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4    MISSA DE ABERTURA DO MÊS VOCACIONAL NA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição – 
Praça Osvaldo Cruz (Matriz) – Centro • Horário: 18h30 

5    FORMAÇÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO PARA AGENTES DA 
REGIÃO EPISCOPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 
Setores: Santa Rita de Cássia, Maria Mãe da Igreja, São José 
Leste, Dom Luiz Soares, Rio Solimões
Local: Stúdio 5 – Av. General Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito 
Industrial • Horário: 8h às 12h
Informações: Celi Bernardes (92) 99205-0605

7 a 14    RETIRO ESPIRITUAL MARIANO – CONTEMPLAR 
COM OS OLHOS DE DEUS SEU ITINERÁRIO DA FÉ
Local: Casa Marnese 
Informações: (92) 3612-2810 / 98204-0058

10    MISSA DA FAMÍLIA – ABERTURA SEMANA DA FAMÍLIA
Local: Regiões Episcopais 
Informações: Pastoral Familiar (92) 98182-9095

11    PROCISSÃO E MISSA EM HONRA A SÃO LOURENÇO
Local: Comunidade Santo Expedito – Rua Corde Sergemirin – 
Parque das Laranjeiras • Horário: 17h
Informações: Secretaria Paroquial (92) 3308-4718/ 99485-0126

12     PROCISSÃO E MISSA EM HONRA À SANTA CLARA
Local: Área Missionária Santa Clara – Tv. Itubera, nº 29 – 
Conjunto Américo Medeiros – Cidade Nova • Horário: 18h
Informações: Secretária Paroquial (92) 99373-1208 (Ideny) / 
99392-8651 (Fábio)

14     ENCONTRO DOS LÍDERES DA PASTORAL DA 
CRIANÇA COM A ASSESSORA NACIONAL IR. VENERANDA
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus 
(Cefam), Av. Joaquim Nabuco – Centro • Horário: 18h 
Informações: Pastoral da Criança (92) 3212-9022

16 e 17     I SIMPÓSIO DE TEOLOGIA AMAZÔNICA: 
SÍNODO PARA A AMAZÔNIA E LAICATO – INSCRIÇÃO E 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS ATÉ 11/08
Local: Itepes, Travessa Maromba, no 79 – Chapada
Horário: 16: 18h às 21h – 17: 8h às 16h
Informações: (92) 3642-7297 / 3642-2228
sec.itepes@gmail.com

17, 18 e 19     JORNADA VOCACIONAL – CASA 
MAGIS MANAUS – INSCRIÇÃO ATÉ 10/08 
Local: Chácara Dom Luciano de Almeida – AM 010, Km 43 
Horário: Saída às 17h
Informações: Casa MAGIS (92) 99122-6607

18     FESTIVAL DE MÚSICA CATEQUÉTICA ARQUIDIOCESANA
Local: Colégio Preciosíssimo Sangue – Av. Constantino Nery, 
1751 – São Geraldo • Horário: 13h
Informações: CAS (92) 99191-4032

25     SEMINÁRIO ANO NACIONAL DO LAICATO
Local: Auditório Mãe Paula – Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro 
Horário: O dia todo
Informações: Patrícia Cabral (92) 99424-2089
Coordenação de Pastoral (92) 3212-9029

25     FESTA DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ 
Local: Rua Maromba, 116 – Chapada • Horário: 19h 
Informações: (92) 3642-6747 / 99529-5689 / 98220-9183

25     POCKET SHOW COM ZÉ VICENTE EM 
HOMENAGEM AOS RELIGIOSOS
Local: Paulinas Livraria – Av. 7 de Setembro, 665 – Centro
Horário: 10h • Informações: Paulinas Livraria (92) 3633-4251

27     PROCISSÃO E MISSA EM HONRA À SANTA MÔNICA
Tríduo: Dias 22, 23 e 24
Local: Comunidade São José Anchieta – Rua General Aurélio 
Amorim, s/nº – Monte Sinai • Horário: 18h
Informações: Secretaria Paroquial (92) 3581-3895

ATIVIDADES PASTORAIS  AGOSTO 2018

25   PROCISSÃO E MISSA EM 

HONRA AO MENINO JESUS DE PRAGA

Tríduo: Dias 22, 23 e 24

Local: Paróquia Menino Jesus de Praga 

Beco Eduardo Ribeiro, 3 – Chapada 

Horário: 18h 
Informações: Secretaria Paroquial 

(92) 3642-1405 / 98268-2834



ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

A vida é uma 
resposta a um 
Deus criador que 
nos chamou a 
viver. Nós que 
somos cristãos 
vivemos esta 
resposta numa 
perspectiva 
batismal.

aros leitores e leitoras,
Chegamos em agosto, o oitavo mês do ano. Na minha in-

fância tinha medo deste mês cheio de ventos e temporais em 
que vagavam pelas estradas cães raivosos, e para resumir tudo 
era o mês do desgosto. Mas na minha juventude tudo mudou, 
quando agosto passou a ser o mês das vocações. O primeiro 
domingo, homenagem aos padres e concretamente ao pároco. 
No segundo, dia dos pais. No terceiro conhecíamos um pouco 
mais da vida religiosa. E no último era a vez dos catequistas de 
serem apresentados à comunidade. Com o tempo passou-se a 
realizar a semana da família e a festa de São Tarcísio, padroeiro 
dos coroinhas. Neste mês passaram a acontecer vigílias e gin-
canas vocacionais e muitas outras atividades. Mas, sobretudo 
se rezava pelas vocações. Como acontece com tudo na vida, o 
mês vocacional perdeu a força e o entusiasmo do seu começo. 
Seria bom darmos de novo um impulso a este instrumento da 
pastoral vocacional. É preciso programar algumas atividades 
em todos os níveis e rezar pelas vocações, segundo a ordem 
que Jesus nos deu. O nosso informativo, como todos os anos, 
também foi elaborado na perspectiva vocacional.

A vida é uma resposta a um Deus criador que nos cha-
mou a viver. Nós que somos cristãos vivemos esta resposta 
numa perspectiva batismal. No batismo recebemos gra-
tuitamente a graça da filiação divina. Ninguém merece ser 
batizado. A graça, porém, não anula a nossa liberdade e as 
contingências da natureza. Para quem recebeu esta graça 
quando criança, o desafio será viver uma vida que corres-
ponda ao Espírito que habita no coração do batizado. Para 
quem é catecúmeno, a preparação e os ritos da iniciação 

cristã são uma oportunidade de experimentar o amor do 
Deus Trindade e as exigências deste amor para as atitudes 
e comportamento de quem será mergulhado nas águas.

Somos muito gratos às equipes de Pastoral do Batis-
mo que nas comunidades ajudam os pais a prepararem o 
batismo de seus filhos. É importante que a semente caia 
em terra boa. O batismo de uma criança é ocasião de cres-
cimento na fé para toda a família e também para a comu-
nidade que concretamente recebe mais um membro, que 
por ser ainda pequeno necessita de amor e carinho. Hoje 
e com certeza no futuro aumenta o número de batismos 
de adolescentes, jovens e adultos. Quanto melhor for feito 
o itinerário de Iniciação à Vida Cristã, melhor será vivido 
o batismo com a participação de toda a comunidade que, 
recebendo novos membros, também se renova. 

Pelo batismo somos incorporados ao Corpo de Cristo que é 
a Igreja, e por esta razão somos templos do Espírito Santo que é 
a alma da Igreja. A nossa vida não tem outra referência que não 
seja Cristo. A identidade do cristão passa pela sua identificação 
com Jesus. Os sentimentos, as emoções, as atitudes e o compor-
tamento do batizado, pouco a pouco vão se transformando nos 
sentimentos, atitudes e comportamento de Jesus. As vidas de 
homens e mulheres que vivem assim, são vidas que iluminam 
e que transformam a sociedade e a Igreja. O batismo nos iguala 
a todos, criando uma comunhão entre nós que vai além daquilo 
que podemos dizer. Só quando o Reino vier na sua plenitude 
poderemos entender o que a graça realizou em nós.

Rezemos para que cada vez mais pessoas vivam a sua 
vocação batismal.

C
MENSAGEM DO ARCEBISPO

CúriaArquidiocesana
Q u a d r o  i n f o r m a t i v o  •  J U N H O  e  J U L H O  2 0 1 8

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
11/07 Pe. Kennedy Cardoso Picanço, CSsR Pároco Paróquia Sant’ana
11/07 Pe. Silvano Moura Cerqueira, Diocese de Alagoinhas/BA Vigário Paroquial Área Missionária Sagrada Família/bairro Japiim

NOMEAÇÃO
Assistente Eclesiástico do Movimento Terço dos Homens: Pe. Hércules Antonio de Lima, Arquidiocese Militar do Brasil

DECRETOS

21/06 Suspensão do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, da Palavra e do Culto, da Visitação e dos Enfermos 
Sr. Junior Mendes da Silva e Sra. Consuelo de Carvalho Bezerra – Paróquia Santo Antônio

28/06 Alteração No 180 do Diretório Pastoral
Nº 180 do Diretório Pastoral para: normalmente a celebração do Matrimônio é realizada nas paróquias ou áreas missionárias, onde se reúne a comunidade. Em casos especiais a 
celebração do Matrimônio poderá ser realizada em outros lugares com autorização do arcebispo. Evitar-se-á fazê-las em ambientes não apropriados

11/07 Criação da Paróquia Sant’Ana
Comunidades: Sant’Ana (conj. Hileia I), São Francisco (conj. Hileia II), Santa Terezinha (parte do bairro Redenção), N. Sra. do Perpétuo Socorro (Eduardo Gomes)

Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Manaus
Vigário Judicial: Pe. Francisco Paulo Pinto, Diocesano / Vigário Judicial Adjunto: Pe. Pedro Schewior / Juízes: Pe. Nelson Tafarel, SAC; Pe. Piotr Pawelschewior, Diocese de Kaliz/
Polônia/Prelazia de Tefé; Pe. Francisco Carlos Batista de Souza, Diocesano / Defensor do Vínculo: Sr. Pietro Bianco Epis / Notária: Maria da Conceição Leão Gadelha
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E X P E D I E N T E EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

G
raça e Paz pra você estimado(a) leitor(a) da nossa revista 
Arquidiocese em Notícias. 

O mês de agosto para a Igreja é sempre um momento 
revigorante para voltar à fonte batismal, aquela na qual, 
somos todos convidados a repensar nossa vocação. É 
sempre bom lembrar que “na vida ninguém nasce à toa”. 
Todo batizado foi chamado a uma vocação santa, a ser 
“sal e luz”, fazer a diferença na vida e com a vida. Vocação 
é a resposta que se dá ao chamado feito por Deus a cada 
pessoa, independente da condição na qual, se encontra. 
E a felicidade, a realização pessoal acontece mediante ao 
“Eis-me aqui”, que cada um é chamado a fazer perante a 
convocação que a vida faz. Falar de vocação, é fazer refe-
rência a um modo de ser no mundo, como entrega total 
de si por uma causa, um ideal pelo qual vale a pena viver, 
e estar preparado para morrer por ele, se preciso for.

Não esqueça de acompanhar o que foi notícia em 
nossa Arquidiocese e a programação pastoral deste 
mês de agosto. É a nossa Igreja Local sempre em ação, 
ministerial, sempre respondendo aos apelos do tempo 
presente, ainda mais neste ano de 2018, marcado pela 
preparação de nossa próxima assembleia pastoral arqui-
diocesana a ser realizada em outubro. 

Aproveito também pra convidar você a sintonizar a 
rádio da nossa Igreja, a RIO MAR FM 103,5. Escute, divul-
gue nossa rádio, comprometida como você e tua família 
através de uma programação que visa DIVERTIR, INFOR-
MAR e EDUCAR. Uma ótima leitura pra você.

Um ideal pelo 
qual vale a pena 
viver, e estar 
preparado para 
morrer por ele, se 
preciso for.
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FONTE AGÊNCIA ECCLESIA

Dezenas de milhares de jovens de 
quase 200 dioceses em toda a Itália, 
literalmente pegarão a estrada na 
primeira semana de agosto, percorrendo 
a pé as vias dos peregrinos de suas 
regiões de origem, para finalmente 
chegar a Roma no sábado 11 e domingo, 
12 de agosto.

