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O Sínodo
para aJuventude

JUVENTUDE
DESAFIOS E INCERTEZAS

PROFECIA
CAMINHADA MISSIONÁRIA CONVIDA A 
TESTEMUNHAR O EVANGELHO DA PAZ

MISSÃO
HUGO CARVALHO – EXEMPLO DE 
JUVENTUDE  A SERVIÇO DA EVANGELIZAÇÃO

VIDA E FÉ



1CELEBRAÇÃO EM HONRA A SANTA TERESINHA
Local: Rua 9, nº 155-B – Alvorada 2
Horário: 19h • Informações: (92) 3238-5190

1 a 14 CÍRIO DE NAZARÉ
Abertura do Novenário: 1 a 12, às 19h
Transladação: dia 13, às 18h – Igreja N. Sra. de Nazaré até 

o Santuário de Fátima • Procissão: dia 14, às 7h30
Local: Av. Mário Ypiranga, 700 – Adrianópolis • Informações: (92) 3622-1566

2 a 4 FORMAÇÃO LITÚRGICA: CELEBRAÇÃO DO 
MATRIMÔNIO 
Assessoria: Irmãs Pias Discípulas e SAL

Realização: Serviço de Animação Litúrgica – SAL
Local: ITEPES – Travessa Maromba, nº 20, Chapada • Horário:19h às 21h
Informações: (92) 99105-2371 / 99368-1607

3 a12 FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Novena, Carreata, Procissão e Missa Campal, dia 12, às 17h
Local: R. Comend. Alexandre Amorim, 341 – Aparecida 

Informações: (92) 3633-5039 / (92) 3633-4759

4  FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO
Missa, às 8h • Bênção Animais, às 9h30 • Procissão, às 17h
Local: Rua Domingos Monteiro, s/n – São Francisco 

Informações: (92) 3611-4606

4  FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO
Missa, às 16h • Procissão, às 17h • Local: Rua Felismino Soares, 
s/n – Colônia Oliveira Machado • Informações: (92) 3088-3173

5 FESTEJOS DE SÃO BENEDITO – ALVORADA
Missa, às 19h • Quermesse, às 21h • Local: Av. N. Sra. Conceição, 771, 
Cidade de Deus • Informações: (92) 99531-4063/ 99157-1360

5 DI@LOGANDO – COMUNICAÇÃO & CULTURA DE PAZ
Palestrante: Maria Helena Marques 
Realização: Pastoral da Comunicação / Arquidiocese de Manaus 

Inscrições: Fundação Rio Mar • Local: Auditório da Fundação Rio Mar – 
Rua José Clemente, 500 – Centro (Largo São Sebastião) • Horário: 18h30
Informações: (92) 3198-0903 e 98457-3333 (apenas Whatsapp) 

5 a14 FESTEJOS N. SRA. APARECIDA – CACAU PIRÊRA
Local: Estrada Manuel Urbano Km 1, nº 34 – Cacau Pirera
Informações: (92) 99146-7913

6 SEMINÁRIO PAULUS DE EDUCAÇÃO – DIÁLOGO ENTRE 
COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Palestra: Escola de valor: significando a vida e a arte de educar

Local: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – Rua Silva Ramos, 833 – Centro
Informações: (92) 3622-7110

7 FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
TERÇO LUMINOSO E MISSA
Tema: “Maria, inspiração do leigo no mundo”

Local: Rua Américo Alvarez, s/n, Japiinlândia – Japiim I
Horário: 8h às 11h • Informações: (92) 3342-1890

16 FESTEJOS DE SANTA EDWIGES – PROCISSÃO E MISSA
Local: Rua Santa Rita, 242 – Aleixo
Informações: (92) 99200-0033

18 FESTEJOS DE SÃO LUCAS – PROCISSÃO E MISSA 
Horário: 18h • Saída da Procissão: Comunidade N. Sra. Rainha 
da Paz – Rua 219, 73, Núcleo 16, Quadra 364, Cidade Nova

Missa: Comunidade S. João Batista – R. 27, s/n, núcleo 4, Cidade Nova 2  
Informações: 3635-6492

19 a  21 X ASSEMBLEIA PASTORAL ARQUIDIOCESANA
Dia 19, às 17h / 20 e 21, às 7h
Local: Centro de Treinamento Maromba, Rua da 

