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A administracão
na Arquidiocese de Manaus
família

LUGAR DE EDUCAÇÃO PARA A
HONESTIDADE NAS PEQUENAS COISAS

reportagem

CORPUS CHRISTI 2018

juventude

PROJETOS FINANCEIROS DA
PASTORAL DA JUVENTUDE

(At 4,32)
Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

16

PROCISSÃO E MISSA CAMPAL EM
HONRA À NOSSA SENHORA DO CARMO

Local: Paróquia Nossa Senhora
do Carmo – Av. Silves, 200 – Raiz
Horário: 18h
Informações:
Secretaria Paroquial (92) 3347-3404

ATIVIDADES PASTORAIS – JULHO 2018
7e8

20 e 21

Local: Auditório Mãe Paula – Centro de Formação da Arquidiocese –
Avenida Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Horário: Início às 8h
Informações: Patrícia Cabral (92) 99424-2089 / Coordenação de
Pastoral (92) 3212-9029

Local: Auditório da Paulinas Livraria – Avenida Sete de Setembro, 655
– Centro
Horário: 19h
Informações: Paulinas Livraria (92) 3633-4251 / 3633-4017

SEMINÁRIO FÉ E CIDADANIA
INCIDÊNCIA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2018

8

PROCISSÃO E MISSA EM HONRA A SÃO BENTO

Local: Com. N. Sra. da Conceição – Rua Macau, s/n, Núcleo 6 – Cidade Nova
Horário: 16h30
Informações: Secretaria Paroquial (92) 3221-3499

13, 14, 15

TRÍDUO EM HONRA À NOSSA SENHORA DO CARMO

Local: Nossa Senhora do Carmo – Av. Silves, 200 – Raiz
Horário: 19h
Informações: Secretaria Paroquial (92) 3347-3404

14

ENCONTRÃO DOS LEIGOS DO SETOR AVENIDA BRASIL

Local: Ginásio Esportivo Ninibergue Guerra – Rua Emília Ruas – São Jorge
Horário: 17h
Informações: Coordenação do Setor Av. Brasil (92) 99207-8008

20 e 21

1° SIMPÓSIO DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA
“SAÚDE E CUIDADOS COM O IDOSO”

Local: Auditório da Livraria Paulus – Rua Barão de Itamaracá, 21 – Centro
Horário: Início 20/06, às 13h / 21/06, às 8h
Informações: Livraria Paulus (92) 3622-7110 / 98182-0100 /
Coordenação Pastoral da Pessoa Idosa – Iara Lanza (92) 99378-6710

SEMINÁRIO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO
DA EUCARISTIA E DA PALAVRA

22

ENCONTRO DE CURA “FILHA, VAI EM PAZ.
A TUA FÉ TE SALVOU”

Local: Studio 5 Centro de Convenções – Av. Rodrigo Otávio, 1555 –
Distrito Industrial
Horário: 9h
Informações: Shalom/Aliança de Misericórdia (92) 99495-0516 /
99390-4468

26

PROCISSÃO E MISSA EM HONRA À SANTA’ANA

Local: Comunidade Santa’Ana – Rua 14, número 40, Conjunto Hiléia 1 –
Redenção
Horário: 19h
Informações: Secretaria Paroquial (92) 3304-8632

28

VII FÓRUM DA FAMÍLIA “FAMÍLIA CRISTÃ: ESCOLA DE
ÉTICA E MORAL”

Local: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – Av.
Constantino Nery, 5001 – Flores
Horário: 8h às 17h
Informações: Pastoral Familiar (92) 98182-9095

MENSAGEM DO ARCEBISPO

O

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

número de julho de nosso informativo que está nas
suas mãos trata de um assunto de extrema importância e atualidade, a administração dos bens e do
dinheiro da Igreja. Não é uma questão nova, pois
já nos Atos dos Apóstolos os primeiros cristãos tiveram que organizar-se em relação ao uso dos bens.
Neles nos são narrados desde a euforia do início
que levou a comunidade a ter tudo em comum, até
a tentativa de alguns em enganar os apóstolos. Sabemos também da coleta que Paulo organizou em
favor da Igreja de Jerusalém. Ao longo da História a
Igreja sempre se relacionou com o mundo, às vezes
de forma pouco evangélica, outras dando belos testemunhos de solidariedade e de pobreza.
A nossa geração também deve dar uma resposta
às necessidades econômicas da evangelização. O fato
é que necessitamos de estruturas físicas e de meios
financeiros para cumprir o nosso objetivo que é o de
anunciar a Boa Nova de Jesus e cumprir o mandamento do amor. Um outro desafio é a manutenção
dos que se dedicam exclusivamente ao trabalho pastoral e os funcionários que estão a serviço da comunidade e não tem outra fonte de renda. Deve ser uma
questão de honra que as nossas relações de trabalho
sejam justas e conformes as leis trabalhistas.
Os que cuidam da administração devem ter presente alguns princípios fundamentais. O primeiro é
que os bens da Igreja não podem nunca ser tratados
como algo pessoal. Isto significa que toda despesa
deve estar autorizada e deve ser comunicada de forma
clara e transparente, respeitando as normas contábeis,
porque por ser uma pessoa jurídica pública ela deve
também prestar contas ao Estado brasileiro. Não pode-

mos nos esquecer que são os féis que contribuem com
ofertas e dízimos para o sustento da Igreja. Um princípio importante é o de que se deve respeitar a intenção
do doador. Por isso, nem tudo que é legal é moral. O
dinheiro da Igreja pertence aos pobres e não deveria
nunca ser gasto em supérfluos e esbanjamentos.
No momento em que nosso país tenta sair de
um sistema político corrompido e corruptor, nossas
comunidades são chamadas a ser proféticas tratando
os seus bens e o dinheiro que movimentam com honestidade e transparência, sendo solidárias e sóbrias.
Isto vale para as comunidades dos ramais, para as ribeirinhas, até as grandes paróquias e a própria Arquidiocese. Para as questões técnicas de contabilidade
basta seguir as orientações dos técnicos. Honestidade porem é uma virtude pessoal. O dinheiro da Igreja
não nos pertence, somos apenas administradores
que tem que prestar contas ao seu Senhor.
Seria bom se na APA tivéssemos uma palavra
sobre isto. A comunidade, área missionária ou paróquia que não presta suas contas em dia, que retém
dinheiro das coletas comuns, que não respeita as
leis trabalhistas, que mantém caixa 2, ou que faz
desvios até mais graves, não está sendo esperta,
enganando a cúria, ou mesmo protestando contra
o sistema. Está sim, num processo de degeneração
moral do qual ela é a primeira vítima.
Felizmente a grande maioria age com transparência e fidelidade e a Arquidiocese vive uma situação de tranquilidade podendo ser solidária. Mas é
preciso manter-se vigilante porque todos sabemos
que neste campo as tentações são grandes. Um feliz
Julho e até a próxima edição.

O dinheiro
da Igreja não
nos pertence,
somos apenas
administradores
que tem que
prestar contas ao
seu Senhor.
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raça e Paz pra você estimado(a) leitor(a) da nossa revista Arquidiocese em Notícias. Neste mês de julho, a nossa
equipe preparou com muito esmero uma edição, na qual
você terá condições de conhecer o jeito de administrar os
bens da Igreja em nossa Arquidiocese de Manaus. O agir
administrativo de nossa Igreja Local tem como pilares a
comunhão e a transparência. Vale a pena conhecer a caminhada que nossa Arquidiocese tem feito para chegar
onde chegou, através de investimento em tecnologia,
contratação de pessoal e, é claro, contando sempre com
o indispensável serviço voluntário de inúmeros fiéis nas
equipes administrativas que testemunham a fé zelando
pelo patrimônio e o bom uso dos recursos financeiros das
comunidades eclesiais tendo em vista a missão.
Não esqueça de acompanhar o que foi notícia em
nossa Arquidiocese e a programação pastoral deste mês
de julho. É a nossa Igreja Local sempre em ação, sempre
missionária, ainda mais neste ano de 2018, marcado
pela preparação de nossa próxima Assembleia Pastoral
Arquidiocesana a ser realizada em outubro próximo.
Aproveito também pra convidar você a sintonizar
a rádio da nossa Igreja, a RIO MAR FM 103,5. Escute,
divulgue nossa rádio, comprometida como você e tua
família através de uma programação que visa DIVERTIR,
INFORMAR e EDUCAR. Uma ótima leitura pra você.

O agir
administrativo de
nossa Igreja Local
tem como pilares,
a comunhão e a
transparência.
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O ZELO PELA TUA CASA
ME DEVORA

O

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

“zelo por tua casa me devora” é um versículo do Salmo 69, 10 que apresenta o
sofrimento do salmista acusado provavelmente de roubo. Seu grito de súplica
ocorre por causa da sua inocência e do seu
amor e fidelidade às leis de Deus. Não tem
mais a quem recorrer, pois todos os acusam e zombam da sua honestidade com
as coisas do Senhor. Segundo o Salmista,
as acusações fazem sofrer: “A afronta deles
partiu-me o coração, e estou desfalecendo.
Espero compaixão, e nada! Espero consoladores, e não os encontros! (Sl 69,21).
O Salmista grita sem perder a esperança:
“Esgotei-me de tanto gritar, minha garganta queima e meus olhos se consomem,
esperando por meu Deus” (Sl 69, 4).
Estes sentimentos do Salmista de
viver cultivando o valor da honestidade
para honrar o Senhor, também podemos
encontrar hoje em nossas comunidades da
Arquidiocese e de toda Igreja. São muitos
os leigos e leigas que trabalham servindo
voluntariamente nas comunidades, paróquias e de áreas missionárias. Em geral,
administrar o que é de todos não é nada fácil, mas é possível porque quando se cuida
dos bens do Senhor, com este sentimento
de bem comum e espírito comunitário, enriquece a comunidade na ideia da partilha.
Melhor ainda quando predomina a postura honesta na administração dos recursos
econômicos da Igreja, cujo objetivo geral
é a evangelização. Tudo que se realizar na
Igreja não pode fugir deste objetivo que
é anunciar o Evangelho de Jesus a todas
as pessoas com insistência, perseverança
e criatividade. Do pouco ou muito que a
comunidade recebe é administrado com
responsabilidade e transparência, pois todos, sobretudo as pastorais, movimentos
e serviços estão sendo servidas com os
recursos da oferta e do dízimo oferecido
pelos comunitários para evangelizar.
Mas como se trata de pessoas, santas
e pecadoras, que formam a Igreja de Jesus,
pode-se constatar, sem julgar, que algu-
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mas atitudes egoístas, centralizadoras e
desobedientes das normas evangélicas e
eclesiais ainda persistem em nossas comunidades. Nos Atos dos Apóstolos, Ananias
e Safira (At 5,1-6) são membros da comunidade nascente, receberam o Evangelho,
mas não assimilaram e nem acreditaram
suficientemente na boa notícia da partilha
do bem comum para servir a todos, especialmente aos pobres, por isso Ananias caiu
em desgraça e morreu, por causa do egoísmo, mesquinhez e não acreditar no Espírito Santo presente na comunidade cristã.
No Evangelho de João, observa-se que
Judas era o tesoureiro da comunidade dos
discípulos, porém era centralizador ao ponto
de roubar o dinheiro da bolsa comum para
si. Roubava o que era de todos! Tinha o pensamento de somente arrecadar dinheiro e
muita dificuldade em partilhar o que não
era seu. “Era um ladrão. Ele tomava conta da
bolsa comum e roubava do que era depositado nela” (Jo 12, 6). Parece que Judas gostava muito de dinheiro, e por isso traiu Jesus
por 30 moedas. No entanto, foi escolhido por
Jesus para o cargo que exercia. Judas tinha a
liberdade de viver a honestidade e verdade,
brolhando nas prestações de contas ou se
tornar um espertalhão contaminado pelo
espírito da corrupção. Não foi Jesus que errou na sua escolha, mas a liberdade de Judas
em não saber lidar com a responsabilidade,
com os bens da comunidade.
Na Arquidiocese de Manaus temos o
SISARQ – Sistema de administração que
ajuda na prestação de contas e favorece
a transparência nos recursos recebidos do
povo de Deus. O SISARQ é uma mão na
roda na prestação de contas do dízimo e
ofertas e ajuda a evitar o caixa 2, prática
condenável pela Igreja e a Sociedade.
Que o espírito do Salmista que se deixava consumir pela obras do Senhor, sem nunca esquecer de praticar a ética em sua casa,
possa envolver todas as comunidades, afim
de que a luz da verdade e da transparência
brilhe no cuidado do bem comum.