No Circo Máximo, na tarde de 
sábado, e na Praça São Pedro, na manhã 
de domingo, são esperados pelo menos 
cinquenta mil, acompanhados por mais 
de cem bispos.

No sábado, 11 de agosto, o Papa 
Francisco irá ao Circo Máximo onde, entre 
às 18h30 e 20h30, encontrará os jovens.

No domingo, 12, às 9h30 na Praça 
São Pedro, o cardeal Gualtiero Bassetti, 
presidente da Conferência Episcopal 
Italiana (CEI) presidirá a celebração da 
Santa Missa.

Às 11h, o Papa Francisco encontrará 
novamente os peregrinos, dando a eles 
o mandato missionário e abençoando 
os dons que os jovens italianos levarão 
à Jornada Mundial da Juventude no 
Panamá, em janeiro de 2019: o crucifixo 
de São Damião e Nossa Senhora de 
Loreto.

Depois do Angelus e da Bênção do 
Santo Padre, os grupos de peregrinos 
retornarão para suas dioceses. Esta 
iniciativa também é em preparação ao 
Sínodo sobre os jovens que terá lugar no 
Vaticano em outubro.

“Por mil estradas 
rumo a Roma”: 
com o Papa, jovens 
italianos preparam 
o Sínodo

NOTÍCIAS DO VATICANO

ornar-se leigo e leiga numa Igreja em 
saída é um dom vocacional, ou seja, é um 
chamado de Deus para uma missão espe-
cífica, experimentada e testemunhada no 
meio da sociedade e no interior da Igreja. 
A tomada de consciência do sujeito prota-
gonista, ocorre mediante um processo de 
envolvimento espiritual como resposta ao 
diálogo amoroso da Pessoa de Jesus que 
convida: Vem e segue-me.

O chamado primordial é d’Ele que 
escolhe seus filhos e filhas para participa-
rem de sua missão. Na verdade, todos são 
chamados e escolhidos, pois acredita-se 
que desde toda a eternidade a pessoa está 
inscrita no coração de Deus. Obviamente 
que a pessoa tem a liberdade de aceitar ou 
rejeitar o seu chamado. Muitos, ocupados 
com tantos afazeres, distraem-se da sua 
vocação original e percorrem caminhos 
que nem sempre estão de acordo com Sua 
Vontade. Entende-se que a Vontade de 
Deus é que todas as pessoas sejam felizes 
e realizadas nesta vida. Quando isso não 
ocorre, algo não está indo bem. É preciso 
discernir qual o real motivo das crises que 
cada sujeito e a sociedade experimentam, 
razão de muita tristeza e infelicidades. No 
entanto, onde está presente atitudes de 
amor e justiça, aí Deus está presente.

Bom mesmo, quando a pessoa, cons-
cientemente e responsavelmente, sabe 
que é chamada e escolhida para participar 

da Missão de Jesus, na construção do Rei-
no. Quando isto corre, a pessoa do leigo 
e da leiga sente-se uma Pessoa de Deus, 
pois, não obstante fraquezas e limites, as-
simila a Vida de Jesus, desde o nascimento 
até sua Páscoa.

Nesta caminhada cristã, na Igreja e 
na sociedade a pessoa vai vivendo a sua 
experiência de santidade. Entende-se que 
santidade laical não ocorre pela quantida-
de de tempo ou trabalho que realiza pas-
toralmente. Não é o tempo de serviço que 
qualifica a pessoa à santidade. Santidade 
é um dom, oferecido pela graça de Deus 
desde o batismo. Obviamente que se ali-
mentar da Palavra de Deus, Eucaristia e a 
convivência fraterna, ajuda na experiência 
de santificação.

A maioria dos membros da Igreja é for-
mada por leigos e leigas que não precisam 
se afastar da vida eclesial para viver sua vida 
de cristãos na sociedade, tendo em vista que 
muitos vivem o seu ser cristão somente no 
seio da Igreja. É na vida profissional e fami-
liar, no cotidiano que realizam sua vocação. 

O campo próprio de sua atuação apos-
tólica é o mundo. É aí, no meio dos con-
flitos e das contradições que se que vive 
a espiritualidade com esperança de um 
mundo melhor, lutando por igualdade e 
justiça social, tendo a certeza que esta é a 
sua missão especifica e especial de torna-
-se sal da terra e luz no meio da sociedade.

PE. GERALDO BENDAHAM

profecia

T

O DOM DA VOCAÇÃO LAICAL
Um chamado de Deus



LITURGIA

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

S. Afonso M. de Ligório
Jr 15,10.16-21Sl 58(59),2-5a.10-
11.17-18 (R/. 17b)Mt 13,44-46

S. Eusébio de Vercelli e 
S. Pedro J. Eymard
Jr 18,1-6Sl 145(146),1-6 
(R/. cf. 5a)Mt 13,47-53

Jr 26,1-9
Sl 68(69),5.8-10.14 (R/. 14c)
Mt 13,54-58

S. João M. Vianney
Jr 26,11-16.24
Sl 68(69),15-16.30-31.33-34 (R/. 
cf. 14) / Mt 14,1-12

8° Comum
Ex 16,2-4.12-15
Sl 77(78),3.4bc.23-25.54 (R/. 24b)
Ef 4,17.20-24 / Jo 6,24-35

Transfiguração do Senhor
Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19
Sl 96(97),1-2.5-6.9 (R/. 1a.9a)
Mc 9,2-10

S. Sisto II e comps. e S. Caetano
Jr 30,1-2.12-15.18-22
Sl 101(102),16-21.29.22-23 (R/. 
20b) / Mt 14,22-36

S. Domingos 
Jr 31,1-7
(Sl)Jr 31,10-12ab.13 (R/. cf. 10d)
Mt 15,21-28

S. Tereza Benedita da Cruz 
(Edith Stein)
Jr 31,31-34 / Sl 50(51),12-15.18-19 
(R/. 12a) / Mt 16,13-23

S. Lourenço
2Cr 9,6-10
Sl 111(112),1-2.5-9 (R/. 5a)
Jo 12,24-26

S. Clara
Hab 1,12-2,4
Sl 9A(9),8-13 (R/. 11b)
Mt 17,14-20

19° Comum
1Rs 19,4-8
Sl 33(34),2-9 (R/. 9a)
Ef 4,30–5,2 / Jo 6,41-51

Ss. Pnciano e Hipólito
Ez 1,2-5.-28c
Sl 148,1-2.11-14 (R/. cf. 13b)
Mt 17,22-27

S. Maximiliano M. Kolbe
Ez 2,8–3,4
Sl 118(119),14.24.72.103.111.131 
(R/. 103a) / Mt 18,1-5.10.12-14

Ez 9,1-7;10,18-22
Sl 112(113),1-6 (R/. 4b)
Mt 18,15-20

S. Estêvão da Hungria
Ez 12,1-12
Sl 77(78),56-59.61-62 (R/. cf. 7c)
Mt 18,21–19,1

Ez 16,1-15.60.63 
ou Ez 16,59-63
(Sl)Is 12,2-6 (R/. 1c)
Mt 19, 3-12

S. Maria no Sábado
Ez 18,1-10.13b.30-32
Sl 50(51),12-15.18-19
(R/. 12a) / Mt 19,13-15

Assunção de N. Senhora
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab
Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R/. 
10b) / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

S. Bernardo
Ez 24,15-24
(Sl)Dt 32,18-21 (R/. cf. 18a)
Mt 19,16-22

S. Pio X
Ez 28,1-10
(Sl)Dt 32,26-28.30.35cd-36ab (R/. 
39c) / Mt 19,23-30

N. Senhora Rainha
Is 9,1-6
Sl 112(113),1-8 (R/. 2)
Lc 1,26-38

S. Rosa Lima
2Cr 10,17–11,2
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14 (R/. Aleluia 
ou cf. 12a. 13a) / Mt 13,44-46

S. Bartolomeu, Apóstolo
Ap 21,9b-14
Sl 144(145),10-13ab.17-18 
(R/. cf. 12a) / Jo 1,45-51

S. Luís de França 
e S. José de Calasanz
Ez 43,1-7a / Sl 84(85),9ab-14 
(R/. cf. 10b) / Mt 23,1-12

21° Comum
Js 24,1-2a.15-17.18b
Sl 33(34),2-3.16-23 (R/. 9a)
Ef 5,21-32 / Jo 6,60-69

S. Mônica
2Ts 1,1-5.11b-12
Sl 95(96),1-5 (R/. cf. 3)
Mt 23,13-22

S. Agostinho
2Ts 2,1-3a.14-17
Sl 95(96),10,13 (R/. cf. 13b)
Mt 23,23-26

Martirío de S. João Batista
Jr 1,17-19
Sl 70(71), 1-4a.5-6ab.15ab.17 (R/. 15a)
Mc 6,17-29

1Cor 1,1-9
Sl 144(145),2-7 (R/. cf. 1b)
Mt 24,42-51

1Cor 1,17-25
Sl 32(33),1-2.4-5.10ab.11 (R/. 5b)
Mt 25,1-13
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DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

aríssimos leitores, neste mês de agosto vamos acompanhar 
o que diz a IGMR sobre a liturgia eucarística.

72. Na última Ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia 
pascal, que tornam continuamente presente na Igreja o 
sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do 
Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez 
e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua 
memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu 
graças, partiu o pão e deu-o a seus discípulos dizendo: 
Tomai, comei, bebei: isto é o meu Corpo; este é o cálice 
do meu Sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso 
a Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística 
em partes que correspondem às palavras e gestos de 
Cristo. 

De fato, na preparação dos dons levam-se ao altar 
o pão e o vinho com água, isto é, aqueles elementos que 
Cristo tomou em suas mãos; na Oração eucarística rendem-
se graças a Deus por toda a obra da salvação e as oferendas 
tornam-se Corpo e Sangue de Cristo; pela fração do pão e 
pela Comunhão os fiéis, embora muitos, recebem o Corpo 
e o Sangue do Senhor de um só pão e de um só cálice, do 
mesmo modo como os Apóstolos, das mãos do próprio 
Cristo.

73. 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.

74. O canto acompanha a procissão das oferendas 
e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido 
colocados sobre o altar. O canto pode sempre fazer 
parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão 
dos dons.

75. O pão e o vinho são depositados sobre o altar 
pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas; o 
sacerdote pode incensar as oferendas colocadas sobre o 
altar e, em seguida, a cruz e o próprio altar, para simbolizar 
que a oferta da Igreja e sua oração sobem, qual incenso, 
à presença de Deus. Em seguida, também o sacerdote e 
o povo podem ser incensados pelo diácono ou por outro 
ministro.

76. Em seguida, o sacerdote lava as mãos, ao lado do 
altar, exprimindo por esse rito o seu desejo de purificação 
interior.

No próximo mês continuaremos a reflexão a partir da 
Oração Eucarística.

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.

Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa Liturgia EUCARÍSTICA
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família

A vocação 
matrimonial é 
um dom de Deus, 
assim sendo, exige 
uma resposta 
com firmeza dos 
homens e mulheres 
dispostos a assumir 
a Deus em sua 
família.

Se há uma vocação que pode ser considerada o celeiro 
de todas as outras vocações, é a matrimonial. A família fo-
mentada pela fé, edificada sobre a rocha que é Jesus e com 
sua base na palavra de Deus, faz surgir novos homens e mu-
lheres, novos cristãos, novos religiosos, novos sacerdotes e 
novas famílias.

Sem esquecer que Jesus nasceu em uma família, a fa-
mília de Nazaré, que é modelo para as nossas famílias. A 
vocação matrimonial é um dom de Deus, assim sendo, exige 
uma resposta com firmeza dos homens e mulheres dispostos 
a assumir a Deus em sua família. A vocação matrimonial é 
baseada na vocação ao amor, concedida por Deus a todo ser 
humano. “Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu amor 
mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectí-
vel de Deus pelo homem” (CIC 1604).

