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ELEIÇÃO 2018
EM QUEM DEVO VOTAR?

PROFECIA
FAMÍLIA – ESCOLA DA ÉTICA E MORAL, 
FORMANDO AUTÊNTICOS CRISTÃOS

FAMÍLIA
EULER RIBEIRO – DE MÉDICO, POLÍTICO 
A REITOR DE UNIVERSIDADE PARA A 
TERCEIRA IDADE

CULTURA

“A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano”
(Sb 1,6)



4 • DI@LOGANDO – MARKETING E COMUNICAÇÃO NA 
IGREJA
Palestrante: Pe. Tom Viana 
Realização: Pastoral da Comunicação / Arquidiocese de Manaus 
Inscrições: Paulus Livraria e Fundação Rio Mar
Local: Auditório Fundação Rio Mar – Rua José Clemente, 500 – 
Centro (Largo São Sebastião) • Horário: 18h30
Informações: (92) 3198-0903 e 98457-3333 (apenas whatsapp)

4  a 11 • RETIRO EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS
Assessoria: Pe. Adelson Santos (SJ) • Realização: Jesuítas da Amazônia
Local: Casa de Retiro Ir. Vicente Cañas – R. Careiro Castanho, 172 – Jorge 
Teixeira (15,24 km) • Informações: (92) 3582-0721 / 99494-5757

7 • GRITO DOS EXCLUÍDOS – VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
Tema: Desigualdade Gera Violência: Basta de Privilégios!
Realização: Pastorais Sociais e Cáritas Arquidiocesana
Local: Igreja Sta. Clara, Av. da Conquista, s/n – Viver Melhor – I Etapa
Horário: 8h • Informações: (92) 3212-9030

7 a 15 • FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES – 
NOVENA, MISSA E ARRAIAL
Local: Paróquia N. Sra. Dores – R. Campo Grande, 444 – Redenção
Horário:19h • Informações: (92) 3651-1038

8 • FESTA DE N. SRA. DOS REMÉDIOS – PROCISSÃO E MISSA
Tema: Virgem soberana do céu e da terra, estrela resplandecente, 
Senhora dos Remédios
Local: Rua Leovegildo Coelho, no 237 – Centro
Horário:17h • Informações: (92) 3234-9969 

14 • FESTA DA EXALTAÇÃO À SANTA CRUZ
Local: Paróquia Sta. Cruz – Av. Constantinopla, 1 – Conj. Ajuricaba – 
Planalto • Horário: 19h • Informações: (92) 3656-4581

14  a 16 • ACAMPAMENTO VEM PRA LUZ 2018
Local: Rodovia Am 010, KM 26, Manaus-AM
Informações: (92) 99345-2541 / 98199-1661

15 • II PROJETO DE ATENÇÃO À SAÚDE
Local: Área Missionária do Tarumã, Setor Padre Ruggero Ruvoletto, 
no Colégio de Tempo Integral Garcitylzo do Lago e Silva
Horário: 8h • Informações: (92)99373-4842

21 a 22 • CURSO DE COMUNICAÇÃO E LITURGIA
Local: Paulinas Livraria- Av. 7 de setembro, 665 – Centro
Horário: 8h • Informações: 3633-4251/3633-4017

22 e 23 • MOCHILAÇO JOVEM 2018 
Tema: Juventudes leigas e missionárias, protagonistas de uma Igreja 
em saída • Realização: Casa Magis Manaus
Local: Saída Paróquia São José Leste, bairro São José
Informações: (92) 99122-6607 

23 • FORMAÇÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO  
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – Setores Centro 
Histórico, Parque Dez, Avenida Brasil, Alvorada, Rio Negro
Tema: A importância do leigo na família e na igreja
Palestrante: Padre Charles Cunha
Local: Colégio Dom Bosco – Centro • Horário: 8h às 12h 

23 a 30 • FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULO
– TRÍDUO, PROCISSÃO, MISSA
Tema: Com São Vicente de Paulo sejamos sal da terra e luz do mundo
Local: Igreja de São Vicente de Paulo – R. Sta. Rita, 833, Compensa 3
Horário: 19h • Informações: (92) 3625-7426

28 • I SEMINÁRIO REDE SOCIAIS E A IGREJA CATÓLICA
Realização: Conselho Arquidiocesano de Artistas Católicos (CAAC)
Local: Auditório Frei Mário Monacelli – Paróquia São Sebastião e São 
Francisco de Assis – Rua 10 de Julho – Centro
Horário: 19h às 22h • Inscrições: Paulinas Livrarias
Informações: (92) 99246-5187

29 • FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS – VII CAMINHADA 
IGREJA IRMÃS
Local: Comunidade N. Sra. da Conceição – Área missionária Sagrado 
Coração de Maria – Rua São Severino, 214 – Santa Etelvina
Horário: 17h • Informações: (92) 3228-1161/ 3228-1048

29 • FESTIVAL DE DANÇA CRISTÃ
Local: Quadra da igreja Santa Luzia da Matinha – Rua da Legião, s/n 
– Presidente Vargas) • Horário: 19h30
Informações: (92) 98130-1775 / 3304-0951 – Secretaria da Paróquia

30 • FESTA DE SÃO FRANCISCO 2018 – SANTUÁRIO DA 
MISERICÓRDIA
Local: Fazenda da Esperança Masculina – BR 174, Km 15, s/n, Ramal 
Claudio Mesquita • Horário: Início às 8h30, missa às 15h
Informações: (92) 3877-5179/99417-0555

30 • FESTA DE SANTA TERESINHA – PROCISSÃO E MISSA
Local: Rua 9, nº155-B – Alvorada 2
Horário: 18h
Informações: (92) 3238-5190
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

O simples fato de 
votar não garante 
que a vontade 
da maioria será 
respeitada. O 
Brasil precisa de 
uma reforma 
política urgente, 
mas, enquanto 
ela não vem, 
temos que 
participar do 
processo eleitoral.

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

etembro chegou e com ele a Semana da Pátria. E este ano, 
tempo de campanha política. Como cristão católicos não po-
demos ficar de fora destes momentos fundamentais de nos-
sa vida em sociedade. O Grito dos Excluídos, no qual a Igreja 
nos convida a participar, já é um posicionamento frente a 
um sistema que continua a deixar de fora uma grande parte 
da sociedade. Aumenta o número dos que não têm acesso 
ao sistema de saúde e a uma educação de qualidade. A inse-
gurança atinge sobretudo os pobres que muitas vezes ficam 
à mercê do tráfico de drogas, que hoje funciona como um 
Estado paralelo que trava uma verdadeira guerra civil entre 
as suas diversas facções e com o Estado de direito. 

O Estado que cobra impostos para financiar a seguran-
ça, a saúde e a educação, bem como assegurar a mobilida-
de através de um sistema de transporte ágil e moderno, e a 
produção e distribuição de energia, bem como a execução 
de políticas públicas, tem tido seus cofres assaltados por 
gestores da coisa pública inescrupulosos e vorazes. Uma 
parte destes gestores chega ao poder por concurso público, 
outra por nomeação, e os demais são eleitos pelo povo. O 
simples fato de votar não garante que a vontade da maio-
ria será respeitada. O Brasil precisa de uma reforma política 
urgente, mas, enquanto ela não vem, temos que participar 
do processo eleitoral. Ficar fora seria pior. Afinal, os políticos 
que são eleitos para cargos públicos tomarão decisões que 
influenciam diretamente a nossa vida. As consequências da 
eleição de homens sem caráter e desonestos são terríveis. 
Por isso, ao votar, a nossa responsabilidade é imensa. 

A nação brasileira tem necessidade, hoje, de um choque de 
honestidade. Creio que nestas eleições o principal critério para 
escolher um candidato deve ser este. O mesmo diria dos parti-
dos. É claro que podemos ser traídos pelos eleitos, como tantas 
vezes tem acontecido na história. Mas votar em candidatos 
comprovadamente corruptos é demonstração de burrice e irres-
ponsabilidade. Não é verdade que todos os políticos são deso-
nestos. E temos gente entrando na política agora e que merece 
uma chance. Outra questão é a relação política e religião. Não 
devemos votar em candidatos que visam somente privilégios 
para seu grupo religioso e que quando chegam ao poder não 
hesitam em perseguir os que são de outras religiões. A mesma 
coisa pode-se dizer de candidatos que defendem o aborto, o uso 
indiscriminado de agrotóxicos, políticas contra as populações 
indígenas, perda da liberdade em todos os sentidos. 

Escolha um bom candidato, faça campanha por ele e se for 
eleito acompanhe o seu mandato. A grande maioria dos católi-
cos não gosta e não quer se envolver com política. No entanto, se 
omitir pode ser perigoso, sobretudo numa eleição tão importante 
como essa, que pode mudar o rumo de nosso país. A Igreja, en-
quanto hierarquia reconhece a responsabilidade pessoal de cada 
eleitor e por isso mesmo, não indica candidatos e partidos. 

Neste ano, o mês da bíblia tem como direcionamento de es-
tudo o Livro da Sabedoria. Nele a justiça e a sabedoria são apresen-
tadas como sendo o estilo de vida daquele que teme o Senhor e 
quer fazer a sua vontade. Também na política devemos nos preo-
cupar em fazer a vontade de Deus para que o seu Reino venha.

Até outubro, se o Senhor nos permitir.

S
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USO DE ORDENS E JURISDIÇÃO

DECRETO

Criação do Centro Arquidiocesano São José – Data: 20/8/2018

MUDANÇA DE SETOR

Área Missionária Menino Jesus – Setor Maria Mãe da Igreja passará a fazer parte do Setor Santa Rita de Cássia – Data do Decreto: 8/8/2018
Área Missionária Sagrada Família – Setor Pe. Ruggero Ruvoletto passará a fazer parte do Setor Alvorada – Data do Decreto: 8/8/2018

NOMEAÇÃO

Coordenação Pastoral da Saúde – Marinizia Barroso Kanehira Sato – Coordenadora / Rosangela de Souza Silva – Vice-Coordenadora
Coordenação Pastoral da Terra Arquidiocesana – Luiz Carlos Carvalho Junior – Coordenador / Ir. Maria Agostinha de Souza – Vice-Coordenadora

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
23/07 Pe. Gilson da Silva Pinto, Diocesano Pároco Paróquia Menino Jesus de Praga
23/07 Pe. Stephen Michael Thomas Paul, MMI Pároco Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório
23/07 Pe. Kleython Cabral de Moura, Diocese de Tefé Vigário Paroquial Paróquia Menino Jesus de Praga
23/07 Pe. Ricardo Gonçalves Castro, Diocesano Vigário Paroquial Área Missionária São Lucas
23/07 Pe. Punitha Arcelin Pitchai Raj Essack, MMI Vigário Paroquial Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório
23/07 Pe. Flávio Gomes dos Santos, Diocesano Administrador Paroquial Área Missionária Familia de Nazaré
25/07 Frei Juan Cruz Vicario Corral, OAR Pároco Paróquia Santa Rita de Cássia
25/07 Frei Julio Cesar Hernandez Ramirez, OAR Vigário Paroquial Paróquia Santa Rita de Cassia

DATA PRESBÍTERO
14/08 Pe. Sandro Wellington Matos da Cunha
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E X P E D I E N T E EDITORIAL

Que a Palavra de 
Deus seja sempre 
luz a guiar o 
coração humano 
em tempos de 
provações.