Maromba, 116 – Chapada • Informações: (92) 3212-9029

21 CAMINHADA MISSIONÁRIA NA ARQUIDIOCESE DE 
MANAUS
Concentração: 16h, na Praça Mestre Chico

Início da caminhada: 17h • Missa no Santuário São José
Informações: (92) 99380-3783 Janete Monteiro

26 e 27 CURSO – DÍZIMO BÊNÇÃO DE DEUS
Assessoria: Osório Fonseca Neto
Horário: Dia 26 – 14h às 17h e Dia 27 – 9h às 12h

Local: Paulinas Livraria – Av. 7 de Setembro, 665 – Centro
Informações: (92) 99246-5187
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

No nosso 
plano de 
evangelização a 
juventude ocupa 
o primeiro lugar. 
E no coração 
dos pastores 
também. 

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

aros leitores e leitoras,
Outubro é um mês mariano. Mês do rosário, nele co-

memoramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, a pa-
droeira do Brasil e Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira 
da Amazônia. Também é o mês do Anjo da Guarda, de 
Santa Tereza d´Ávila e de Santa Terezinha, a padroeira 
das Missões. Neste mês somos convidados a alargar os 
nossos horizontes, a ultrapassar fronteiras e dirigir o 
nosso olhar e o nosso coração para aqueles que ainda 
estão fora do projeto salvífico que Deus preparou para 
a humanidade e que nos foi revelado por Jesus. Missão 
é amor pela humanidade. Por isso, a obra missionária é 
em primeiro lugar sempre um gesto de amor. O verda-
deiro missionário coloca-se a serviço daqueles aos quais 
foi enviado. E, mais pelo testemunho que pela palavra, 
anuncia Jesus Cristo.

A missão necessita da oração da Igreja. Uma das pou-
cas coisas que Jesus explicitamente ordenou a seus discí-
pulos que fizessem foi rezar para que o Senhor da Messe 
envie operários. A oração pelas missões e pelos missio-
nários são a prova de que acreditamos que a missão é de 
Deus e não nossa. Se a missão é a razão de ser da Igreja e 
é a sua natureza, então a tarefa missionária deve ser uma 
prioridade na nossa ação pastoral. Quando uma ação é 
prioritária devemos investir nas pessoas, tempo e dinhei-
ro para o sustento dos agentes e para ter as estruturas 
necessárias para que ela possa acontecer e ter continui-
dade. A Santa Sé tem o dever de se ocupar da evangeli-
zação dos povos. Para que isto aconteça é preciso envolver 
toda a Igreja, através da animação missionária. Faz parte 
do esforço para envolver a todos a coleta missionária no 
penúltimo domingo de outubro. Todo o dinheiro das ofer-
tas deste dia, além de outras promoções que podem ser 
feitas, é entregue para as Pontifícias Obras Missionárias e 
nada deve ser retido nas comunidades.

Este ano, outubro será o mês da nossa X APA. Somos 
uma Igreja que quer ser fiel a Jesus. Nossa fidelidade a 
ele exige que façamos constantemente um caminho si-
nodal, que não acontece só na assembleia arquidiocesa-
na, mas em todas as estruturas de comunhão. De nada 
adianta fazemos uma assembleia dinâmica e com mag-
níficas conclusões, se os conselhos de comunidade, de 
área missionária, de paróquia, de setor, das regiões epis-
copais e da arquidiocese não estiverem funcionando. O 
testemunho profético vai sempre ser dom para a Igreja e 
como tal depende da ação divina no coração das pessoas. 
Nenhum carisma é fruto de uma decisão hierárquica. Aos 
pastores cabe acompanhar e discernir a ação do Espírito. 

Neste mês acontecerá, em Roma, a Assembleia Ordiná-
ria do Sínodo dos Bispos. O tema será juventude. No nosso 
plano de evangelização a juventude ocupa o primeiro lugar. 
E no coração dos pastores também. Mas fazemos ainda mui-
to pouco pela juventude, em especial aquela que vive à mar-
gem. Quero reafirmar o meu compromisso com a Pastoral da 
Juventude. Sua metodologia dá protagonismo aos jovens, 
valoriza a pertença à Igreja local, traduzindo a sua experiên-
cia de Deus em engajamento político. As comunidades de 
vida e aliança que surgiram na nossa Igreja precisam de uma 
atenção especial, com muita liberdade, mas também com 
responsabilidade pelos jovens que foram e são atraídos por 
elas em grande número. Os movimentos internacionais têm 
quem cuide, mas queremos que eles vivam em comunhão 
conosco. Em grande parte das nossas comunidades um nú-
mero expressivo de jovens participa regulamente da missa 
dominical. Alguns chegam a participar da equipe de canto e 
são disponíveis quando chamados a ajudar.

