização e acesso 
aos sacramentos. Recordo-me ainda quando os líderes nos disseram: “Padre, te-
mos crianças pra batizar, queremos a primeira comunhão e também queremos 
casar”. Em conversa com os mesmos, identificamos alguns de pertencimento 
a igrejas evangélicas na Venezuela e vários deles afirmaram que participavam 
da Igreja Católica e também, às vezes, iam em igrejas evangélicas. Outros mo-
mentos de visitas e missas seguiram e a fraternidade se ampliou. Atualmente 
estamos realizando a catequese aos sacramentos para aqueles que, após orien-
tados, solicitaram os sacramentos do Batismo, Eucaristia e Matrimônio. Os en-
contros catequéticos iniciaram no início de maio, ocorrem uma vez na semana, 
na própria casa dos Warao e contam com a nossa participação (Pe. Hudson), de 
agentes da Pastoral do Migrante (incluindo venezuelanos), Pe. James e Ir. Arceo-
lídia. Estamos atentos às especificidades culturais dos Warao e seus elementos 
simbólicos, nosso maior desafio. Uma evangelização que aproxima, acolhe, in-
clui, promove e se faz presença fraterna. Em suma, o Evangelho é um dom para 
todos e nossa tarefa é distribuir, partilhar, mas sem impor, a Boa Nova do Reino 
que deve brotar dentro da cultura (Novo Millennio Ineunte, n. 56 e n. 58)”.
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PARÓQUIA EM destaque NOSSA SENHORA CONSOLADORA DOS AFLITOS

A Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Afli-
tos (PNSCA) está localizada no bairro Betânia, 
Setor Maria Mãe da Igreja, Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Navegantes da Arquidio-

cese de Manaus. O nome dela foi oficializado no dia 
20 de junho de 1982, por Dom Milton Ferreira Correia, 
nesse mesmo dia foi celebrada a primeira missa no lo-
cal, onde seria construída a Igreja. Sendo acompanha-
da pelas Irmãs Doroteia e com o apoio dos padres da 
Congregação Missionários da Consolata, que promo-
veram a construção da Igreja, com a responsabilidade 
do Conselho Comunitário e o auxílio da comunidade. 

Enquanto a igreja era construída, o salão da Escola 
Nossa Senhora da Divina Providência servia de Capela 
para a comunidade. O decreto da criação da Paróquia 
saiu no dia 18 de junho do mesmo ano e, no dia seguin-
te, com a presença de Dom Milton Correia e do provincial 
dos Missionários Consolata, Pe. José Monticone e Pe. Ca-
rillo, foi celebrada a 1ª missa onde estava sendo cons-
truída a nova Igreja. E, neste mesmo dia 19, foi lido o 
decreto da criação da Paróquia à comunidade. Em 1983, 
assumiu a coordenação paroquial a Irmã Maria Anto-
nieta, que desenvolveu um trabalho muito gratificante 
com as famílias, sustentando e animando as pastorais 
e movimentos (Grupo de Oração, Círculo 
Bíblico, Catequese e Grupo de Jovens). 
Pe. José Monticone presenteou a co-
munidade com uma belíssima 
imagem da Consolata, no dia 18 
de novembro de 1984. Em 1986, 
assume como pároco Pe. Dani-

val de Oliveira Lopes (diocesano), e neste mesmo ano 
foi realizada Assembleia Paroquial, quando se assumiu 
uma nova perspectiva pastoral.

Em 1988 assumiu como Pároco Pe. Pierpaolo Pa-
sini, do Pontifício Instituto das Missões Exteriores no 
Brasil (PIME), até 1989 e, assumiu em seu lugar Pe. 
Luís Araújo (capelão militar). Em 1990 recém-ordena-
do, assume como Pároco Pe. Pedro Cavalcante (dioce-
sano), sua gestão se estende até o ano 1997. Dando 
suas contribuições nas ações evangelizadoras, passa-
ram na paróquia os párocos: Pe. Francisco José Lima da 
Silva (Pe. Zezinho), de 1998-2003; Pe. Paulo Francisco 
Sobrinho e Pe. Vanildo Padoim (capelões militares), de 
2004-2008; Pe. Nivaldo Aparecido Gil (diocesano de 
Ribeirão Preto), de 2008-2011; Pe. Marcus Vinícius de 
Miranda (diocesano de Ribeirão Preto), de 2012-2016; 
Pe. Thiago José Barbosa (diocesano de Ribeirão Preto), 
de novembro 2016 até os dias atuais.

A paróquia procura desempenhar um trabalho 
estrutural de Evangelização através de serviços pas-
torais organizados: Apostolado da Oração, Pastoral da 
Catequese, Pastoral da Liturgia, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral do Batismo, Pastoral Social, Pastoral da Crian-
ça, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Familiar, Pastoral 
dos Coroinhas, Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística, Círculo Bíblico, Encontro de Ca-
sais com Cristo (ECC), Grupo de Oração (RCC), Terço dos 

Homens, Conselho Missionário Paroquial (COMIPA), 
Comunidade do Santíssimo Sacramento no Es-
pírito Santo (CSSES). 

Sobre o Pároco

Padre Thiago José Barbosa de 
Oliveira Santos nasceu na cidade 
de São José dos Campos/SP, no 
dia 16 de agosto de 1985. No dia 
20 de janeiro de 2007, ingressou 
no Seminário Propedêutico Bom 
Pastor, na cidade de Jardinópolis/
SP. Em 2008 a 2010 cursou filosofia 
e de 2011 a 2014 fez Teologia no 
Centro de Estudos da Arquidiocese 
de Ribeirão Preto. Durante este 
período morou no Seminário 
Arquidiocesano Maria Imaculada 
em Brodowski/SP.
Pertencente à Arquidiocese de 
Ribeirão Preto e foi ordenado no 
dia 4 de setembro de 2015, em 
Ribeirão Preto, sobre a imposição 
das mãos de seu Arcebispo Dom 
Moacir Silva. Atualmente, além 
de pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Consoladora dos Aflitos, e 
é coordenador do Setor Maria Mãe 
da Igreja, e também atua como 
vigário na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro do Careiro da 
Várzea, onde auxilia celebrando 
missa nas Comunidades Ribeirinhas. 

EVANGELIZAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Novena de 11 a 19 de junho e, no 
dia 20, a Festa de Nossa Senhora 
Consoladora dos Aflitos, com missa 
presidida por Dom José Albuquerque, 
filho desta Paróquia. Neste ano 
será inaugurado o novo Centro de 
Pastoral, que levara o nome de “Irmãs 
Doroteia”, homenagem àquelas que 
iniciaram os trabalhos na paróquia e 
formaram todas as lideranças.

PASTORAIS ORGANIZADOS

Festejos da padroeira

MISSAS FIXAS

Sábados, às 18h
Domingo, às 7h/18h
Terça-feira, às 19h – missa e novena 
de N. Sra. do Perpétuo Socorro
Quarta-feira, às 19h – missa nos Núcleos
Na primeira sexta-feira do mês, às 18h 



a vegetação rasteira de 
suas margens. As hoje 
lendárias árvores frutíferas 
e ornamentais povoavam 
quintais, e a frente de quase 
todas as casas colaboravam como 
escudos contra os raios solares do verão tropical. Manaus ainda era simples. 
Em seu traje de chita de 200 mil habitantes. Inimaginável a roupagem 
megalomaníaca e rutilante do hoje que a tudo transforma. Observa-se “A 
civilização do espetáculo” parafraseando o título do ensaio do prêmio Nobel 
de Literatura Mario Vargas Llosa. Ele afirma que a alta cultura não necessita 
de excessos como de grandes cifras de milhões (de reais) para ser sucesso. O 
dinheiro perdulário rouba-lhe a essência. A raiz. Essa que trouxe o alimento 
para que a árvore cultural se tornasse frondosa. Não é o caso de nossa festa 
petrina. Ela persiste em sua grandiosidade há 7 décadas. Na originalidade 
da procissão fluvial, na qual uma tela a óleo com a imagem de São Pedro 
(pintado pelo artista plástico Branco e Silva em 1956) é colocada no prin-
cipal barco, hoje corveta da Marinha do Brasil e rumam com centenas de 
outros barcos – engalanados com bandeirolas, incessantes espocar de fogos 
de artifício – da Igreja Matriz até a outra margem do Rio Negro, na Igreja de 
N. Sra. do Perpétuo Socorro, bairro de Educandos. Nos anos cinquenta e ses-
senta, quase todas as 200 mil almas da cidade iam ao “Roadway”. Uns para 
acompanhá-la, outros para vê-la – passar. Às vezes em ato periculoso, fiéis 
afoitos iam em canoas, Estas acercavam-se das maiores lanchas e o banzeiro 
que faziam por vezes afundavam-nas acarretando até perigo de morte. No 
entanto a Capitania dos Portos pouco a pouco foi direcionando tudo com 
normas técnicas específicas a fim de evitar fatalidades. Em 1964, dia 29 de 
junho deixou de ser feriado nacional. A ditadura instaurada a 31 de março 
retirou vários dias santos do calendário deixando apenas os que julgavam 
mais necessários como a festa Padroeira do Amazonas Imaculada Conceição, 
Natal, Ano Novo, Finados e os feriados do Dia da Pátria, Tiradentes, Dia do 
Trabalhador, Proclamação da República e as festas móveis como o Carnaval 
e Sexta-Feira Santa. Durante essas sete décadas de festas de Pedro somente 
uma vez não ocorreu no dia 29. Foi quando o Papa João Paulo II veio a Ma-
naus em 1980. Ela foi adiada como falei para o dia 7 de julho, afim de que 
participasse. A festa continua até na atualidade pela fé, por que o amazo-
nense abraça a vocação da pesca. É a índole natural dos rios como estradas 
amazônicas. São Pedro era um pescador. Os pescadores da terra pedem sua 
intercessão para melhorar condições de vida, agradecem pelas ajudas tem-
porais e espirituais. A cultura festivo-religiosa para ser autêntica não deve 
ser banalizada e frivolizada pela civilização megalomaníaca do espetáculo. 
“Suas raízes conhecem o extrato seivoso da linguagem das sirenes e apitos 
daquele dia celebrativo. Como sinfonia de pássaros saudando o nascer do 
sol. E assim como os pássaros nunca esquecerão o próprio canto.

Completa dia 7 de Julho, 38 anos que o papa João Paulo II despedia-se de 
Manaus. Mais precisamente no dia onze de Julho de 1980. Sua estadia 
entre nós foi de apenas três dias (8 a 11 de Julho). No entanto deixou 
marcas profundas. Sua despedida ocorreu com a procissão fluvial em ho-

menagem a São Pedro da qual participou. A procissão seria como de praxe no 
dia 29 de Junho, mas foi adiada para que João Paulo pudesse presenciar. O rio 
Negro e o cortejo do santo, o local e a festa de seu adeus ao Brasil. Quem sabe 
(minha imaginação fantasiosa pergunta) que depois do jubileu de prata há 
dois anos as festas juninas tomaram novo vigor? As comemorações são tradi-
cionalíssimas do povo manauense. Por isso, (só meu pensamento fértil atesta) 
a procissão fluvial em 1980, arregimentou maiores esforços para a promoção 
de um festão onde os barcos acompanhavam lotados de fiéis. Competiam en-
tre si qual o mais enfeitado. Assim tremulavam ao vento bandeirolas de papel 
de seda colorida. E vibravam e aplaudiam. Sirenes e apitos dos barcos rasgavam 
o sol de verão. Fogos de artifício explodiam incessantes. Pedro é aquele mesmo 
que Cristo um dia chamou de o pescador de almas. Em 1980 a romaria festiva 
foi adiada por um motivo especial que a muitos escapou. Para os cristãos cató-
licos, João Paulo II constituía-se no sucessor de São Pedro na terra. Nada mais 
justo, a procissão esperar pelo pontífice. Aliás a palavra pontífice na etimolo-
gia quer dizer ponte e no caso teologicamente, o que une a terra ao céu. Além 
de tudo o dia de São Pedro é também consagrado como o dia do Papa. 