G
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

raça e Paz pra você estimado(a) leitor(a) da nossa revis-
ta Arquidiocese em Notícias. Nossa edição de setembro 
lança um olhar especial para este momento de grande 
relevância para todos os que acreditam num Brasil que 
pode e deve ser um país melhor. As eleições se apro-
ximam e os nossos articulistas, através das reflexões 
feitas, querem ajudar os nossos leitores, neste mês da 
Bíblia, a fazer uma opção por aqueles candidatos que 
comunguem minimamente, com os anseios que res-
soam da Palavra de Deus, geradora de vida para todos. 
Que neste mês de setembro, a Palavra de Salvação ajude 
nossa gente a recuperar a esperança através da supera-
ção deste desencanto que tomou conta do olhar do nos-
so povo, especialmente dos mais jovens. Que a Palavra 
de Deus seja sempre luz a guiar o coração humano em 
tempos de provações.

Vale a pena acompanhar o que foi notícia em nossa 
Arquidiocese e a programação pastoral deste mês de se-
tembro, especialmente, nesta reta final de preparação para 
a próxima Assembleia Pastoral Arquidiocesana, em outubro 
próximo. Peçamos a Deus que sua Palavra guie o discerni-
mento dos participantes da assembleia para a definição dos 
novos rumos da Igreja reunida neste nosso chão.

Convido também você leitor(a) da nossa revista, a 
prestigiar a programação religiosa da nossa Rádio Rio Mar 
103,5 FM. Que as ondas da nossa rádio ecoem por toda a 
nossa Igreja Local, fazendo ressoar o Evangelho da vida, 
promotor da justiça e da paz. 

Uma ótima leitura pra você.
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profecia

PE. GERALDO BENDAHAM

I FONTE AGÊNCIA ECCLESIA

A Conferência Episcopal da Venezuela 
(CEV) acusou o governo de Nicolas Maduro 
de querer estabelecer uma espiral de vio-
lência no país e promover “a quebra da jus-
tiça”, afirmando que estão sendo violadas 
as leis e que o Estado de Direito está sendo 
“atropelado”.

Repressão e violência
Em comunicado divulgado em meio a 

investigações e prisões relacionadas ao aten-
tado contra Maduro, em 4 de agosto, os bis-
pos afirmam que tudo o que tem a ver com 
a justiça “está saindo do controle das leis” e 
se transformando em “perseguições e ame-
drontamento”.

“Perseguir, submeter e processar ar-
bitrariamente é o componente observado, 
enquanto uma multidão de pessoas pede 
comida, medicamentos, eletricidade, trans-
portes públicos, gás, salários decentes e me-
nos inflação”, alega a CEV, lamentando que 
aqueles que “se sentem empoderados estão 
usando violência repressiva".

Defensores de direitos humanos 
sejam vigilantes
A Comissão Justiça e Paz da Conferência 

Episcopal da Venezuela (CEV) solicitou ao 
Governo Maduro que parasse com a repres-
são violenta contra os cidadãos e pediu aos 
grupos de defesa dos direitos humanos que 
estejam atentos contra possíveis violações.

Agora, a CEV exorta os órgãos de se-
gurança do Estado a mudar de atitude e 
compreender que o país está atravessando 
um momento de grandes sacrifícios e sofri-
mentos, reiterando o pedido para que cesse 
a repressão.

Da mesma forma, os bispos venezuela-
nos convidam os cidadãos a não sucumbirem 
à esta realidade dolorosa e seguirem na bus-
ca pela verdade.

Venezuela: bispos 
denunciam violência e 
repressão do governo

NOTÍCIAS DO VATICANO

eleição 2018
EM QUEM DEVO VOTAR?
magine que você está vivendo num estado de-
mocrático de direito, onde as leis são todas res-
peitadas por todos os cidadãos da nação em que 
habitam. Nesta nação não ocorre desigualdade 
social e não se cometem injustiça. Também não 
há separação entre ricos e pobres. Os Estados 
que compõem a federação crescem em igual-
dade econômica e ninguém se sente superior 
ao outro. As culturas locais dos povos originá-
rios são todas respeitadas nos seus costumes e 
tradições. O meio ambiente é preservado e cui-
dado para que as gerações presentes e futuras 
possam gozar das belezas naturais da nação. 
As crianças são cuidadas com amor e não se 
ouve falar que alguém fez mal a elas. Os jovens 
crescem no aconchego das famílias e todos tem 
oportunidades de estudar e desenvolver seu po-
tencial criativo na melhor profissão que se sentir 
vocacionado. Não se encontram crianças e nem 
adolescente nas ruas das cidades e do interior. 
Os idosos são os mais experientes e formam a 
base sólida da sociedade com seus exemplos. 
Nunca se ouve falar que uma pessoa idosa seja 
mal caráter ou pense somente em dinheiro. A 
nação não abandona seus idosos porque trata 
todos com carinho e respeito, pois todos carre-
gam consigo uma longa experiência histórica. 
As mulheres são como as flores dos jardins que 
exalam perfumes e são admiradas pela sensi-
bilidade e perspicácia. Nunca são machucadas 
nem física e nem moralmente. As mulheres são 
o equilíbrio da sociedade com o seu jeito terno e 

firme de ser. Os homens de negócios trabalham 
pra valer para construir uma sociedade onde to-
dos tenham oportunidade de emprego e rece-
bam o salário justo pela força de trabalho. Nun-
ca se ouviu dizer que alguém explorou alguém 
ou cometeu injustiças contra seu semelhante. 

E os políticos? – Bem, os políticos são ho-
nestos, verdadeiros e trabalham com uma única 
intenção de promover o bem comum para toda a 
sociedade. Eles têm bons pensamentos e gostam 
de servir a todos. Estão atentos a qualquer reali-
dade social e econômica. Se tem alguém na políti-
ca que quer aparecer é somente para fazer o bem 
para a promoção de todos. Exercem o mandato 
com fidelidade e são pontuais na hora de traba-
lhar. Não se percebe esperteza, negociata ou uso 
do mandato para benéficos pessoais. Todos estão 
a serviço do povo. Aqueles políticos que estão no 
poder executivo não são autoritários e nem man-
dões, inclusive usam com sabedoria o dinheiro 
dos impostos pago pelo povo para investimentos, 
principalmente em saúde, segurança, educação e 
infraestrura para melhoria da cidade.

Caro eleitor, penso que você agora está 
imaginando, onde fica esta nação perfeita? 
– Certamente não é o Brasil! Mas vale a pena 
imaginar que tudo de bom que você leu poderia 
está acontecendo em nosso País. Nossos sonhos 
podem se tornar realidade. Vamos sonhar com 
esperança de construir uma sociedade melhor. 
Esta sociedade para ser boa, não depende so-
mente dos políticos eleitos. Depende de você, de 
mim e de todos que acreditam que seja possível 
viver de modo mais humano.

Então, em quem devo votar? Vote em 
candidatos cristãos católicos que vive a sua fé 
na comunidade e na sociedade. Estes são os 
que mais se aproximam da realidade imagi-
nativa descrita acima.
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LITURGIA

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – SETEMBRO/2018

C
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

aríssimos leitores, neste mês (setembro) vamos ver o que a 
IGMR fala sobre a Oração Eucarística.

78. Inicia-se agora a Oração Eucarística, centro e ápice 
de toda a celebração, prece de ação de graças e santificação. 
O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor 
na oração e ação de graças e o associa à prece que dirige 
a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, em nome de 
toda a comunidade. O sentido desta oração é que toda 
a assembleia se una com Cristo na proclamação das 
maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. 

79. Elementos que compõem a Oração eucarística: 
a) Ação de graças em que o sacerdote, em nome de 

todo o povo santo, glorifica a Deus Pai e lhe rende graças 
por toda a obra da salvação ou por um dos seus aspectos, 
de acordo com o dia, a festa ou o tempo.

b) A aclamação pela qual toda a assembleia, unindo-
se aos espíritos celestes canta o Sanctus. Esta aclamação, 
parte da própria Oração Eucarística, é proferida por todo o 
povo com o sacerdote. 

c) A Epíclese, na qual a Igreja implora por meio de 
invocações especiais a força do Espírito Santo para que os 
dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados, isto 
é, se tornem o Corpo e Sangue de Cristo, e que a hóstia 
imaculada se torne a salvação daqueles que vão recebê-la 
em Comunhão. 

d) A narrativa da instituição e a consagração, quando 
pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que 
ele instituiu na última Ceia, ao oferecer o seu Corpo e 

Sangue sob as espécies de pão e vinho, e ao entregá-los aos 
apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de 
perpetuar este mistério.

e) A anamnese, pela qual, cumprindo a ordem recebida 
do Cristo Senhor através dos Apóstolos, a Igreja faz a 
memória do próprio Cristo, relembrando principalmente 
a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a 
ascensão aos céus.

f) A oblação, pela qual a Igreja, em particular a 
assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, 
oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada; ela 
deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia 
imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios, e se 
aperfeiçoem, cada vez mais, pela mediação do Cristo, na 
união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus 
seja tudo em todos.

g) As intercessões, pelas quais se exprime que a 
Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, 
tanto celeste como terrestre, que a oblação é feita por ela 
e por todos os seus membros vivos e defuntos, que foram 
chamados a participar da redenção e da salvação obtidas 
pelo Corpo e Sangue de Cristo.

h) A doxologia final que exprime a glorificação de 
Deus, e é confirmada e concluída pela aclamação Amém 
do povo.

No próximo mês continuaremos com os ritos da 
comunhão. Aguardem!

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 ORAÇÃO EUCARÍSTICA

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. Maria no Sábado
1Cor 1,26-31
Sl 32(33), 12-13,18-21 
(R/. cf. 12b) Mt 25, 14-30

22º COMUM  
Dt 4,1-2.6-8 • Sl 14(15), 2-3ab.
3cd-4ab.5 (R/. 1a)  •  Tg 1,17-18.
21b-22.27 Mc 7,1-8. 14-15.21-23

S. Gregório
1Cor 2,1-5
Sl 118(119), 97-102
(R/. 97a) / Lc 4,16-30

1Cor 2,10b-16
Sl 144 (145), 8-14
(R/. 17a)
Lc 4,31-37

1Cor 3,1-9
Sl 32(33), 12-15.20-21
(R/. 12b)
Lc 4,38-44

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

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

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

23º COMUM
Is 35, 4-7a
Sl 145(146), 7-10 (R/. 1.2a)
Tg 2,1-5 · Mc 7,31-37

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

1Cor 6,1 11
Sl 149,1-6a.9b
Lc 6,12-19

SS. Nome de Maria
1Cor 7,25-31
Sl 44 (45),11-12.14-17 (R/.11a)
Lc 6,20-26

S. João Crisóstomo
1Cor 8,1b-7.11-13
Sl 138 (139),1-3.13-14ab.23-24 
(R/.24b) / Lc 6,27-38

Exaltação da S. Cruz
Nm 21, 4b-9 ou Fl 2,6-11
Sl 77(78), 1-2. 34-38 (R/. cf. 7c) 
Jo 3, 13-17

N. Senhora das Dores 
Hb 5,7-9 / Sl 30(31), 2-6. 15-16.20
(R/. 17b) · Jo 19,25-27
ou Lc 2,33-35

24º COMUM
Is 50,5-9a 
Sl 114 (116A),1-6.8-9 (R/.9)
Tg 2,14-18   Mc 8,27-35

S. Roberto Belarmino
1Cor 11, 17-26.33
Sl 39(40), 7-10.17
(R/. 1Cor 11,26b) / Lc 7,1-10

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

S. Januário
1Cor 12,31-13,13
Sl 32(33), 2-5.12.22
(R/. 12b) / Lc 7,31-35

Ss. André Kim, Taegón 
e Paulo, Chóng Hasang e comps. 
1Cor 15,1-11 / Sl 117 (118), 1-2
16ab-17.28 (R/.1) / Lc 7,36-50