Este informativo chegará em suas mãos às vésperas 
de uma eleição. Sejamos espertos e inteligentes na hora 
de votar. Não vote em corruptos notórios! Desta vez se 
errarmos poderemos pagar muito caro.

C
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E X P E D I E N T E EDITORIAL

Somos impelidos 
pelo Espírito 
Santo a fazer da 
nossa vida cristã 
um constante 
êxodo.

E
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

stimado(a) leitor(a) do “Arquidiocese em Notícias”, uma sau-
dação muito especial a você que nos acompanha sempre, em 
cada edição desta nossa revista mensal, preparada com muito 
esmero pra você, pra tua família e comunidade eclesial. Neste 
mês dedicado à animação missionária, somos impelidos pelo 
Espírito Santo a fazer da nossa vida cristã um constante êxodo, 
como abandono do imperialismo do “eu” para encontrar o ou-
tro, e com ele estabelecer um “nós”. Abraão no seu êxodo sai 
em busca de uma promessa de felicidade. Moisés no seu êxodo 
vai além para encontrar Aquele que o chama à uma vida plena 
de significado. E o seu êxodo para onde o levará? Nossa Igreja 
de Manaus neste mês de outubro de 2018, viverá uma expe-
riência exodal. O Espírito Santo convocará nossa Arquidiocese 
de Manaus a ir além, lançar suas redes em águas mais profun-
das (Lc 5,4), para que desta forma a Boa Notícia do Reino de 
Deus chegue a todos para que através Dela todos tenham vida.

Nesta edição, você irá relembrar o que foi notícia em nos-
sa Igreja Local, bem como, a programação pastoral deste mês 
de outubro. Convido você também, de 19 a 21 de outubro, a 
acompanhar toda a cobertura jornalística da X Assembleia 
Pastoral Arquidiocesana, através das nossas Rádios Rio Mar 
FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Rezemos para que Nossa 
Senhora, a Imaculada Conceição, interceda por este Kairós 
que há de ser nossa X APA, para que mais e mais a história 
da missão na Igreja de Manaus seja honrada também pelos 
missionários de hoje e por aqueles de hão de vir. Uma ótima 
leitura para você. 
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profecia

PE. GERALDO BENDAHAM

S FONTE SITE DO VATICANO

O Papa Francisco recebeu no Vaticano 
os participantes da Conferência mundial 
sobre o tema “xenofobia, racismo e nacio-
nalismo populista no contexto das migra-
ções mundiais”.

Tratou-se de um evento ecumênico que 
se encerrou no dia 20 de setembro, em Roma, 
e que foi organizado pelo Dicastério para o De-
senvolvimento Humano Integral, o Pontifício 
Conselho para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos e o Conselho Mundial de Igrejas.

Interesses míopes
O Pontífice constata a manifestação de 

sentimentos que pareciam superados, como 
o medo, o desprezo e até mesmo o ódio 
contra indivíduos ou grupos considerados 
diferentes em virtude de sua pertença étni-
ca, nacional ou religiosa. Sentimentos que se 
manifestam em atos de intolerância, discri-
minação e exclusão. Infelizmente, afirmou 
o Papa, algumas vertentes políticas cedem 
à tentação de instrumentalizar esses senti-
mentos para “míopes interesses eleitorais”.

Todavia, a gravidade desses fenômenos 
não pode cair na indiferença. Francisco pede 
um empenho especial às famílias, aos forma-
dores e educadores e aos agentes da comuni-
cação. A quem tira vantagem econômica deste 
clima de desconfiança, explorando as vítimas 
em novas formas de escravidão, o Pontífice 
pede um “profundo exame de consciência”.

Não só tolerar, mas amar
Já os cristãos têm uma responsabili-

dade a mais em combater as novas formas 
de xenofobia e racismo, em razão de sua 
própria natureza.

O outro, de fato, não é somente um 
ser a respeitar em virtude de sua intrínse-
ca dignidade, mas sobretudo um irmão ou 
uma irmã a amar. Em Cristo, a tolerância 
se transforma em amor fraterno, em ter-
nura, em solidariedade operativa.