Deus nos chama homens e mulheres, pelo seu grande e 
infinito amor, e deixa-nos o livre arbítrio para responder sim 
ou não ao seu chamado. Hoje há muitas dúvidas entre os jo-
vens, por causa das influências da cultura moderna, ou seja, 
do descartável, do “experimentar” a desinformação, o mate-
rialismo, o consumismo e o hedonismo, isso vem afastando 
muitos jovens e adultos dos caminhos de Deus e da Igreja. 

Como diz o nosso querido Papa Francisco “É necessário 
que haja uma preparação com bastante profundidade e por 
casais bem preparados e que possam transmitir aos nuben-
tes, todas as informações importantes sobre o matrimônio”. 
Caso contrário, vamos assistir cada vez mais famílias des-
moronando e destruindo o plano de Deus e, trazendo con-
sequências desastrosas para a vida dos filhos e filhas. Mas 
é preciso haver preparação para a vida a dois. “Em ti serão 
abençoadas todas as famílias da terra.” (Gen 12, 3).

Tantos outros textos bíblicos que falam sobre a vocação 
matrimonial, mas não dá para mencionar nesse artigo, po-
rém cada um pode e deve buscar mais informações sobre 
esta tão linda vocação matrimonial.

Por fim, olhando para a realidade da vocação matrimo-
nial, olhemos com caridade evangélica para as famílias, que 
atualmente se constituem de diversas formas e/ou modali-
dades, muitas vezes sem os valores do amor, da partilha e da 
fraternidade. A desestruturação familiar tem repercussões 
tanto para Igreja como para a sociedade. Rezemos para que 
a juventude desperte a realidade vocacional que envolve a 
união entre homem e mulher, sem essa vocação não tere-
mos as demais.

MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR

VOCAÇÃO MATRIMONIAL
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O LIVRO NOVENA DA FAMÍLIA acesse: www.radioriomarfm.com.br

ou ligue: 92 3198-0903
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REPORTAGEM

Na tarde do dia 29 de junho, centenas de fiéis celebraram São Pedro 
participando da procissão fluvial que existe há 69 anos. A edição 
de 2018 teve como tema “Com São Pedro somos todos irmãos” 
e o lema “Avança para águas mais profundas”. A concentração 

aconteceu na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos, 
de onde os fiéis iniciaram a primeira parte com a procissão terrestre por 
volta das 14h20 rumo ao terminal pesqueiro, onde aproximadamente 
720 pessoas embarcaram na “Ferry Boat” São Bartolomeu IV, uma balsa 
grande e espaçosa, com três andares que foi reservada só para acomodar 
os devotos do Santo Pescador. Durante todo o trajeto esteve à frente Pe. 
Amarildo Luciano, pároco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e Pe. 
Inácio Raposo, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida. 

Esta é uma das mais tradicionais festas cristãs da Arquidiocese de 
Manaus, faça chuva ou faça sol, os fiéis sempre se fazem presente e, o 
ponto alto dos festejos é o percurso fluvial. No percurso passaram pelo 
porto do Amarelinho; em frente ao roadway; orla do São Raimundo, 
até chegarem na Comunidade São Pedro, onde puderam ver de perto a 
ponte Jornalista Phelippe Daou, e receberam a bênção dos padres re-
dentoristas que conduziam o momento, com os devotos em plena festa, 
cantando, orando e se confraternizando num clima todo especial. O tra-
jeto de retorno passou pelo Porto do Chibatão e Feira da Panair e durante 
percurso pela orla do Rio Negro, aproximadamente 50 embarcações, de 
pequeno e grande porte, acompanhavam a balsa e, antes do encerra-
mento da procissão, foram escolhidas as embarcações mais animadas e 
bem enfeitadas.

Vale ressaltar a participação da Banda da Polícia Militar, que animou 
toda a viagem com canções religiosas, e o apoio da Capitania dos Por-
tos, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Fluvial e a Marinha do 
Brasil, grande parceira da Igreja em toda procissão fluvial. “A marinha 

sempre está presente, contribuindo junto com a capitania dos portos 
na fiscalização e segurança da balsa que leva o andor do santo, nessa 
festa tão significativa que envolve a fé do povo, de maneira especial os 
pescadores”, disse o Capelão Naval Márcio Miranda, que comandou 12 
marinheiros responsáveis por fazer o translado do andor.

Para padre Amarildo, a procissão é uma homenagem a um dos maio-
res líderes que Jesus Cristo formou. “Não fizemos um passeio, fizemos 
uma tarde de caminhada, onde Jesus é o caminho e nós somos os segui-
dores. Tivemos um pequeno atraso, mais graças a Deus a procissão saiu 
e, conforme planejamos, todos puderam participar. Durante o trajeto 
lembramos a vida de São Pedro, um pescador do Mar da Galileia que Je-
sus transformou num grande pescador de homens, assim como pedimos 
a bênção para todas as famílias, sobretudo para o trabalho de todos os 
pescadores que atuam na região. Foi um momento muito bonito, onde 
expressamos nossa fé nessa procissão que já é uma tradição há quase 70 
anos”, comentou padre Amarildo.

Ao chegar em terra firme, todos desembarcaram calmamente e 
seguiram para a segunda parte da procissão terrestre, com cerca de 2 
mil fiéis saindo da frente da Feira da Panair em direção à Igreja Nossa 
Senhora da Conceição, onde foi realizada a missa campal por volta das 
18h30. Ao todo, foi uma maratona de mais de seis horas dividida entre 
procissões e missa, mas o que se podia notar nos devotos era apenas o 
sentimento de alegria e gratidão por mais uma bela festa realizada. 

“Tentamos participar durante quatro anos, mas sempre dava algum 
problema e não conseguimos. Para nós foi uma experiência muito boa e 
gratificante, meu avô era pescador e sempre comentava sobre essa pro-
cissão e estamos muito felizes de termos participado”, comentou Cíntia 
Libório, da Pastoral de Acolhida da Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
da Conceição, que participou pela primeira vez junto com a mãe e a filha.

PROCISSÃO FLUVIAL E MISSA CAMPAL 
REÚNEM CERCA DE 2 MIL DEVOTOS DE SÃO PEDRO
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA



AGOSTO •  2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  11

CIDADANIA

FONTE CNBB

Até o dia 21 de julho, mais de 8 mil 
pessoas participaram do encontro mundial 
do movimento das Equipes de Nossa 
Senhora, no Santuário de Fátima, Portugal. 
Ao todo representantes de 75 países 
estiveram presentes na cidade portuguesa.

O arcebispo de Brasília (DF) e presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), cardeal Sergio da Rocha participou 
de uma das conferências do encontro 
que aconteceu na Basílica da Santíssima 
Trindade, no Centro Pastoral Paulo VI.

O casal Dina Isabel Rosa e João Pedro 
Sousa, responsável pela comunicação do 
evento internacional, disse em entrevista ao 
programa Ecclesia da Conferência Episcopal 
Portuguesa, que o evento foi um momento 
importante para “mostrar ao mundo que o 
casamento é um projeto de vida que vale a 
pena fazer”.

O XII Encontro Internacional das ENS teve 
como tema “Reconciliação, sinal de amor” e 
foi iniciado, em cada dia, com uma meditação 
de Dom José Tolentino Mendonça. No período 
da tarde, os participantes foram envolvidos 
em atividades de grupos, acompanharam 
apresentações sobre a Mensagem de Fátima e 
participarão de um musical.

Atualmente, as Equipes de Nossa 
Senhora estão presentes em 92 países dos 
vários continentes, integrando um total de 
135 mil membros. Fundado pelo padre Henri 
Caffarel, cujo processo de beatificação segue 
em Roma, o movimento tem por objetivo 
um projeto de espiritualidade conjugal para 
“ajudar os casais a caminhar na santidade”.

Cardeal Sérgio participa de 
Encontro Internacional das 
Equipes de Nossa Senhora

CNBB

A  Pastoral da Criança foi fundada em 
1983, na cidade de Florestópolis 
(PR), pela médica sanitarista e pe-
diatra, Dra. Zilda Arns Neumann, 

e pelo então Arcebispo de Londrina, hoje 
cardeal emérito, Dom Geraldo Majella Ag-
nelo. É reconhecida como uma das mais 
importantes organizações do mundo a tra-
balhar em programas voltados ao desen-
volvimento integral das crianças, desde o 
ventre materno até os seis anos de idade. As 
atividades acontecem no contexto familiar 
e comunitário. Trata-se de um organismo 
de ação social da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). 

A Pastoral da Criança trabalha junto às 
famílias pobres e extremamente pobres, 
por meio da atuação voluntária de líderes 
comunitários capacitados e de um conjunto 
de práticas educativas simples, baratas e 
facilmente replicáveis, focadas na capacita-
ção referente aos cuidados com a gestante 
e com a criança. 

Principais programas 
Acompanhamento de crianças de 

zero a seis anos: realizado em visitas do-
miciliares periódicas, nas quais as famílias 
recebem orientações sobre saúde, nutrição 
e desenvolvimento infantil e também em 
encontros mensais (Celebração da Vida), 
em que a comunidade se reúne para cele-
brar as crianças que estão bem e para aju-
dar quando estão em dificuldades. 

Acompanhamento de gestantes: os 
líderes da Pastoral da Criança acompanham 
o desenvolvimento da gestação e identifi-
cam possíveis situações de risco, além de 
conscientizar e preparar a gestante para o 
parto e para os cuidados com o bebê.

Ações complementares: Acompanha-
mento nutricional, brinquedos e brincadeiras, 
alimentação e hortas caseiras, entre outras. 

Controle social das políticas públi-
cas: atuação junto aos Conselhos Nacional, 
Estadual e Municipal de Saúde, Direitos da 
Criança e do Adolescente, entre outros. 

Campanhas de mobilização pelas 
crianças: campanhas próprias e em parce-
rias que utilizam diversos meios de comuni-
cação para promover a educação em saúde, 
cidadania, cultura da paz e promoção social. 

LÚCIA CLEIDE PASTORAL DA CRIANÇA   FOTOS ARQUIVO DA PASTORAL DA CRIANÇA

292.720 crianças menores de 6 anos pobres 
no estado do Amazonas (Censo 2010)
13.378 crianças de zero a seis anos 
acompanhadas 
10.641 famílias cadastradas
662 gestantes acompanhadas
2.474 voluntários em nível comunitário, 
sendo 1.332 líderes
Mortalidade por mil nascidos, nas 
comunidades acompanhadas pela Pastoral no 
estado é de: 12,6
Maioria das crianças acompanhadas (91,2%) 
com as vacinas em dia
Presente em 433 comunidades, de 42 
municípios brasileiros
Além do Brasil, a Pastoral da Criança está 
presente em mais 10 países: México, Guiné-
Bissau, Haiti, Perú, Filipinas, Moçambique, 
Bolívia, República Dominicana, Guatemala e 
Venezuela.

*Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Criança. 
Relatório Extrato de Indicadores. 
Abrangência: Coordenação Nacional.

PRINCIPAIS INDICADORES 
DO AMAZONAS 
(1º trimestre de 2018)*
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VIDA E FÉ

TEXTO ÉRICO PENA   FOTOS ÉRICO PENA E ARQUIVO DE AREOLINO SANTANA

Areolino da Silva Santana (66) é uma pes-
soa muito conhecida no bairro Praça 14 
de Janeiro, onde reside desde quando 
chegou à Manaus, vindo de Parintins, 

sua Terra Natal, há mais de 60 anos. Filho de pai 
violeiro, que foi um dos primeiros compositores 
das toadas do boi azul, Areolino mantém até 
hoje sua paixão pelo boi Caprichoso. 

O analista de sistema da PRODAM, também 
exerce uma importante caminhada religiosa, 
atuando no Santuário Nossa Senhora de Fátima 
como Ministro Extraordinário da Sagrada Comu-
nhão Eucarística, Palavra e das Exéquias.

Há cinco anos, Areolino sofreu uma grande 
perda, quando uma de suas filhas faleceu aos 
38 anos, vítima de leucemia. Mas, o que era 
para ser motivo de tristeza, acabou lhe dando 
ainda mais força de continuar sua caminhada 
cristã, que iniciou em setembro de 1985, quan-
do começou a participar do Encontro de Casais 
com Cristo (ECC). De lá para cá, Areolino tam-
bém fez parte da equipe de liturgia, represen-
tou o setor em várias edições da Assembleia 
Pastoral Arquidiocesana (APA), além de fazer 
parte do conselho de leigos e coordenar o ba-
tismo, e o próprio ECC junto com a sua esposa 
com a qual está casado há 44 anos. 