S. Mateus, Apóstolo
e Evangelista
Ef 4,1-7. 11-13
Sl 18(19a), 2-5 (R/. 5a) / Mt 9,9-13

S. Maria no Sábado
1Cor 15,35-37. 42-49
Sl 55(56), 10-14
(R/. cf. 14c) / Lc 8,4-15

25º COMUM
Sb 2,12, 17-20
Sl 53(54), 3-6.8 (R/.6b)
Tg 3,16-4,3 · Mc 9,30-37

Pr 3,27-34
Sl 14 (15), 2-4ab.5 (R/.1b)
Lc 8,16-18

Pr 21,1-6.10-13
Sl 118(119),1-27.30.34.35.44 
(R/. cf.35a)
Lc 8,19-21

Ss Cosme e Damião
Pr 30, 5-9 / Sl 118(119), 29
72,89.101.104.163 (R/. 105a)
Lc 9,1-6

S. Vicente De Paulo
Ecl 1,2-11
Sl 89(90), 3-6. 12-14.17
(R/.1) / Lc 9,7-9

S. Venceslau, S. Lourenço,
Ruiz e comps.
Ecl 3,1-11 / Sl 143(144), 1a.
2abc. 3-4 (R/. 1c) / Lc 9,18-22

Ss. Miguel, Gabriel e
Rafael, Arcanjos
Dn 7,9-10. 13-14 ou Ap 12,7-12a
Sl 137(138), 1-5 (R/. 1c) / Jo 1,47-51

26º COMUM
Nm 11,25-29
Sl 18(19), 8.10.12-14 (R/. 8a.9b)
Tg 5,1-6 · Mc 9,38-43, 45.47-48

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

2523 24

1

26 27 28 29

30
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família

Há possibilidade de ter alguma ligação 
entre família e política? Eu acredito e afirmo 
que sim.

Ainda é comum ouvirmos, entre vários 
fiéis, expressões que rejeitam a associação 
das palavras Igreja e Política. Não é diferente 
quando se trata de família e política. A polí-
tica parece ser entendida como algo sujo de 
onde emana a injustiça, a mentira, a traição 
e a corrupção. São conceitos que não soam 
bem e, ao que parece, grande parte das pes-
soas evita falar a respeito.

Nas últimas décadas, a Igreja Católica no 
Brasil, por fidelidade ao seu processo de evan-
gelização, tem sido levada muitas vezes a ser 
porta-voz de uma democracia participativa. 
“A Igreja é comprometida com a política no 
sentido amplo do termo, pois a política tem a 
ver com a paz, a justiça e cuida da vida de uma 
cidade, de um povo inteiro e da humanidade” 
(in. Os cristãos e as eleições 2018, CNBB Sul 2). 

Precisamos considerar que família é um 
grupo de pessoas com relação de parentesco, 
ou não, que vivem juntas com ocupação e ca-
racterísticas em comum. Por outro lado, con-
sideremos, também, que a família precisa ser 
bem administrada para evitar conflitos entre 
as diferentes pessoas que a compõem. A po-
lítica é necessária aqui por ser uma arte de 
governar que apresenta princípios e objetivos 
que servem de guia para tomada de decisões 
fornecendo a base da organização da família. 

A família é uma escola de valores e seu 
governo tem uma ligação fundamental com 
a sociedade, porque é com a família que 
aprendemos o significado de amar e ser ama-
do, e o que quer dizer, de verdade, ser uma 
pessoa, ter seus princípios, ideais e objetivos. 
E é nos pais que os filhos se espelham para 
criar sua própria família, repleta de amor e 
intenso respeito, como eles aprenderam com 
seus pais, e passam isso entre as gerações 
criando um círculo, transmitindo o bem à 
humanidade.

Mais uma vez estamos iniciando um pe-
ríodo de eleições. Desta vez somos associados 
ao Ano do Laicato, no qual a Igreja, através do 
documento 105, orienta a atuação dos leigos 

e leigas. Os “cristãos leigos e leigas na Igreja 
e na Sociedade” precisam compreender que 
são “sal da terra e luz do mundo”. Onde co-
meçar ter essa noção senão na própria famí-
lia? Nos ambientes fora de nosso lar apenas 
vivemos quem de fato somos. Então, somos 
motivados a conhecer melhor a pessoa na 
qual pretendemos creditar um voto de con-
fiabilidade para governar a nação; saber mais 
a cerca da família de origem dessa pessoa; 
se há uma prática que seja coerente com os 
princípios humanos e cristãos. O Papa Fran-
cisco afirmou que “não há dúvida que existem 
testemunhos católicos exemplares no cenário 
político, mas nota-se a ausência de correntes 
fortes que abram caminho ao Evangelho na 
vida política das nações”. 

Não podemos deixar de acreditar que de 
uma boa administração do governo de nos-
sas famílias podem surgir os futuros admi-
nistradores políticos do nosso País, de nossos 
Estados e de nossos municípios. A base está 
na lei da casa (economia); onde começamos 
a viver a política. Como os pais, mães e/ou 
responsáveis têm contribuído para uma cons-
ciência mais crítica nas crianças, adolescentes 
e jovens, diante de tantas e rápidas mudan-
ças em nosso cotidiano? 

No zelo por nossas famílias precisamos 
acreditar que somos capazes de melhorar a 
nossa realidade sócio-econômica-política. 
Numa realidade social, apresentada pela 
mídia, que fomenta o individualismo, a indi-
ferença, a intolerância, dita as “normas de so-
brevivência” e tenta destruir o nosso conceito 
de valores, precisamos lembrar do profetismo 
que assumimos em nosso batismo. É necessá-
rio dizer não com a voz e com o voto a ser dado 
nas urnas. Precisamos defender mais os princí-
pios morais e éticos que aprendemos na mais 
tenra idade, no coração de nossa família. Nós 
acreditamos na vida que é gerada no seio de 
nossas famílias e na capacidade que temos de 
governar com justiça, paz e ordem. Precisamos 
acreditar que como “sal da terra e luz do mun-
do” poderemos dar mais sabor, sentido e vigor 
em nossa existência e em nossa nação. 

Paz e bem!

Família e Política
FREI JOSÉ FAUSTINO FERNANDES, TOR ASSESSOR ECLESIÁSTICO DA PASTORAL FAMILIAR

FONTE SENSUMED

Congresso de Oncologia Personalizada 
destacou Inteligência Artificial e 
Cuidados Paliativos

“A Inovação é precedida por conhecimento e 
precisamos desenvolver todo nosso potencial de 
Sabedoria para poder cuidar melhor dos nossos 
pacientes oncológicos. Agradecemos a todos os 
envolvidos nesse evento da Oncologia Amazonense”, 
enfatiza o médico oncologista e diretor da SENSUMED 
Oncologia, Dr. William Fuzita, sobre a realização do 
primeiro Congresso de Oncologia Personalizada no 
Amazonas – I SENCOP, nos dias 16 e 17 de agosto, 
no auditório da Fecomércio, idealizado com a 
finalidade de difundir e democratizar informações aos 
profissionais que vivenciam a realidade da oncologia 
na região. O próximo SENCOP ocorrerá em 2020.

Durante o evento foi apresentado o Instituto 
Sensumed de Ensino e Pesquisa Ruy França 
– ISENP, criado a partir do ideal científico de 
promover o conhecimento e incentivar atividades 
de ensino, extensão e pesquisa na área da saúde, 
com ênfase em oncologia. Foi lançado também o 
Manual de Hipodermóclise, produzido pela equipe 
transdisciplinar da clínica, o qual estabelece 
parâmetros de conduta para indicação, técnica e 
medicamentos padronizados para utilização de 
acesso pela via subcutânea.

Entre os temas apresentados por 
especialistas nacionais, constaram a plataforma 
de inteligência artificial da IBM Watson for 
Oncology; Imunoterapia para o câncer de pulmão; 
Individualização do tratamento inicial do paciente 
com câncer de mama HER2; uso de opioides 
no tratamento de câncer; sequenciamento de 
tratamento do câncer de próstata e de pulmão; 
personalização do tratamento para o câncer; 
novidades e perspectivas para a enfermagem 
oncológica. E entre os especialistas locais, os 
temas foram a cirurgia robótica para o câncer de 
próstata; Tratamento minimamente invasivo para 
os cânceres de mama; câncer de colo de útero 
no Amazonas – um comparativo com o resto do 
Brasil; cuidados paliativos; Nutrição para paciente 
oncológico; entre outros.

saúde sensumed
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TEXTO E FOTOS HIOLANDA MENDES

2ª ação social da 
fundação rio mar 2018

No último dia 18 de agosto, a 
Fundação Rio Mar realizou a sua segunda 
ação social, desta vez na Área Missionária 
São João XXIII, na Escola Municipal 
Antônia da Silva na comunidade união da 
vitória – Tarumã Açú.

Mais de cem moradores 
receberam atendimento odontológico, 
médico, teste de HIV, corte de cabelo, 
palestras sobre estatuto do idoso, 
higienização bucal e uma aula de 
como elaborar o seu currículo, contou 
com a participação do Ministério 
Público e a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Dois médicos da Fundação 
Alfredo da Mata realizaram exames 
dermatológicos, com o objetivo de 
verificar a causa de lesões presentes 
na pele dos moradores atendidos. 

FUNDAÇÃO RIO MAR 
A Fundação Rio Mar, entidade 

sem fins lucrativos, que pertence 
a Arquidiocese de Manaus tem por 
objetivo evangelizar através dos 
meios de comunicação social da igreja 
católica, e realiza periodicamente 
ações em prol das comunidades e 
instituições.



REPORTAGEM

TEXTO E FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

FAMÍLIA 
ESCOLA DA ÉTICA E MORAL, 
FORMANDO AUTÊNTICOS CRISTÃOS
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Promover o encontro de famílias e discutir 
questões sobre a moral da família cristã 
foi o objetivo do 7º. Fórum da Pastoral 
Familiar, realizado no dia 28 de julho, no 

Centro de Convenções do Amazonas – Vasco 
Vasques, reunindo mais de 300 pessoas para 
tratar de questões latentes nas famílias nos 
dias atuais, a partir da temática central que foi 
“Família cristã: escola da ética e da moral”.

Dom Sergio esteve no encontro e profe-
riu algumas palavras de estímulo às famílias 
presentes, pois elas têm papel fundamental 
na formação de cristãos comprometidos com 
o bem e honestos. Afirmou ser a família lugar 
de perdão, de respeito, de formação, de oração, 
de centralidade em Deus e de paz, como res-
posta a um tempo de tanta violência, a família 
precisa ser o lugar onde se aprende a propagar 
a paz, a honestidade, pra isso ela tem que ser 
lugar de amor, de afeto, de união, de pequenos 
gestos de carinho para com todos. Parabenizou 
pelo fórum que reuniu tantas pessoas, e isso 
indica o quanto a pastoral é viva e atuante 
na Arquidiocese de Manaus e tem trabalhado 

para alcançar muitos que precisam de uma 
orientação para que suas famílias sejam berços 
de verdadeiros cristãos.