Apresentado logotipo do
Sínodo para a Amazônia
No centro, um rio que une toda
a região, com seus afluentes
e bacias, símbolo também do
caminho, motivação do tema do
Sínodo, e que passa pela Cruz,
nossa identidade de Igreja e de
cristãos.
FONTE AGÊNCIA ECCLESIA

A REPAM-Brasil divulgou na
manhã do dia 8 de junho, durante
a apresentação do Documento
Preparatório do Sínodo para a Amazônia,
o logotipo que deve acompanhar todo
o processo Sinodal. Criado pelo artista
baiano Aurélio Fred, do Ateliê 15, a
proposta busca traduzir o espírito do
Sínodo e o que se espera dele.
Arte elaborada no Brasil foi aprovada
para uso na Amazônia.
“A base para a logo é uma folha, que
nos aponta para toda a biodiversidade
presente na Amazônia. O movimento
dela também nos lembra o fogo, uma
chama, que é ação do Espírito agindo
neste momento da história na Igreja e
na Amazônia. A folha, por sua vez, não
tem um traçado simples que aponta para
uma única direção, mas traz a trama
de uma cesta indígena, recordando a
cultura das populações tradicionais, a
força, o trabalho e o sentido de unidade.
Unidade, aqui, de toda a Pan-Amazônia,
lembrada nas cores das bandeiras dos
países que a compõem, não tendo uma
cor ou bandeira que prevaleça sobre a
outra. No centro, um rio que une toda
a região, com seus afluentes e bacias,
símbolo também do caminho, motivação
do tema do Sínodo, e que passa pela cruz,
nossa identidade de Igreja e de cristãos”.

LITURGIA

A COLETA NA MISSA

C
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.

aríssimos leitores, neste mês (julho), vamos interromper
nosso estudo sobre a Instrução Geral do Missal Romano
para falarmos sobre a coleta da missa. Que sentido tem
essa ação na celebração comunitária? Como introdução a
esse assunto, vejamos o que diz o número 73 da Instrução
Geral do Missal Romano: No início da liturgia eucarística
(preparação dos dons) são levadas ao altar as oferendas que
se converterão no Corpo e Sangue de Cristo. Primeiramente
prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de
toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o
purificatório (sanguinho), o missal e o cálice, a não ser que
se prepare na credência. A seguir, trazem-se as oferendas.
É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o
sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para
serem levados ao altar. Também são recebidos o dinheiro
ou outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres
ou para a Igreja, ou recolhidos no recinto dela; serão, no
entanto, colocados em lugar conveniente, fora da mesa
eucarística.
Que sentido e origem tem esta coleta? É obrigatório
dar dinheiro nesse momento? O sentido da coleta na missa
é a partilha dos bens, segundo o Missal Romano.
“São oferecidos dons materiais para os pobres assistidos
pela comunidade cristã ou para as necessidades da própria
paróquia”. Esse costume remonta às origens da Igreja, ainda
que a forma tenha variado ao longo do tempo. Os primeiros
cristãos levavam à missa o pão e o ofereciam para que o
sacerdote o consagrasse. De fato, ainda hoje, nas liturgias

orientais, os fiéis levam o pão, e o que não for consumido na
Missa é distribuído aos pobres. Mais adiante, no decurso da
história, no lugar do pão, os cristãos começaram a oferecer
outros dons para os pobres e necessitados, e inclusive
para a manutenção da Igreja. Também na atualidade, são
recolhidos produtos vários em determinados lugares ou
momentos específicos, por exemplo, a campanha que se faz
na proximidade do Natal.
Além das coletas habituais, também há coletas especiais,
determinadas pelas conferências episcopais para uma
finalidade específica da Igreja, por exemplo: fins caritativos,
evangelização, formação de seminaristas, etc., sempre
vinculado à ação evangelizadora, pastoral e caritativa da
Igreja. A coleta sempre foi realizada no mesmo momento da
missa, quando se apresenta o pão e o vinho, porque está
vinculada à apresentação dos dons para a Eucaristia. Neste
caso, esses dons são colocados em um lugar apropriado, fora
da mesa eucarística.
Dar dinheiro nesse momento da coleta na missa não
é uma obrigação, o importante é a consciência de cada fiel.
Todo cristão e cristã deve ter consciência de que precisa
colaborar com a Igreja em seus fins e em seu sustento, é um
mandamento da Igreja. Cada um decide como deve e pode
colaborar”.
No próximo número voltaremos com nosso estudo sobre
a IGMR. Aguardem.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JULHO/2018
Domingo

Segunda

S. Pedro e S. Paulo Apóstolos
At 12,1-11
Sl 33(34),2-9 (R/. 5)
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19

1

14º Comum
Ez 2,2-5
Sl 122(123),1-4 (R/. 2cd)
2Cor 12,7-10 / Mc 6,1-6

8

15º Comum
Am 7,12-15
Sl 84(85),9ab-14 (R/. 8)
Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13

15

16º Comum
Jr 23,1-6
Sl 22(23),1-6 (R/. 16a)
Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

22
29

17º Comum
2Rs 4,42-44
Sl 144(145),10-11.15-18 (R/. cf. 16)
Ef 4,1-6 / Jo 6,1-15

Am 2,6-10.13-16
Sl 49(50),16bc-23 (R/. 22a)
Mt 8,18-22

S. Paulina
Os 2,16.17b-18.21-22
Sl 144(145),2-9 (R/. 8a)
Mt 9,18-26
N. Senhora do Carmo
Zc 2,14-17
(Sl)Lc 1,46-55 (R/. 49)
Mt 12,46-50
S. Brígida
Mq 6,1-4.6-8
Sl 49(50),5-6.8-9.16bc-17.21.23
(R/. 23b) / Mt 12,38-42
S. Pedro Crisólogo
Jr 13,1-11
(Sl)Dt 32,18-21 (R/. cf. 18a)
Mt 13,31-35

Terça

Quarta

2

S. Tomé, Apóstolo
Ef 2,19-22
Sl 116(117),1-2 (R. Mc 16,15)
Jo 20,24-29

9

S. Agostinho Zhao Rong e comps.
Os 8,4-7.11-13
Sl 113B(115),3-10 (R/. 9a)
Mt 9,32-38

10

16

Bv Inácio de Azevedo e comps.
Is 7,1-9
Sl 47(48),2-8 (R/. 9d)
Mt 11,20-24

17

23
30

S. Sarbélio Makhluf
Mq 7,14-15,18-20
Sl 84(85),2-8 (R/. 8a)
Mt 12,46-50
S. Inácio de Loyola
Jr 14,17-22
Sl 78(79),8-9.11.13 (R/. 9bc)
Mt 13,36-43

Quinta

3

S. Isabel de Portugal
Am 5,14-15.21-24
Sl 49(50),7-13.16bc-17
(R/. 23b) / Mt 8,28-34

4

S. Bento, Abade
Os 10,1-3.7-8.12
Sl 104(105),2-7 (R/. 4b)
Mt 10,7-15

11

24

Is 10,5-7.13-16
Sl 93(94),5-10.14-15 (R/. 14a)
Mt 11,25-27
S. Tiago Apóstolo
2Cor 4,7-15
Sl 125(126),1-6 (R/. 5)
Mt 20,20-28

18
25

S. Antônio M. Zaccaria
Am 7,10-17
Sl 18(19),8-11 (R/. 10b)
Mt 9,1-8

Os 11,1-4.8c-9
Sl 79(80),2ac.3b.15-16 (R/. 4b)
Mt 10,7-15
Is 26,7-9.12.16-19
Sl 101(102),13-21 (R/. 20b)
Mt 11,28-30
S. Joaquim e Sant’Ana
Eclo 44,1.10-15
Sl 131(132),11.13-14.17-18
(R/. Lc 1,32a) / Mt 13,16-17