Diziam à época ter Nostradamus “profetizado” 
que um papa sofreria atentado mortal em terras 
onde “dois rios se encontram”. Logo acendeu-se po-
lêmica e a aura supersticiosa lembrava ser o Amazo-
nas berço do Rio Solimões e Rio Negro a se abraça-
rem secularmente. Depois verificou-se tratar-se de 
mais uma das lendas a rondar personalidades mun-
diais famosas. Como aqueles celebérrimos maus 
presságios finais-de-ano que nos indicam os donos 
de tendas esotéricas, tarôs, astrólogos, búzios... 
Em breve memória, relatei ano passado para uma 
reportagem televisiva as festas de São Pedro em Manaus, principalmente a 
tradicional procissão fluvial. O dia 29 de junho era feriado e dia santo para os 
cristãos – católicos. Afinal ele foi o primeiro papa da história designado pelo 
próprio Cristo. (“Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja”). 
Em Manaus, era sempre um dia de calor intenso, de céu azul sem nuvens e 
de um sol impiedoso. Mas as águas lustrais dos igarapés do centro da cidade 
e da orla do Rio Negro passavam a sensação de frescor em conjunto com 

CULTURA
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as últimas semanas quando saio para a caminhada 
matinal me deparo com um grupo de jovens adultos, 
na sua maioria rapazes, mas também algumas moças, 
com documentos em baixo do braço. Em geral estão 
cabisbaixos e com a aparência de quem não faz uma 
refeição digna há muito tempo. Os olhos estão fun-
dos, denotando as noites mal dormidas. Aqui e acolá 
um mais extrovertido fala e fala em espanhol. São 
migrantes venezuelanos que vêm ao escritório da Cá-
ritas em busca da regularização da sua permanência 
no Brasil. Vem também procurar trabalho e cursos que 
os ajudem a se integrar no país que os recebe. Per-
to dali, mais próximo da Avenida Sete de Setembro 
continua a fila dos desempregados que desde a alta 
madrugada se forma a cada manhã. Sinto um certo 
constrangimento ao passar por estas filas, tendo em 
vista as minhas seguranças. Sinto no ar a dor do de-
semprego e a maldade de um sistema econômico que 
exclui tantos cidadãos e no caso dos venezuelanos, os 
obriga a deixar família, pátria, amores e sonhos.

A primeira impressão é a de que são pessoas que 
vêm passando fome há muito tempo. Moças elegan-
tes, com roupas de festa, com a pele amaciada e com 
as pernas afinadas, num evidente estado de anemia e 
desnutrição. Rapazes magérrimos e alguns com traços 
femininos acentuados sentados no chão, numa eviden-
te mostra de cansaço. Fico imaginando as suas histórias 
e o que deixaram para trás. Não têm ares de revolta no 
seu semblante, parecem resignados ou simplesmente 
cansados. Cumprimento-os ao passar, procurando mos-
trar respeito e evitando qualquer curiosidade mórbida 

sobre o seu passado. Tento me colocar no lugar deles e 
tratá-los como gostaria que me tratassem se estivesse 
na mesma situação. Conheço já alguns que estão nas 
nossas comunidades. São pessoas normais que tiveram 
a vida transtornada por uma ditadura perversa, porém 
travestida de populismo.

Pessoas simples que viviam honestamente se vi-
ram de repente sem meios para sobreviver. Um governo 
que penaliza assim sua população é ilegítimo e se os 
governantes tivessem algum amor pelo povo já teriam 
renunciado há muito tempo, pela razão muito simples 
de não serem capazes de fazer a lição de casa e garan-
tir comida para o seu povo. Um povo digno, culto está 
sendo humilhado. Do ponto de vista teológico é uma 
situação que clama aos céus e com certeza Deus fará 
justiça. A nós compete dar uma resposta emergencial. 
Tive fome e me destes de comer. E basta esta palavra do 
Evangelho como motivação.

E o milagre da solidariedade acontece e com ela 
vem a conversão do coração. Como tem sido edificante 
a convivência com os irmãos latino americanos como 
nós. Hoje, a Venezuela tem rosto e nome, e deixou de 
ser somente um lugar bom para fazer compras. Como 
é bonito ver comunidades, paróquias e instituições da 
nossa Igreja se irmanando com pessoas que até ontem 
eram desconhecidas. Mas como dói no coração ouvir 
comentários preconceituosos e maldosos, que graças 
a Deus tem sido poucos. Creio que a generosidade do 
nosso povo vai dar frutos também para os doadores, 
pois como diz a canção “fica sempre um pouco de per-
fume nas mãos que oferecem rosas”.

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI*

Arcebispo Metropolitano de Manaus*
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GRUPOS DE JOVENS É TEMA 
DO 3º CONGRESSO DA PJ 
ARQUIDIOCESANA 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 400 jovens participaram no dia 
15 de abril, do 3° Congresso da Pastoral da 
Juventude da Arquidiocese de Manaus, com o 
tema “Grupo de Jovens: Resistência, Esperança e 
Felicidade” e lema “O meu desejo é a vida do meu 
povo” (Ester 7,3b). O evento aconteceu no Colégio 
Preciosíssimo Sangue (CPPS), com o objetivo de 
promover o diálogo mais aberto com a juventude 
por meio de partilha entre grupos, oficinas e 
mesas de debates sobre os mais variados temas, 
com o intuito de ouvir os jovens, suas realidades, 
suas experiências e expectativas.

O início das atividades começou com a 
Missa presidida pelo Pe. Rubson Balieiro, após 
esse momento, os jovens foram divididos em 
ilhas, cada uma formada por três grupos que 
se espalharam por todo o CPPS, tomando 
conta das salas de aula e espalhados também 
na área externa do colégio. Cada grupo 
funcionava como uma oficina para debater 
os mais diversos temas. Ao fim do congresso, 
também foi realizada a escolha novos 
delegados e delegadas que irão participar da 
Assembleia dessa Pastoral que acontecerá no 
fim do ano, em Manaus.

PASCOM PROMOVE CURSO DE 
EDUCOMUNICAÇÃO COM FORMAÇÃO 
PASTORAL NA CULTURA DIGITAL

TEXTO ÉRICO PENA/ANA PAULA LOURENÇO

Nos dias 17,18 e 19 de abril, aconteceu no 
Auditório Mãe Paula, no Centro de Formação 
da Arquidiocese de Manaus – Cefam, o Curso 

Educomunicação – Formação Pastoral na Cultura 
Digital, ministrado pela Irmã Paulina Helena 
Corazza, que é diretora do Serviço à Pastoral da 
Comunicação (SEPAC) e doutora em Ciência pela 
Escola de Comunicação e Arte da USP. 