O coordenador arquidiocesano da Pastoral 
Familiar, Manoel Ramos, afirmou que a temá-
tica abordada foi forte e de grande significado 
para todos os presentes, e espera-se que eles 
possam aprofundar nas bases, ou seja, nas 
comunidades, áreas missionárias e paróquias 
de cada um, e principalmente nas suas famí-
lias. “Nós reclamamos tanto dos políticos pela 
desonestidade, mas este saiu de uma família, 
e, a esse exemplo, cabe a nós preparar nossos 

filhos para que no futuro tenhamos pessoas 
mais honestas, cristãs, com mais esperança e 
fé, a frente de nossa cidade, estado e país”, afir-
mou Manoel Ramos.

No período da manhã, ocorreram as pales-
tras “Família: escola da ética e da moral”, profe-
rida pelo Frei José Faustino, vigário da Paróquia 
São Jorge e assessor eclesiástico da Pastoral Fa-
miliar Arquidiocesana; “Formar bons cristãos e 
honestos cidadãos”, pela psicóloga Selma Me-
deiros, atuante na Pastoral da Criança e no Ser-
viço de Atendimento Familiar da Arquidiocese 
de Manaus (SAPFAM); e “Filhos melhores para 
o mundo ou mundo melhor para os filhos”, 
ministrada pelo casal Flávia e Afrânio Soares, 
do movimento Encontro de Casais com Cristo 
(ECC) e Pastoral Familiar do Regional Norte 1.

Durante o encontro, no período da tarde, 
ocorreram peça teatral com jovens da Pastoral 
da Juventude, e cinco oficinas com conteúdo 
de grande valia para melhor conduzir as famí-
lias rumo ao cumprimento da missão de for-
mar cristãos verdadeiros para contribuir para 
melhorar o mundo em que vivemos.



CIDADANIA

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

FONTE CNBB

O Teatro Amazonas tem servido como marco 
para dar visibilidade à realidade do tráfico de 
pessoas, e assim encerrar na cidade de Manaus a 
Semana Coração Azul. Uma peça de teatro feita 
pelos jovens do Projeto Oséias, assim como a 
abordagem às pessoas que passavam em torno e 
que se mostraram muito receptivas, possibilitando 
um diálogo e informação, foram as atividades 
desenvolvidas pelas instituições presentes.

No dia 30 de julho foi o Dia Mundial de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela 
Assembleia Geral da ONU para marcar a data de 
aprovação do Plano Global de Combate ao Tráfico 
de Pessoas. Com esse motivo, na semana em torno 
a essa data foi celebrada a Campanha Coração Azul, 
com o propósito de sensibilizar para despertar a 
sociedade em relação às vítimas e encorajá-la a 
participar do enfrentamento ao tráfico de pessoas.

A Campanha, que acontece em vários 
países do mundo, foi assumida no Brasil pelo 
Ministério da Justiça no ano de 2013. Cada ano 
vem crescendo o número de instituições, grupos 
e estados que assumem esta campanha para dar 
visibilidade ao tráfico de pessoas. No Amazonas, 
um dos estados onde o tráfico de pessoas é maior 
em todo o Brasil, a campanha foi coordenada 
pela Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos 
do Amazonas (SEJUC), em parceria com a 
Secretaria de Estadual de Educação (SEDUC), a 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o 
Projeto Oséias e a Rede Um Grito pela Vida.

Como conta Roselei Bertoldo, da Rede Um 
Grito Pela Vida de Manaus, “durante essa semana 
aconteceram diversas atividades, como o processo 
de sensibilização e prevenção junto a cinco escolas, 
uma abordagem numa casa abrigo com os povos 
indígenas Warao e os migrantes venezuelanos que 
ali moram, onde a gente conseguiu sensibilizar, 
informar e alertar as pessoas sobre esse crime, 
principalmente o tráfico de pessoas para o fim 
de exploração sexual, trabalho escravo e adoção 
irregular, também o desaparecimento de crianças, 
que na cidade de Manaus é elevado”.

Semana Coração Azul leva 
Amazonas a refletir sobre 
o Tráfico de Pessoas

CNBB

DOM JOSÉ IONILTON LISBOA DE OLIVEIRA, SDV BISPO DA PRELAZIA DE ITACOATIARA

eleição 2018
IMPORTÂNCIA DO VOTO

V ivemos no Brasil mais um ano de 
eleições: vamos através do VOTO 
eleger quem vai governar os Esta-
dos e o País, bem como nossos re-

presentantes nas Assembleias Legislativas, 
Câmara Federal e Senado.

Em sua mensagem para as Eleições 
deste ano a CNBB afirma: “Nas eleições, não 
se deve abrir mão de princípios éticos e de 
dispositivos legais, como o valor e a impor-
tância do voto, embora este não esgote o 
exercício da cidadania”.

O voto não esgota o exercício da cida-
dania, mas tem um valor fundamental para 
que consigamos manter o Brasil vivendo a 
democracia. Por isto, a Igreja nos incentiva 
a exercer este nosso direito de votar.

Nosso Voto deve ser CONSCIENTE (sa-
ber em quem estou votando, procurar 
conhecer os candidatos, seus partidos, 
seus projetos); LIVRE (votar em quem 
queremos e não em quem alguém manda; 
não vender o voto, pois é crime pela lei 
9840/1999); RESPONSÁVEL (votar saben-
do que meu voto pode ajudar a construir 
o bem comum e não votar pensando em 
tirar vantagens pessoais, para nossa famí-
lia ou para nosso grupo de amigos).

Nosso compromisso deve ser vivido em 
três momentos: o ANTES (“conhecer e ava-
liar as propostas e a vida dos candidatos, 

procurando identificar com clareza os in-
teresses subjacentes a cada candidatura” – 
Mensagem da CNBB para as Eleições/2018); 
DURANTE (comparecer às urnas e votar 
de forma consciente, livre e responsável); 
DEPOIS (acompanhar os eleitos para que 
possam cumprir o que prometeram, pro-
movam políticas públicas para melhorar a 
qualidade de vida da população, especial-
mente dos mais pobres e marginalizados, 
apliquem corretamente o dinheiro público, 
sendo transparentes e combatendo a cor-
rupção; ajudem no controle social das con-
tas públicas, participem dos Conselhos Pari-
tários, acompanhem o poder legislativo nos 
três níveis: municipal, estadual e federal).

Procuremos estudar a Mensagem da 
CNBB para as Eleições/2018 e a Cartilha de 
Orientação Política “Os cristãos e as eleições 
2018”. Busquemos informações na Comuni-
dade, Paróquia ou Pastoral.

Merece ainda nossa atenção a Carta 
do Fórum Nacional das Pastorais Sociais, 
datada de 3 de agosto de 2018. Nesta carta 
lemos: “Sabemos que a política se faz no co-
tidiano, mas neste ano eleitoral, precisamos 
ter um papel mais ativo, enquanto mulhe-
res e homens cristãos... É preciso esclarecer 
sobre a importância e responsabilidade 
com o voto, que é dever, mas também di-
reito conquistado”. 
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E uler Esteves Ribeiro, homem de bem, ca-
tólico, pai de família, tornou-se um gran-
de médico, e experimentou o trabalho na 
política, momento no qual trouxe para 

o Amazonas grandes conquistas na área da 
saúde, depois criou em 2007, a Universidade 
Aberta da Terceira Idade (UNATI), desenvol-
vendo um belíssimo trabalho junto aos idosos 
desde 2007.

Nasceu no interior do Amazonas, em Ita-
coatiara, no dia 31 de julho de 1941, filho de 
José Meneses Ribeiro e de Darlinda Esteves 
Ribeiro. Morou no município de Parintins, em 
Manaus e foi para Santarém – Belém estudar 
no Colégio Americano Dom Amando, depois 
foi para o Seminário Capuchinho, mas já sabia 
que não seria padre, pois sempre soube que 
sua vocação era para medicina. Fez vestibu-
lar para medicina na Universidade Federal do 
Pará e concurso para o Banco do Brasil, sendo 
aprovado nos dois. Estudou medicina e formou 
em 1967. Fez residência em Anestesiologia no 
Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo; 
depois fez treinamento em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na Pensilvânia – EUA e estudou 
tisiopneumologia. Na década de 1970, o então 
Ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado, 
nomeou Dr. Euler o Coordenador do Programa 
de Controle da Tuberculose na Amazônia, onde 
atuou por sete anos e reduziu a prevalência de 
tuberculose de 90 por um mil, para 13 por um 
mil. Aceitou o convite da Organização Pan-A-
mericana de Saúde (OPAS) para atuar no Con-
trole de Moléstias Transmissíveis em Santa Fé, 
na Argentina. 

No retorno para Manaus, ingressou na po-
lítica, em 1984, aceitando o convite do então 
governador Gilberto Mestrinho para assumir a 
Secretaria de Saúde do Estado, por sete anos. 
Dr. Euler conta que na época revolucionou a 

saúde no Estado, colocando equipes de saúde 
em todos os municípios e construído 37 hos-
pitais no interior, o Pronto Socorro 28 de Agos-
to, 40 postos de saúde na cidade de Manaus 
e articulou para trazer ao Brasil a vacina BCG 
intradérmica que foi aplicada a primeira vez 
em Manaus. Também foi eleito Presidente do 
Conselho Nacional de Saúde por todos os Se-
cretários de Estado e ajudou a implantar o SUS 
em todo o Brasil. 

Com o sucesso da administração na saúde, 
em 1989 foi eleito Deputado Federal, ficando 
por três mandatos e no último mandato foi es-
colhido por Ulisses Guimarães relator da reforma 
da Previdência da Constituição de 1988. Em vis-
ta disto, especializou-se em Geriatria para poder 
fazer a lei que beneficiaria os idosos. Ao terminar 
seu mandato, deixou a política e foi para a PUC 
de Porto Alegre por 4 anos para fazer mestrado e 
doutorado em Geriatria e Gerontologia. 

Ao retornar para Manaus trouxe o proje-
to da Universidade Aberta da Terceira Idade 
(UNATI) que foi aprovado no Conselho da Uni-
versidade do Estado do Amazonas (UEA) como 
uma universidade associada, desde novembro 
de 2007, e em 11 anos já ofereceu 40 cursos, 
totalizando 5 mil vagas, para pessoas a partir 
dos 60 anos de idade. Também promoveu mais 
de seis cursos de pós-graduação em Geronto-
logia e Saúde de Idosos, tendo formado 360 
Gerontólogos para a rede pública da saúde da 
capital e interior. Agora, a UNATI tornou-se 
Fundação, sendo a primeira Universidade real 
voltada para idosos, tendo Dr. Euler Ribeiro o 
seu reitor. É autor de 11 livros sobre o envelhe-
cimento, e hoje realiza muitas pesquisas sobre 
o envelhecimento do homem da floresta, com 
parceiros nacionais e internacionais. 

Dr. Euler casou-se com a sua namorada de 
infância a Ednéa Aguiar Maia Ribeiro, sociólo-
ga e médica, com quem já celebrou 50 anos 
de matrimônio. Com ela teve dois filhos Gizela 
(procuradora municipal) e Euler Filho (cirur-
gião plástico), e ganhou cinco netos Gabriel, 
Giulia, João Lucca e Euler Neto. 

Além de médico, pai e avô, Dr. Euler tam-
bém é muito atuante na igreja católica em 
especial na comunidade da qual faz parte, a 
Nossa Senhora da Amazônia, que fica locali-
zada no bairro Tarumã, auxiliando e muito o 
padre Reneu Stefanello, seu primeiro pároco, 
que faleceu recentemente. 