Sexta

5

Sábado

6

S. Maria Goretti
Am 8,4-6.9-12
Sl 118(119),2.10.20.30.40.131
(R/. Mt 4,4) / Mt 9,9-13

12

S. Henrique
Os 14,2-10
Sl 50(51),3-4.8-9.12-14.17 (R/. 17b)
Mt 10,16-23

19

S. Apolinário
Is 38,1-6.21-22.7-8
(Sl)Is 38,10-12.16 (R/. cf. 17b)
Mt 12,1-8

26

Jr 3,14-17
(Sl)Jr 31,10-12ab.13 (R/. cf. 10d)
Mt 13,18-23

7

S. Maria no Sábado
Am 9,11-15
Sl 84(85),9.11-14 (R/. 9)
Mt 9,14-17

13

S. Camilo de Lelis
Is 6,1-8
Sl 92(93),1ab.1c-2.5 (R/. cf. 1a)
Mt 10,24-33

14

20

S. Lourenço de Bríndisi
Mq 2,1-5
Sl 9B(10),1-5.7-8.14 (R/. 12b)
Mt 12,14-21

21

27

S. Maria no Sábado
Jr 7,1-11
Sl 83(84),3-6a.8a.11 (R/. 2)
Mt 13,24-30

28

31
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LUGAR DE EDUCAÇÃO PARA A HONESTIDADE
NAS PEQUENAS COISAS

S

família

DI

A
OCESE DE M

N

MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR

Quando dizemos que a família é a célula mater da sociedade,
isso é uma verdade que todos sabem ou deveriam saber, porque
a nossa sociedade está muito carente de bons exemplos e, por
isso, estamos presenciando tantos problemas por falta de honestidade em nossa sociedade. Muitas famílias, infelizmente, já não
ensinam seus filhos e filhas a cultivarem e a viverem de forma
honesta, de forma correta, querer o bem do próximo e dos seus.
Em nossos dias, os pais já não estão preocupados em viver
honestamente e dar esse exemplo para seus filhos e/ou para
aqueles que estão sob sua responsabilidade. Falamos isso porque,
o que era correto há algumas décadas hoje parece ser ultrapassado, ou seja, fazer as coisas certas e ensinar as coisas certas. Vemos
muitos pais e responsáveis (ou irresponsáveis), ensinarem seus filhos a levarem vantagens em tudo e sobre todos, não respeitando
o direito dos outros e não se importando com o bem do outro.
Todos nós enquanto famílias, enquanto pais e mães responsáveis, temos que nos preocupar com isso, ou seja, voltar a dar exemplo
aos nossos filhos e aqueles que estão sobre nossas responsabilidades, para que possam crescer e se tornarem pessoas de bens, pessoas
honestas, pessoas que se importam com o bem comum e saber que
o outro tem os mesmos direitos e deveres que você e, que são dignos
tanto quanto você, e que merecem respeito, assim como você.

Na minha geração, fomos criados dentro de princípios
rígidos. Nossos pais se preocupavam em nos transmitir bons
exemplos, tais como: para conseguir o que você almejasse era
necessário trabalhar honestamente; quando ganhávamos alguma coisa dada por alguém, nossos pais e mães, pediam prova de que realmente as pessoas haviam nos dado aquilo, justamente para que não pegassem nada de ninguém, ou seja, nos
ensinando a não roubar e, não importava o que fosse, poderia
ser uma coisa insignificante, mas se pertencia a outra pessoa
não deveríamos pegar sem o seu consentimento.
“O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem
que fala a verdade” (Pr 16, 13).
“Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá
morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo; que de coração fala a verdade e não usa
a língua para difamar; que nenhum mal faz ao seu semelhante e
não lança calúnia contra o seu próximo” (Sl 15, 1-3).
São esses pequenos ensinamentos bíblicos que devemos seguir e passar aos nossos filhos e àqueles que estão
sob nossa responsabilidade, agindo assim, poderemos ter
um futuro melhor onde todos, ajudando mutuamente para
uma sociedade mais justa e com pessoas mais honestas.

Em nossos dias, os
pais já não estão
preocupados
em viver
honestamente e
dar esse exemplo
para seus filhos e/
ou para aqueles
que estão sob sua
responsabilidade.
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FIQUE POR DENTRO DA
NOSSA PROGRAMAÇÃO!
Jornal

Rio Mar
em Notícias

Segunda a Sexta
7H às 9H
Com Pe. Amarildo
Luciano

de segunda a sexta
17h às 18h

REPORTAGEM

FIÉIS CELEBRAM A FESTA DE CORPUS CHRISTI
NO CENTRO DE MANAUS
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

C

om o tema “Com a Eucaristia somos sal da terra
e luz do mundo!”, a solenidade de Corpus Christi
(expressão latina que significa Corpo de Cristo),
reuniu fiéis dos quatro cantos de Manaus, na tarde
do dia 31 de maio, para participar da missa campal, procissão, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento no
altar montado na Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com
Sete de Setembro, no centro da cidade. Segundo dados
da Polícia Militar, 20 mil fiéis estavam presentes no evento, mas vendo o mar de pessoas que caminhava junto ao
Santíssimo, a sensação era que tinha muito mais.
Fiéis de todas as idades tomaram conta da Av.
Eduardo Ribeiro, e nem mesmo o forte sol e a greve do
transporte coletivo foi empecilho para participar da celebração que começou às 16h, com o povo cantando e
louvando a Deus com muita alegria e emoção. Na presidência da solenidade esteve Dom Sergio Castriani, Arcebispo Metropolitano de Manaus e aniversariante do dia.
A missa foi concelebrada pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu
Canavarros; bispo emérito, Dom Mário Pasqualotto, e
Monsenhor Sabino Andrade, além de dezenas de padres.
Ao fim do Evangelho proclamado pelo diácono Francisco Andrade, Dom Sergio iniciou a homilia. Ele salientou
que fé na Eucaristia nos iguala a todos e nos ajuda a ser
Sal da Terra e Luz do Mundo. “Diante da hóstia consagrada,
somos todos adoradores, por isso, aproximemo-nos da Eucaristia para sermos sal da terra, recusando-nos a entrar no
caminho da violência, superando o desejo de vingança pelo
perdão e não nos deixando corromper e nem corrompendo
quando se trata do bem comum, acreditando no outro e
não destruindo o seu bom nome. Assim, seremos luz para

o mundo se formos alegres e felizes na vivência da nossa fé,
uma fé operante e transformadora, dessa forma, seremos
sal e luz na Igreja e no mundo”, comentou o arcebispo.
Após a celebração, começou outro momento muito aguardado, quando Dom Sergio caminhou com o
Jesus Sacramentado no ostensório até o veículo que o
conduziu durante uma parte da procissão e, ao longo
do percurso, outros presbíteros iam se revezando diante do Santíssimo, entre eles: Dom Tadeu, Pe. Ricardo
Pontes e Pe. Leonardo dos Santos. Enquanto isso, Pe.
Zenildo Lima e Frei Paulo Xavier, animavam a multidão de fiéis que percorriam a Av. Sete de Setembro,
Av. Joaquim Nabuco, Dez de Julho, retornando para a
Av. Eduardo Ribeiro até o palco/altar, onde Dom Sergio
finalizou a celebração com a Adoração do Santíssimo
Sacramento, a bênção solene e, seguida dos parabéns
à Dom Sergio que completou 64 anos de vida.
Para padre Hudson Ribeiro, pároco da Catedral
Metropolitana de Manaus, mesmo com a greve dos
rodoviários, o público respondeu bem ao chamado e se
fez presente para participar dessa festa tão importante
da igreja católica. “Quantificar o número exato de pessoas que participaram hoje aqui nós não podemos, pois
sabemos que o povo depende do transporte público e
isso causa uma interferência direta na participação. Por
outro lado, as pessoas deram um jeito de chegar, se organizaram para pegar carona por meio da mobilização
que fizemos nas redes sociais e isso mostra que, quando a fé do povo é provada, eles dão um jeito de responder à altura, mostrando que são um povo valente, que
não deixa nada abater a sua fé”, disse.

CIDADANIA
CNBB

Dom Murilo: cresce
consciência de que
corrupção não pode mais
ser tolerada
FONTE CNBB

Desde o ano passado, as movimentações
em torno do pleito eleitoral de 2018 já fazem
parte da agenda do país. Eventos, pessoas,
partidos e entidades debatem a realidade
brasileira e tentam apontar soluções para os
desafios nacionais. O arcebispo de Salvador
(BA) e vice-presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Murilo
Krieger, analisa este período que antecede a
oficialização das candidaturas aos executivos e
legislativos federal e estaduais.
“Se a partir dos debates crescer a
consciência de que é preciso um verdadeiro
mutirão, envolvendo não só políticos, mas toda
a sociedade civil, para dar um novo impulso ao
nosso país, ótimo!”, pontua dom Murilo. Para
ele, “não podemos continuar com os índices
atuais de desemprego; é ruim para todos,
mas muito mais para os pobres. Além disso,
cresce a consciência de que a corrupção não
pode mais ser tolerada; ela é um câncer que
destrói o país a partir de dentro”. Diz ainda Dom
Murilo: “A época pré-eleitoral é excelente para
conhecermos a realidade do país, pois todos os
que desejam se candidatar mostram problemas
e necessidades aos quais prometem dar uma
resposta adequada.
Interessante que quando o povo se
manifesta sobre o país que deseja, não diz
que quer um país em que todos sejam ricos e
famosos, mas que quer um país em que todos
tenham os mesmos direitos, e que os direitos
de todos sejam respeitados, em que se respeita
os bens públicos etc.”.

SISARQ

INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO DE
TRANSPARÊNCIA
A SERVIÇO DA
COMUNHÃO E
PARTICIPAÇÃO
OSIMAR DOS SANTOS SOUZA
MEMBRO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

O

Sistema Administrativo da Arquidiocese de Manaus – SISARQ é
um programa para computador
que tem como finalidade a promoção da transparência nas prestações de
contas na Arquidiocese de Manaus: Cúria
Metropolitana, Seminário Arquidiocesano,
Maromba, Setores, Pastorais, Paróquias,
Áreas Missionárias, Comunidades, e outros
organismos que futuramente poderão ser
agregados ao sistema.
Ele facilita a prestação de contas dos
movimentos financeiros, bem como a prestação de contas dos dízimos recebidos dos
paroquianos nas diversas comunidades,
sendo um instrumento administrativo que
aumenta a integração entre os clérigos, religiosos e religiosas, e fiéis leigos e leigas que
atuam nos diversos organismos que promovem a Comunhão e Participação Eclesial em
nossa Arquidiocese.
O SISARQ é indispensável para o cumprimento anual da obrigação tributária
acessória de transmitir a contabilidade relativa ao ano anterior (Escrituração Contábil
Digital) para o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) da Secretaria da Receita
Federal e demais administrações tributárias
e órgãos fiscalizadores.
Composto pelos módulos de Cadastros
Básicos, Prestação de Contas, Dízimo, Patrimônio e Orçamento, o SISARQ auxilia as
Equipes Administrativas de Comunidades e
do Fundo Paroquial a realizarem, de modo

facilitado, as prestações de contas e o controle dos dízimos recebidos dos paroquianos, utilizando-se de senhas individuais por
usuário, de modo a dar mais segurança aos
componentes das equipes administrativas.
O SISARQ conta com uma sistemática de
fechamento da prestação de contas do movimento financeiro e dos dízimos recebidos
realizando o congelamento desses módulos
após a conclusão da etapa de digitação dos
dados pelo tesoureiro e coordenador de dízimo das comunidades com a sua conferência pelo coordenador administrativo destas
comunidades.
O pároco, por sua vez, realiza o fechamento da Prestação de Contas da paróquia
ou da área missionária e a encaminha ao
ecônomo da Arquidiocese, que a submete ao Arcebispo Metropolitano. Após uma
análise preliminar realizada pelo contador
da Arquidiocese, e não havendo incongruência, será remetido ao pároco, via SISARQ, um aviso de que aquela prestação de
contas foi recepcionada pelo Departamento
Arquidiocesano de Administração (Depad).
O Pároco, portanto, tem no SISARQ um instrumento facilitador do seu papel de gestor
no acompanhamento das questões administrativas paroquiais proporcionando mais
tranquilidade às suas equipes administrativas com a utilização desse sistema.
É importante que todos os envolvidos
na utilização do SISARQ o alimentem com
os elementos cadastrais e contábeis necessários, solicitando que o Departamento
Arquidiocesano de Administração (Depad)
promova as necessárias melhorias, a fim de
que esse programa seja o mais fácil possível
de ser usado. Para isso é imprescindível que
todos os participantes dessa empreitada
compreendam que o SISARQ é um instrumento administrativo de transparência que
está a serviço da Comunhão e Participação
em nossa Arquidiocese.
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VIDA E FÉ