Atualmente, exerce a função de Coordena-
dor do Conselho Paroquial e também atua como 
coordenador da comunidade Imaculado Coração 
de Maria, uma das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB’s) do Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
localizada no Beco Ayrão, no bairro Praça 14 de 
Janeiro, onde estão implantando a Pastoral da 
Criança. Além disso, é um dos membros fundado-
res dos Vincentinos, um grupo de leigos que desde 
1988 atua na comunidade realizando gestos con-
cretos de ajuda ao próximo. “Os vincentinos é um 
grupo que se reúne toda semana para ajudar as 
pessoas que nós chamamos de ‘assistidos’ e procu-
ramos colaborar com um rancho, remédio ou até 
mesmo com dinheiro”, explicou.

Em 1986, fez parte de um curso de líde-
res durante dois anos e teve como tutor Dom 
Clóvis Frainer e Pe. João Sucarrats, como con-

sequência se tornou representante leigo ar-
quidiocesano, regional e nacional, além de até 
hoje fazer parte do conselho do setor. 

Areolino, como bom parintinense, também 
tem seu lado artístico e é conhecido por suas 
poesias e composições musicais, que vão de 
samba de enredo para escola de samba, até be-
las poesias e canções para encontros religiosos 
da igreja, tendo inclusive quatro canções de sua 
autoria que fazem parte do cancioneiro (livro de 
músicas) do Encontro Nacional das CEB’s. 

Recentemente, o bairro Praça 14 de Janeiro 
foi homenageado na ALEAM e o ministro/poeta 
foi um dos moradores que recebeu a menção 
honrosa pelos trabalhos realizados como figura 
pública. Entre os projetos de Areolino estão o 
de publicar um livro e fazer uma exposição com 
suas obras. “Eu faço parte do projeto Jaraqui, na 
Praça da Polícia, aos sábados, e às vezes faço um 
livrinho artesanal com minhas poesias e distri-
buo para os presentes. O meu sonho agora é fa-
zer uma apresentação, com exposição, músicas 
e poesias com o nome ‘Um caboco fazendo arte’, 
que estamos fazendo os últimos ajustes para pôr 
em prática”, afirmou Areolino. 

Poeta, Compositor
e Ministro no Santuário de Fátima
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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
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CAPA

SOCORRO DUARTE PASTORAL BATISMO   FOTOS RAFAELLA MOURA

o ano vocacional, o tema “Batismo, fonte de 
todas as vocações”, remeteu ao Batismo, sa-
cramento da iniciação cristã, visando ressaltar 
o fato de que todas as pessoas batizadas são 
chamadas para a missão. Pelo batismo somos 
sepultados (mergulhados na fonte) com Cris-
to na sua morte pra sermos pessoas ressus-
citadas, plenas de vida (cf. Rm 6,1-11). Pela 
água da fonte batismal todas as pessoas são 
enxertadas em Cristo (cf. Rm 6,3), inseridas 
no seu corpo (cf. 1 Cor 12,13) para, na diversi-
dade de carismas (cf.1 Cor 12,4-31), servirem 
à comunidade e à humanidade. Já o lema 
“Avancem para águas mais profundas” foi ins-
pirado no texto de Lucas (Lc 5,4), um convite 
a acreditar na Palavra do Senhor e tentar mais 
uma vez, indo para frente, arriscando, ousan-
do, sabendo que vale a pena, sob o impulso 
da palavra, lançar as redes.

Lembro-me que no ano de 2003, com 
alguns agentes da Pastoral do Batismo, na 

companhia dos padres Afonso e José Rober-
to, que na época atendiam as comunidades 
do município do Careiro Castanho e Careiro 
da Várzea, fomos chamados a colaborar no 
serviço pastoral de ministros para o sacra-
mento do batismo, sendo este, um serviço 
ministerial em muitas comunidades de nossa 
Arquidiocese. Senti na ocasião a obediência 
de avançar para águas mais profundas. Mui-
tas lideranças vivem um desânimo, cansadas 
e desconfiadas, uma situação vivida pelos 
apóstolos: “Mestre tentamos a noite inteira 
e não pescamos nada” (Lc 5,5). Superando a 
acomodação e o desânimo, animados pelos 
que lá nos recebiam, nós achegamos como 
simples operários da messe, sendo embala-
dos, por uma alegria de ir à assembleia dos 
chamados aos ministérios, comunidade de 
vocacionados e vocacionadas no “fazer-se ao 
largo” isto é, avançar, ousar, rompendo com 
toda estagnação ou acomodação. 

2003 foi para os 
católicos do Brasil o 
Ano Vocacional, e o 
mês de agosto, no 
calendário eclesial, 
é o mês dedicado às 
vocações. Vocação 
vem do latim vocare 
e significa chamado. 
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Em águas mais 
profundas vamos 

lançar as nossas 
redes e, sem 

mais descansar, 
saciaremos nossa 

sede de sermos 
uma igreja toda 

ministerial, na graça 
recebida junto à 
fonte batismal”

Assembleia dos chamados, escolhidos 
aos ministérios, em missão, pela Trindade, 
Coração deste mistério!

Esta experiência nos embalou a viver uma feliz vocação de 
sermos leigos e leigas alegres e animados na graça batismal 
em nossas comunidades, para uma igreja em saída. Foram 12 
os leigos que depois de vários encontros nos fins de semana 
nas comunidades, vieram todos até Manaus, para um retiro na 
Casa de Retiro Laura Vicuña para participarem de um momento 
espiritual, muitas foram as conversas e experiências partilhadas. 
Em seguida, aconteceu a celebração de envio celebrada 
por Dom Mário Pasqualotto, na Igreja de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro daquele município, para estes que, seriam 
ministros do batismo. Passados 15 anos desta feliz e alegre 
experiência, podemos ver o quanto cresceram as comunidades 
desta localidade em que celebram continuamente batizados, 
festejos, celebrações e os serviços comunitários. 

No caminho percorrido até aqui tivemos a oportunidade de 
ver a dedicação, animação e serviços dos agentes da pastoral 
que assumem o compromisso batismal em nossas comunidades. 
Temos sempre uma equipe de agentes da pastoral do batismo 
realizando encontros, e que recebem com carinho e atenção 
a todos que buscam o sacramento do batismo. É um desafio 
oferecer aos cristãos de hoje apenas uma experiência do sagrado. 
Precisamos propor uma autêntica espiritualidade, capaz de lhes 
dar ânimo e coragem para continuar firmes na missão, mesmo 
diante dos inúmeros desafios que aparecem. Não é possível 
seguir Jesus Cristo nos tempos atuais sem experimentarmos 
cotidianamente a graça de Deus e sem o esforço para 
permanecermos coerentes com as exigências do discipulado. 

É a partir do Batismo que se poderá, então, construir um 
novo modelo de comunidade. Uma comunidade onde todos 
são chamados (vocacionados) a tornarem-se sempre mais 
semelhantes a Jesus Cristo, alguns no sacerdócio, outros na 
vida religiosa, outros ainda no matrimônio, na profissão e nos 
diferentes compromissos dentro da sociedade secular. Uma 
Igreja que leve realmente a sério esta igualdade fundamental 
gerada pelo Batismo, fonte de todas as vocações, estará 
avançando nas águas mais profundas do desafio de construir o 
Reino de Deus, a partir do diálogo e da colaboração de todos os 
cristãos e as cristãs que, no compromisso batismal, assumam 
na comunidade e nas diferentes realidades da sociedade, 
sua própria vocação e missão. Tudo isso para que não falte 
evangelizadores que anunciem com entusiasmo a Boa Notícia 
do Reino e a grandeza do chamado do Evangelho de Jesus. 



16  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO •  2018

PASTORAL VOCACIONAL

FONTE SENSUMED

Nos próximos dias 16 e 17 de agosto, 
a Clínica Sensumed Oncologia realizará o 
primeiro Congresso de Oncologia Personalizada 
no Amazonas – I SENCOP, no Auditório da 
Fecomércio/AM, quando reunirá especialistas 
locais e nacionais para apresentarem e 
debaterem sobre tratamentos e inovações 
científicas do segmento. O presidente da 
Comissão Organizadora, Dr. William Fuzita, 
diretor técnico da clínica, enfatiza que o evento 
tem a finalidade de difundir e democratizar 
informações aos profissionais que vivenciam a 
realidade da oncologia na região.

O evento científico configura-se como uma 
contribuição da clínica Sensumed Oncologia, 
de incentivo à formação e qualificação dos 
profissionais da Saúde dedicados ao estudo 
e condução do tratamento do câncer no 
Amazonas, enfatiza Fuzita, que aponta a 
Oncologia como uma das áreas que mais 
evolui na medicina, especialmente pela 
individualização dos tratamentos oncológicos, 
além das inovações tecnológicas em 
equipamentos e medicamentos. 

Contudo, acrescenta Fuzita, mesmo com 
uma maior acessibilidade às informações, 
especialmente por meio da internet, ainda 
é preciso estimular a educação médica 
continuada, para a promoção da melhoria e da 
busca de um atendimento de excelência aos 
pacientes oncológicos. E na região Norte, devido 
ao isolamento geográfico, exige um grande 
empenho, de maneira permanente, para que 
essa educação médica continuada se concretize, 
ressalta o especialista. E o SENCOP foi idealizado 
para inserir-se nesse contexto amazônico, de 
maneira facilitadora e incentivadora na difusão 
da informação e do conhecimento. (Participe! 
Acesse www.sencop.com.br)

Sensumed realiza I Congresso 
de Oncologia Personalizada
no Amazonas

saúde sensumed

Diante dos clamores e sofrimentos do 
seu povo, Jesus sempre agiu por amor 
e compaixão. Ele convidou (e continua 
a convidar) os seus discípulos e discí-

pulas a experimentarem a misericórdia do Pai 
e a compartilharem o seu projeto de salvação. 
Neste sentido, a vocação cristã só é autêntica 
quando brota deste encontro de amor, com 
Jesus e com as pessoas, quando germina na 
terra boa do povo fiel, e quando cresce na 
experiência do amor fraterno, pois nenhuma 
vocação nasce por si, nem vive para si mesma.

É este o conteúdo da animação voca-
cional: anunciar e testemunhar a pessoa de 
Jesus Cristo. Esta é a missão de todos nós 
batizados. Fomos chamados e consagrados a 
fazer parte de seu povo eleito, de sua Igreja 
(Ekklesia: assembleia dos convocados), para 
sermos uma “nação santa, um reino de sa-
cerdotes, profetas e reis” (cf. 1 Pd 2,9).

Toda ação evangelizadora da Igreja, plane-
jada e realizada, na arquidiocese, nas paróquias, 
áreas missionárias, pastorais, movimentos, co-
munidades de vida, assumida pelos ministros 
ordenados, pelos irmãos e irmãs da vida con-
sagrada, pelos fiéis leigos e leigas.... suscita, na 
sua origem, uma resposta aos apelos da reali-
dade e ao chamado/ convite do Mestre Jesus.

Em um olhar atento aos Evangelhos, 
encontramos Jesus convidando pessoas para 
segui-lo (Mt 4,18; 9,9; 19,21). Era essa a peda-
gogia d’Ele. Deste modo, a partir de seu teste-
munho, as “ações pastorais” de todos os seus se-
guidores deveriam inspirar-se no seu jeito de ser 
e de agir. Sendo assim, Jesus espera que a toda 
ação pastoral da Igreja, a começar da Pastoral 
Vocacional, se transforme em uma “Pastoral do 
Convite”. Portanto, não devemos ter medo de 
convidar, de propor, de desafiar os adolescentes 
e os jovens, para que se questionem, escutem e 
atendam ao chamado do Senhor.