Promovido pela Pastoral da Comunicação 
Arquidiocesana, em parceria com a Faculdade 
Salesiana Dom Bosco, Livraria Paulinas e 
Rádio Rio Mar, o curso teve por objetivo 
compartilhar um caminho de formação para 
que a comunicação seja vivenciada como um 
eixo articulador no processo educativo e nas 
práticas evangelizadoras para que as diferentes 
linguagens presentes no cotidiano possam ser 
assumidas pelas lideranças nas pastorais.

PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO REALIZA 
A PRIMEIRA CAMINHADA PELA PAZ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema “A Paz é Fruto da Justiça e 
do Amor”, foi realizada na tarde do dia 21 de 
abril, a 1ª. Caminhada da Paz da Paróquia São 
Raimundo, tendo como local de concentração, 
a Praça da Igreja São Raimundo Nonato, 
reunindo cerca de 400 pessoas (quase todas 
de branco), entre agentes de pastorais, 
alunos e professores das escolas do bairro, 
grupos de jovens e religiosos. O evento iniciou 
com a apresentação das crianças do Centro 
Educacional Rosa Mística e os jovens da Escola 
Estadual Pedro Silvestre que, por meio de canto 
e dança, passaram uma mensagem a favor da 
paz e contra os tipos de violência. Após esse 
momento, os participantes começaram sua 
caminhada agitando seus cartazes, bandeiras, 
balões e, antes de chegarem ao destino final, 
fizeram três paradas estratégicas para dar mais 
ênfase aos tipos de violência que assolam as 
pessoas na sociedade.

ÁREA MISSIONÁRIA TARUMÃ 
CELEBRA A ACOLHIDA DAS NOVAS 
IRMÃS MISSIONÁRIAS DE SANTA 
TERESINHA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A comunidade São Pedro, pertencente 
à Área Missionária Tarumã (AMT) – setor Pe. 
Ruggero Ruvolleto, celebrou na manhã de 22 
de abril, a missa de acolhida das novas irmãs 
missionárias da Congregação Santa Teresinha, 
que vieram para a Arquidiocese trabalhar em 
Manaus, sobretudo na AMT. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo pároco Pe. Agnaldo Batista; e pelos 
presbíteros, Pe. Isaías de Lima e Jailson Félix, 
da Área Missionária São Paulo Apóstolo; 
Pe. José Raimundo da Costa, Superior dos 
Sacramentinos e Pe. Enésio Severino da Silva, 
Superior Regional dos Joseleitos. A Santa 
Missa também contou com a presença da Ir. 
Salete Aparecida da Costa, Superiora Geral da 
Congregação.

Entre as irmãs que chegaram estão: Ir. 
Genalda Correia da Silva, natural de Sergipe; Ir. 
Etelvina Alecrim Fernandes, natural da Bahia; 
Ir. Solange Bastos Tenório, natural de Alagoas, 
e a aspirante Daniele Sousa da Silva, do Piaui, 
todas vindas de Sergipe, onde está localizada 
a sede da congregação. “Um obrigado é muito 
pouco, mas o contentamento do coração é 
muito grande. Estamos agradecidas a Deus 
primeiramente, a nossa congregação, aos 
irmãos Joseleitos, a Dom Sergio e a todos vocês 
que trabalharam e se empenharam e hoje estão 
aqui para nos abençoar. Peço para que rezem 
por nós e juntos vamos fazer a vontade do Pai”, 
disse Ir. Genalda, que atua como coordenadora 
das irmãs em Manaus.

Giro Pastoral
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FIÉIS DEVOTOS PARTICIPAM DE 
FESTEJOS EM HONRA A SÃO JORGE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Fé e devoção marcaram o encerramento 
dos festejos em honra ao Santo Guerreiro, com o 
tema “São Jorge, Guerreiro da Paz, ajuda-nos a 
superar a violência”. As homenagens ocorreram 
durante todo o dia 23 de abril, na Paróquia São 
Jorge, localizada no bairro de mesmo nome e 
que, na ocasião, também estava comemorando 
61 anos de existência. E, nem mesmo a chuva 
tirou o brilho da festa e nem atrapalhou a 
procissão, que percorreu as principais ruas do 
bairro até retornar à paróquia, onde o pároco, 
Frei Agostinho Odorizzi, presidiu a celebração 
diante de uma igreja lotada de fiéis devotos 
vindos dos quatro cantos cidade. Ao final da 
celebração, todos foram convidados a participar 
do tradicional arraial, com comidas típicas, além 
de brincadeiras, leilão de guloseimas e bingo.

Segundo o Frei Agostinho, a celebração do 
santo teve dois momentos marcantes: o tema 
que nos alerta que ser servidor de Jesus é viver 
e transmitir a paz; e o segundo, é o desafio de 
viver o batismo, alimentando a nossa fé em 
Cristo e caminhar com a Palavra, pois em Deus 
somos todos irmãos. “São Jorge foi muito mais 
que a pessoa que matou o dragão, ele foi a 
pessoa que escolheu servir ao Senhor, que se 
fez pequeno, para ser grande aos olhos de Deus. 
A comunidade tem essa missão, de viver seu 
batismo assim como São Jorge fez, um gesto 
pequeno e simples, mas que transforma e 
muda o coração”, disse o frei em sua homilia.

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS 
VOCAÇÕES FOI CELEBRADO NO 
DOMINGO DO BOM PASTOR

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

No domingo do Bom Pastor (22/4), foi 
celebrado o Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações, como reflexões sobre a mensagem 
do Papa Francisco para este dia e com missas. 

Na Catedral Metropolitana de Manaus, Nossa 
Senhora da Conceição, houve missa presidida 
pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu 
Canavarros, concelebrada por Pe. Hudson Ribeiro 
e pelo Pe. Ronaldo Araújo, com a presença de 
aspirantes ao sacerdócio e do Movimento Serra 
que reza e trabalha pelas vocações.