Um casal de Ministros que faz

a diferença na Área São Paulo Apóstolo

Q

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

uem conhece Jarbas Rocha da Costa, de 82 anos, e Margareth
Conceição da Costa, de 69 anos, como o casal de Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e também Ministros da Palavra e do Culto, responsáveis pela Comunidade
São Pedro Apóstolo, da Área Missionária São Paulo Apóstolo
(AMSPA) – Setor Pe. Pedro Vignola, nem imagina que esse
militar da reserva e a bancária aposentada tem uma
linda história de vida e fé, mas que nem sempre foi
ligada totalmente à igreja.
Ele é natural de Itacoatiara, e ela é nascida
em Manicoré. São casados há 43 anos, têm cinco
filhos, sendo quatro adotivos, mas todos criados
sem distinção e com muito carinho e amor. Seu
Jarbas, que atualmente está no terceiro
mandato à frente da coordenação
da comunidade, também já coordenou os ministros da área e
participou da catequese e da
pastoral do batismo. Antes era
do tipo “católico não praticante”, daqueles que vão na igreja
raramente. Mas tudo mudou
depois de ficar entre a vida e a
morte devido a um problema de
saúde, após esse fato, seu Jarbas
sentiu a mão de Deus agir na sua
vida e decidiu dedicar um pouco
mais de tempo às obras do Senhor.
“Eu nasci novamente, graças a
Deus e ao profissional que conduziu a
operação. Na cirurgia eu coloquei três
safenas e uma mamária e uma das ordens médicas era sossego e repouso, por
isso em 2003 acabamos nos mudando para
cá (Nova Cidade) e aqui começou a minha
caminhada na igreja”, disse. E, o que começou com um simples pedido do padre Andre
Delzelle, pároco na época, para se fazer uma
leitura durante uma missa, acabou crescendo
ao ponto de alguns anos mais tarde, receber o
primeiro envio como Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão Eucarística. E, em 2008 assu-
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miu pela primeira vez a coordenação da comunidade por dois anos, voltando novamente em 2015/2016, sendo aclamado para coordenar também
durante o biênio 2017/2018.
Ao contrário do marido, dona Margareth sempre esteve envolvida
com alguma atividade na igreja e, quando se mudava, uma das primeiras coisas que fazia era procurar uma paróquia para poder ajudar
de alguma forma. “Desde a barriga da minha mãe eu caminho na igreja, pois ela estava gestante de mim e dava
aula de catequese. Aqui, além de ministra eu faço parte
do Apostolado da Oração, onde todas as quintas fazemos
visitas na comunidade e também sou tesoureira da
AMSPA”, comentou sorridente.
Sob o comando do casal, a comunidade cresceu
e se desenvolveu. A vasta experiência de seu Jarbas
em seus trabalhos anteriores, atuando no exército,
bombeiros e polícia militar, foi posta em prática, agora a serviço da igreja que, aliado ao
carisma e dedicação de dona Margareth,
fez toda a diferença na coordenação e,
hoje em dia, a comunidade São Pedro,
possui oito pastorais (catequese, liturgia, dízimo, batismo, coroinhas,
juventude, criança e familiar) e
dois movimentos (grupo de oração
e Apostolado da Oração), e é uma
comunidade onde reina a união.
“Nossa comunidade tem muitas
pessoas generosas, a maioria delas
não tem nem emprego, mas sempre ajudam na hora que precisa”,
disse dona Margareth.
“Pelo serviço e dedicação,
esse casal se tornou uma espécie
de patriarcas da comunidade, ele
como ministro e coordenador da
comunidade, ela como ministra
e tesoureira da AMSPA, conseguiram o respeito e carinho
de todos e, ao longo dos anos,
têm dado um testemunho de fé
ligado à vida muito bonito”, disse o
pároco Pe. Isaías Lima.

Rua Anízio Jobim, nº 751
Colônia Antônio Aleixo

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

Fones: 3615-3801
3618-4419

2123-7957

21 - 28 JANEIRO 2019

SAIDA 21.01 - CHEGADA 28.01.2019

SOMENTE AÉREO
U$ 1.153,00* + TAXAS
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*

APARTAMENTO TRIPLO

A PARTIR DE U$ 1.880,00*

PARCELAMENTO FLEXÍVEL ATÉ 90 DIAS ANTES DO EMBARQUE.

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

www.paradisetur.com.br
Centro
Studio 5

(92) 3633-1156
(92) 3613-8838
Agência oficial arquidiocese de Manaus

JULHO • 2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 13

CONSULTE- NOS SOBRE CONDIÇÕES GERAIS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS.

CARAVANA DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS JORNADA
DA JUVENTUDE NO PANAMÁ

CAPA

A administração na

Arquidiocese de Manaus

P

PE. CHARLES CUNHA ECÔNOMO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

ara que servem o patrimônio e os recursos financeiros da Igreja? O
Código de Direito Canônico destaca que “os bens temporais que a
Igreja possui estão destinados a alcançar as suas finalidades, ou
seja, o culto divino, a honesta sustentação do clero, o apostolado e
as obras de caridade, especialmente ao serviço dos pobres” (cf. Cân
1254 § 2). Portanto, toda a Igreja deve sentir-se convocada a prestar
a máxima atenção, a fim de que a administração dos seus recursos
esteja sempre ao serviço de tais finalidades.
O Papa Francisco desde o início de seu pontificado tem dado a
necessária atenção ao aspecto administrativo da Igreja, promovendo
reformas pontuais e necessárias para um maior zelo e destinação dos
bens da Igreja. E diz ainda o Papa Francisco: “É escandaloso administrar os bens da Igreja como se fossem bens pessoais”.
Neste ano de 2018, a administração de recursos financeiros na
Igreja presente em algumas realidades foi pauta no cenário nacional.
Tudo o que fora posto a partir de toda problemática que envolveu
essa questão, de certa maneira, ajuda a concluir que a caminhada
escolhida pela Igreja em Manaus nos últimos dez anos está indo no
caminho certo.
A Igreja em Manaus através de uma ampla discussão que envolveu o clero e leigos peritos no assunto, estabeleceu como eixo central
do modo de administrar o seu patrimônio e recursos financeiros, a
comunhão e transparência. Para nortear esse jeito de administrar
elaborou-se o diretório administrativo e financeiro da Arquidiocese
de Manaus, instrumento indispensável para que as equipes administrativas possam guiar-se na administração dos bens da Igreja seja na
paróquia ou área missionária, e comunidades que a compõem.

(At 4,32)
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Com a aplicação do Diretório Administrativo e Financeiro, a comunhão passou a ser a espinha dorsal que reúne as comunidades
para que juntas possam responsabilizar-se pela manutenção da estrutura paroquial, como também, as paróquias e áreas missionárias,
como mantenedoras da ação pastoral da Igreja de Manaus e da estrutura administrativa, no âmbito arquidiocesano. Orientada pelo diretório Administrativo e Financeiro, toda a Igreja de Manaus é impelida
a viver a dinâmica da comunhão e partilha.
A transparência também é ponto-chave na administração da
Igreja de Manaus. O diretório Administrativo e financeiro orienta as
equipes administrativas para a necessidade de acompanhar as receitas e despesas mensais para que se preste conta mensalmente, para
a comunidade eclesial.

Para viabilizar o processo de comunhão e transparência, a Igreja de Manaus investiu em um sistema de informação que permite
gerenciar eletronicamente todas as entradas e saídas realizadas ao
longo do mês na comunidade eclesial. O SISARQ, como sistema de
informação já uma realidade em mais de 97% das paróquias e áreas
missionárias da Arquidiocese de Manaus. É a Igreja de Manaus que
busca fazer a sua parte na gestão de seus bens em um país que clama
por transparência para com os recursos públicos.
Todo esse trabalho administrativo só é possível porque a Igreja
em Manaus conta com o apoio de um grande número de pessoas
comprometidas com o Reino de Deus, começando pelos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, funcionários, e leigos e leigas
que mediante serviço voluntário colaboram para que mais e mais, a
Igreja em Manaus alcance um padrão de excelência necessário frente
às exigências impostas pelo governo brasileiro e pela consciência individual de cada agente envolvido com a administração dos bens da
Igreja em prol da missão.

CURIA METROPOLITANA – DESPESAS MENSAIS
CUSTO COM FUNCIONÁRIO:
CUSTO OPERACIONAL:		
GASTO COM PASTORAL:		

98.000,00 26,0%
101.000,00 26,5%
179.000,00 47,5%

TOTAL			378.000,00

ALGUNS GASTOS COM PASTORAIS (AO MÊS)
FORMAÇÃO SEMINARÍSTICA
APOIO FINANCEIRO ÀS FREIRAS NAS PARÓQUIAS E ÁREAS MISSIONÁRIAS
APOIO A PADRES NAS ÁREAS MISSIONÁRIAS
APOIO ÀS PASTORAIS (ÂMBITO ARQUIDIOCESANO)

R$ 47.000,00
R$ 44.000,00
R$ 30.000,00
R$ 12.000,00

JULHO • 2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 15

homenagem
saúde sensumed

F

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI* FOTO ROSEMBERG SOUZA

oi na tarde do dia consagrado ao Coração de Jesus e à oração pela santificação do clero que Pe. Reneu morreu.
Dia significativo para um padre morrer. Sim, porque o Reneu era padre,
simplesmente padre. E nos últimos
anos o padre do Santuário de Nossa
Senhora da Amazônia. Assim o conheci e todo o nosso relacionamento
se deu em torno desta realidade pastoral. Foi para ele uma missão recebida da Igreja, formar uma comunidade
eclesial que desse suporte a um lugar
de encontro com Deus num contexto
urbano amazônico.
Cada passo na formação desta
comunidade, que se dava simultaneamente a construção do templo,
era pensado e partilhado com os bispos, mas sobretudo com as pessoas
que foram se juntando ao projeto.
Assim, pouco a pouco foi surgindo
uma comunidade de fé, até o
dia em que instalamos a Área
Missionária Nossa Senhora da
Amazônia e ele foi nomeado
seu primeiro pároco. Só o vi
mais feliz quando adotamos a
imagem venerada no santuário para a festa de Pentecostes
do ano mariano.
* Arcebispo Metropolitano de Manaus
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Agora que a comunidade tem seus
ministros e que a reforma do templo
está concluída ele partiu para participar da liturgia celeste. O seu sonho já é
uma realidade que ainda continua a ser
sonho que outros continuarão a sonhar.
Em nome da Igreja de Manaus
quero agradecer a Deus o dom que
foi para nós o Pe. Reneu e à família
Palotina por ter permitido e apoiado
seu apostolado na Arquidiocese. À
Área Missionária Nossa Senhora da
Amazônia que perde o seu pastor,
expressamos a nossa solidariedade e
exortamos a continuar no caminho da
unidade e da fé.
Que Deus o receba no seu mistério,
pelo qual ele ofertou toda a sua vida,
assumindo o ministério sacerdotal!