VIDA E FÉ

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO 
FOTOS ARQUIVO PESSOAL DE DR. EULER

De médico, político
Euler Ribeiro
a reitor de universidade para a terceira idade

12  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • SETEMBRO •  2018



#Competentes 

Assim a gente 
transforma o mundo

#Competentes 

MATRÍCULAS
ABERTAS
Educação Infantil 5 anos

Ensino Fundamental 1º ao 9º EF

Ensino Médio 

Fone: (92) 3248-1834 / 3248-1756 / 3249-2568

Av. Cosme Ferreira, nº 5122, Zumbi / Cep: 69.083-000 / Manaus – AM

e-mail: cdblesteadm@gmail.com / cdblestesecretaria@gmail.com

Aproveite nossas 
políticas de desconto!

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
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CAPA

V
DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI ARCEBISPO METROPOLITANO DE MANAUS

amos falar de política, de partidos, de elei-
ções, de busca de poder, de negociações, de 
campanhas. A maioria das pessoas não se 
envolve com estas coisas e só vai votar no dia 
das eleições para cumprir um dever cívico. 
Não sabe como funcionam os partidos, não 
tem ideia do que sejam as coligações, quo-
ciente eleitoral, cláusula de barreira, e nem se 
interessa em saber se o seu candidato perdeu 
ou ganhou. Simplesmente não acreditam 
mais nos políticos. A longo prazo isto é um 
perigo pois todo poder emana do povo e em 
seu nome é exercido. A democracia é o regime 
que permite que a maioria governe através de 
representantes a quem ela delega o poder. 
Para que isto aconteça organizam-se partidos 
que apresentam propostas de governo, são 
organizadas eleições com regras bem defini-
das e válidas para todos. 

Hoje vivemos uma crise no sistema de-
mocrático no que diz respeito a representati-

vidade. Por isso a necessidade de uma refor-
ma política. No entanto, é isto o que temos. E 
é preciso defender a democracia contra toda 
tentativa de estabelecer um governo ditato-
rial de qualquer espécie. Mas na prática como 
devemos agir? Mais que teoria, vem à minha 
mente a vida de homens e mulheres que são 
ou que foram verdadeiros católicos, por que 
alguns já morreram. Não vou citar nomes 
pois posso cometer injustiças, mas cito o que 
mais conheci, meu pai. Ele foi vereador, vi-
ce-prefeito e prefeito numa pequena cidade. 
Os tempos eram politicamente difíceis pois 
vivíamos numa ditadura. 

O que vi em meu pai e em outros políti-
cos católicos praticantes? Em primeiro lugar a 
honestidade no trato da coisa pública. Não é 
fácil manter-se longe da corrupção. Presentes 
aparentemente inocentes, viagens, recepções 
massageiam o ego das pessoas e amolecem as 
resistências morais levando o jeitinho brasileiro 

Católicos
política

&
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política
& e o favorecimento dos amigos para dentro das administrações e par-

lamentos. Conheço políticos que resistiram a isto. Políticos católicos 
sérios que respeitam a sua Igreja e não usam as suas estruturas e 
instituições em proveito próprio, sabendo distinguir o que é política 
partidária e ideologia, daquilo que está na ordem da fé e da carida-
de. Mantém a comunhão com os pastores e com os outros fiéis. São 
pessoas que querem chegar ao poder e assumem isto. No entanto não 
enxergam o poder como uma oportunidade de enriquecer mas de 
servir as pessoas. Levam em conta os valores familiares reservando 
tempo para os seus e não os envolvendo nos embates. 

É necessário que mais católicos praticantes entrem na políti-
ca filiando-se aos partidos e transformando por dentro o jeito de 
fazer política. É um campo para os leigos e leigas que se sentem 
chamados para a vida pública. A comunidade deve apoiá-los e eles 
não podem perder os laços com ela. A política partidária não é lu-
gar para clérigos, não por ser uma atividade mundana, mas exa-
tamente o contrário. Os clérigos não dependem do voto popular, 
os políticos sim e só este fato já mostra que religião e política se-
guem lógicas diferentes e por isso não devem se misturar. Como são 
realidades que envolvem a vida em todos os seus aspectos sempre 
haverá uma certa tensão, que deve ser resolvida no diálogo racional 
e no respeito à lei. 

Ser político em tempo integral não é para todos e não basta 
querer ser. É necessário ter alguns dons que facilitem a comunicação 
com os eleitores, ser capaz de negociar sem perder os princípios, ter 
capacidade administrativa para ocupar cargos no poder executivo, 
e acima de tudo saber perder e fazer oposição dentro dos limites da 
lei e da moral. Os que não são políticos profissionais deveriam ser 
filiados a um partido político que é quem escolhe os candidatos, 
participar ativamente das campanhas, participando de debates, 
cobrando posicionamento dos mesmos, pedindo votos para quem é 
honesto, comprometido com as causas populares. 

Política é coisa séria, e somos governados pelos políticos. 
Somos todos responsáveis e devemos fazer tudo o que estiver ao 
nosso alcance para termos bons governantes. Votar é fundamental. 
Não há voto perdido. Quem perde vai para a oposição e é sempre 
bom saber quantos eleitores são contra os vencedores. Cada um 
de nós é responsável diante de Deus por aquilo que faz da sua li-
berdade. Somos livres até para perder a liberdade. Não sigamos o 
caminho do medo, mas o da coragem.

Não é fácil 
manter-se longe 
da corrupção. 
Presentes 
aparentemente 
inocentes, 
viagens, recepções 
massageiam o 
ego das pessoas 
e amolecem as 
resistências morais 
levando o jeitinho 
brasileiro e o 
favorecimento dos 
amigos para dentro 
das administrações 
e parlamentos.
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SÍNODO

PE. LUIS MIGUEL MODINO MARTÍNEZ

Um convite a construir 
juntos novos caminhos
SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

No dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco convocava a 
Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos da Pan-Amazônia, 
com o objetivo de “identificar novos caminhos para a evan-
gelização daquela porção do Povo de Deus, especialmente 

dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de 
um futuro sereno, também por causa da crise da Floresta Amazônica, 
pulmão de capital importância para nosso planeta”.

Se inicia assim um processo que vai ter seu ponto culminan-
te em outubro de 2019. Toda a Igreja, especialmente aquela que 
trilha os caminhos e surca os rios da Amazônia, é chamada a fazer 
parte dessa caminhada que pode se tornar um divisor de águas na 
Igreja da Amazônia e na Igreja universal, pois a Amazônia está sen-
do colocada no coração da Igreja.

O tema proposto pelo Papa Francisco é “Novos caminhos para 
a Igreja e para uma ecologia integral”. Todos e cada um de nós so-
mos convidados a entrar na dinâmica de escuta e diálogo, que seja 
possível responder juntos aos desafios que a temática nos oferece, 
seguindo o desejo expresso do Santo Padre, para assim ecoar os 
clamores que brotam do chão amazônico.

Na medida em que sejam realizados encontros de reflexão em 
conjunto, nos diferentes âmbitos, tanto dentro como fora da estrutura 
eclesial, maiores serão os argumentos para poder encontrar melhor o 
rumo a seguir. Nesse sentido, o documento preparatório, apresentado 
no último 8 de junho, nos oferece os instrumentos para aprofundar nes-
se processo, insistindo em seu preâmbulo na necessidade de “escutar 

os povos indígenas e todas as comunidades 
que vivem na Amazônia, como primeiros 
interlocutores deste Sínodo”.

O Sínodo é para mim, para você, 
para todos nós, moradores das 
comunidades, tanto do interior 
como das cidades, também para 
quem caminha nesta Igreja que 
peregrina em Manaus. Por isso, é 
necessário se organizar, estudar 
o documento preparatório, que 
se divide em três partes corres-
pondentes ao método “ver, julgar 
(discernir) e agir”, e que nos propõe 
um conjunto de perguntas que, sendo 
respondidas, vão ajudar decisivamente 
no avanço do processo sinodal e encontrar 
assim a missão específica da Igreja hoje, diante 
das diferentes situações que fazem parte da realidade 
Amazônica e daqueles que nela habitam.

Nossas comunidades, áreas missionárias, paróquias são 
convidadas pelo Papa Francisco para compartilhar experiências, vi-
vências e sonhos, bem como proposições para construir juntos uma 
Igreja com rosto amazônico e um mundo melhor para todos e todas. 
Sejamos protagonistas de um futuro feito em mutirão!
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MISSÃO

O Projeto Gente Grande (PGG) iniciou 
em junho de 2017, no bairro Colônia 
Antônio Aleixo, com adolescentes e 
jovens, na idade entre 14 a 18 anos, 

referenciados pela equipe de Abordagem So-
cial “Criança Não é de Rua”, que diagnosticou 
estes meninos em situação de trabalho infantil 
(em sinais de trânsito) e vulnerabilidade social 
e econômica. O escopo do projeto foi escrito 
por duas pessoas, Simone Sodré, coordenadora 
de Projetos, e Kellen Farias, pedagogo e atual 
coordenador. 

O projeto é uma espécie de curso profissio-
nalizante, que ocorre em duas fases, a primeira 
em quatro ciclos de dois meses cada (Desen-
volvimento Pedagógico, Pessoal, Tecnológico 
e Profissional). A segunda fase contempla as 
oficinas de empregabilidade e os encaminha-
mentos aos processos seletivos. “Nossa meta é 
claro, é dar oportunidade e melhoria de vida a 
todos os nossos adolescentes e resgatar o pro-
tagonismo do jovem na sociedade. Hoje temos 
250 alunos, dos quais dez já foram encami-
nhados para o mercado de trabalho”, explicou 
Kellen, coordenador do projeto.

O PGG é “filho” da Associação Beneficente 
Pequeno Nazareno, fundado em Manaus por 
Tommaso Lombardi e Elaine Elamid, no dia 
13 de dezembro de 2013, uma associação que 
possui o apoio da Arquidiocese de Manaus e 
de organizações parceiras e, tem como fina-
lidade, trabalhar no acolhimento de meninos 

em situação de rua. Segundo Tommaso, o PGG 
traz uma mudança para toda a família, pois é 
um benefício que ajuda os participantes a des-
pertar a prática do trabalho formal, além de 
fazer com que o jovem da comunidade possa 
vislumbrar um futuro diferente e muito melhor 
do que a realidade que se encontra hoje.

“Antes do PGG, esses meninos não teriam 
chance de concorrer a uma vaga de menor 
aprendiz, porque as empresas querem os me-
lhores e sempre procuram nas instituições que já 
são formadoras e com esse curso surge a grande 
mudança, quando nós pegamos aqueles que 
estavam na rua, estavam no tráfico, estavam 
na exploração sexual e dá uma oportunidade 
de aprender esta prática de trabalho que pode 
ajudar no futuro, sem falar que os jovens que 
já começam a trabalhar como jovem aprendiz, 
já contribuem com toda a família, pois passa a 
ajudar com meio salário mínimo e vales alimen-
tação e transporte”, disse Tommaso. 

Projeto Gente Grande
transformando crianças 
da rua em jovens aprendizes
TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO DO PROJETO GENTE GRANDE

objetivos do pgg
Avaliar os jovens com 
vistas a montar um plano 
de acompanhamento 
socioeducativo de acordo 
com o perfil indicado, 
promovendo seu 
desenvolvimento social e 
humano.