“A igreja escolheu este domingo do Bom 
Pastor, para ser o dia mundial de oração pelas 
vocações. É o próprio Jesus que nos fala para pedir 
ao senhor da messe que envie mais operários. 
O próprio Papa Francisco, assim como os que o 
antecederam, nos oferece uma mensagem que 
vale a pena refletir e rezar. Esse ano teve como 
tema ‘Escutar, Discernir e Viver o chamado que Deus 
nos faz nesta vida’. Quando ele pede para escutar, 
não podemos descumprir os chamados que Deus 
nos faz, ficando fechados em nós mesmos, no ciclo 
do egoísmo perdendo a oportunidade de se tornar 
grande, de ser protagonista. Quando nos pede 
para discernir, pede para que saibamos enxergar o 
que é certo e errado, o que é verdadeiro e o falso, 
principalmente em uma época de fake news em 
que se dissemina rápido e facilmente notícias 
falsas. O senhor nos chama hoje a viver o momento 
presente, a vida que nos é dada, seja no laicato 
(matrimônio), sacerdotal (ministério ordenado) 
e religioso (consagração religiosa), para se tornar 
testemunho do senhor aqui e agora, e evangelizar 
não somente por falar de Jesus, mas porque vive a 
vida de Jesus”, destacou Dom Tadeu.

CONSELHO DE LEIGOS PROMOVE 
REFLEXÕES SOBRE A VISÃO NO 
PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO 
A RESPEITO DO ANO DO LAICATO

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O Conselho Arquidiocesano de Leigos e 
Leigas promoveu nos dias 28 e 29 de abri, no 
auditório Mãe Paula, do Centro de Formação 
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), o 
evento Café e Debate sobre o Ano do Laicato, 
trabalhando o tema “Papa Francisco e o 
Laicato”, com a assessoria do Pe. José Carlos 
Pereira, teólogo e pastoralista, membro da 

comissão que trabalha as reflexões sobre a 
atuação do leigo na CNBB.

O encontro foi baseado em uma das 
obras do Pe. José Carlos, “Leigos e Leigas na 
Igreja – Sujeitos na Igreja em saída, lançado 
pela editora Paulus. O livro tem por objetivo 
conscientizar a missão dos inúmeros leigos 
e leigas, sobretudo em relação à política. O 
subsídio caminha junto às Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
(2015-2019), com atenção especial ao ano do 
laicato, que teve início no dia 27 de novembro 
de 2017, com a festa de Cristo Rei, seguindo 
até o dia 25 de novembro do ano de 2018.

OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO 
VOCACIONAL FOI TEMA DA 2a EDIÇÃO 
DA MANIFESTAÇÃO CULTURAL 
SALESIANA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de oportunizar a 
manifestação de várias expressões juvenis da 
cidade, por meio de exposições e apresentações 
artísticas, tendo em vista o fortalecimento e a 
valorização das características de cada grupo, 
a Articulação da Juventude Salesiana (AJS) de 
Manaus, realizou no dia 28 de abril, a segunda 
edição da Manifestação Cultural Salesiana 
(MCS) que, reuniu na quadra do Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora, vários grupos de jovens 
além de outros movimentos e pastorais da 
Arquidiocese de Manaus, tais como: PJ, Pastoral 
Universitária, Pastoral Vocacional, Casa Magis, 
Casa Mamãe Margarida, Pró-Menor Dom Bosco 
entre outros.

O evento começou às 15h e se estendeu até 
às 21h, e nesse intervalo de tempo, os jovens 
puderam apreciar vários espaços que foram 
montados dentro e fora da quadra, conforme 
explicou Tailyne Antunes, secretária do AJS. 
“O evento tem o intuito de expor a arte juvenil 
de forma diferenciada, como por exemplo: 
fotografia, espaço literário, artesanato, graffiti, 
reciclagem, desenhos artísticos, hip hop, 
zumba, dança clássica e contemporânea, além 

GIRO PASTORAL

22  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JUNHO •  2018



JUNHO •  2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  23

NATALÍCIO
Frei Gilberto Pereira Gomes 4
Pe. Bichehe Afonso Amane 6
Pe. Eliton Pagnussato 6
Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade 8
Pe. Kleython Cabral de Moura 9
Pe. Paulo César Ferreira da Silva 9
Pe. Bruno Bachi 15
Dom José Albuquerque de Araújo 17
Pe. Thiago Santos Alves 23
Pe. Marcelo Néspoli Magalhães 24
Dom Mário Pasqualotto 25
Diác. Pedro Moreno do Nascimento 25
Pe. José Amarildo Luciano da Silva 30
Pe. Justino Sarmento Rezende 30

ORDENAÇÃO
Diác. Francisco Alves Fernandes 1
Pe. Aparecido Donizetti Maciel 2
Pe. Justino Sarmento Rezende 2
Pe. Martin James Laumann 3
Pe. José Fernando Ferreira Dias 6
Pe. Jaroslaw Piasecki 7
Diác. Francisco Jovane R. Da Silva 8
Diác. Jesus Vaz dos Santos 8
Diác. Luiz Lima da Silva 8
Diác. Miguel dos Santos Freitas 8
Diác. Aluysio de Albuquerque e Silva 13
Diác. João da Mata Queiroz de Menezes 13
Pe. Charles Cunha da Silva 14
Pe. Ivan Costa de Souza 14
Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva 14
Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras 14
Pe. Ronaldo dos Santos Araújo 14
Pe. Daniele Curnis (Pe. Daniel) 16
Pe. Eugenius Franciszek Klawikowski 16
Pe. Suresh Kumar Dowluri (Pe. Bosco) 18
Dom José Albuquerque de Araújo (Episcopal) 19
Pe. Miguel Mcintosh 22
Pe. Gianni Poli (Pe. João Poli) 26
Pe. Leonardo dos Santos Silva 26
Pe. Leudimar (Leudo) dos Santos 26
Dom Mário Pasqualotto (Presbiteral) 26
Pe. Guy Christopher Snyder 27
Diác. José Torres dos Santos 28
Diác. Paulo Júlio Pinheiro Freitas 29

ANIVERSARIANTES DO MÊS

das tendas para exposição de artes manuais 
relacionadas à juventude, expostas ao redor da 
quadra, sem falar que este ano também estamos 
trabalhando a Festa da Gratidão Mundial, junto 
com as Irmãs Salesianas, as Filhas de Maria 
Auxiliadora (FMA), como objetivo, fortalecer a 
unidade e o reconhecimento mútuo por todo 
bem realizado em prol da juventude, por elas e 
seus colaboradores”, explicou Tailyne.