Racismo e xenofobia: 
o cristão vai além da 
tolerância, diz o Papa

NOTÍCIAS DO VATICANO

juventude
desafios e incertezas
egundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, os brasileiros ul-
trapassam os 207 milhões de pessoas. Destes, 
um quarto da população brasileira, 51,3 mi-
lhões são de jovens com idade entre 16 e 39 
anos, sendo que 84,8% habitam nas cidades 
e 15,2% no campo. Estes dados são funda-
mentais para o conhecimento da juventude 
brasileira que passa por vários desafios sociais, 
econômicos, culturais e principalmente fami-
liar. Desafios que estão comprometendo a rea-
lização existencial da vida dos jovens. 

Atenta aos desafios da realidade juvenil e 
consciente das rápidas mudanças que exercem 
fortes impactos na vida da sociedade, sobre-
tudo na vida da juventude, a Igreja através 
do Papa Francisco convocou o Sínodo sobre a 
Juventude, cujo objetivo é conhecer melhor 
esta realidade através da escuta dos clamores 
dos jovens. O tema escolhido para este grande 
encontro mundial é “Os jovens, a fé e o discer-
nimento vocacional”.

Os jovens da Igreja do Brasil vão parti-
cipar deste evento eclesial agora no mês de 
outubro 2018 e enviaram suas contribuições 
para Roma através da resposta ao questionário 
de preparação ao Sínodo sobre a Juventude. 
Transcrevo uma parte deste relatório sinteti-
zado pela CNBB que apresenta alguns desafios 
citado pelos jovens.

Jovens de nosso país destacaram a au-
sência de referência, de modelos e líderes; 
crise de orientação; grande diversidade de 
propostas, vozes, estímulos, solicitações e 
pouco discernimento; imediatismo, consu-
mismo e hedonismo; violência, agressivi-
dade, alienação; crescimento do fenômeno 
do agnosticismo e ateísmo entre os jovens; 
vazio e niilismo, o sentimento de descrença 
nas instituições e o vazio existencial, falta de 
uma razão para viver.

Há uma educação tecnicista, sem visão de 
desenvolvimento integral, com séria lacuna 
humana, moral e ética; no mundo das relações 
virtuais, a perda ou o esvaziamento do sentido 
das relações humanas; ruptura entre educa-
ção, formação profissional e emprego; pouca 

oportunidade para o trabalho; ditadura dos 
padrões preestabelecidos pela sociedade.

Falta de sentido para a vida, projeto e 
prioridades; má orientação para o uso dos 
meios de comunicação; consumo de drogas ilí-
citas; falta de perspectiva de sonhos e futuro; 
dificuldade em ouvir, em ter oportunidade de 
falar; inversão de valores e manipulação pelas 
ideologias; fragmentação, descontinuidade; 
mentalidade do “caminho mais fácil”, “jeiti-
nho”, atalho, influxo da cultura da corrupção, 
dispersão psicológica, fuga das relações; de-
mandas com intensidades diferentes: escola, 
saúde, cultura, esportes, lazer, emprego; 
diversos contextos; viver em uma cultura an-
ticristã; pressões e tentações sexuais/pureza; 
crise de identidade e baixa autoestima; falta 
de esperança e de perspectiva de vida.

Há graves desigualdades sociais; crise eco-
nômica; dificuldade de inserção no mercado 
de trabalho; cultura de pouca valorização do 
capital humano; pobreza e falta de dignidade 
de vida básica para grande parte da juventude 
brasileira; pouca qualificação para o mercado 
de trabalho; falta maior investimento no de-
senvolvimento humano do jovem, não somente 
técnico; a violência e o extermínio de jovens, 
especialmente dos mais pobres; ausência de se-
riedade no processo de efetivação das políticas 
públicas em relação aos adolescentes e jovens.

A juventude vive um clima de incerteza, 
de falta de clareza sobre por onde caminhar; 
a combinação entre a elevada complexida-
de do contexto social e sua rápida mudança 
gera uma situação de fluidez e incertezas; a 
presença de diversas tradições religiosas que 
não dialogam entre si; adultos que tendem 
a subestimar as potencialidades dos jovens, 
evidenciando suas fragilidades e criando difi-
culdade de compreender as suas exigências.