ASCO 2018

Dr. William Fuzita,
diretor técnico da
Sensumed Oncologia

Oncologistas discutem inovações
no tratamento do câncer
FONTE SENSUMED

Mais de 32 mil profissionais na área da
oncologia de todo o mundo estiveram reunidos
em Chicago/EUA, nos dias 1º a 5 de junho, para
o maior evento de Oncologia Clínica mundial,
a ASCO 2018 (American Society of Clinical
Oncology). “Neste ano foram mais de 5 mil
resumos de pesquisas científicas selecionadas
(abstracts). E tivemos a oportunidade de
discutir o estado da arte no tratamento do
câncer, novas terapias e as mais diversas
controvérsias para buscar o melhor resultado
para o paciente”, destacou Dr. William Fuzita,
diretor técnico da Sensumed Oncologia, que
participou mais uma vez das discussões e
neste ano passou a integrar a Rede Einstein,
de transmissões ao vivo com comentários de
especialistas sobre os temas apresentados.
Dr. William Fuzita, em sua participação com
a oncologista clínica do Centro de Oncologia e
Hematologia Einstein, Dra. Ana Paula Cardoso,
destacou a contribuição de 30 anos de estudos
do Dr. Douglas R. Lowy (Instituto Nacional do
Câncer – NCI), no desenvolvimento da vacina
contra o vírus HPV (papiloma vírus humano),
a principal causa do câncer de colo do útero
e de outros tumores malignos dos aparelhos
reprodutores feminino e masculino, cabeça e
pescoço. E ressaltou que esse tipo de câncer
é o de maior incidência nas regiões Norte e
Nordeste, principalmente no Amazonas.
Conforme relatou Fuzita, Dr. Lowy
apresentou dados de suas pesquisas e de
outros colegas sobre as vacinas bivalentes,
tetravalentes e, agora, nonavalentes, ou seja,
vacina para nove diferentes subtipos de HPV.

MISSÃO PASTORAL DO DÍZIMO

A experiência de
Deus na vida cristã
para uma partilha
fraterna
COORDENAÇÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO ARQUIDIOCESANA

A

Pastoral do Dízimo Arquidiocesana iniciou no ano de 2007, pela
Coordenação de Pastoral, no momento em que estava à frente o
padre Alcimar Araújo e a Sra. Rose Medeiros (coordenadora leiga). Percebendo esta carência padre Alcimar convocou os coordenadores das paróquias e áreas que já trabalhavam com a pastoral para
uma reunião, momento em que foram escolhidas duas pessoas por setor
para representar esta pastoral em âmbito arquidiocesano e nos setores
adjuntos para desenvolverem um trabalho de implantação.
O trabalho iniciou com muitas dificuldades pela falta de experiência
e dinâmica pastoral dos leigos, porém o avanço ocorreu com exatidão
tendo a formação como base principal para o crescimento, sendo as ocorridas no primeiro semestre destinadas principalmente aos coordenadores do dízimo e no segundo semestre aos demais agentes de pastoral.
É importante salientar que no ano de 2010, a pastoral foi convidada a
participar da reunião arquidiocesana, o que colaborou grandemente para a
chegada da mesma nas paróquias mais distantes inclusive nas ribeirinhas,
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como por exemplo: Manaquiri, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, dentre
outras. Com a ajuda e apoio de Dom Mário Antônio, na época bispo auxiliar
de Manaus, obtivemos um grande salto na evangelização através da pastoral e de seus agentes, acompanhando as pastorais nas bases e reunindo-se
mensalmente para ouvir os coordenadores setoriais.
Em 2014 a Pastoral do Dízimo avançou um pouco mais, agora com o
apoio de nossos bispos participando do primeiro seminário nacional sobre este tema promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Este evento colaborou para melhor compreensão das necessidades
e a realidade das dioceses, foi então definido neste encontro o documento
106, lançado em 2016, dispondo um novo modelo de evangelização, metodologia e conscientização dos batizados para uma pastoral em conjunto.
“A implantação do dízimo oferece aos fiéis a singular oportunidade de compreendê-lo bem e de assumi-lo com as motivações corretas.
Das experiências destacam-se a necessidade de que, desde o início, se
conheça com clareza o que ele é e quais são seus fundamentos e suas
finalidade” (Doc. CNBB 106 – p. 27)
Ressalta-se que a coordenadora e o assessor da Pastoral participaram do Congresso Nacional da Pastoral do Dízimo (CONADIZ), e após este
evento obtivemos novas experiências para aprendermos a avançar na
evangelização. Hoje temos na estrutura de Pastoral do Dízimo, o padre
Leudo Santos (assessor eclesiástico), Celi Bernandes (coordenadora),
Danielli Santos do Nascimento (vice-coordenadora), Cacilda Paiva (secretária), Ana Lúcia (tesoureira).
“Assim como no período de conscientização, é necessário que, na motivação permanente, se cuide de cultivar uma visão integral do dízimo. Seria negativo que, após a implantação da Pastoral do Dízimo feita com o cuidado de
todas as suas dimensões e aspectos... O dízimo não se sustenta nesse nível; Ele
decorre da experiência de Deus na vida cristã e a relação com essa experiência
precisa ser recordada e mantida permanentemente” (Doc. CNBB 106, p. 42).
A partilha fraterna é o melhor caminho para superar a violência. (CF 2018)
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CONHEÇA ALGUNS CURSOS

ADMINISTRAÇÃO • BIBLIOTECONOMIA • COMPUTAÇÃO • EDUCAÇÃO FÍSICA
ENGENHARIA • ESTÉTICA E COSMETOLOGIA • GASTRONOMIA • NUTRIÇÃO
São mais de 30 opções, confira no site.

CONFIRA TAMBÉM, OS CURSOS DE

2ª GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

VESTIBULAR • INSCREVA-SE

CLARETIANO.EDU.BR

* Valores dos cursos de Graduação já com a incidência do Desconto Pontualidade, válido para ingressantes, por meio do Vestibular,
no ano de 2018, desde que matriculados no primeiro semestre do curso, com pagamentos realizados até o dia 8 de cada mês, não
incidindo em financiamentos. Desconto não cumulativo. Os valores podem variar de acordo com a presencialidade dos cursos.

A PARTIR DE *

299 ,00

R$

PARÓQUIA EM destaque

PARÓQUIA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
L
TEXTO ÉRICO PENA FOTO EPIFÂNIO LEÃO

ocalizada no Centro Histórico da Arquidiocese
de Manaus, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus é sem dúvida uma das mais conhecidas e, a
festa do padroeiro é uma das mais tradicionais
da Arquidiocese de Manaus, que acontece na sexta-feira da semana seguinte à Festa de Corpus Christi,
reunindo fiéis dos quatro cantos da cidade que participam da famosa procissão, sempre realizada às 5h30
da manhã, seguida da Santa Missa.
A paróquia foi inaugurada solenemente em 25 de
junho de 1954, ainda como capela pertencente a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Em 1º de maio de
1970, o padre Luiz Gonzaga de Sousa, mais conhecido
como Pe. Sousa, é ordenado sacerdote e nomeado para

assumir a comunidade. Em 1972, os comunitários realizam uma campanha para reformar a capela e, em 3 de
maio de 1980, tornou-se paróquia. Em 1983, Pe. Luiz
Augusto de Lima Ruas, tomou posse como novo pároco,
trazendo em sua bagagem um grande conhecimento
litúrgico, teológico e eclesial. Em 1987, Pe. Tiago Souza
Braz foi empossado pároco, permanecendo por nove
anos, incentivando a criação das pastorais, formação de
ministros da Palavra e Eucaristia, reativação do Conselho
Paroquial e reformulação do arraial do padroeiro.
Também estiveram à frente Pe. Caetano Borges
Secundino (1996 a 2000); Pe. Mauro Cleto (2000 a
2004), exercendo paralelamente o cargo de secretário Geral da Arquidiocese e pároco de Santa Luzia; Pe.
Raimundo Carlos Góes (2004). Depois retornou Pe.
Sousa e ficou até 2017, quando assumiu o Pe. Francisco Carlos Batista de Souza (Pe. Chicão). Atualmente,
tem por pároco o Pe. Marcos Aurélio Veras.
Hoje a paróquia possui o movimento Apostolado
da Oração, Ministros Extraordinários da Comunhão
Eucarística, e as Pastorais da Catequese, Liturgia,
Coroinhas, Saúde, Comunicação, Dízimo e Batismo.
Como ação social, é realizado cadastramento, visita e
distribuição de rancho aos mais carentes.

Sobre o Pároco
Marcos Aurélio da Frota Veras é
um padre diocesano, formado pelo
Seminário São José (atualmente
é o ecônomo) sendo ordenado no
dia 14 de junho de 2015. “O meu
chamado se deu no percurso da
minha caminhada no seio da Igreja,
onde eu descobri que meu lugar
é servindo as pessoas por meio
do ministério ordenado”, disse o
pároco.
Antes de assumir como pároco do
Sagrado Coração, Pe. Marcos foi
vigário paroquial na Paróquia São
Pedro Apóstolo, em Manaquiri; na
Área Missionária Santa Helena,
bairro Novo Israel; e na Área
Missionária Nossa Senhora dos
Navegantes, bairro Mauazinho.
“Ser pároco é viver uma experiência
familiar, é viver em união com os
comunitários. É viver como família e
ser unidos como irmãos”, comentou
Pe. Marcos sobre a experiência de
ser pároco pela primeira vez.