FESTEJOS DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
LESTE ENCERRAM COM PROCISSÃO, 
MISSA E ARRAIAL

TEXTO E FOTO RENAN PINHEIRO

No 1º de Maio, dia do trabalhador, 
aconteceu o festejo de São José Operário, 
tendo início às 9 horas em carreata com a 
imagem peregrina do santo padroeiro, saindo 
da Matriz Paroquial São José Operário rumo ao 
Santuário Arquidiocesano São José Operário 
para a tão esperada bênção dos carros.

A tarde, às 17 horas, os fiéis reuniram-se 
em frente à matriz paroquial para procissão que 
percorreu ruas do bairro de São José Operário, 
seguida de celebração eucarística às 18 horas, 
presidida pelo Inspetor da Inspetoria São 
Domingos Sávio, Pe. Jefferson Luís, concelebrada 
pelo pároco Pe. Wilson Ribeiro, Pe. José Ivanildo, 
Pe. Isley Nascimento e Pe. Alberto Rypel. 

DEBATE SOBRE MAIORIDADE PENAL 
ACONTECE DURANTE FORMAÇÃO 
PARA NOVOS AGENTES DA 
PASTORAL CARCERÁRIA

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

Pastoral Carcerária realizou no dia 28 de 
abril, uma formação para novos agentes que 
ingressaram recentemente na Pastoral. Na 
ocasião também promoveu um debate sobre 
a Maioridade Penal, Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e as medidas Sócio-Educativas, 
e o trabalho da Pastoral do Menor. O evento 
aconteceu na Sala A, do Centro de Formação da 

Arquidiocese de Manaus (Cefam) e contou com a 
presença de 34 agentes, sendo 5 novos.

Durante a manhã, a organização do evento 
promoveu uma mesa de debate que contou 
com a presença do Dr. Antônio Carlos Silva 
de Oliveira, que abordou o tema “Maioridade 
Penal”; a Dra. Ana Sara, Ouvidora da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária 
(SEAP), que falou da importância do trabalho 
da Pastoral Carcerária, tendo em vista que 
vem contribuindo com a segurança no sistema 
prisional; Ziziane Pinheiro Baia, Assistente 
Social, que falou sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e a relação com a 
maioridade penal diante do trabalho realizado 
no Programa Ame a Vida; e Silva Porto, 
Assistente Social, que abordou a questão das 
Medidas Sócio-Educativas previstas no ECA e o 
trabalho realizado na Pastoral do Menor.

PADRES MISSIONÁRIOS DE 
GUADALUPE CELEBRAM OS 30 ANOS 
DA CHEGADA NA AMAZÔNIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Imaculado Coração de 
Maria (Amicom), localizada no bairro de Santa 
Etelvina, celebrou na noite do dia 29 de abril, 
a santa missa em homenagem aos 30 anos da 
chegada dos padres mexicanos Missionários 
de Guadalupe na Amazônia. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo pároco, Pe. Hugo Hernandez; e também 
pelos padres José Luiz e Januário Kim, que 
atuam como vigários paroquiais na Amicom, 
além dos representantes de todos as sete 
comunidades. A celebração também contou 
com a presença do padre Alejandro Gollaz, 
superior da congregação de Guadalupe e pároco 
em Itacoatiara, e do padre Emílio Fortoul, vindo 
do México representando o Pe. Raul Ibarra, 
Superior Geral dos Missionários de Guadalupe 
(MG), que aproveitou a ocasião para entregar 
um Crucifixo Peitoral de presente para cada um 
dos bispos da Arquidiocese de Manaus.
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ACOLHIDA DE MIGRANTES 
VENEZUELANOS TEM APOIO DA 
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

TEXTO RAFAELLA MOURA

Na manhã do dia 4 de maio, a Casa do 
Migrante João Batista Scalabrine, localizada no 
bairro de Santo Antônio, zona oeste de Manaus, 
recebeu 18 migrantes venezuelanos que viviam 
em situação de risco no Estado de Roraima, 
na capital do estado Boa Vista e na cidade de 
Pacaraima. A Paróquia Santo Antônio que fica 
bem em frente a casa dos migrantes, foi acionada 
pela Cáritas Arquidiocesana para contribuir com 
um café da manhã para os venezuelanos.

Membros de algumas comunidades da 
paróquia, também como o pároco padre Evanir 
Rosa estiveram presentes nesta acolhida. A Casa 
é uma das três fundadas pela Arquidiocese de 
Manaus com parceria da Cáritas Arquidiocesana 
e o Acnur (Alto comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados), tem capacidade para 40 
pessoas, os quartos são divididos para homens 
e mulheres e o migrante pode permanecer de 
45 dias a 3 meses na casa.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 
REALIZA CAMINHADA PELA PAZ NO 
DIA DO TRABALHADOR

TEXTO RAFAELLA MOURA

Foi realizada na manhã de 1°de maio, dia do 
trabalhador e de São José Operário, a Caminhada 
pela Paz da Paróquia Santo Antônio. Esta foi a 
terceira paróquia do setor Avenida Brasil que 
realiza este ato. A concentração foi na praça 
situada à Rua Padre Agostinho Martin, bairro 
Compensa, e percorreu as ruas do bairro de Santo 
Antônio, até chegar na praça do Prosamim.

Cerca de 100 pessoas estavam na caminhada, 
quase todos vestidos com camisa branca, 
seguravam faixas como forma de manifestação. 
Agentes de pastorais e movimentos das seis 
comunidades estavam presentes. A Paróquia São 
Jorge também marcou presença com o pároco Frei 
Agostinho, comunitários e a coordenadora setorial 
Conceição Silva.

INAUGURAÇÃO DA CASA DE 
ACOLHIDA SANTA CATARINA DE 
SENA TEM BÊNÇÃO DO ARCEBISPO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“As grandes crises da humanidade, 
também são oportunidades para grandes 
atos de generosidade”, assim disse o 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani, durante a inauguração da 
Casa de Acolhida Santa Catarina de Sena, 
que recebeu 120 refugiados da Venezuela 
que viviam em situação de risco em Boa 
Vista, capital de Roraima e na cidade 
de Pacaraima. O abrigo, localizado na 
Área Missionária Santa Catarina de Sena 
(AMSCS) – Conjunto Jardim Petrópolis, foi 
inaugurado oficialmente na noite de 4 de 
maio, em uma solenidade que, além da 
presença de Dom Sergio e representantes 
da Cáritas Arquidiocesana, também 
contou com a participação do líder 
provincial do Franciscanos, Frei Francisco 
Paixão; do pároco Frei Alex Assunção e do 
representante do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados(ACNUR), 
Sebastian Roa.