Sabemos que a melhor forma de promover 
as vocações é através do testemunho de vida, 
além do empenho de rezar – individual e co-
munitariamente – e de propor a todos o segui-
mento de Jesus. Este compromisso deve ser de 

todos: bispos, presbíteros, diáconos, membros 
de congregações, institutos de vida consagrada, 
famílias cristãs, educadores, catequistas, etc. 
Afinal de contas, a Igreja é na sua essência toda 
ministerial e carismática, conduzida pelo Espíri-
to Santo, na abundância de dons e carismas, a 
serviço da construção do Reino.

 Um exemplo que destaco: pesquisas 
sobre a origem da vocação presbiteral encon-
tram em aproximadamente 70% dos casos 
a presença e o testemunho de um padre. Por 
isso, a Igreja sempre considerou decisiva a ação 
dos padres na influência e escolha da vocação 
por parte dos adolescentes e jovens. Na Exor-
tação Apostólica “Pastores DaboVobis” (sobre 
a Formação dos Sacerdotes, 1992) encontra-
mos esta afirmação: “Todos os sacerdotes são 
solidários com os bispos e corresponsáveis na 
promoção das vocações presbiterais” (PDV, 41).

Assim também as numerosas irmãs e 
irmãos que se dedicam nas comunidades, 
nas escolas, nas obras sociais, realizam um 
admirável serviço pelas vocações. O Concí-
lio Vaticano II nos diz: “Lembrem-se os reli-
giosos de que o exemplo da própria vida é 
a melhor recomendação de seu carisma e o 
mais eficaz convite para alguém abraçar a 
vida religiosa” (Decreto PerfectaeCaritatis, 
sobre a renovação da vida religiosa, 24).

Da mesma forma, um(a) leigo(a) com-
prometido(a) com a sua fé batismal faz nascer 
vocacionados(as). Quando cada um vive sua 
pertença a Cristo e à Sua Igreja, coloca seus 
dons a serviço da comunidade, tornando-se 
um mediador do amor de Deus, que se mani-
festa como quer e quando quer. Procuremos ser 
humildes instrumentos nas mãos do Pai convi-
dando, em nome de seu Filho Amado, aqueles 
e aquelas que encontrarmos em nossa cami-
nhada. Rezemos a Oração pelas Vocações, não 
apenas em agosto, mas ao longo de todo o ano, 
pelo despertar vocacional em nossa Arquidioce-
se, e também pela perseverança e fidelidade de 
nossos seminaristas, dos leigos e leigas consa-
grados, dos ministros ordenados e em particu-
lar, por nosso querido Papa Francisco. 

DOM JOSÉ ALBUQUERQUE BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

 (Mt 9,38)



MISSÃO

Escutar o chamado de Jesus e dar um sim autêntico 
ao seu Evangelho é aceitar o convite de Jesus para 
que a Ele nos estreitemos vinculando nossa vida 
a sua vida. Deus chama homens e mulheres do 

meio do povo para estar a serviço, para uma consagra-
ção autêntica ao anúncio do evangelho. 

O leigo e a leiga, com suas experiências de partici-
pação nos problemas, desafios e urgências do mundo, 
está sempre trazendo para a Igreja os anseios e as es-
peranças da humanidade de seu tempo e, ao mesmo 
tempo, enriquecendo o mundo com as sabedorias da 
Boa Nova de Cristo.

O leigo e a leiga não desempenha uma atividade 
específica, ele pode atuar no mundo da política, da 
educação, dos meios de comunicação, da economia, 
da cultura, das ciências, das artes, da realidade inter-
nacional, entre outros. Sua tarefa é transformar tudo 
isso conforme o projeto de Jesus Cristo, auxiliando na 
construção do Reino de Deus e criando fraternidade. 

Além de ser esta presença ativa no mundo, o 
Espírito Santo distribui entre os leigos dons e caris-
mas para servirem mais diretamente à comunidade 
eclesial, através dos ministérios, exemplo: catequese, 
liturgia, ministério da Eucaristia, da Palavra, do canto, 
da saúde, da promoção social, entre outros.

Dom Sergio Eduardo Castriani, Arcebispo Metro-
politano de Manaus na Homilia de Pentecostes 2018 
fez um apelo muito forte para nós: 

“Fomos ungidos no mesmo Espírito e participa-
mos do mesmo corpo: Unidade não é uniformidade. 
A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista 
do bem comum. Comunhão verdadeira só pode existir 
entre pessoas que são sujeitos da sua própria história. 
Quando leigos e leigas assumirem de verdade a sua 
vocação de sal da terra e luz do mundo e da igreja, se-
remos uma igreja povo de Deus. Seremos uma igreja 

que dá testemunho da vida nova em Cristo. Uma igre-
ja adulta e madura na fé que sabe dar ao mundo a ra-
zão de sua esperança. O batismo que recebemos é um 
só. Fomos ungidos no mesmo espírito e participamos 
do mesmo corpo na Eucaristia. Que a festa de hoje 
enchendo o nosso coração de verdadeira alegria nos 
anime a continuar vivendo a aventura da fraternidade, 
na família, na igreja, no nosso ambiente de trabalho 
ou estudo, na vida social, nas pastorais, na política.”

É direito – e dever – do leigo/a desempenhar seu 
ministério específico, fora dos muros das igrejas, na socie-
dade como um todo. O laicato faz parte do povo de Deus, 
sem qualquer diferenciação de grau ou poder, portanto, 
não só faz parte da Igreja, como é a própria Igreja.

O Concílio Vaticano II nos seus documentos Lumen 
Gentium (LG) e Apostolicam Actuositatem (AA) resgatam 
o lugar próprio do leigo/a na Igreja Católica. O Conselho 
Nacional do Laicato do Brasil, nos seus diferentes níveis, 
procura congregar, esclarecer e preparar-nos leigos, ho-
mens e mulheres, para exercer nossa missão.

A missão faz parte da própria natureza e identidade 
da Igreja. O Concílio Vaticano II insistiu na natureza e na 
identidade missionária da Igreja. No decreto Ad Gentes 
afirma: “A Igreja peregrina é, por sua natureza, missio-
nária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de 
Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo”.

 Os discípulos missionários caminham com a cer-
teza de que aquele que os chamou estará sempre pre-
sente no meio deles. Os discípulos missionários partem 
para a missão na presença do Ressuscitado que cami-
nha com eles da mesma maneira que no passado Deus 
caminhava com o povo de Israel. Os discípulos missio-
nários chamados a “estar com Jesus” partem para a mis-
são acompanhados por aquele que os envia. Ou seja, o 
vocacionado estará sempre com Jesus, quer na hora do 
chamado como também no dia a dia da missão.

ESTHER CHACÓN MISSIONÁRIA LEIGA DA SOCIEDADE DAS MISSÕES ESTRANGEIRAS

A VOCAÇÃO MISSIONÁRIA LEIGA
Senhor da messe e Pastor do 
rebanho, faz ressoar em nossos 
ouvidos o teu forte e suave convite: 
“Vem e segue-me”.

Derrama sobre nós o teu Espírito, 
que Ele nos dê sabedoria para ver o 
caminho e generosidade para seguir 
a tua voz. 

Senhor, que a messe não se perca 
por falta de operários. 
Desperta as nossas comunidades 
para a missão.
Ensina a nossa vida a ser serviço.

Fortalece os que querem dedicar-se 
ao Reino, nos ministérios laicais e na 
vida consagrada. 
Senhor, que o rebanho não pereça 
por falta de pastores. 
Sustenta a fidelidade dos nossos 
bispos, padres e diáconos. 

Dá perseverança aos nossos 
seminaristas. 
Desperta o coração dos nossos 
jovens para o ministério pastoral na 
tua Igreja. 

Senhor da messe e pastor do 
rebanho, chama-nos para o serviço 
do teu povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos 
servidores do Evangelho, ajuda-nos 
a responder “sim”. Amém.

ORAÇÃO PELAS 
VOCAÇÕES
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PARÓQUIA EM destaque Paróquia Santo Afonso

Um oásis no caos urbano
TEXTO DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI   TFOTO  PAULO DE LIMA

Sobre o Pároco
Nascido em quinze de fevereiro de 1981, com 37 anos, 
Pe. Gilson está à frente da paróquia desde o início de 
2014, quando sucedeu o Pe. Charles Cunha, de quem era 
vigário paroquial. Ele chegou à paróquia antes mesmo 
de ser padre. Foi ordenado padre em Santo Afonso por 
Dom Mário Antônio, no dia 12 de agosto de 2012, onde 
já atuava como diácono. É padre da Arquidiocese de 
Manaus, formado no Seminário São José, como aos seus 
dois antecessores, Pe. Charles e Pe. Zózimo. 
Pe Gilson é bacharel em direito e atualmente faz o 
mestrado em direito canônico. Homem de sorriso fácil, 
leva à frente com competência e dedicação a organização 
pastoral, sendo auxiliado nos trabalhos pastorais pelo 
diácono permanente Ronnie Wilian Stefen da Silva.

Quem chega em Manaus, vindo do aeroporto, não pode deixar de 
notar uma grande cruz formada por favos de mel. Durante quin-
ze anos cada vez que vinha à Manaus passava diante daquela 
igreja estranha, mas instigante. Ao lado um centro pastoral 

dedicado a Dom Clovis Frainer mostrava que era uma paróquia católica. 
Outra coisa que me chamava atenção eram as luzes acesas da Igreja às 
sextas-feiras depois da meia noite, quando eu voltava das reuniões em 
Brasília, nos oito anos que fui presidente da Comissão Episcopal para a 
Ação Missionária. Ao ser nomeado Arcebispo finalmente fiquei sabendo 
que aquela Igreja era dedicada a Santo Afonso e era a matriz de uma 
grande paróquia e que o grupo das sextas à noite era uma comunidade 
de vida com o simpático nome “Quem ama Sorri”, que já não existe mais. 

Todos os anos, no dia primeiro de agosto a comunidade paroquial 
celebra o seu padroeiro. Fundador dos redentoristas e bispo, Santo Afon-
so além de interceder pela comunidade, a desafia, pelo seu exemplo, a 
ser missionária. Tenho participado nos últimos anos desta celebração, 
que revela uma paróquia “comunidade de comunidades”, com grande 
número de lideranças qualificadas. Situada no Bairro de Flores, tem três 
comunidades além da comunidade da matriz: Nossa Senhora da Paz, 
no bairro da Paz; Nossa Senhora de Nazaré e São Marcos Apóstolo, no 
Conjunto Santos Dumont. Já tive o prazer de participar dos festejos das 
quatro comunidades e crismei vários grupos de jovens e adultos. 

A paróquia tem pastorais da Catequese, da Liturgia, do Dízimo, Fa-
miliar, da Saúde, dos Coroinhas, da Criança e da Juventude. Possui 92 
ministros que estão a serviço das comunidades, sendo 67 Ministros Ex-
traordinários da Comunhão Eucarística e 25 Ministros da Palavra. Seis 
movimentos eclesiais estão presentes na paróquia: Ordem Franciscana 
Secular, Juventude Franciscana, Mãe Peregrina, Grupo de Oração, Encon-
tro de Casais com Cristo e Terço dos Homens.

A localização da matriz é emblemática. Com a construção de viadu-
tos ao seu redor a igreja ficou como que ilhada no meio do trânsito. Ao 
chegar ao local, depois de vencer o tráfego intenso de veículos, chega-se 
a um oásis, onde se respira paz, num ambiente de oração. Neste sentido, 
Santo Afonso tornou-se uma paróquia de referência para a pastoral ur-
bana. O que é uma paróquia, senão um porto seguro, onde procuramos 
repousar e refazer as nossas forças.



CULTURA

TEXTO ÉRICO PENA   FOTOS ÉRICO PENA E ARQUIVO DA BMSF

por meio da música cristã
Oito anos de evangelização

undada em outubro de 2010, pelo Maestro Ail-
ton de Freitas, a Banda Madrigal Sagrada Famí-
lia (BMSF) surgiu com a proposta de formar um 
grupo de cantores para a missa transmitida pela 
televisão, mas que não fosse um grupo comum e 
sim grupo que tivesse como diferencial a divisão 
de vozes, cantasse com unção e levasse para a 
comunidade um motivo para rezar mais. A partir 
daí o maestro foi em busca de juntar pessoas que 
tivesse o gosto pelo canto e o desejo de aperfei-
çoar seu talento musical por meio da preparação 
de voz e técnicas vocais. Das missas transmitidas 
pelo canal AMAZON SAT, a BMSF começou a se tor-
nar conhecida e a ser chamada para participar de 
outros eventos como: musical de natal, festivais de 
música católica até chegar à Festa de Pentecostes, 
ficando responsáveis por fazerem a animação na 
mais importante celebração da Igreja Católica.