Preparar oficinas 
temáticas, palestras 
e cursos frente às 
tomadas de decisões 
na vida profissional.

Encaminhar jovens 
autoconfiantes e preparados, 
com vistas à participação 
nos processos de entrevistas, 
por meio de parcerias com 
empresas que desenvolvam o 
Programa Jovem Aprendiz.



TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Cidade de Deus 
(AMCD) está localizada na rua Papu-
caia, 38 – A, bairro Jorge Teixeira IV. 
É formada por 11 comunidades ecle-

siais que abrangem sete bairros da Zona Leste, 
e pertence ao Setor Dom Luiz Soares Vieira. Foi 
fundada em meados da década de 90 a pedido 
de Dom Clóvis Frainer, Arcebispo de Manaus 
naquela época, que pediu às paróquias do 
centro da cidade que escolhessem uma área 
de missão na Zona Leste de Manaus.

Frei Mário Monacelli foi o grande “des-
bravador pastoral” dessa etapa inicial pelas 
zonas leste e norte de Manaus, no ano 2000 
já havia fundado 29 comunidades, sendo 
a Santa Maria Goretti uma das primeiras e 
depois se tornou Área Missionária, assim 
como outras que futuramente formaram a 
AMCD. A partir de 2001, vários freis deram 
assistência a AMCD e, em 2005, Frei Carlos 
Acácio assume o pastoreio da AMCD, num 
período de dois anos, até que em 13 de abril 
de 2007, Frei Francisco Areque assume, or-
ganizando as comunidades e pastorais exis-
tentes.

Em 2011, iniciou na AMCD a implemen-
tação do Projeto Membro Efetivo (PME), após 
a constatação que a grande maioria dos bati-
zados, não se sente como um membro efetivo 
da igreja, e daí partiu a ideia do projeto que 
possui três colunas: Formação, Espiritualida-
de e Missão. “A meta a que se quer chegar é a 
missão, mas não haverá missão se não houver 
a formação que capacita e a espiritualidade 
que impulsiona, pois a missão é consequência 
do impulso do espírito”, disse Frei Areque.

Atualmente, a Área possui as pastorais 
da Pessoa Idosa (PPI), da Saúde, do Batis-
mo, do Dízimo, dos Coroinhas e da Juven-
tude. Conta com os movimentos dos Casais 
Missionários, Renovação Carismática Cató-
lica (RCC), Ministros da Palavra e Eucaristia, 
Liturgia e Catequese, além dos grupos de 
senhoras, de louvor, música, acolhida. Pre-
senças Missionárias Católicas (PMC) e o Gru-
po de Estudo e Espiritualidade (GEE´s), que 
consiste em um grupo de cinco pessoas que 
se reúnem nas casas, para rezar e estudar a 
doutrina católica, a bíblia e outros assuntos 
relativos a nossa fé.

Sobre o Pároco
Francisco Areque Neto é proveniente 
de uma família humilde e 
trabalhadora. Nasceu em 11 de 
agosto de 1955, em São Paulo de 
Olivença, e recebeu a ordenação 
presbiteral em 23 de maio de 1982. É 
Capuchinho (OFMCap), formado em 
Sagrada Escritura pelo Instituto Bíblico 
de Roma e uma de suas principais 
preocupações como sacerdote, é 
a falta de conhecimento do nosso 
povo católico com relação à religião 
católica. Antes de assumir como 
pároco da AMCD, em 2007, trabalhou 
durante 18 anos na Área Missionária 
Nossa Senhora do Rosário, no bairro 
Japiim. Foi professor de Teologia e 
Sagrada Escritura no Cenesc.
“Eu entrei no seminário Capuchinho 
aos 19 anos, hoje tenho 63. São vários 
anos de vida religiosa e eu posso 
garantir que o resultado é altamente 
positivo. Nunca me arrependi por 
ter deixado a engenharia eletrônica 
para me tornar padre. Sou consciente 
das minhas limitações e também 
das minhas potencialidades, mas 
sobretudo estou certo que tudo é 
graça de Deus. É Ele que chama e 
Ele responde. A vocação é algo tão 
sublime que é até uma ousadia 
alguém dizer que respondeu. Nós não 
sabemos de nada. Nós não fazemos 
nada. Tudo é graça! Venha! Entre de 
cabeça e se deixe conduzir”, disse Frei 
Areque.

para que seja Membro 
Efetivo da Igreja

Trabalhando o cristão

ÁREA MISSIONÁRIA CIDADE DE DEUS
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CULTURACULTURA

CARMEN NOVOA SILVA ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS

Q
uando penso, triste reflexão minha, que as elei-
ções de representantes dos povo desde o mais alto 
cargo cito através do voto democrático, acercam-se. 
Quando penso, triste reflexão minha, que o povo 
desencantado, com os políticos e sabendo que a 
votação não será instrumento de justiça social, mas 
apenas sinônimo de vitória eleitoral elevação de “sta-
tus quo” e todos “legislarão em causa própria” como 
diria Montesquieu. Quando penso, triste reflexão 
minha, lembro que há noventa e cinco anos um jo-
vem de 30 anos, Álvaro Maia, lançou em oratória poé-
tica no Teatro Amazonas o “Canção de Fé e Esperança”, 
“um documento de importância histórica indiscutível 
porque mudaram-se os tempos, mas não se mudaram 
as vontades – o bom combate travado por esse jovem 
dando os primeiros passos na política atacando a cor-
rupção desenfreada continua atualíssimo...” Noventa e 
cinco anos completa “Canção de Fé e Esperança” de Álvaro 
Maia. São passadas exatamente nove décadas da oratória 
e peça poética literária do século passado mais inspirada 
dos anos vinte. Foi em novembro de 1923. O jovem poeta 
Álvaro Maia de 30 anos, faz esse discurso na autêntica ca-
tedral civil de Manaus, o Teatro Amazonas. Portas abertas 
à grande festa cívica ali se encontravam o que de melhor 
havia na intelectualidade, na cultura e na política da épo-
ca. Álvaro Maia falou em nome da mocidade Amazonen-
se. Gravou em perenidade uma página antológica. Mesmo 
hoje, 95 anos depois, ainda pode ser compreendida pela 
atualidade em muito de seus aspectos, principalmente 
sociais. Afinal, para os das gerações posteriores, o que sig-
nifica esse manifesto magnífico através de amazonidade 
do qual o público ficou galvanizado no Teatro Amazonas? 
Um povo dito ético e que honra suas raízes e seus vultos 
heroicos e históricos é um povo que vence os obstáculos 
porque segue os moldes de ancestralidade no que con-
cerne a sentimentos benéficos e humanitários. E um povo 
sadio é feito de sonhos. De sonhos e utopias. Canção de 
Fé... 95 anos – Um sonho de um só é uma quimera ou 
uma fantasia; às vezes até um preâmbulo delirante. Mas 
um sonho compartilhado; feito em unidade, é uma utopia 
coletiva. Um repto possível. Um desafio. Quando Álvaro 
Botelho Maia no Teatro Amazonas discursou CANÇÃO DE 
FÉ E ESPERANÇA dirigia-se a todos e especialmente aos 
jovens. “Repelir sempre com ousadia, os mendigos do 

voto, os negocistas da felicidade do Estado pelas 
cômodas posições do momento... A reabilitação do 
espoliado está em marcha. Não mais protelar direi-
tos, não mais aplaudir leis clandestinas, urdidas em 
segredo, como os pactos que os salteadores preme-
ditam... Desde o operário ao letrado, encontrarão 
alento nos poderes obrigados a empregar os impos-
tos a prol do povo e da terra. Não mais os traficantes 
da fortuna pública.” (Álvaro Maia). Até hoje no interior, 
o indígena seus habitantes e os ribeirinhos, expostos à 
carência de educação, saúde, moradia, saneamento 
básico, isolados da civilização etc. A implantação da 
Zona Franca de Manaus foi a ressurreição econômica 
de um estado que Álvaro Maia em sua espiritualidade 
poética cantava em 1923. Devemos repelir para a sal-
vação da terra, os mendigos do voto. E sacrilégio esse 
clientelismo onde uma prótese dentária, um óculos de 
grau, uma consulta médica, uma cesta básica, compra 
o voto dos ignorantes, sobretudo nas favelas e interiores 
miseráveis, para alcançarem um cargo político elevado 
por meios escusos. De uma vez por todas, considerar o 
voto como sacramento radical da vida civil. Temos que 
resgatar o canto de Álvaro Maia.

CANÇÃO DE FÉ...
Atual após 95 anos
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JUVENTUDE

O Brasil passa por uma profunda crise política e a sociedade apre-
senta uma desesperança com o meio político, chegando ao pon-
to de questionar o processo democrático. Nessa situação torna-
-se necessário, cada vez mais, falar da política, enquanto meio 

de transformação social. Há quem diga que os políticos são um reflexo 
da sociedade, pois é ela que os elege. É necessário que a corrupção seja 
combatida no mais simples gesto do dia a dia, ao mais alto escalão do 
governo, não podemos perder a esperança, precisamos acreditar na De-
mocracia e por meio dela fazer a tão esperada mudança social.

Nesse sentido a Pastoral da Juventude (PJ) apresenta aos jovens, 
meios de construir uma sociedade mais justa e fraterna. Se faz necessá-
rio ver a juventude não somente como futuro, mas também como pre-
sente, agentes transformadores da sociedade. Na história do país foram 
os jovens que sempre estiveram à frente das mobilizações sociais, que 
denunciavam a corrupção ou atuavam na reivindicação dos direitos. 

A PJ, ao longo de seus 40 anos, foi uma verdadeira escola de fé e 
liderança, formando inúmeros líderes nas comunidades, despertando 
nos jovens a sua vocação, seja para a vida religiosa ou para uma vida 
ativa na política. 

Um dos projetos políticos da PJ é “Juventude quer viver” por meio de 
roda de conversa, junto às bases e grupos de jovens, promove o debate 
e o diálogo político, apresentando a real necessidade de uma reforma 
política, indicando caminhos de solução a serem seguidos. A PJ acredita 
que por meio de formações o jovem se capacita a fim de se tornar prota-
gonista da sua própria história, e assim mudar sua realidade e a dos que 
vivem à sua volta, e a comunidade. Nesse sentido, no mês de agosto a PJ 
do Regional Norte 1 realizou em Manaus um curso de políticas públicas 
para a juventude amazônica, empoderando os nossos jovens a ocupar os 
espaços políticos em nossa sociedade. 

São notórias as campanhas realizadas pela PJ, a fim de promover a vida 
da juventude, denunciando os extermínios de jovens em nossas periferias, 
a violência por questões de gênero, campanhas essas que despertam para 
uma realidade latente em nossa sociedade, e que ela finge não ver. 

A PJ luta pela tão sonhada civilização do amor, a construção do reino aqui e 
agora, nos passos de Jesus Cristo Libertador. A transformação da sociedade e ga-
rantia dos direitos se dá por meio da Democracia, por isso reforçamos a luta para 
que os direitos democráticos contidos na Constituição Federal sejam garantidos. 

Paz e Bem!