Para Frei Paixão, a acolhida dos 
refugiados é um momento de exercitar a 
nossa capacidade de ser verdadeiramente 
católico e tratar o seu irmão como seres 
humanos e não como coitados. “Colocar 
as instalações de Santa Catarina a serviço 
dessas pessoas, dessas famílias que estavam 
em Roraima sem muita expectativa, é um 
gesto muito simbólico e simples, mas ao 
mesmo tempo muito profundo e nobre. 
Que as famílias e outras paróquias aqui de 
Manaus, possam a partir desse sinal, se 
sensibilizar e tratar a todos com dignidade, 
pois eles querem ter o seu direito de ser 
humano respeitado e não querem viver de 
esmola”, disse o frei. 

DOM SERGIO CELEBRA 
INAUGURAÇÃO E CONSAGRAÇÃO DA 
NOVA CAPELA DO SANTÍSSIMO DA 
PARÓQUIA DE SÃO BENTO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia São Bento, situada na rua 
Prof. Felix Valois – Cidade Nova, pertencente 
ao Setor Pe. Pedro Vignola da Arquidiocese 
de Manaus, realizou na noite do dia 11 
de maio, a celebração de inauguração e 
consagração da nova Capela do Santíssimo, 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sergio Castriani e 
concelebrada pelo pároco, padre Christopher 
Snyder.

“A Eucaristia representa o próprio Deus 
presente, pois Eucaristia é isso: Comunhão 
e alegria na presença de Jesus que está 
no meio de nós. E hoje, estamos aqui 
para celebrar a inauguração da Capela do 
Santíssimo, porque desde os primórdios da 
igreja, se guardava o pão para ceiar depois 
e, a Eucaristia é o nosso alimento espiritual 
que nos fortalece”, disse o arcebispo em sua 
breve homilia.
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PE. DANIVAL TOMA POSSE 
COMO NOVO PÁROCO DA ÁREA 
MISSIONÁRIA MENINO JESUS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Menino Jesus acolheu 
seu novo pároco, o Pe. Danival de Oliveira Lopes, 
empossado pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom 
Tadeu Canavarros, em missa solene realizada 
na manhã do dia 13 de maio, na igreja Santo 
Expedito, localizada na Rua Vinca, nº 37 – Crespo. 
“Depois de mais de 30 anos de padre ainda fico 
com medo, as pernas estão tremendo, parece até 
o dia da minha ordenação. Agradeço a vocês, por 
me receberem com tanto carinho. Eu ofereço o 
meu amor para vocês e espero que vocês abram 
o coração de vocês para me receber como pastor, 
amigo e companheiro que, em nome do bispo, 
possa cuidar do rebanho que a ele foi entregue”, 
disse Pe. Danival ao final da celebração.

PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO 
NONATO CELEBRA OS 48 ANOS DE 
SACERDÓCIO DE PE. SOUSA

TEXTO NATAN NASCIMENTO / EDGAR NETTO

Centenas de pessoas estiveram presentes 
na missa em ação de graças pelos 48 anos de 
vida sacerdotal do padre Luiz Gonzaga de Sousa, 
realizada na matriz da Paróquia São Raimundo 
Nonato, na zona oeste, na noite de 9 de abril. A 
celebração eucarística foi presidida pelo próprio 
aniversariante, concelebrada por Pe. Ricardo 
Pontes (pároco), e padres convidados: Pe. Marco 
Aurélio (pároco da Paróquia Sagrado Coração 

de Jesus) e, Pe. Sílvio e Pe. Silas (ambos, da 
Companhia de Jesus – Jesuítas), e auxiliados pelo 
Diácono Francisco Andrade.

As homenagens iniciaram após a homilia, 
onde os padres e diácono manifestaram suas 
felicidades e gratidão pelo dia do Pe. Sousa. Os 
coordenadores das três comunidades da paróquia 
aproveitaram a oportunidade e entregaram um 
singelo presente como forma de agradecimento 
por fazer parte da história da paróquia. No final da 
celebração, Pe. Sousa recebeu os cumprimentos de 
todos que participaram do missa. 

PROCISSÃO, MISSA CAMPAL E 
ARRAIAL ENCERRAM OS FESTEJOS 
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O dia 13 de maio foi marcado com muita 
festa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, que foi 
pequeno diante de aproximadamente 10 mil 
devotos de Manaus e até de alguns municípios 
do interior do Amazonas, que foram participar 
de uma vasta programação dedicada à santa, 
iniciada com as missas matinais nos horários de 
6h30, 8h30 e 11h, e finalizou com a procissão 
saindo da Igreja de São Sebastião às 18h, com a 
imagem de Nossa Senhora rumo ao santuário, 
onde o Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sergio Castriani, presidiu a missa campal 
em honra a padroeira.

Na ocasião também foi lembrada a 
Ascensão de Jesus aos céus, quando Jesus 
volta para o Coração do Pai na ação do Espírito 
Santo. E também foram feitas as homenagens 
ao dia das mães, e pela passagem do dia 
mundial das comunicações. Ao final da 
celebração, todos puderam participar do 
arraial com comidas típicas, brincadeiras 
e show musical de Celdo Braga e grupo 
Gaponga, encerrando assim, os festejos de 
Nossa Senhora de Fátima, que esse ano trouxe 
o tema “Com Maria Rainha da Paz e Nossa 
Mãe, somos todos irmãos”. 

PASTORAL DA CRIANÇA REALIZA 
ENCONTRO ARQUIDIOCESANO COM 
COORDENADORES NO CEFAM

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã de 5 de maio, aconteceu o 
Encontro Arquidiocesano dos Coordenadores 
da Pastoral da Criança, realizado no auditório 
Mãe Paula das 8h às 12h no Centro de 
Formação da Arquidiocese de Manaus 
(CEFAM). Cerca de 50 coordenadores de 
todos os setores da Arquidiocese, além do 
assessor eclesiástico, Pe Marco Antônio (Pe. 
Marquinho); a Coordenadora Estadual, Inês 
Monteiro; a Coordenadora de Núcleo, Maria 
Valterina, e do bispo referencial Norte 1, 
Dom José Albuquerque, também estiveram 
presentes.