CELEBRAÇÕES
Domingo – 8h e 18h
Sábado – 18h
Terça e sexta – 19h
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CULTURA

Juventude Católica em Ação
reúne cerca de 4 mil pessoas
TEXTO ÉRICO PENA

A

proximadamente 4 mil pessoas participaram da 3ª edição do
evento Juventude Católica em Ação, no dia 10 de junho, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, das 9h até 21h, tendo como
tema “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a Tua
vontade” (Lc, 1, 38). A abertura começou com uma celebração eucarística
presidida por Dom Tadeu Canavarros, bispo referencial do Regional Norte
1 para o Setor Juventudes. O evento tinha como público-alvo os jovens,
mas pessoas de todas as idades, religiosos e leigos, se fizeram presente
para prestigiar durante todo o dia a programação, contribuindo de alguma maneira seja participando da missa, dando testemunho de vida e fé,
ou fazendo um momento de animação.
Segundo Dom Tadeu, o objetivo do evento foi de reavivar a fé e promover a unidade entre a juventude católica do Amazonas, incentivando
os jovens a assumir seu papel na comunidade e na sociedade, além de
poder proporcionar um encontro fraterno e solidário entre diversas expressões juvenis do Amazonas. “É um dia de unidade e fraternidade entre
as várias expressões juvenis presentes em nossa Arquidiocese. Iniciamos
com a Santa Missa e queremos fazer ao longo do dia, um dia também de
espiritualidade e de partilha de Deus no que cada jovem pode fazer, seja

por meio da música, teatro, dança e demais interações entre os grupos
de jovens que se fazem presente”, disse o bispo auxiliar de Manaus.
A programação, que se estendeu por 12 horas, incluiu momentos
de animação, louvor, partilha e oração, além da apresentação dos workshops da juventude, com várias barracas contendo diversos produtos
de evangelização e, é claro, muita música e dança, com os ministérios
de música Hallel, Shalom, Jovens Sarados, Despertai e o pré-lançamento
do CD “Incomparável Amor”, com 14 músicas autorais do artista e cantor
Leonardo Lucas, da Comunidade Filho Amado.
O evento encerrou com a apresentação da Comunidade Colo de Deus, de
Curitiba, cantando os maiores sucessos das canções católicas. Antes disso, a
juventude agitou-se e dançou com o pré-show do DJ JC, com o melhor da
música católica. “O evento foi uma bênção, com mais de 13 expressões juvenis
do Amazonas e de Roraima, totalizando quase 4 mil jovens no decorrer do
dia. Foi um marco para a juventude da nossa Arquidiocese, que se reuniu em
pleno domingo e tenho certeza que muitas vidas foram tocadas. Agradecemos a todos que participaram desse evento que teve como objetivo arrecadar
fundos para a participação de um grupo de jovens na JMJ do ano que vem,
no Panamá”, analisou DJ JC, coordenador e um dos idealizadores do evento.

JUVENTUDE

DA PASTORAL DA JUVENTUDE

C

POR MARIANY MOURA SECRETARIA ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE

omo muitas pastorais da Igreja, a Pastoral da Juventude Arquidiocesana possui um Plano Financeiro, e
ele nos orienta e ajuda a organizar nossa dimensão
econômica. Pois sabemos que quando queremos
promover alguma atividade pastoral precisamos
também pensar nos recursos financeiros, materiais
e técnicos. Afinal, tudo tem um custo. Não basta sonhar, é preciso planejar estrategicamente.
Anualmente construímos nosso Plano Financeiro
onde destacamos detalhadamente todas as atividades,
as despesas de expediente e de viagens e apresentamos
à Arquidiocese de Manaus, que avalia e estuda o plano.
Atualmente esta é nossa principal fonte de captação de
recursos. Por isso acreditamos que para uma melhor
promoção da evangelização da juventude e dinamismo
pastoral há de ter recursos econômicos disponíveis.
A elaboração de projetos é o um fator determinante para a vida econômica da Pastoral da Juventude. O
financiamento de projetos ocorre por meio da participação em editais de organizações públicas ou privadas,
que atuam na sociedade e passam a doar seus recursos.
As principais fontes de captação de recursos usados
pela Pastoral da Juventude, principalmente a PJ Nacional é o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) – da
Cáritas/CNBB, que são formados com os recursos da
Coleta Nacional de Solidariedade como gesto concreto
da Campanha da Fraternidade. Outro é a Ad – Bispos
Católicos dos Estados Unidos (USCCB) – que destinam
recursos para financiar projetos pastorais e solidários
na América Latina e no Caribe e outra fonte seria o
Plano Juventude Viva – iniciativa do Governo Federal,
da Secretaria Nacional de Juventude que trabalha com
enfrentamento à violência e inclusão social de jovens.
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Entretanto, a captação de recursos também se
dá através de muitas outras formas, como:
DOAÇÕES – de generosos leigos e religiosos,
comunidades, áreas e paróquias etc.;
PARCERIAS – a busca de financiamento com
entidades e parceiros através de ofícios.
LOJINHA DA PJ – em nossos eventos realizamos nosso próprio espaço para a venda de materiais, subsídios etc. Bem como abrimos espaço para
os grupos de jovens arrecadarem através de suas
próprias vendas.
CAMPANHA AMIGOS DA PJ – já realizado
antes aqui na Arquidiocese, hoje sendo realidade na
PJ Regional, a campanha busca a colaboração financeira de pessoas que se identificam e acreditam no
trabalho da PJ.
Por tudo isso “os jovens deverão ser estimulados e
educados para que não sejam dependentes, assumindo
uma postura passiva diante das necessidades pastorais.
Isso também faz parte do protagonismo juvenil”.
ECONOMIA SOLIDÁRIA
Vale destacar que a Pastoral da Juventude incentiva os jovens em relação ao trabalho e geração
de renda, pois a economia formal exige dos jovens
uma experiência que eles não têm. Desde nossa
última Assembleia, temos como um dos desafios
“Fortalecer e ampliar as iniciativas de economia solidária para as juventudes”. Por isso, estimulamos os
grupos de jovens desenvolverem com empreendedorismo, a economia solidária tanto para a geração
de renda, como para buscar meios alternativos de
combate à pobreza e exclusão.

Investir maiores
recursos humanos
e financeiros
nas dioceses e
paróquias para
as estruturas
de formação e
acompanhamento
da evangelização
dos jovens.
(Doc. 85 CNBB, nº 201)

Giro Pastoral
COMISSÃO DE ARTE E CULTURA
REALIZA A SEGUNDA ADORAÇÃO
PARA MÚSICOS

ALUNOS SURDOS DE INSTITUIÇÃO
CATÓLICA REALIZAM 2O ENCONTRO
NACIONAL EM MANAUS

PROCISSÃO E MISSA CAMPAL
ENCERRAM OS FESTEJOS DE SANTA
RITA DE CÁSSIA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Sob o tema “Surdo na igreja, Sal e Luz no
mundo”, foi realizado de 17 a 19 de maio, o 2º
Encontro Nacional dos Surdos, nas dependências
do Instituto Filippo Smaldone, situado à
avenida Tókio, 100 – Planalto. O objetivo
foi promover a interação e aproximação da
comunidade surda do Brasil, proporcionando
diversas abordagens que influenciam nas
mudanças sociais, econômicas e cristãs e com
a finalidade de enfatizar os valores morais e
religiosos com a comunidade surda buscando
o seu protagonismo para que estes se sintam
parte ativa na sociedade e na igreja. O evento
reuniu cerca de 100 pessoas dentre alunos e
ex-alunos do instituto, professores e pessoas que
colaboram com a instituição.
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de reunir os artistas
católicos em um só momento de maneira
que possam adorar em comunidade a
divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a
Comissão Arquidiocesana de Arte e Cultura
(CAAC) realizou, na noite do dia 17 de
maio, o segundo encontro de adoração
ao Santíssimo conduzida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, com os músicos e demais pessoas
da comunidade que estiveram presentes na
igreja São Geraldo.
A adoração durou cerca de uma hora,
mas muito antes de começar, a igreja já
estava aberta e os comunitários foram
chegando e unindo-se aos demais músicos
que ali estavam. “Eu estou sempre aqui,
na última quinta-feira do mês quando
temos adoração ao Santíssimo, e hoje, vim
prestigiar a presença do nosso Arcebispo
que tirou um pouco do seu tempo para
estar em oração com os músicos e com a
comunidade de São Geraldo”, disse dona
Elza Botelho.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Fé, devoção e literalmente uma chuva
de bênçãos marcaram a procissão que reuniu
aproximadamente 10 mil fiéis pelas principais
ruas do bairro Cachoeirinha, no dia 22 de
maio, em homenagem a Santa Rita de Cássia,
a santa das causas impossíveis e advogada dos
casos desesperados. A procissão foi realizada
percorrendo a Av. Carvalho Leal, Av. Ipixuna,
Av. Castelo Branco, encerrando o trajeto
pela Rua Manicoré, onde leigos e religiosos
retornaram felizes, cantando e rezando para
participar da missa campal presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani e concelebrada pelo pároco,
Pe. Renê Gonzalez.

SETOR RIO SOLIMÕES REALIZA SOLENIDADE DA FESTA DE
PENTECOSTES NO MUNICÍPIO DO MANAQUIRI
TEXTO PE. HUMBERTO VASCONCELOS

No dia 19 de maio, as paróquias que compõem o Setor Rio Solimões se reuniram para
celebrar pela primeira vez juntas a Solenidade de Pentecostes, na cidade de Manaquiri. Cerca
de duas mil pessoas compareceram ao evento, que contou com a presença do Pe. Humberto
Vasconcelos, pároco da Paróquia São Pedro Apóstolo – Manaquiri; Pe. Martin Laumann,
vigário da Paróquia São Pedro Apóstolo; Pe. Gilberto Nobre, pároco da Paróquia N. Sra. de
Fátima – Castanho; Pe. Bento Pavão, vigário Paróquia N. Sra. de Fátima – Castanho; Pe.
Aparecido Maciel, pároco da Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro – Careiro da Várzea; e
diácono Hilton Brito, diácono de apoio em Manaquiri.
Muitos momentos marcaram esta Solenidade, especialmente quando todos foram convidados
a ascenderem a lanterna dos celulares e entoarem juntos o trecho “a nós descei Divina luz”. Após a
Santa Missa, a comunidade Santa Rita continuou seus festejos no mesmo espaço recebendo a Banda
Angelus, vinda diretamente de Manaus para animar a noite com muito louvor.
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GIRO PASTORAL

BISPO PRESIDE NOVENA EM CAPELA DE CENTRO
UNIVERSITÁRIO COM PASTORAL UNIVERSITÁRIA
TEXTO E FOTO ARTHUR AMORIM

Na manhã de 5 de junho, terça-feira, dia
em que tradicionalmente faz-se novena em
honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
o bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu
Canavarros, presidiu a novena seguida de
missa ocorridas na capela da unidade VI do
Centro Universitário FAMETRO, e concelebrada
pelo assessor da Pastoral Universitária, o
padre jesuíta, Silas Silva, e pelo Reitor do
Seminário Arquidiocesano São José, padre
Zenildo Lima.
A novena marcou a retomada das
atividades da Pastoral Universitária (PU)
de Manaus, por meio do Núcleo da Pastoral