Hoje em dia a BMSF conta com uma média 
de 17 músicos de diversas comunidades da Ar-
quidiocese de Manaus, mas é uma formação que 
muda segundo a necessidade e o tempo de cada 
integrante, tendo como membros fixos o maestro 
do grupo, sua esposa Izabel Barros (professora de 

técnica vocal), Alayse Torres, Ana Paula Di Castro, 
Laila Chrystine Barbosa, Lívia Demétrio de Araú-
jo (a mais nova do grupo, com apenas 13 anos), 
além dos tocadores de violão (dois no total), bai-
xo, bateria, teclado, flauta e sax, e mais quatro 
bailarinas. São quase oito anos de muitos desa-
fios e conquistas, mas que por meio da música, 
conseguem tocar os corações e veem o milagre 
acontecer, sobretudo entre os jovens. “Se nós co-
meçarmos desde a catequese a preparar o jovem 
a ser músico, ator, cantor, nós vamos ter no futuro 
uma igreja cheia de grandes artistas e o melhor é 
saber que isso tira muitos jovens das drogas e dos 
outros vícios do mundo”, disse o mentor da banda.

A BMSF também realiza a palestra de 
formação em técnica vocal nas comunidades, 
com o intuito de procurar desenvolver a pos-
tura da voz, sonoridade, resistência quanto a 
respiração e sustentação do som, ou seja, dar 
treinamento para aprimorar a capacidade de 
cantar. “Hoje nas igrejas, muitas pessoas can-
tam de forma independente e sem orientação, 
mas com a técnica vocal, a pessoa ou o coral 
canta bem melhor”, explicou.

F
No dia 18 de agosto, na Praça São Sebastião, 
a BMSF realizará um show dedicado à Mãe 
de Jesus, e também fará o lançamento do 
seu primeiro CD de músicas autorais com o 
nome “Maria, Mãe de Deus”, iniciando às 18h 
com a oração do terço e pré-show. O evento 
terá caráter filantrópico, pois pretende 
arrecadar alimentos não perecíveis e doá-los 
para a Casa Mamãe Margarida.
“É a primeira banda cristã que se 
apresentará, por meio da Secretaria 
da Cultura (SEC), no projeto Tacacá na 
Bossa. É um show para toda a família 
e no qual faremos o gesto concreto da 
coleta de alimentos para doar para a Casa 
Mamãe Margarida, pois é uma instituição 
que abriga menores e está realmente 
precisando. Em oração pedimos a orientação 
da virgem Maria e ela direcionou para 
fazermos isso. O curioso é que a maioria 
dessas músicas participaram dos festivais 
na Casa Mamãe Margarida e ganharam até 
troféus”, comentou maestro Ailton.

GRAVAÇÃO DO 1º CD AO VIVO
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Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Manaus 
exerce uma tarefa de suma importância, pois ela 
tem como objetivo, a promoção e construção da cul-
tura vocacional em nossa Igreja Local, em comunhão 
com todas as pastorais, serviços e organismos que 
atuam em nossas paróquias e áreas missionárias, 
através da formação dos animadores vocacionais. 
Estes assumem o propósito de convidar e acompa-
nhar adolescentes e jovens, evidenciando que todos 
têm um chamado próprio e pessoal, ajudando-os a 
escutar a voz do Senhor Jesus, a discernir sobre os si-
nais vocacionais, a elaborar seu projeto de vida para 
poderem, assim, serem acompanhados em vista de 
uma decisão, seja para o ministério ordenado ou 
vida consagrada, seja para o matrimônio.

Todas as escolhas vocacionais devem ser valoriza-
das e incentivadas, cada uma tem um lugar especial 
na missão da Igreja. Elas são dom de Deus, fruto da 
graça do Espírito doado à Igreja para responder aos 
apelos e desafios presentes na vida das comunidades.

É importante lembrar que toda vocação reflete 
uma beleza sagrada que emana do coração miseri-
cordioso de Deus. A vocação é, antes de tudo, um 
chamado de Cristo. Ele continua suscitando no cora-
ção da juventude o inquietante desejo de felicidade, 
de doação, de transformação do mundo, de solida-
riedade aos pobres e empobrecidos, de fraternidade 
que ultrapassa fronteiras.

O Papa Francisco propõe um acompanhamento 
dos jovens a partir da fé, da escuta da Tradição da 
Igreja, tendo como objetivo um acompanhamento 
integral que ajude os jovens a assumirem as esco-
lhas fundamentais da vida sempre com audácia e 
coragem. A experiência de fé constitui o elemento 
fundador de toda experiência cristã e o parâmetro 
para todo acompanhamento vocacional.

Um verdadeiro acompanhamento vo-
cacional deve permitir aos jovens a desco-
berta do projeto de Deus em suas vidas e 
como acolher esse projeto com liberdade e 
responsabilidade. Discernimento não signi-
fica conhecer o futuro para querer antecipá-lo, 
mas possibilitar uma experiência de formação que 
passe primeiro pelo encontro com Cristo e em se-
guida pelo discernimento dos caminhos que ele nos 
chama através de uma vocação específica.

O discernimento vocacional exige paixão! 
A juventude tem muito a oferecer à Igreja e à 

sociedade. Todo homem e toda mulher possui um 
chamado comum da parte de Deus, que é o centro e 
o sentido da vida, para onde cada pessoa precisa se 
orientar. Todos somos vocacionados. Consagrados no 
batismo, somos chamados à santidade, à plenitude, 
às alegrias eternas, aqui e agora, no tempo presente.

O Catecismo da Igreja Católica nos explica um 
pouco sobre essa via: “Todos os homens são cha-
mados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa 
semelhança entre a união das pessoas divinas e a 
fraternidade que os homens devem estabelecer 
entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo 
é inseparável do amor a Deus” (Catecismo da Igreja 
Católica, n. 1878).

A filiação divina e o caminho para a santidade 
podem ser vividos de várias formas, por isso, é de 
suma importância que cada um busque, sincera-
mente, conhecer-se e procurar saber qual é o seu 
chamado e qual é a sua missão na Igreja e na so-
ciedade. Rezemos para que todos cresçamos nesta 
consciência e neste compromisso e nos tornemos 
animadores e animadoras vocacionais, no lugar 
onde Deus nos chamou a amar e a servir.

JUVENTUDE

A

Um verdadeiro 
acompanhamento 
vocacional deve 
permitir aos jovens 
a descoberta do 
projeto de Deus em 
suas vidas.

A IMPORTÂNCIA DA PASTORAL VOCACIONAL 
NAS PARÓQUIAS E ÁREAS MISSIONÁRIAS
EQUIPE DA PASTORAL VOCACIONAL MANAUS



Giro Pastoral
INSTALADA A PARÓQUIA 
SANT’ANA E EMPOSSADO SEU 
PRIMEIRO PÁROCO

ÉRICO PENA

No dia 11 de julho, às 19h30, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, presidiu a missa de instalação da 
Paróquia Sant´Ana, localizada Rua 14, nº 40 – 
Conjunto Hiléia I, bairro Redenção. Na ocasião, 
também foi realizado o cerimonial litúrgico 
da posse do primeiro pároco desta paróquia, 
Pe. Kennedy Cardoso Picanço. A celebração 
contou com a presença do bispo auxiliar de 
Manaus, Dom Tadeu Canavarros e de alguns 
padres redentoristas, assim também como 
familiares e amigos.

“Hoje estamos aqui na fundação dessa 
paróquia, que é o lugar da compaixão, da 
caridade, da bondade e da acolhida, pois 
paróquia não é a estrutura, paróquia é o povo, 
paróquia é comunidade de comunidades que se 
reúne para acolher o próximo e dá o testemunho 
da sua fé, acolhendo o pobre e o necessitado. 
Ser paróquia é ser profeta, que significa ser 
honesto e transparente, livre da corrupção e 
ser missionária. Que esse seja o desafio dessa 
paróquia redentorista, ser missionária, cuidar 

dos que estão perto e dos que estão longe, 
sempre anunciando o Evangelho e tendo gestos 
concretos”, disse Dom Sergio.

Pe. Kennedy, em seu primeiro discurso 
como novo pároco afirmou que esta missão 
significa uma graça, um dom de Deus. 
“Confesso que não imaginava que tão 
repentinamente fosse ser pároco, mas conto 
com a ajuda dos meus confrades, dos quais 
recebi muito apoio e sou feliz porque não me 
sinto sozinho na minha caminhada, tenho o 
povo de Deus, tenho os padres do setor, temos 
a bênção dos bispos, e é assim que quero 
continuar essa caminhada de fé”, comentou o 
jovem padre de apenas 26 anos. 

PARÓQUIA N. SRA. CONSOLADORA 
DOS AFLITOS CELEBRA SUA 
PADROEIRA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Para festejar com alegria o dia em 
homenagem à Mãe do Consolo, a Paróquia 
Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, 
localizada no bairro da Betânia – Setor Maria 
Mãe da Igreja, Região Episcopal Nossa Senhora 
dos Navegantes, realizou na noite do dia 
20 de junho, a procissão e missa em honra 

à padroeira, que contou com a presença de 
dezenas paroquianos provenientes dos cinco 
núcleos de evangelização. A missa foi presidida 
por Dom José Albuquerque, Bispo Auxiliar de 
Manaus, que é fruto da comunidade e motivo 
de muita alegria para toda a paróquia, onde 
cresceu e participou durante sua juventude. 

O novenário da Padroeira, iniciou no dia 
11 encerrando no dia 19 de junho, tendo 
sempre um celebrante diferente, entre eles: Pe. 
Amarildo Luciano. Pe. José Baiano, Pe. Danival 
Lopes, Pe. Thiago José entre outros. A parte 
social, ficou a cargo do tradicional arraial que 
aconteceu nos dias 9, 10, 16, 17, 20, 23 e 24 
de junho, com atrações musicais e Concurso de 
Boneca Viva 2018. O diferencial desse ano foi a 
inauguração do Centro Pastoral Irmãs Doroteias 
realizada por Dom José ao fim da celebração, 
em homenagem justa àquelas que formaram 
as primeiras lideranças desta paróquia.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 25 de junho, foi realizada na 
Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a missa 
em ação de graça pelos 80 anos de vida de 
Dom Mário Pasqualotto, bispo emérito da 
Arquidiocese de Manaus. A celebração contou 
com a presença do Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani; do Arcebispo 
Metropolitano de Ribeirão Preto (SP), Dom 
Moacir Silva; do bispo auxiliar Dom José 
Albuquerque; do Monsenhor Sabino Andrade, 
do Reitor do Seminário São José, Pe. Zenildo 
Lima; padres Daniel Curnis (pároco), Paulo 
Prashant (vigário paroquial); além de outros 
padres do PIME e sacerdotes provenientes de 
várias paróquias e dos amigos e convidados que 
ele fez ao longo dos 53 anos de vida sacerdotal.

Durante a sua homilia, Dom Mário relembrou 
as palavras usados por Dom Luiz na celebração 
de seus 80 anos e disse que o importante é 
ser feliz e viver o momento presente, pois o 
passado já passou e o futuro é uma incerteza. 
“Quando Dom Luiz fez 80 anos no ano passado, 
ele começou a homilia dizendo que estava muito 
feliz por ter cumprido a vontade de Deus no 
momento presente, o segredo para isso era não 
se preocupar com o passado e nem com o futuro, 
e sim viver aquilo que Deus quer para cada um 
de nós dia a dia. Hoje eu também estou assim, 
muito feliz, oferecendo tudo a Ele, pois uma 
das minhas características é procurar viver e 
proclamar o amor de Deus que leva a vivermos 
unidos, tanto que o tema do meu episcopado é: 
Que todos sejam um”, disse Dom Mário.