Segundo Lúcia Cleide, coordenadora 
da Pastoral da Criança, o objetivo do 
encontro foi para fazer um debate sobre 
as dificuldades e avanços da pastoral. “Nós 
estamos presentes em praticamente todos 
os setores da arquidiocese de Manaus, com 
exceção do setor Centro Histórico, e fazemos 
nosso trabalho com carinho à criança e, 
de certa forma, ajudando a família por 
completo, dessa forma nós vamos crescendo 
e gerando essa rede amor e de aprendizado. 
É um verdadeiro resgate à vida, com ações 
visíveis que gera resultados concretos”, disse 
Lúcia.

CARISMA, SERVIÇO E MINISTÉRIO 
DA IGREJA FOI A TEMÁTICA DO 
ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA 
AGENTES DO DÍZIMO DA REGIÃO N. 
SRA. APARECIDA

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 29 de abril, 342 
agentes da Pastoral do Dízimo dos setores 
Pe. Pedro Vignola, Rios e Cachoeiras e 
Pe. Ruggero Ruvoleto, que compõem a 
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, 
estiveram presentes na Formação 
ministrada pelo padre redentorista Amarildo 
Luciano, ocorrida no Auditório do Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora, no centro de 
Manaus. Na ocasião, foi abordado o tema 
“Carisma, Serviço e Ministério da Igreja”, 
do Documento 106 da CNBB – O Dízimo na 
Comunidade de Fé.
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RUMO À X APA

II SUBSÍDIO EM PREPARAÇÃO À X APA

E m outubro de 1988, D. Clóvis Frainer, então Arcebispo de 
Manaus apresentou um anteprojeto de criação de quatro 
regiões episcopais, três na capital e um no interior. No 
documento apresentava as razões bíblicas, pastorais e 

canônicas. Esta organização chegou a ser instalada, inclusive 
com nomeação de presbíteros para exercer a função de Vigários 

Episcopais e vigorou por algum tempo, até a transferência do 
Arcebispo em 1991. Com D. Luiz Vieira este modelo não foi con-
firmado. Em 2017, a ideia foi retomada e aos poucos amadure-
cida em vista de ser assumida nesta 10ª APA. Considerando as 
necessidades pastorais, a proposta é agora reapresentada como 
novas configurações.

Vós sois o sal da 
terra. Vós sois a 
luz do mundo!”
(Mt 5,13-14)Uma Igreja Sinodal

Proposta de Instalação das Regiões Episcopais

Como sabemos, a Arquidiocese se vê como uma rede de comu-
nidades, que se juntam formando as Paróquias e Áreas Missionárias. 
Estas por sua vez são agrupadas formando os setores que já conhece-
mos. Hoje todo o território da Arquidiocese está organizado em treze 
setores. Com a proposta das Regiões Episcopais estes setores serão 
reunidos em três grandes regiões.

A Região Episcopal é uma instância que ajuda a descentralizar 
a ação pastoral facilitando o bom governo da Arquidiocese, cuja ex-
tensão tem se mostrado cada vez mais abrangente. Sua finalidade 
portanto, é dinamizar a evangelização e a missão, criar comunhão, 
favorecer a formação dos leigos, favorecer o acompanhamento da 
vida e ministério dos diáconos e padres, estar mais presente na vida 
da cidade com seus bairros novos e no interior com suas inúmeras 
localidades e aproximar o ministério do bispo junto ao povo e às co-
munidades.

As Regiões Episcopais acompanham o dinamismo geográfico 
da cidade de Manaus e sua vinculação com os municípios vizinhos 
que tem ligação com a capital a partir de diferentes acessos. As-
sim cada Região Episcopal abrange uma parte de Manaus e inclui 
os municípios ligados àquela área da cidade. A forte religiosidade 
mariana que marca a fé do nosso povo inspirou a sugestão dos no-
mes para as Regiões, também considerando paróquias marianas 
do próprio território.

A COMPOSIÇÃO FICARIA ASSIM ESTABELECIDA:

I. Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios
Setores: Centro Histórico, Parque Dez, Avenida Brasil, Alvorada, 
Rio Negro – corresponde a Zona Centro e Oeste da capital com os 
municípios que fazem acesso pela Ponte do Rio Negro.

II. Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes
Setores: Santa Rita de Cássia, Maria Mãe da Igreja, São José Leste, 
Dom Luiz Soares, Solimões – corresponde as Zonas centro Sul e Les-
te da capital e os municípios cujo acesso se faz pela CEASA.

III. Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida
Setores: Pe. Pedro Vignola, Pe. Rogério Ruvoletto, Rios e Cachoei-
ras – corresponde à Zona Norte da cidade e os municípios cujo 
acesso se faz pela Torquato Tapajós (AM 010 e BR 174).

O QUE SÃO E QUAL A FINALIDADE 
DAS REGIÕES EPISCOPAIS

A DIVISÃO TERRITORIAL E COMPOSIÇÃO 
DAS REGIÕES EPISCOPAIS

Na próxima edição falaremos 
sobre os Vigários Episcopais.
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Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419

VOCÊ É SEMPRE BEM-VINDO NA

A PAULUS Livraria é o seu centro de evangelização e cultura. 
Visite nosso espaço e confi ra os livros, CDs, DVDs e outros 

produtos que a PAULUS oferece para você e sua família!

PAULUS Livraria de Manaus!

PAULUS Livraria de Manaus/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br
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www.fermazon.com.br
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A Fermazon completa 25 anos de trabalho 

e sucesso, sendo reconhecida atualmente 

como uma empresa de vanguarda no setor 

metalúrgico. Oferecemos um amplo 

portifólio de produtos como: chapa cortada 

e dobrada em per�l, corte e dobra de 

vergalhões, telha galvalume 0.43, tela para 

alambrado, barras, cantoneiras, tubos, 

metalon, tudo para sua obra. Seguimos 

investindo em produtos e  pessoas, para 

melhor atender e fazer parte das suas 

conquistas.

Compromisso
     com   seu