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS
HOMENAGEIA PADROEIRA NOSSA
SENHORA AUXILIADORA COM
MISSA

Universitária FAMETRO, cuja missão é propor
debates com relação a fé e política, fé e
razão, além de formação humana, espiritual
e socioambiental, além de também
dialogar diretamente com a coordenação
arquidiocesana da pastoral.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

CARREATA, PROCISSÃO E MISSA
ENCERRAM FESTEJO EM HONRA A
NOSSA SENHORA AUXILIADORA
TEXTO ANA RITA, PASCOM PNSA

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

A Polícia Militar do Amazonas
promoveu, no dia 24 de maio, a missa
em honra a Nossa Senhora Auxiliadora,
Patrona da Capelania. A celebração
eucarística foi presidida pelo arcebispo
metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, e concelebrada pelo capelão da
PM, Pe. Nelson Pereira; capelão do Exército
Brasileiro – 12ª Região Militar, Pe. José
Ricardo; também capelão do Exército
Brasileiro, Pe. Claudio Márcio Cassiano; e o
capelão católico da Marinha Brasileira, Pe.
Márcio Queiroz Miranda; auxiliados pelo
diácono Ademar Mendes.
A Sargento Regina, que assumiu o
comentário da missa, convidou todos os
presentes a render homenagem pela presença
de Maria, sob o título de Nossa Senhora
Auxiliadora, nesta data tão significante para
eles, elevaram louvor a Deus por ter dado
Nossa Senhora como intercessora pelos
policiais que pelo seu trabalho profissional
não medem esforços para manter a ordem
pública com a missão de servir e proteger a
população do Estado do Amazonas, composto
por 62 municípios.
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PASTORAL DA SAÚDE PROMOVE
FORMAÇÃO PARA SEUS AGENTES
COM FOCO NA ORIENTAÇÃO PARA
VISITADORES

O dia 24 de maio, dia da Padroeira do bairro
Alvorada 1, Nossa Senhora Auxiliadora, foi
marcado por vários momentos de fé e devoção,
com uma belíssima Procissão Rodoviária às 5h30,
que seguiu pelas principais ruas do bairro, com
as bênçãos do pároco padre Wolney Mourão,
passando pelas cinco comunidades: Nossa Senhora
Auxiliadora, Nossa Senhora do Rosário, São João
Bosco, São Mateus e Santo Antônio, que formam
a Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora (PNSA).
A procissão, organizada e participativa, percorreu
pelos arredores da Escola Madre Maria Mazzarello,
e da Igreja que leva o nome da padroeira do bairro,
a mesma contou com a presença do Monsenhor
José Carlos Sabino – Vigário Episcopal da Região
Nossa Senhora dos Remédios, da qual a paróquia e
o Setor Alvorada fazem parte.
“Cada um de nós é chamado a ser
missionários e missionárias de Jesus
a exemplo de Nossa Senhora. Somos
chamados a sermos verdadeiramente
cristão, fazer a diferença para que o mundo
creia e crendo possa salvar-se, é grande
a nossa responsabilidade de sermos
cristãos verdadeiros, é grande a nossa
responsabilidade de filhos e filhas de Deus”,
afirmou Monsenhor Sabino.

No dia 26 de maio, a Pastoral da Saúde
Arquidiocesana organizou um encontro de
formação com seus agentes no Auditório Mãe
Paula – localizado no Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), cujo
tema foi “Normas e orientações para visitação
em hospitais”, tendo como formador o Dr.
Maurício Borborema, médico infectologista do
Hospital Tropical e professor de medicina no
Instituto de Saúde de Biotecnologia de Coari.
Na ocasião, também foi realizado o primeiro
encontro com o novo assessor da Pastoral da
Saúde, o padre Bruno Bachi, da Diocese de
Alagoinhas – Bahia.
Segundo Nízia Sato, coordenadora
arquidiocesana da Pastoral da Saúde, este
foi o primeiro evento da nova equipe de
coordenação da pastoral, que começou a
atuar em janeiro desse ano, e tem o objetivo
de motivar os agentes antigos e novos e para
também incentivar a realização dos novos
projetos.

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO
LOURENÇO COMEMORA 10 ANOS
DE FUNDAÇÃO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 26 de maio, a Área Missionária São
Lourenço (AMSL) esteve em festa por celebrar
os 10 anos de evangelização, promovendo
uma missa em ação de graças presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada pelo pároco
Pe. Amal Raj; pelo vigário paroquial, Pe. Bala
Suresh; pelo Provincial da Congregação dos
Missionários de Maria Imaculada (MMI), Pe.

John Paul Arockiasamy; e padre Stephen
Michael, auxiliados pelo diácono Luís Di Paula.
A celebração foi realizada na comunidade
de Santo Expedito, localizada no Parque das
Laranjeiras e contou com a presença de todos
os grupos, pastorais e forças vivas que fazem
parte da área que, ao final da celebração,
cantaram os parabéns com direito a bolo e
salgadinho para todos os presentes.

1o ARRAIAL SOLIDÁRIO DO POVO
DA RUA É REALIZADO NA PRAÇA DA
MATRIZ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

DEVOTOS DO SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS PARTICIPAM DE MISSA E
PROCISSÃO REALIZADA NO CENTRO
DA CIDADE
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

Centenas de fiéis participaram da procissão
e missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus,
ocorrido no dia 8 de junho, na paróquia localizada
à rua Ferreira Pena – Centro. Nem a chuva que
caiu fez com que desistissem de percorrer as ruas
Boulevard Álvaro Maia, Japurá, Ferreira Pena,
Constantino Nery e Ferreira Pena, até a quadra
ao lado da Igreja, tendo à frente as senhoras
do Apostolado da Oração, e a presença de Dom
Sergio Castriani. Casas enfeitadas de branco
e vermelho e fogos acolhiam a procissão que
passava com o belo andor contendo a imagem
do Sagrado Coração de Jesus. Após a procissão,
por volta de 7h45, na quadra da igreja, aconteceu
a missa presidida por Dom Sergio, concelebrada
pelo padre Sousa, assistente eclesiástico do
Apostolado da Oração; e padre Marcos Aurélio,
pároco na Paróquia Sagrado Coração.
Sobre o apostolado da oração, que tem
devoção especial pelo Sagrado Coração, Dom
Sergio afirmou. “O apostolado é formado por
leigos, homens e mulheres que querem viver
o Evangelho plenamente, ser sal da terra e luz
do mundo, que vivem a sua vocação cristã na
igreja e no mundo. Tem devoção especial à
sagrada eucaristia, o sacramento da unidade,
e assim como Jesus, dão a vida pelos outros”,
afirmou Dom Sergio.

A Pastoral do Povo da Rua (PPR) realizou
na noite do dia 13 de junho, o primeiro
Arraial Solidário, tendo como público-alvo os
moradores de rua que vivem nos arredores
da Igreja da Matriz e demais adjacências.
O arraial foi uma iniciativa da PPR, mas
contou com a parceria da Comunidade Nova
e Eterna Aliança; Comunidade Aliança de
Misericórdia, Terço dos Homens, Lions Club
Ajuricaba e Grupo de Amigos de Santo
Antônio.
O evento iniciou com um momento
celebrativo em honra de Santo Antônio,
exaltando as virtudes do santo do dia que,
entre tantas qualidades, tinha um amor
aos pobres muito grande. Em seguida teve
a bênção do pãozinho de Santo Antônio,
simbolizando o valor da partilha e do amor
ao próximo, finalizando com a oração de São
Francisco pedindo pela paz, sobretudo para os
moradores de rua que sofrem vários tipos de
discriminação e violência.
De acordo com a avaliação do Pe.
Hudson Ribeiro, pároco da Catedral, o
evento foi muito positivo e já serviu de
“esquenta” para as festividades que serão
realizadas em novembro, no dia do pobre.
“A gente quis festejar a solidariedade neste
primeiro arraial da PPR e tenho certeza
que, com o apoio de todos os envolvidos,
conseguimos realizar uma grande festa.
Acredito que no dia do pobre, vamos fazer
um evento a nível de arquidiocese ainda
muito melhor aqui na praça da matriz”,
comentou o padre.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Frei Refúgio Gonzáles Escobar
Pe. Fernando Antônio dos Santos Medeiros
Pe. João Mattos de Abrantes
Pe. Inácio Raposo da Silva
Pe. Jaroslaw Piasecki
Diác. Manoel Ademar Vasques Mendes
Pe. Manoel Rubson Balieiro
Diác. Antônio Marques de Souza
Frei Rogério de Souza Correia
Pe. Anselmo de Souza Mantovani
Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras
Frei Paulo Xavier Ribeiro
Frei Pedro Rodrigues Silva
Diácono Aluysio de Albuquerque e Silva
Pe. Pedro Francis Curran
Pe. Marciney de Oliveira Marques
Diác. Osmarino Pereira de Souza
Pe. Erlin Enrique Perez
Padre Martin James Laumann
Pe. Celso Ferreira dos Santos
Diác. Ronnie William Steffen da Silva

4
7
7
9
9
11
11
14
15
16
17
17
18
20
21
23
25
26
26
28
31

ORDENAÇÃO
D. Luiz Soares Vieira (episcopal)
Pe. Roberto de Valicourt
Pe. Kleython Cabral de Moura
Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade
Pe. José Roberto da Silva Araújo
Pe. Carmelo Rivera Amézquita
Pe. Antônio José Gomes de Oliveira
Pe. Edson Luiz Ulanowicz
Pe. Prashanth Kumar Pothireddy (Pe. Paulo)
Diác. Agenor Martins Júnior
Diác. Pedro Moreno do Nascimento
Frei Manuel Silva Ruiz
Pe. Paulo César Ferreira da Silva
Pe. Celso Ferreira dos Santos

1
2
4
5
6
7
9
16
17
26
26
25
25
28
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GIRO PASTORAL
PIME CELEBRA 70 ANOS DA
PRESENÇA DE SEUS MISSIONÁRIOS
NA AMAZÔNIA

TEXTO E FOTO PASCOM, PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Eduardo Castriani, presidiu
a Santa Missa do Jubileu de 70 anos da
presença dos missionários do Pontifício
Instituto das Missões Exteriores (PIME) na
Amazônia e também os 70 anos da elevação
da Comunidade a categoria de Paróquia
Nossa Senhora de Nazaré. A celebração foi
concelebrada por Dom Mário Pasqualotto,
Bispo Emérito de Manaus, e pelos padres do