Com o Sínodo dos Bispos “Os jovens, a fé 
e o discernimento vocacional”, a Igreja quer 
escutar os jovens. Quer que eles se encon-
trem com Jesus Cristo, fiquem com ele (Jo 
1,38-39) e, ouvindo o chamado e discernindo 
na fé, digam: “Eis-me aqui, Senhor. Envia-
-me” (Is 6,6-8).
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LITURGIA

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – OUTUBRO/2018

C
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

aríssimos leitores, neste mês (outubro) vamos ver o que a 
IGMR fala sobre os Ritos da Comunhão

80. Sendo a celebração eucarística a ceia pascal, 
convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu Corpo 
e Sangue sejam recebidos como alimento espiritual 
pelos fiéis devidamente preparados. Esta é a finali-
dade da fração do pão e os outros ritos preparatórios, 
pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados 
à Comunhão.

81. Na Oração do Senhor pede-se o pão de cada dia, 
que lembra para os cristãos antes de tudo o pão eucarís-
tico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as 
coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O 
sacerdote profere o convite, todos os fiéis recitam a oração 
com o sacerdote, e o sacerdote acrescenta sozinho o em-
bolismo, que o povo encerra com a Doxologia (vosso é o 
reino...). Desenvolvendo o último pedido do Pai-nosso, o 
embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja 
libertada do poder do mal.

82. Segue-se o rito da paz no qual a Igreja implo-
ra a paz e a unidade para si mesma e para toda a fa-
mília humana e os fiéis exprimem entre si a comunhão 
eclesial e a mútua caridade, antes de comungar do 
Sacramento. Quanto ao próprio sinal de transmissão 
da paz, seja estabelecido pelas Conferências dos Bis-
pos, de acordo com a índole e os costumes dos povos, 
o modo de realizá-lo: o rito da paz seja realizado por 
cumprimento entre as pessoas do modo com que as 

mesmas se cumprimentam entre si em qualquer lugar 
público. Convém, no entanto, que cada qual expresse a 
paz de maneira sóbria apenas aos que lhe estão mais 
próximos.

83. O sacerdote parte o pão eucarístico, ajudado, se 
for o caso, pelo diácono ou um concelebrante. O gesto da 
fração realizado por Cristo na última ceia, que no tempo 
apostólico deu o nome a toda a ação eucarística, significa 
que muitos fiéis pela Comunhão no único pão da vida, 
que é o Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do 
mundo, formam um só corpo (1Cor 10, 17). A fração se 
inicia terminada a transmissão da paz, e é realizada com 
a devida reverência. Este rito é reservado ao sacerdote e 
ao diácono.

O sacerdote faz a fração do pão e coloca uma parte 
da hóstia no cálice, para significar a unidade do Corpo e 
do Sangue do Senhor na obra da salvação, ou seja, do 
Corpo vivente e glorioso de Cristo Jesus. O grupo dos 
cantores ou o cantor ordinariamente canta ou, ao me-
nos, diz em voz alta, a súplica Cordeiro de Deus, à qual o 
povo responde. A invocação acompanha a fração do pão; 
por isso, pode-se repetir quantas vezes for necessário até 
o final do rito. A última vez conclui-se com as palavras 
dai-nos a paz.

No próximo mês continuaremos falando sobre a 
comunhão e os ritos finais da celebração. Não per-
cam!

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. Teresinha do Menino Jesus
Jó 1,6-22
Sl 16(17),1-3.6-7.(R/.6b)
Lc 9,46-50 

Santos Anjos da Guarda
Ex 23,20-23
S 90(91),1-6, 10-11 (R/.11)
Mt 18,1-5.10

Bvs. André de Soveral, Ambrósio
F. Ferro, Mateus Moreira e comps.
Jó 9,1-12. 14-16 Sl 87(88),
10bc-15 (R/.3a) / Lc 9,57-62