CELEBRAÇÃO DOS 80 ANOS DE VIDA DE DOM MÁRIO PASQUALOTTO



PE. CHARLES CUNHA É O NOVO 
ADMINISTRADOR DA ÁREA NOSSA 
SENHORA DA AMAZÔNIA

ÉRICO PENA

A Área Missionária Nossa Senhora da 
Amazônia, localizada no Conjunto Alpha 
Ville, bairro Ponta Negra – Setor Alvorada, 
realizou no dia 24 de junho, uma missa de 
boas-vindas ao Pe. Charles Cunha, que passa a 
ser novo administrador paroquial, assumindo 
esta comunidade de fiéis, após o falecimento 
do antigo pároco, Pe. Reneu Stefanello, da 
Sociedade do Apostolado Católico – Palotino 
(SAC).

DEDICAÇÃO DE ALTAR E BÊNÇÃO 
DE CAPELA DA CASA PAROQUIAL 
NO MANAQUIRI

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO P. SÃO PEDRO – MANAQUIRI

Na manhã do dia 3 de julho, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Eduardo Castriani, esteve na Paróquia São 
Pedro Apóstolo, localizada no município de 
Manaquiri, para celebrar a festa de São Tomé 
e fazer a dedicação do altar da comunidade 

Nossa Senhora da Conceição, no Andiroba. 
Concelebrando com o arcebispo estiveram o 
pároco Pe. Humberto Vasconcelos e o vigário 
paroquial Pe. Martin Laumann, auxiliados 
pelo diácono Hilton Brito.

Pela parte da noite, Dom Sergio 
abençoou a capela recém construída na casa 
paroquial. Na ocasião, estiveram presentes 
padre Humberto, o diácono Hilton e as Irmãs 
Catequistas Franciscanas. “Todos os presentes 
se alegraram em receber pela primeira vez 
nosso arcebispo neste momento especial 
da vida e missão da comunidade. Que Deus, 
por intercessão de N. Sra. da Conceição e São 
Pedro Apóstolo, abençoe a todos”, disse Pe. 
Humberto

COMUNIDADE SÃO PEDRO 
CELEBRA FESTA DO PADROEIRO 
COM MISSA E PROCISSÃO

COM INFORMAÇÕES DE DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

A Área Missionária Tarumã (AMT), 
pertencente ao Setor Padre Ruggero 
Ruvoletto, celebrou na manhã do dia 1º de 
julho, a 14a edição da procissão em honra à 
São Pedro que, pela primeira vez, contou com 
a presença do bispo auxiliar de Manaus, Dom 
José Albuquerque. A solenidade começou às 
7h30, com a celebração eucarística presidida 
por Dom José e concelebrada pelo pároco, Pe. 
Agnaldo Gomes. Após a Santa Missa, iniciou a 
procissão com fiéis orando, cantando e dando 
testemunho de sua fé, enquanto caminhavam 
por algumas ruas nas adjacências da Igreja 
São Pedro, localizada na Rua São João, no 199, 
Parque São Pedro – Tarumã.

PARÓQUIA SÃO BENTO CELEBRA 
PADROEIRO E REALIZA ENVIO DE 
MINISTROS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia São Bento, situada no bairro 
Cidade Nova, pertencente ao Setor Pe. Pedro 
Vignola da Arquidiocese de Manaus, realizou 
na noite do dia 8 de julho, a tradicional 
procissão e missa em homenagem ao 
padroeiro. A procissão teve início saindo da 
comunidade Nossa Senhora da Conceição, 
com os fiéis orando e cantando até chegarem 
à igreja de São Bento, onde o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, celebrou a santa missa ao lado do 
pároco, Pe. Christopher Snyder; do vigário 
paroquial, Pe. Antônio Figueiredo e pelo 
missionário do PIME, Pe. Lingareddy Rayaupu, 
sendo auxiliados pelo diácono Amarildo Vieira. 
Durante a celebração, Dom Sergio Também fez 
o envio de 20 novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão Eucarística. 

Pe. Christopher mostrava muita alegria 
de ter mais uma vez a presença do Pastor da 
igreja católica participando dos festejos do 
padroeiro. “Foram nove dias nos preparando 

GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O bispo auxiliar de Manaus, Dom José 
Albuquerque, presidiu a missa das 7h30, do 
17 de junho, na Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora da Conceição (Igreja da Matriz), ocasião 
em que comemorou com todos os fiéis presentes 
o seu aniversário natalício. Em sua homilia, Dom 
José salientou a força que está na semente e a 
semente somos todos nós. Também comentou 
sobre a Semana do Migrante, que iniciaria 

naquele domingo até do dia 24 de junho, e 
trabalhou o tema “A vida é feita de encontros: 
Braços abertos sem medo para acolher”. 

Ao final, a comunidade cantou junto 
os parabéns ao bispo que completou mais 
um ano de vida e, após a bênção final, fez 
a tradicional bênção dos fiéis que fizeram 
questão de mostrarem seu carinho com um 
abraço ou uma foto para registrar o momento.

“Ele é o nosso conselheiro espiritual, por 
isso nós fizemos questão de, além de pedir 

a bênção para nossas famílias, também 
realizamos um gesto simbólico e de muito 
carinho de abençoar o nosso pastor que 
completa mais um ano de vida”, comentou 
Fabrício Oliveira, da Coordenação Regional da 
Pastoral Familiar e Equipe de Nossa Senhora.

DOM JOSÉ COMEMORA ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
COM CELEBRAÇÃO NA IGREJA DA MATRIZ
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para esse momento, tendo como tema 
‘Família projeto de Deus’ e é bom ver muitos 
que participaram do novenário estando aqui 
hoje também hoje na festa do padroeiro. Essa 
comunidade está muito feliz por ter nosso pai 
espiritual aqui conosco e muito obrigado por 
enviar esses novos ministros, que têm como 
missão, fazer chegar Jesus Cristo [eucarístico] 
para todos aqueles que precisam. Agradeço 
por seu apoio e pela ajuda dada para guiar o 
seu rebanho”, disse o pároco.

DOM JOSÉ REALIZA VISITA 
PASTORAL NA ÁREA MISSIONÁRIA 
SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ARQUIVO A. M. SÃO FCO. DAS CHAGAS

De 4 a 8 de junho, o bispo auxiliar de 
Manaus, Dom José Albuquerque, realizou 
a visita pastoral à Área Missionária São 
Francisco das Chagas (AMSFC) composta por 
oito comunidades eclesiais e pertencente ao 
setor Padre Pedro Vignola da Arquidiocese 
de Manaus. Na programação estava 
incluída: reunião com o pároco, Pe. Afonso 
Amane, encontro com as lideranças leigas; 
catequistas; jovens; coroinhas, Ministros da 
Palavra e da Eucaristia, agentes da pastoral 
do batismo e equipe financeira da AMSFC, 
além das visitas aos doentes, visita à casa das 
Irmãs Missionárias da Consolata e presidir 
celebrações.

De acordo com Dom José o objetivo da 
visita pastoral é estreitar laços fraternos entre o 
bispo de cada Região Episcopal com o pároco e 
as lideranças leigas de cada paróquia ou área 
missionária; conhecer um pouco da dinâmica vida 
Pastoral de cada comunidade; ouvir e acolher as 
alegrias, preocupações, desafios e esperanças 
partilhadas na Assembleia Pastoral da Área 
Missionária; e também favorecer a comunhão 
entre a vida pastoral da Área Missionária e o Setor 
da qual pertence, sintonizando com a caminhada 
que trilhada na Arquidiocese de Manaus, que se 
prepara para a X APA.

DOM TADEU PARTICIPA DO 
ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS 
DA COMUNIDADE N. SRA. DO 
PERPÉTUO SOCORRO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 27 de junho, o bispo 
auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros, 
participou do encerramento dos festejos da 
padroeira da Comunidade Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, localizada no Beco Cabral, 
nº 4, bairro Japiim I, pertencente à Área 
Missionária Menino Jesus – Setor Maria Mãe 
da Igreja. A procissão iniciou por volta das 
18h e às 19h, na igrejinha, aconteceu a Santa 
Missa presidida por Dom Tadeu, concelebrada 
pelo pároco Pe. Danival Lopes, auxiliados pelo 
diácono Edinaldo Machado.

Durante todo o momento, a comunidade 
não escondia a alegria de ter pela primeira 
vez a presença de um bispo participando 
dos seus festejos que, para muitos, tem um 
significado muito especial, pois celebram 
também a nova gestão que estão vivendo 
tendo à frente o Pe. Danival, como pároco e 
com isso o retorno de muitos comunitários 
e a vinda dos novos paroquianos. Após a 
celebração, todos puderam participar de 
um jantar partilhado ao som do Ministério 
de Música Trono de Davi e ainda prestigiar a 
apresentação da quadrilha Unidos da Roça, 
do bairro de Petrópolis.

NATALÍCIO
Diác. Valdomiro Lima Gonçalves 6

Pe. Carlos Eduardo Castro dos Santos 11

Frei Francisco Areque Neto 11

Diác. João Bosco Barbosa de Souza 11

Frei Manuel Silva Ruiz 12

Diác. Francisco Alves de Sousa 15

Pe. Thiago José Barbosa 16

Diác. Carlos Alberto Verdade Barbêdo 17

Pe. Charles Cunha da Silva 20

Diác. Arlindo Santos Misturini 22

Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso 23

Frei José Faustino Fernandes 27

Pe. Ricardo Pontes de Oliveira 27

Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima 30

Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro 31

ORDENAÇÃO
Pe. Cleverton Márcio Araújo da Silva 1

Dom José Albuquerque de Araújo (Presbiteral) 4

Pe. Geraldo Ferreira Bendaham 4

Pe. Zenildo Lima da Silva 4

Pe. Cairo José Ferreira Gama 5

Pe. Flávio Gomes dos Santos 5

Pe. Hugo Gildardo Hernández Tellez 5

Frei José Faustino Fernandes 5

Dom Sergio Eduardo Castriani, Cssp (Episcopal) 9

Pe. Bichehe Afonso Amane 10

Pe. Jardson da Silva Sampaio 11

Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão 14

Dom Mário Pasqualotto (Episcopal) 15

Pe. Gilson da Silva Pinto 18

Pe. Anselmo de Souza Mantovani 19

Frei Rene Gonzalez Regorigo 20

Frei Refúgio Gonzáles Escobar 26

Pe. Antônio Carlos Fernandes 27

Pe. Israel Magdaleno Juarez 30

Diác. Gilberto de Castro Saraiva 31

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Peca pelo 

 3642-1234
Rua Major Gabriel, 1080
Av. Jacira Reis, 18
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NOSSA SENHORA DO CARMO É 
HOMENAGEADA POR CENTENAS 
DE FIÉIS NO BAIRRO RAIZ

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Centenas de fiéis participaram da festa em 
honra à Nossa Senhora do Carmo realizada pela 
comunidade situada à rua Silves, bairro Raiz, 
setor Santa Rita de Cássia da Arquidiocese de 
Manaus. Os festejos iniciaram com o novenário 
realizado na casa de cerca de 200 famílias, e do 
o tríduo em honra à padroeira, ocorrido de 13 
a 15 de julho, e por fim, a procissão pelas ruas 
ao redor da matriz paroquial e missa solene, no 
dia 16 de julho, na quadra situada à Rua Silves, 
com a presidência do arcebispo Dom Sergio 
Castriani.

Recordando o tema do Ano do Laicato, 
Dom Sergio falou aos fiéis presentes sobre 
a importância de Maria pois, enquanto mãe 
de Jesus, ensinou a Ele o que é ser sal (que 
dá gosto à vida e que transforma), pois ela 
mesmo sabia quem era, qual o seu valor e 
a sua missão. “Maria tinha consciência de 
quem ela era, da sua dignidade humana, 
de mulher, de ser a mãe de Jesus e esposa 
do Espírito Santo. Assim como Jesus, 
nós também temos que aprender a ser 
sal da terra e luz do mundo com Maria, 
compreender a nossa dignidade, pois 
o Senhor também fez em nós grandes 

maravilhas”, destacou o arcebispo de 
Manaus.

Ao final, o pároco, Pe. Danival Lopes 
agradeceu a Dom Sergio que aceitou o convite 
para a celebração em honra à virgem do Carmelo. 
Por fim, comunicou a todos que a paróquia 
realiza todo dia 16 novena em honra a N. Sra. 
do Carmo e que a partir de agora, durante a 
novena, fará a imposição do escapulário aos que 
desejarem.