POR ANDREY MARCELO COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE – SETOR AVENIDA BRASIL

ESCOLA DE FÉ
E LIDERANÇA PARA A JUVENTUDE



G I R O  P A S T O R A L

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO LUCAS 
RECEBE VISITA PASTORAL DE D. JOSÉ

TEXTO ÉRICO PENA  
FOTO ARQUIVO/ÁREA MISSIONÁRIA SÃO LUCAS

De 15 a 18 de agosto, o bispo auxiliar de 
Manaus, Dom José Albuquerque, realizou a 
visita pastoral à Área Missionária São Lucas, 
composta por oito comunidades eclesiais 
pertencentes ao setor Pe. Pedro Vignola da 
Arquidiocese de Manaus. Na programação 
estavam incluídas reuniões com o Conselho 
Pastoral, com os agentes da Pastoral do 
Dízimo e Equipe Administrativa, com a 
coordenação da Pastoral Familiar, Catequistas, 
Pastoral da Pessoa Idosa, Legião de Maria, 
Terço dos Homens; Celebrações eucarísticas 
e encontros com o pároco Pe. Carlos Eduardo 
dos Santos e Diáconos que atuam na Área.

De acordo com Dom José, foram quatro 
dias intensos, mas que cumpriu o objetivo 
de estreitar os laços fraternos entre o bispo a 
Região Episcopal, culminando na Celebração 
Eucarística no dia 18, com o encerramento da 
Semana da Família e envio dos Coroinhas que 
servem nas comunidades da Área Missionária. 

MANAUS É REPRESENTADA EM 
ENCONTRO MUNDIAL DAS EQUIPES 
DE NOSSA SENHORA EM PORTUGAL 

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  
FOTO ARQUIVO PESSOAL DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

A Arquidiocese de Manaus esteve 
representada no 12º Encontro Mundial do 
Movimento das Equipes de Nossa Senhora (ENS), 
ocorrido no Santuário de Fátima, em Portugal, 
de 16 a 21 de julho, com o tema “Reconciliação, 
sinal de amor”. Dom José Albuquerque, bispo 
auxiliar de Manaus e Conselheiro Espiritual 

do ENS há 18 anos, participou deste evento 
acompanhando uma delegação com 50 pessoas, 
dentre casais e conselheiros espirituais. Ao todo 
foram 9 mil participantes dos cinco continentes, 
representando 85 países.

“É simplesmente maravilhoso poder 
testemunhar a dedicação e o empenho de toda 
a equipe que organiza um encontro como este. 
Me toca muito ouvir testemunhos de casais de 
várias partes do mundo, trazendo sempre uma 
mensagem de esperança. Tudo é muito bonito 
e tocante (as celebrações, as reuniões, o tema 
que aprofundamos, os momentos litúrgicos e 
celebrações, isso tudo nos estimula (sacerdotes 
e conselheiros espirituais) a estarmos juntos 
dos casais e podermos apoiá-los sempre”, disse 
o bispo auxiliar de Manaus.

MISSA DOS CATEQUISTAS 
ACONTECE NA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE MANAUS

TEXTO ÉRICO PENA

Centenas de catequistas das diversas 
paróquias e áreas missionárias pertencentes 
à Arquidiocese de Manaus, reuniram-se 
na manhã de 19 de agosto, na Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, 
para celebrar o dia do catequista com missa 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, e concelebrada 
pelo pároco, Pe. Hudson Ribeiro.

Na ocasião, também foram entregues 
os certificados para os 24 catequistas que 
concluíram o curso da Escola Catequética. 
“Hoje foi um dia especial não só pela missa 
em homenagem aos catequistas, mas 
também por estamos concluindo a formação 
da segunda turma da Escola Catequética, que 

acontece durante dois anos, e é aberto para 
todos os catequistas de Manaus que queiram 
se aperfeiçoar na formação metodológica, 
bíblica, pastoral e litúrgica”, disse Vitória de 
Souza, uma das coordenadoras da Equipe 
Catequética Arquidiocesana.

COROINHAS, ACÓLITOS E 
CERIMONIÁRIOS CELEBRAM SÃO 
TARCÍSIO 

TEXTO ÉRICO PENA

Cerca de 800 acólitos, coroinhas e 
cerimoniários participaram na manhã do dia 
18 de agosto da celebração em honra a São 
Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, realizada na 
igreja Divino Espiro Santo, localizada na Rua 
Mascarenhas de Moraes – Coroado 2. A missa 
foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo pároco, Pe. Ângelo Ferreira, Pe. Ricardo 
Pontes e Pe. Leonardo Santos, que é o assistente 
eclesiástico da Pastoral do Coroinhas.

Dom Sergio em sua homilia deu ênfase 
à comemoração do dia de São Tarcísio (15 de 
agosto) e falou da importância dos coroinhas 
que servem o altar que é Cristo, depois passou a 
palavra a Juan Gabriel, Coordenador da Pastoral 
do Coroinhas, que falou dos desafios e conquistas 
da equipe da coordenação.
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FORMAÇÃO SOBRE O DÍZIMO 
NA REGIÃO EPISCOPAL NOSSA 
SENHORA DOS NAVEGANTES

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Aconteceu no dia 5/8, no Studio 5 – 
Centro de Convenções, uma formação para 
cerca de 600 agentes da Pastoral do Dízimo 
da Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes, 
que compreende os setores Sta. Rita de Cássia, 
Maria Mãe da Igreja, São José Leste, Dom 
Luiz Soares, Rio Solimões. O evento contou 
com dois momentos formativos, um com o 
padre Leudo Santos, assessor eclesiástico 
desta pastoral, a respeito da espiritualidade 
do dízimo, e depois com o bispo auxiliar e 
vigário episcopal da Região Nossa Senhora 
dos Navegantes, Dom Tadeu Canavarros, 
que tratou do documento 106 da CNBB – O 
Dízimo na Comunidade de Fé, que dá algumas 
orientações e propostas sobre a atuação, em 
especial do leigo que tem papel fundamental 
na evangelização por meio do dízimo. 

DOM LEOMAR BRUSTOLIN 
MINISTRA CURSO SOBRE INICIAÇÃO 
CRISTÃ EM MANAUS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Apresentar um conteúdo e uma 
metodologia que permitem levar a todos a 
progressiva compreensão e a vivência da fé na 
vida pessoal e comunitária. Esta foi a proposta 
do curso Catequese de Iniciação à Vida Cristã, 
promovida pela Livraria Paulinas, nos dias 
27, 28 e 29 de julho, no Auditório Mãe Paula 
– Centro de Formação da Arquidiocese de 
Manaus (Cefam), tendo como público-alvo 
padres, religiosos, catequistas, agentes de 
pastoral. Este curso teve a assessoria de 
Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Porto Alegre, doutor em 
Teologia Sistemática, professor na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), escritor e autor da coleção “Casa da 
Iniciação Cristã”.

Dom Leomar explicou que a questão 
principal trabalhada foi a forma de 
transmitir a fé aos mais jovens e se estes no 
processo de catequese estão se tornando 
discípulos ou apenas adeptos. Dom Leomar 
ainda destacou que os participantes já estão 
percorrendo um bom caminho no trabalho 
de IVC e além da formação, foi importante 
escutar quem está junto às crianças e jovens 
em processo de conhecer a igreja através da 
catequese. 

FIÉIS CELEBRAM SANTO AFONSO DE 
MARIA LIGÓRIO 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Centenas de fiéis celebraram na noite 
do dia 1º de agosto, a festa de Santo Afonso 
de Maria Ligório, bispo e doutor da igreja, 
criador da Congregação dos Redentoristas 
que ofereceu sua vida para anunciar a copiosa 
redenção aos pobres e abandonados. A 
celebração foi realizada na paróquia cujo o 
santo é padroeiro, situada na Av. Constantino 
Nery, Flores, sendo presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus Dom Sergio 
Castriani, concelebrada pelo pároco, Pe. Gilson 
da Silva, auxiliados pelo diácono Ronnie 
William.

Dom Sergio comentou durante a homilia 
a respeito da estrutura da igreja, que nunca 
passa despercebida. “Não se consegue 
esconder a igreja de Santo Afonso, todos que 
cruzam o complexo viário que une a zona 

norte ao centro não podem deixar de ver a 
grande cruz feita de gigantescos favos de mel. 
A cruz onde aconteceu o mistério da nossa 
redenção, mistério central na vida de Santo 
Afonso e seus seguidores, por esta razão 
chamados redentoristas”, comentou.

ARCEBISPO E SACERDOTES SÃO 
HOMENAGEADOS NA CMM PELO 
DIA DO PADRE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) 
realizou na tarde do dia 2 de agosto, uma 
solenidade inédita: pela primeira vez 
prestou uma homenagem ao Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Eduardo Castriani, e aos sacerdotes do 
clero de Manaus, pela passagem do dia 
do padre, que se comemora no dia 4 de 
agosto. A iniciativa foi do vereador Dr. Daniel 
Vasconcelos e tem por objetivo reconhecer 
em forma de homenagem, todos os serviços 
que os sacerdotes prestam à sociedade.

Além de Dom Sergio e do vereador 
Daniel, também foram chamados para 
compor a mesa, os padres Alexsandro 
de Freitas e Amarildo Luciano; e o Bispo 
Auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros. 
No plenário, cerca de 20 padres estiveram 
presentes e não escondiam a alegria de 
estarem comemorando o seu dia de uma 
maneira tão especial. “É bom recebermos esta 
homenagem. Faz bem ver o nosso trabalho 
reconhecido. Por que somos felizes no nosso 
sacerdócio. Nos realizamos no ministério de 
santificar quando celebramos os sacramentos. 
Sentimos uma imensa alegria quando 
presidimos a Eucaristia, quando confortamos 
os doentes com a Unção e, quando em nome 
da Igreja e por mandato de Cristo, perdoamos 
pecados. Pedimos a Deus que santifique o 
clero, pois o mundo precisa de santidade e o 
bem do povo é a nossa maior preocupação”, 
disse Dom Sergio.

GIRO PASTORAL
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MISSA MARCA ABERTURA DO MÊS 
VOCACIONAL E COMEMORAÇÕES 
PELOS DIAS DO PADRE E DOS PAIS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Uma noite de muita alegria e 
comemorações. Foi o que se viu na celebração 
presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom José 
Albuquerque, na Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora da Conceição, no dia 4 de 
agosto. A santa missa não só marcou a 
abertura do mês vocacional, mas também 
comemorou o dia do padre e o aniversário 
de 22 anos de ordenação sacerdotal de Dom 
José e padre Zenildo Lima, atual Reitor do 
Seminário São José, e que também estava 
presente, concelebrando. 

Durante a homilia, padre Zenildo 
relembrou quando ele, Dom José e Pe. 
Geraldo Bendaham, há 22 anos, estavam 
sendo ordenados. Falou da experiência que 
eles têm vivido que vai enriquecendo seu 
ministério sacerdotal. Como em agosto 
também se comemora o dia dos pais, todos 
os pais que estiveram presentes foram 
homenageados.

FESTEJOS EM HONRA A CRISTO 
LIBERTADOR ENCERRAM COM 
MISSA SOLENE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Procissão e Missa marcaram o 
encerramento dos festejos em honra ao 
padroeiro da Paróquia Cristo Libertador, 
localizada no bairro da Compensa 1. 
A celebração ocorreu na noite de 5 de 
agosto, e foi presidida pelo arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, e concelebrada com o pároco, Pe. 
Padre Antônio Carlos Libânio Fernandes 
Filho, mais conhecido como Pe. Tonico. “Para 
mim é uma grande honra tem o senhor em 
nosso meio, finalizando com chave de ouro 
nossos festejos. És para mim um exemplo 

de pai e pastor e sou muito grato por tudo 
que tens feito por mim, desde quando ainda 
morava em Tefé”, disse o pároco em tom 
emocionado.