S. Francisco de Assis
Jó 19,21-27
Sl 26(27),7-8a.8b-9abc. 13-14
(R/. 13) / Lc 10,1-12 

S. Benedito
Jó 19,21-27
Sl 138(139),1-3-7-10.
13-14 (R/. 24b) / Lc 10,13-16 

S. Bruno
Jó 42,1-3.5-6.12-16
Sl 118(119),66. 71.75.91.125.130
(R/.135a) / Lc 10,17-24 

27º Comum
Gn 2,18-24
Sl 127(128), 1-6 (R/.cf.5) Hb 2,9-11
Mc 10,2-16

Gl 1,6-12 
Sl 110(111), 1-2.7-9.10c 
(R/. 5b)
Lc 10,25-37

S. Dionísio e comps. S. João 
Leonardi 
Gl 1,13-24 / Sl 138 (139), 1-3.13-15 
(R/. 24b) / Lc 10,38-42

Gl 2,1-2.7-14
Sl 116(117), 1.2 
(R/. Mc 16,15)
Lc 11,1-4 

S. João XXIII
Gl 3,1-5
(Sl) Lc 1,69-75
(R/. cf. 68) / Lc 11,5-13

N. Senhora Aparecida 
Est 5,1b-2; 7,2b-3
Sl 44(45), 11-16 / (R/.11.12a) · Ap 
12,1.5.13a.15-16ª / Jo 2,1-11

S. Maria no Sábado
Gl 3,22-29
Sl 104(105), 2-7 (R/. 8a)
Lc 11, 27-28

28º Comum
Sb 7,7-11
Sl 89(90), 12-17 (R/. cf. 14)
Hb 4,12-13 Mc 10,17-30

S. Teresa de Jesus (Teresa D’Ávila)
Gl 4,22-24.26-27.31-5,1
Sl 112 (113), 1-4. 5a. 6-7 (R/.2) 
Lc 11,29-32 

S. Edwiges 
S. Margarida M. Alacoque 
Gl 5,1-6 / Sl 118(119), 41-43-45, 
47-48 (R/. 41a) / Lc 11,37-41

S. Inácio de Antioquia
Gl 5,18-25 / Sl 1,1-4.6 
(R/. cf. Jo 8,12)
Lc 11,42-46

S. Lucas, Evangelista
2Tm 4,10-17b
Sl 144 (145), 10-13ab. 17-18
(R/. 12a) / Lc 10, 1-9

Ss. João de Brébeuf, Isaac 
Jogues e comps. S. Paulo da Cruz 
Ef 1,11-14 / Sl 32(33), 1-2.4-5.12-
13 (R/. cf. 12b) / Lc 12, 1-7

S. Maria no Sábado
Ef 1,15-23
Sl 8, 2-3a.4-7 (R/ cf. 7)
Lc 12,8-12 

29º Comum
Is 53,10-11
Sl 32(33), 4-5.18-20.22 (R/. 22) Hb 
4,14-16 / Mc 10,35-45

S. João Paulo II
Ef 2,1-10
Sl 99(100),2-5 (R/. 3b)
Lc 12,13-21

S. João de Capistrano
Ef 2,12-22
Sl 84(85), 9ab-14 (R/ cf. 9)
Lc 12,35-38

S. Antônio M. Claret
Ef 3,2-12
(Sl) Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R/. cf. 3)
Lc 12,39-48

S. Antônio de Sant’Ana Galvão
Ef 3,14-21
Sl 32(33), 1-2.4-5. 11-12.18-19 
(R/. 5b) / Lc 12,49-53

Ef 4,1-6
Sl 23(24),1-6 (R/. cf. 6)
Lc 12,54-59

S. Maria no Sábado
Ef. 4,7-16
Sl 121 (122), 1-5 (R./ 1)
Lc 13,1-9

30º Comum
Jr 31,7-9
Sl 125(126),1-6 (R/. 3) Hb 5,1-6
Mc 10,46-52

Ef 4,32-5,8
Sl 1,1-4.6 (R/. cf. Ef 5,1)
Lc 13,10-17

Ef 5,21-33
Sl 127(128),1-5 (R/. cf. 1a) Lc 
13,18-21

Ef 6,1-9
Sl 144(145), 10-14 (R/. cf. 13c)
Lc 13,22-30 

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

3028 29

1 5 62 3 4
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família

A relação dos membros de uma família é muito importante 
dentro da Igreja Doméstica, que é o nosso lar abençoado, onde a 
criança, o adolescente e o jovem aprendem tudo que precisam 
para enfrentar o mundo. É na igreja doméstica, ou seja, na família, 
que deveriam encontrar sustentação para toda sua vida de adulto.

Viver em família é uma experiência muito rica e diversa. 
Cada família é única porque é composta de pessoas que são 
também únicas e que se relacionam entre si desde essa sin-
gularidade. Essa convivência normalmente é palco de gran-
des alegrias e também de grandes desafios e dificuldades. 
O que significa a vocação de ser família? E qual é o papel do 
jovem nessa vocação, como colocá-lo em prática?