SAL REALIZA O 1º ENCONTRÃO DE 
MINISTROS DA REGIÃO EPISCOPAL 
N. SRA. DOS REMÉDIOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Serviço de Animação Litúrgica (SAL) 
organizou na manhã de 23 de junho, 
a primeira formação para Ministros da 
Palavras, Diáconos e candidatos ao diaconato, 
coordenadores da Pastoral Litúrgica, religiosas 
e religiosos da Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Remédios, que corresponde aos 
setores Centro Histórico, Parque Dez, Alvorada 
e Avenida Brasil. O encontro aconteceu no 
auditório Mãe Paula do Centro de Formação 
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), tendo 
como tema “A arte de presidir” e contou com 
aproximadamente 240 participantes.

Entre os subtemas abordados na formação 
podemos citar “O Rito da celebração dominical 

da Palavra”, ministrado pela Ir. Cidinha Batista; 
“A importância do domingo”, por Viviane Alves 
do SAL; “Função da celebração dominical da 
Palavra”, pela Ir. Marinez Canteli. 

O encontro encerrou com Monsenhor 
Sabino, responsável pela Região Episcopal, 
falando da importância dos temas abordados.

MISSIONÁRIOS COMEMORAM 
75 ANOS DA PRESENÇA 
REDENTORISTA NA AMAZÔNIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No período de 15 a 22 de julho, foi realizada 
no Santuário Nossa Senhora Aparecida, a 
semana de comemoração dos 75 anos da 
presença Redentorista na Amazônia, tendo um 
tema diferente a cada dia e com a presença 
de vários padres, seminaristas e confrades 
Redentoristas entre eles: Dom Gutemberg, 
bispo emérito da diocese de Coari; os padres 
Miguel McIntosh, Manoel Soares, Francisco 
Aureomar, Inácio Raposo, Reitor do Santuário. 
A celebração de abertura foi presidida pelo 
padre Ronaldo Mendonça, Vice-Provincial 
dos Redentoristas; contando também com 
a presença do Missionário Volante, Pe. 
Antônio Dezidério, vindo da Comunidade 
Redentorista de Araraquara (SP). A celebração 
de encerramento foi presidida pelo Pe. Rogério 
Gomes – Conselheiro Geral dos Redentoristas.

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO   FOTO ARQUIVO PE. CHARLES CUNHA

A Escola Superior da Magistratura do 
Amazonas (Esmam) homenageou, com a 
Medalha do Mérito Acadêmico, padre Charles 
Cunha, atual diretor superintendente da Rádio 
Rio Mar, pároco na Área Missionária Sagrada 
Família – Tarumã, administrador da Área 
Missionária Nossa Senhora da Amazônia e 
ecônomo da Arquidiocese de Manaus. O evento 
ocorreu no fim da tarde do dia 19 de junho, no 
auditório Desembargador Arthur Virgílio do 
Carmo Ribeiro, no centro Administrativo José de 

Jesus Ferreira Lopes (anexo à sede do Tribunal 
de Justiça do Amazonas), no Aleixo. 

A outorga da Medalha do Mérito Acadêmico 
foi concedida a 36 personalidades, marcando 
as atividades de encerramento da gestão 
do desembargador Ari Jorge Moutinho da 
Costa como diretor da Escola Superior de 
Magistratura do Amazonas (Esmam). “Esta foi 
uma singela homenagem do Tribunal de Justiça 
do Amazonas pelos meus serviços como padre 
em prol da minha igreja de Manaus a qual sirvo 
com todo o meu coração e todas as minhas 
forças”, afirmou padre Charles Cunha.

PADRE CHARLES CUNHA É HOMENAGEADO PELA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO AMAZONAS



SEGUNDO ANO DE EPISCOPADO 
DE DOM JOSÉ FOI COMEMORADO 
DURANTE NOVENA A SÃO JOSÉ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Dom José Albuquerque, bispo auxiliar 
de Manaus, presidiu a tradicional novena 
no dia 19 de junho, às 12h, no Santuário 
São José Operário. Na ocasião, também foi 
feita uma singela homenagem ao bispo que 
estava muito feliz completando dois anos de 
ordenação episcopal.

“Para mim está sendo um tempo de 
aprendizado que eu vejo como uma espécie 
de estágio pastoral, na convivência com 
Dom Sergio, Dom Tadeu e os demais bispos. 
É um momento de redescobrir a beleza da 
Arquidiocese de Manaus e a possibilidade de 
conhecer melhor os padres, mas, o ponto alto 
é quando visitamos as comunidades e áreas 
missionárias, celebrando o Crisma, envio de 
ministros, posse de novos padres e tudo que 
faz parte da tarefa do bispo auxiliar”, disse 
Dom José.

PASTORAL DA SAÚDE 
REALIZA FORMAÇÃO SOBRE 
ESPIRITUALIDADE E CARISMA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 60 coordenadores e agentes 
da Pastoral da Saúde de várias paróquias 
e áreas missionárias da Arquidiocese de 
Manaus, participaram na manhã do dia 
14 de julho da formação “Espiritualidade 
e Carisma”, realizada de 8h30 às 11h30 no 
auditório Mãe Paula, do Centro de Formação 
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), 
tendo como formador, o padre José Moura, 
redentorista que atua no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida, e o padre Bruno Bach, 
pároco da Área Missionária Sagrada Família 
– no Japiim II e Vigário Episcopal para as 
Casas de Saúde e Estabelecimentos afins 
da Arquidiocese de Manaus. Outro objetivo 
do evento foi também divulgar o projeto 
Doutores da Alegria, que está na fase de 
formação dos novos agentes que vão atuar 
nos hospitais levando alegria, principalmente 
às crianças e aos idosos.

De acordo com padre Bruno, a formação de 
hoje teve o intuito de divulgar e fazer acontecer 
a Pastoral da Saúde cada vez mais atuante na 
Arquidiocese de Manaus, acolhendo com alegria 
os antigos agentes e coordenadores e dando as 
boas-vindas aos que estão chegando com boa 
vontade de trabalhar junto aos doentes. A outra 
novidade desse encontro foi o cadastramento 
para a carteirinha, uma espécie de “crachá”, 
para as visitas aos doentes. “Nós atuamos em 
hospitais e casas de saúde e, um dos projetos 
dessa nova coordenação que assumiu em 
janeiro é padronizar nossos agentes para que 
andem identificados e uniformizados (uso de 
jalecos). Os agentes que hoje estão aqui, já 
estão fazendo seu cadastro com o RG, CPF e 
tirando a foto para o crachá que vamos começar 
a usar. Os demais que quiserem fazer, basta 
procurar a sala da Pastoral da Saúde no Cefam”, 
disse Pe. Bruno.
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Fundada em 12 de setembro de 2012, 
a Mesquita de Manaus, dirigida pelo Centro 
Islâmico de Manaus, na manhã de 6 de 
julho, recebeu pela primeira vez o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, que realizou uma 
visita em agradecimento pela gentileza 
realizada pelos muçulmanos que, no início 
de junho deste ano, em ato de solidariedade 
doaram uma quantia em dinheiro para a 
igreja de São Sebastião, situada no Centro da 
cidade, para ajudar na reposição do que foi 
furtado durante uma invasão ocorrida dia 31 
de maio. De acordo com o sheikn Muhammad 
Hussein, a caridade e a solidariedade são 
práticas comuns no Islã que devem ser sempre 
observadas, especialmente, no período em 
que os muçulmanos praticam o jejum do mês 
do Ramadã.

Dom Sergio, muito emocionado, 
agradeceu a gentileza e disse que a 
paz começa nesses pequenos gestos de 
solidariedade e fraternidade, mostrando 
que somos todos irmãos. “Eu louvo a 
Deus todo poderoso, por esse gesto de 
solidariedade que tiveram com seus 
‘vizinhos franciscanos’ e isso vai muito 
além desse simples gesto, é um momento 
de sermos amigos e de sermos humanos, 
é o momento das religiões que convivem 
tão perto, estreitarem os laços, pois foi 
algo que ninguém programou, mas Deus 
inspirou a vocês essa vontade de ajudar 
e hoje estamos aqui para retribuir todo 
carinho e afeto”, disse o arcebispo.

ARCEBISPO E 
CAPUCHINHOS 
REALIZAM VISITA AO 
LÍDER MUÇULMANO 
EM AGRADECIMENTO À 
DOAÇÃO REALIZADA



26  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO •  2018

RUMO À X APA

O sucesso da X APA – Assembleia Pastoral Arquidiocesana, 
depende em grande parte da participação de todos e todas. 
A participação de toda a Igreja no processo de avaliação da 
caminhada pastoral e as sugestões enviadas pelos setores, 

pastorais, movimentos e serviços de como enfrentar os desafios foi 
uma opção metodológica.

Como garantir que todos participem do processo? 
Pensando nisso, a Comissão Central que está coordenando a 

X APA, elaborou dois subsídios. O primeiro tratava da avaliação da 
IX APA e sua receptividade nas comunidades, sugeria também que 
enviassem quais desafios pertinentes à Igreja deveria enfrentar nos 
próximos anos. A resposta foi satisfatória e foi possível observar que 
de fato ocorreu participação dos cristãos leigos e leigas, padres e reli-
giosas. O segundo subsídio dependia da resposta do primeiro. Neste, 
a reflexão foi mais elaborada e continha três partes que deveriam ser 
estudadas por toda a Igreja de Manaus. 

I Parte: Uma Igreja que caminha e escuta – ou seja, a Igreja 
conduzida pelo Espírito Santo, não está parada nem estagnada, mas cami-
nhando no meio da sociedade, enfrentando os desafios da história. Neste 
caminho, abre os ouvidos e o coração para escutar os clamores da vida. 

II Parte – segundo subsídio: O nosso olhar se dirige a Jesus. 
A Igreja peregrina, para manter fidelidade ao objetivo da evangeliza-
ção, não pode desviar seu olhar do Mestre, Bom Pastor que anunciou 
o Reino de Deus. Com o olhar contemplativo no seu Senhor a Igreja, 
torna-se Sal da Terra e Luz do mundo. Jamais a Igreja pode perder o 
sabor da esperança, da fraternidade e da justiça.

PADRE GERALDO BENDAHAM

O sucesso da X APA depende 
da participação de todos

III Parte – Apresenta a proposta eclesiológica de uma 
Igreja descentralizada como foi sugerida pelo Documento 
100 da CNBB “Comunidades de comunidades uma, nova 
paróquia”. A divisão da Igreja de Manaus em três grandes 
regiões episcopais é para favorecer o acompanhamento 
pastoral e evangelizador mais de perto.

Este vai e vem de perguntas, respostas, questionamen-
tos e sugestões foi proporcionado unicamente para estimu-
lar a participação numa Igreja de comunhão eclesial.

Os resultados do II subsídio já foram entregues à Co-
missão Central que está trabalhando para entregar, no dia 
26 de agosto, o Instrumento de Trabalho nas mãos de cada 
delegado escolhido pelas comunidades, que tem a missão 
de estudar e se preparar para participar da X APA que ocor-
rerá no mês de outubro.

Como você ainda pode participar? 
Seria muito legal se você, todos os dias, suplicasse ao 

Espírito Santo que ilumine e guie a Igreja de Manaus para 
que faça sempre a vontade do Senhor. Lembre-se que a 
Igreja somos nós! Portanto, você estará rezando por você. 
Reze também, especialmente, pela X APA para que os re-
presentantes se preparem bem e juntos discerniremos a 
vontade do Senhor, assumindo as melhores decisões para 
evangelização do povo de Deus.
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Rua Joaquim Sarmento, 190 – Centro 
Contato: 3232-5453 

 

Jornal Missão Jovem

Jornal Transcender

Revista Mundo e Missão

Presenteie um amigo/a com uma assinatura 
de nossos impressos. Tel.: (11) 5549-7295

Site: www.editoramundoemissao.com.br
E-mail: sac@editoramundoemissao.com.br
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www.fermazon.com.br

LI
V

RE
 C

om
un

ic
aç

ão

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