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA É 
TEMA DE MESA REDONDA DO 
SEMINÁRIO CLÁUDIO PERANI

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 150 pessoas, 
entre religiosos e leigos, participaram 
na manhã de 9 de agosto, da Roda de 
Conversa “Sínodo para a Amazônia: 
Possibilidade e limite na Igreja hoje”. O 
evento, realizado no Instituto de Teologia 
Pastoral e Ensino Superior (ITEPES) fez 
parte do Seminário Cláudio Perani, que 
teve por tema “Legado Profético – Desafios 
e Perspectivas”, realizado pelo Serviço 
Amazônico de Ação, Reflexão e Educação 
Socioambiental (SARES), em parceria com 
a Equipe Itinerante Intercongregacional e 
Interinstitucional e o Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), que ocorreu entre os dias 
8 e 11 de agosto.

Durante a mesa redonda, foram 
debatidos novos caminhos para uma Igreja 
com rosto amazônico. Entre os participantes 
estiveram: o salesiano indígena Justino 
Sarmento Rezende, assessor do Sínodo 
da Amazônia; Francinara Martins, 
Coordenadora Geral da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (COIAB); Marcivana Rodrigues 

Paiva, representante da Coordenação dos 
Povos Indígenas de Manaus e Entorno 
(COPIME); Francisco Loebens, Membro do 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Pe. 
Ricardo Castro, Diretor do ITEPES; e Pe. Paulo 
Tadeu, coordenador do SARES. A mediação 
foi feita por Patrícia Cabral, das CEBs do 
Brasil e presidenta do Conselho do Laicato 
da Arquidiocese de Manaus.

NATALÍCIO
Pe. Pedro Gabriel de O. Neto 1
Diác. José Messias Alencar 2
Diác. Roberto Morais da Silva 2
Pe. Bento Pavão 5
Diác. Ricardo Cesar Lopes Pereira 5
Pe. Antonio Kleber Guilherme de Farias 9
Diác. Armando Borges Filho 10
Frei Alex Assunção da Silva 14
Pe. José Rodrigues Pessoa (Zezé) 19
Pe. Matheus Ferreira 20
Pe. Silas Silva 21
Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva 23
Pe. Leonardo dos Santos Silva 25
Frei John Of God Machado Araujo 30

ORDENAÇÃO

Pe. Thiago José Barbosa 4
Pe. Mário Missiato 5
Pe. Eliton Pagnussato 9
Pe. Ricardo Gonçalvez Castro 23
Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado 26
Pe. José Alcimar Souza de Araújo 29
Frei John Of God Machado Araujo 30

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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ARCEBISPO DE MANAUS COMEMORA 
20 ANOS DE EPISCOPADO 

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Gratidão, reconhecimento e carinho 
marcaram a missa pelos 20 anos de ordenação 
episcopal do arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, ocorrida na noite 
do dia 9 de agosto, na Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora da Conceição. Concelebraram 
cinco bispos, sendo eles Dom Luiz Soares, 
arcebispo emérito; Dom Gutemberg Regis, 
bispo emérito da Diocese de Coari; Dom Paulo 
Romeu, da Diocese de Alagoinha; e os bispos 
auxiliares Dom José Albuquerque e Dom Tadeu 
Canavarros, além de vários padres diocesanos 
e de congregação religiosa que participaram 
desse momento de agradecimento a Deus pela 
missão episcopal do nosso arcebispo.

Dom Luiz Soares foi convidado a fazer a 
homilia, e agradeceu a Deus pelos 20 anos 
de ordenação e por tudo que ocorreu durante 
todos esses anos, sendo cinco deles à frente da 
Arquidiocese de Manaus. Explicou, a partir das 
leituras da missa, o lema “Habitou entre nós” 
escolhido por Dom Sergio, que é uma proposta 
de libertação interior, de liberdade para amar e 
seguir a Deus, a partir da vinda do Filho de Deus, 
Jesus Cristo, o nosso Salvador que se encarnou no 
seio da Virgem Maria. “Seguir Jesus, crer em Jesus 
é um modo de viver bonito que nos faz enxergar 
todas as coisas nos seus devidos lugares. É esse 
o Cristo! Aquele que habitou no meio de nós”, 
destacou o arcebispo emérito, Dom Luiz.

SANTA CLARA É FESTEJADA COM 
MISSA SOLENE NO MOSTEIRO SÃO 
DAMIÃO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO FRANCILMA GRANA

Na manhã de 11 de agosto, aconteceu 
a missa solene em honra à Santa Clara no 
Mosteiro São Damião, das Clarissas Capuchinhas 
Sacramentárias, localizado no bairro Cidade 
de Deus. A missa foi presidida por Dom Sergio 
Castriani e concelebrada por frades capuchinhos.

A homilia ficou a cargo do aniversariante, 
Frei Francisco Areque, que proferiu palavras de 
gratidão por fazer aniversário no dia de Santa 
Clara, a jovem que é modelo para as mulheres 
de todos os tempos, para todos os cristãos. “A 
jovem e a mulher Clara tem algo a nos dizer, 
mesmo após oito séculos, porque ela se deixou 
encher de Deus que quer encher todo mundo, 
que quer que eu e você, onde estivermos, 
sejamos chamados a nos encher de Deus. Temos 
que dar espaço para Deus e também amar as 
criaturas de Deus e viver entre elas, amando-as 
assim como Deus ama”, afirmou Frei Areque.

PARÓQUIA SANTA RITA DE 
CÁSSIA ACOLHE NOVO PÁROCO 
EMPOSSADO POR DOM TADEU

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No domingo em que se comemorou o dia 
dos pais, representantes das comunidades da 
Paróquia Santa Rita de Cássia estiveram reunidos 
na Igreja localizada à avenida Carvalho Leal, 
no bairro Cachoeirinha, na manhã do dia 12 de 

agosto, para acolher seu novo pároco o Frei Juan 
Cruz Vicario Corral e seu vigário, Frei Júlio César 
Hernandez Ramirez, ambos da Congregação dos 
Agostinianos Recoletos. A solenidade de posse foi 
presidida pelo bispo auxiliar e vigário da Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, Dom 
Tadeu Canavarros, concelebrada pelo Monsenhor 
Sabino e pelos freis João e Júlio.

Dom Tadeu, durante a homilia, explicou 
que as leituras dão-nos a certeza de que Deus 
não abandona os seus e dá-lhes o alimento 
do céu para que tenham força de prosseguir 
na caminhada, superando as dificuldades e as 
dores. “Esta deve ser a certeza de todo aquele 
que assume um serviço e que o pão do céu é 
dado a nós por Jesus Cristo e quem o come 
viverá a vida eterna”, explicou o bispo auxiliar.

ARCEBISPO PRESIDE MISSA DE 
ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE 
SANTA CLARA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite deste domingo (12/8), o 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sergio Castriani, presidiu a missa de 
encerramento dos festejos de Santa Clara, 
padroeira da Área Missionária de mesmo 
nome. A Santa Missa começou logo depois 
da procissão realizada nas ruas próximas à 
igreja que ficou lotada de devotos. Esteve 
concelebrando o pároco, Pe. José Cheregato.

Em sua homilia, Dom Sergio destacou o 
lado humano e espiritual de uma das santas 
mais queridas e conhecidas pela sua história 
de amor a Cristo, ao ponto de abandonar as 
mordomias e doar seus bens aos pobres, assim 
como São Francisco de Assis. “Santa Clara, 
largou tudo e escolheu se dedicar a Jesus, no 
amor e no cuidado com os mais necessitados. 
Sendo discípula de Francisco, ela assumiu 
um comprometimento com a vontade de 
Deus, sendo um instrumento para propagar e 
defender a sua palavra”, disse o arcebispo.Peca pelo 
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RUMO À X APA

CONSTRUINDO O PLANO
DE EVANGELIZAÇÃO

PE. GERALDO BENDAHAM

Ocaminho iniciado pela X APA vai afunilando-se na constru-
ção do Plano de Evangelização da nossa Igreja de Manaus. 
Chegamos à etapa da elaboração de um Instrumento de 
Trabalho para orientar os mais de 200 delegados que es-

tarão reunidos no Maromba, em outubro, para definição dos cami-
nhos de evangelização da Arquidiocese. Novamente todas as forças 
da Igreja de Manaus trabalharam a partir de um segundo subsídio, 
identificaram desafios e apresentaram pistas de como enfrentá-los. 
O texto do Instrumento de Trabalho retoma a caminhada que se fez 
até aqui e enriqueceu as constatações que até então haviam sido 
registradas: “Agora é hora de considerar toda esta riqueza de modo 
mais organizado, sistemático e objetivo em vista de um Plano de 
Evangelização que seja operativo e eficaz.

É HORA DE DEFINIR O AGIR! “Oferecemos este Instrumento de 
Trabalho aos delegados da X APA, fruto de centenas de mãos e vozes, 
para que com responsabilidade façamos as necessárias escolhas, prio-
rizando onde se concentrará nossa atuação pastoral”.

O Instrumento de Trabalho é uma ferramenta que orienta os 
delegados sobre sua participação nos dias da Assembleia, convida a 
pensar a Igreja de Manaus em sua totalidade e não somente a partir 
do ponto de vista de um grupo. Insiste o texto: “É preciso pensar a 
partir da Arquidiocese como um todo. Embora sejamos delegados 
de uma pastoral, serviço, movimento ou comunidade, estamos na 
APA para pensar em toda a Arquidiocese. Buscamos discerni-
mento do que deve ser assumido por todos. Não é nosso papel que-
rer convencer na Assembleia que nossa pastoral ou o nosso trabalho 
é o mais importante”.

Os desafios identificados foram reunidos a partir das principais 
ideias sobre a Igreja presentes em todo o pro-

cesso da Assembleia:
• Uma Igreja que caminha e escuta, 

por isso os desafios de atingir lugares mais 
distantes, bem como pessoas que não são 
alcançadas pelo anúncio da Boa Notícia de 

Jesus;
• Uma Igreja que se edifica for-

mando verdadeiras comunidades, 
cuja tarefa permanente, mais do que ou-

tros desafios, consiste em sustentar siste-
maticamente os processos de formação, dos 
batizados, dos engajados, da comunidade;

• Uma Igreja que dá testemunho 
de sua fé com postura ética e proféti-
ca, e por isso se coloca diante dos desafios 
exigem um serviço à vida plena para todos 

os homens e mulheres.
O Instrumento de trabalho retoma a proposta 

de instalação das Regiões Episcopais. Caberá aos delegados 
homologar a aprovação desta proposta de organização da Ar-

quidiocese evidenciando os traços de uma Igreja Sinodal.
• Outras questões também foram levantadas e me-

recerão uma Palavra da Assembleia Diocesana.

A APA, que foi convocada na Caminhada Missioná-
ria de 2017, encerrará uma Etapa na Caminhada 

Missionária de 2018. E este tem sido o caminho 
da APA, um Caminho Missionário!
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A Fermazon completa 25 anos de trabalho 

e sucesso, sendo reconhecida atualmente 

como uma empresa de vanguarda no setor 

metalúrgico. Oferecemos um amplo 

portifólio de produtos como: chapa cortada 

e dobrada em per�l, corte e dobra de 

vergalhões, telha galvalume 0.43, tela para 

alambrado, barras, cantoneiras, tubos, 

metalon, tudo para sua obra. Seguimos 

investindo em produtos e  pessoas, para 

melhor atender e fazer parte das suas 

conquistas.
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     com   seu