O jovem dentro do seio familiar é uma alegria e uma 
esperança, a certeza que haverá a continuidade das famí-
lias, porque o jovem quando bem criado e educado para as 
coisas da igreja doméstica, ou seja, da família, assim eles 
irão assumir uma das muitas vocações que temos. Nós pais 
e responsáveis temos a missão de conduzi-los de forma que 
eles possam seguir não somente pela educação, mas princi-
palmente pelo exemplo que nós damos.

A família é o lugar privilegiado no qual a Igreja espera 
que se dê a transmissão da fé. É uma missão importantíssi-
ma. Uma passagem bonita que deixa isso mais claro está na 
segunda carta de São Paulo à comunidade de Timóteo: “Evoco 
a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que 
habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice 
e que, estou convencido, reside também em ti” (2Tim 1, 5).

Hoje a família enfrenta vários problemas conjunturais, 
e um deles, diria o mais importante é a relação pais e filhos 
e filhas, por falta de diálogo. É importante dizer que não é 
regra geral, em muitas famílias existe o diálogo, há entendi-
mento e também há confiança, tornando-a abençoada. 

Nos lares onde não existe diálogo, geralmente quem mais 
sofre são os jovens, porque a convivência torna-se difícil. Os 
jovens de hoje são diferentes da minha geração, na época, o 
jovem pouco discutia com seus pais, ou seja, não contestavam 
seus pais, mesmos sabendo que às vezes eles estavam errados, 
mas por respeito e obediência não se posicionavam. 

 Uma das grandes preocupações nos dias atuais é a falta de 
respeito e de obediência que existe dos filhos para os pais e isso, 
por vezes chega descambar para a violência, quebrando a harmo-
nia do lar. A falta de diálogo traz todos esses problemas às famílias. 
Muitos jovens se queixam de não encontrarem apoio na família, 
que estranhos ajudam mais, problemas com os pais que bebem 
e maltratam, obrigação de ter que trabalhar para ajudar em casa. 

Nosso trabalho enquanto Pastoral Familiar é também de 
orientar as famílias para que busquem o diálogo, como forma 
de solucionar os desentendimentos e os problemas que sur-
gem dentro do seio familiar. Concluindo, gostaria de deixar 
algumas dicas para os jovens para que possam ter um bom 
convívio familiar e respeitoso para com seus pais, pois a fa-
mília é sagrada e foi criada por Deus para nela sermos felizes. 
Um bom exemplo para os filhos é Jesus que quis viver numa 
família e ser obediente a seus pais por 30 anos.

O jovem 
dentro do 
seio familiar 
é uma alegria 
e uma 
esperança, 
a certeza 
que haverá a 
continuidade 
das famílias.

O Jovem na Família 
MANOEL RAMOS  COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR
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 NOSSOS PARCEIROS:

faça parte deste clube!

Além de evangelizar, o 

membro do Clube ganha 

descontos nos produtos e 

serviços dos nossos parceiros!
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E FIM DOS PRIVILÉGIOS
TEXTO E FOTOS  ÉRICO PENA

POPULAÇÃO CLAMA POR PAZ

O dia 7 de setembro mais uma vez foi marcado não apenas por ser 
o dia em que se comemora a Independência do Brasil, mas tam-
bém por ser a data escolhida para realizar o Grito dos Excluídos, um 
evento que acontece em todo país há 24 anos e que esse ano teve 

como tema “Vida em Primeiro Lugar”, e lema “Desigualdade gera violên-
cia: basta de privilégio”. Promovido pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), e realizado em Manaus pela Arquidiocese de Manaus, 
através da Cáritas e Pastorais Sociais, o evento conta com a participação 
das paróquias, áreas missionárias, congregações religiosas, seminaristas, 
leigos, movimentos sociais, estudantis, indígenas, entre outros.

O Grito visa dar voz e vez aqueles que são excluídos e marginalizados 
pela sociedade e tem como objetivo geral, valorizar a vida e anunciar 
a esperança de um mundo melhor, pedindo por direitos que garantam 
vida digna a todos, que muitas vezes sequer possuem direitos básicos 
como saúde, educação, moradia, segurança; construindo ações a fim de 
fortalecer e mobilizar a classe trabalhadora nas lutas populares.