PIME Daniel Curnis, Paulo Prashant, Mario
Missiato, Pedro Belcredi, Luiz Mandelli, Vijay
Chatragadda, auxiliados pelo Diácono Luiz
Lima, que na ocasião também comemorava
10 anos de ordenação.
O clima na igreja era de total
homenagem e reconhecimento aos
missionários do PIME, cujo o objetivo é
evangelizar além-fronteiras, apresentando
o rosto do Cristo humano e formando
comunidades que contribuem para a
sociedade, mas também que sofrem as dores
da injustiça e das desigualdades sociais.
Durante a celebração, em vários momentos
foram lidos históricos das atividades dos
padres e também da igreja, que surgiu
como uma pequena capela até se tornar
uma paróquia dedicada a N. Sra. de Nazaré,
em 11 de junho de 1948. Em sua homilia,
Dom Sergio proferiu palavras de esperança,
convidando todos a viver em comunhão
com os irmãos e reforçou a importância de
serem missionários, traduzindo um pouco
do que os apóstolos fizeram quando Jesus
deu a missão de ir e pregar o evangelho,
atitude que não passa despercebida pelos
comunitários.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
REALIZA PROCISSÃO EM HONRA
AO SEU PADROEIRO
TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO PASCOM DE S. ANTÔNIO

A paróquia localizada na zona oeste de
Manaus, esteve em festa de 31 de maio a
12 de junho, com o novenário e a festa do
Padroeiro Santo Antônio, no dia 13, quando

FÉ E DISCERNIMENTO VOCACIONAL FOI TEMA DE ENCONTRÃO DE CRISMANDOS COM BISPOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Pastoral Vocacional em parceria com
a Catequese Arquidiocesana a Serviço (CAS),
realizou na tarde do dia 27 de maio, o Encontro
dos Crismandos com os Bispos, trazendo como
tema “Fé e Discernimento Vocacional”. O evento
aconteceu no Santuário São José Operário e
contou com cerca de 3,8 mil participantes,
entre crismandos, catequistas coordenadores
de catequese, pais e responsáveis, além
de membros da equipe de organização e
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animação. O evento finalizou com a santa
missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani.
“Foi um encontro que supriu as
expectativas dentro da nossa logística, e
teve como objetivo motivar para despertar
realmente o discernimento da vocação
dos crismandos. Conforme o nosso tema,
vimos que houve uma participação muito
grande e, com o testemunho dos bispos,
padres e todos os presentes, esperamos que

gere neles um processo de discernimento
e vocação, seja profissional ou religiosa,
para que possam assumir o compromisso
como cristão batizado e futuramente
crismado. Sabemos que não temos todos
os crismandos da arquidiocese, a maioria
são do segundo ano, que vieram com
seus catequistas compartilhar a fé, essa fé
que é coletiva e que é partilhada através
das diversas vocações”, explicou Esther,
coordenadora da Pastoral Vocacional (PV).

aconteceu, às 6h30, a Santa Missa; às 16h30,
a reza do terço; e às 17h em ponto, o Santo
Antônio, no andor, envolto em flores saiu da
igreja rodeado de cerca de 3 mil fiéis e saiu
em procissão em honra à Santo Antônio. Para
a animação foi convidado Pe. Leudo Santos,
pároco na paróquia de Nossa Senhora Mãe da
Misericórdia, localizada na Compensa 2, setor
Avenida Brasil.

Em sua homília, o Monsenhor, recordou as
histórias que fizeram de Antônio um santo
tão popular e querido. “ Santo Antônio
pregava o evangelho, a sua língua está até
hoje intacta depois de 800 anos em uma
Basílica construída em sua memória na
cidade de Pádua na Itália, nós devemos
seguir este exemplo e usar a nossa língua
para propagar o amor e não usá-la para falar
mal das pessoas ou pregar o mal”, disse o
monsenhor.

DOM JOSÉ ALBUQUERQUE REALIZA
VISITAS PASTORAIS
TEXTO PASCOM, PARÓQUIA S. BENTO E ÁREA
MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA

Após a procissão, foi realizada a Santa
Missa presidida pelo Monsenhor Sabino de
Andrade. Concelebrando esteve o pároco
Evanir Rosa, auxiliados pelo diácono Nonato.

Também esteve visitando as seis
comunidades da Área Missionária Divina
Misericórdia, no período de 7 a 10 de junho,
quando realizou visitas aos agentes de
pastoral, aos idosos e aos enfermos das
seis comunidades: São José, Santa Maria,
Perpétuo Socorro, Assunção, São Pedro e
Rosário. O encerramento da visita pastoral
aconteceu com missa na Comunidade
Perpétuo Socorro.
A Visita Pastoral consiste em uma
ocasião especial na qual o Bispo conhece
a realidade das Comunidades para melhor
servi-la, encorajando a missão evangelizadora
e orientando as atividades pastorais e
administrativas.

A Paróquia São Bento, localizada no bairro
Cidade Nova, Setor Padre Pedro Vignola, recebeu
o bispo auxiliar, Dom José Albuquerque que
realizou uma visita pastoral no período de 22
a 26 de maio, presidindo missas, participando
de reuniões e, no dia 6 de maio, ministrou o
sacramento do Crisma em 57 jovens, de oito
comunidades, durante missa na Igreja São Bento.

VISITA PASTORAL ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA
PARÓQUIA SANTO ÂNGELO – EM NOVO AIRÃO
EXTRAÍDO DE ARTIGO DO ARCEBISPO,
PUBLICADO NO DIA 17/6 NO JORNAL EM TEMPO

O Arcebispo de Manaus, Dom
Sergio Castriani, acompanhado do
padre Marcos Aurélio, esteve em
visita pastoral de 11 a 20 de junho,
na paróquia Santo Ângelo, em
Novo Airão, tendo percorrido o Rio
Jauaperi, parando nas comunidades
Xixuaú, Samaúma, São Pedro,
Itaquera, Gaspar, Palestina, Tanauaú
e São Francisco do Castanhal.
Além de visitar esta porção do
povo de Deus que permanece
católica, mesmo diante do avanço
pentecostal na região, o arcebispo
foi partilhar com eles, membros da
Igreja da qual foi constituído pastor,
a graça dos sacramentos, sobretudo

os da iniciação cristã: Batismo,
Crisma e Eucaristia.
“Gosto de fazer estas viagens,
de visitar as famílias, curtir a
natureza. Desde o final da década
de setenta visito comunidades
ribeirinhas e posso dizer que estas
visitas sempre foram senão a
melhor, uma das melhores partes
do meu ministério. Conheci homens
e mulheres de poucas palavras,
marcados por uma vida feita de
provações no limite do suportável,
mas que nunca perdem a fé em
Deus, e vivem na companhia de
seus santos com a intimidade de
amigos que experimentaram as
mesmas dores e que por isto os
entendem e protegem das ciladas
do inimigo”.
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RUMO À X APA

VIGÁRIOS EPISCOPAIS
TEXTO EXTRAÍDO DO II SUBSÍDIO EM PREPARAÇÃO À X APA
FOTO JHEMERSON GARCIA

O

Direito Canônico prevê a constituição de um ou mais Vigários
Episcopais pelo Bispo diocesano, sempre que o bom governo da
Diocese o exigir (Cân 476). Cada Região Episcopal terá a frente
um Vigário Episcopal que agirá em nome do Arcebispo, sempre
em comunhão com ele, mas ao mesmo tempo tendo autonomia de ação
sem ferir a unidade.
Os Vigários Episcopais, já nomeados para acompanhar as Regiões
Episcopais:
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – Monsenhor
José Carlos Sabino de Andrade.
Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos.
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida – Dom José Albuquerque de Araújo.
São Atribuições dos Vigários Episcopais, de acordo com as
prescrições do Código do Direito Canônico (Cân 479) e por delegação do Arcebispo Metropolitano:
a) Celebrar o sacramento do Crisma nas Paróquias, Áreas Missionárias e Comunidades da sua região;
b) Acompanhar a formação para os Ministérios Leigos, dar a provisão
aos ministros e enviá-los em celebração litúrgica;
c) Promover a formação dos cristãos leigos e leigas em comunhão
com o Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior (ITEPES) e a Coordenação de Pastoral;
d) Realizar visitas pastorais às Paróquias e Áreas Missionárias, apresentando no final um breve relatório ao Conselho de Presbíteros;
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e) Fazer um acompanhamento fraterno às Reuniões de Setor, animando-os enquanto instância de comunhão e participação;
f) Dar posse aos párocos nomeados pelo arcebispo metropolitano,
quando delegados pelo mesmo;
g) Participar, quando convidado, das festas patronais;
h) É membro nato da Coordenação Ampliada e dos Conselhos de Pastoral, de Presbíteros e de Administração, de cujas reuniões participam;
i) Acompanhar com especial atenção a vida e o ministério dos presbíteros e diáconos permanentes de sua região;
j) Promover bimestralmente a reunião do clero da Região Episcopal;
k) Outras atribuições delegadas pelo Arcebispo Metropolitano.
Cada Vigário Episcopal, juntamente com o Arcebispo, divide
a responsabilidade de acompanhar o conjunto de pastorais e
serviços abaixo especificados*:
1 Vigário Episcopal acompanha: Coordenação de Pastoral, Tribunal
Eclesiástico, Cáritas Arquidiocesana, Fundação Rio Mar, pastorais Sociais,
Pastoral da Comunicação, Assessoria de Comunicação;
1 Vigário Episcopal acompanha: Pastoral Presbiteral, seminário
Arquidiocesano São José, Diáconos, Catequese, Pastoral Vocacional,
Pastoral Familiar, Serviço de Animação Litúrgica, Pastoral do Dízimo e
Coroinhas;
1 Vigário Episcopal acompanha: Pastoral da Juventude, Movimentos
e Novas Comunidades, Associação Nacional de Educação Católica (ANEC),
Pastoral Universitária e Conferência dos Religiosos/as (CRB).
* Algumas das responsabilidades acimas dependem da autoridade jurídica e canônica do Arcebispo;
* Esta organização pode ser alterada de acordo com a necessidade pastoral

Devocionário Vocacional

Pe. Valdecir Ferreira e Pe. Rafael Rabelo
Rezar pelas vocações impulsiona a mudança de
mentalidade, a sensibilidade e uma pedagogia vocacional
renovada. Este Devocionário Vocacional compila uma série
de propostas de orações vocacionais, que representam um
caminho para a sintonia com o projeto de Jesus.

PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

Presenteie um amigo/a com uma assinatura
de nossos impressos. Tel.: (11) 5549-7295
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Site: www.editoramundoemissao.com.br
E-mail: sac@editoramundoemissao.com.br

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

www.fermazon.com.br
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Boa Vista - 95

3628-5540

Manaus - 92

3301-7000
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