A edição desse ano foi realizada no Conjunto Viver Melhor 1, com 
concentração a partir das 8h, na Igreja da Comunidade Santa Clara de 
Assis, pertencente à Área Missionária São João XXIII, do Setor Pe. Rugge-
ro Ruvoletto. 

Segundo o diácono Afonso Brito, coordenador de projetos da Cáritas 
Arquidiocesana, o local foi escolhido por ser um conjunto habitacional 
construído para os pobres, mas não foram disponibilizados aos moradores 

serviços básicos, daí a oportunidade de aproveitar o momento para cha-
mar a atenção dos candidatos, que estão em campanha política, para que 
possam pensar em implementar mais políticas públicas e olhar para essa 
realidade presente em nossa cidade. “O Grito quer dar essa possibilidade de 
mostrar aos nossos candidatos, aquilo que estamos precisando, por isso, 
hoje no Brasil todo estamos fazendo essa grande manifestação, não só com 
a participação de todos da Arquidiocese de Manaus, mas também com te-
máticas pertinentes a toda sociedade civil”, disse o diácono.

Em meio aos encontros dos grupos que se manifestaram de forma 
pacífica com faixas, cartazes, bandeiras, soltando seu grito pela paz, 
educação, saúde, segurança, emprego, moradia, saneamento básico, 
transporte e por diversos outros direitos que garantem a dignidade, os 
veículos de comunicação também se fizeram presente, entrevistando os 
participantes e dando espaço para todos darem o seu grito em alto e 
bom som. 

“Todos nós sabemos que a exclusão existe, mas a causa de exclusão 
são os privilégios que alguns têm perante outros. Há lugares que as pes-
soas não abrem mão dos altos salários, de vários bens. O Viver Melhor 
é uma grande esperança, mas não mudou nada no meio da sociedade 
onde está inserido, porque a estrutura social é injusta, só visa o capital 
e o lucro e esquecem de cuidar de quem realmente precisa e assim vão 
causando a exclusão”, comentou Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sergio Castriani.



A caminhada
Por volta das 8h30, foi realizada a abertura oficial, seguida de momentos de 

apresentação do Grupo MCJ/PIAJ – Projeto Cáritas, manifestando de forma lúdica 
alguns problemas da nossa cidade; Grupo Sementinha, da Área Missionária Santa 
Helena e uma breve Celebração para dar a bênção a todos que estavam a postos 
para caminhar. O trajeto da Comunidade de Santa Clara até a Comunidade Sagrada 
Família, também pertencente à Área Missionária São João XXIII, aproximadamente 
3km, durou um pouco mais de uma hora e teve cerca de sete paradas com momentos 
de reflexão realizados por representantes de setor, pastoral e movimentos: 1a Para-
da – Democratizar a Comunicação, com Setor Centro Histórico; 2a Parada – Direitos 
Básicos, com a Pastoral da Criança; 3a Parada – Estado fomentador da violência, com 
o Setor Alvorada; 4a Parada – Que projeto de país desejamos? Que estado queremos?, 
com a CEB's; 5a Parada – Participação política e emancipação popular, com o Setor 
Maria Mãe da Igreja; 6a Parada – Unir generosas/os nas ruas, com Setor São José Les-
te/Povo de Rua; 7a Parada – Uma ecologia integral, com setor Padre Pedro Vignola. 
Todas elas foram pontuadas com místicas e dinâmicas que chamavam atenção para 
o tema abordado nesta edição.

Por volta das 11h e já com todos reunidos em frente à igreja da Comunidade 
Sagrada Família, foi realizado o último momento de reflexão e na sequência, Mon-
senhor Sabino deu a bênção final para os participantes, relembrando que o Grito 
não é apenas aquele momento, mas que deve acontecer todos os dias. 

Para Pe. Orlando Barbosa, vice-presidente da Cáritas Arquidiocesana, o 
evento foi muito positivo e uma semente foi lançada. “O Grito vem marcar um 
basta aos privilégios e esse foi um momento importante para trazer em pauta, 
todos os gritos de defesa dos direitos que a gente já conquistou e passamos 
pela possibilidade de perdê-los. O número de pessoas que foram mobilizadas, 
mostra que uma semente foi plantada e nos dá a vitória de continuarmos perse-
verantes lutando pelos direitos de todos os cidadãos”, disse Pe. Orlando.

FONTE SENSUMED

SENSUMED Oncologia lança manual 
de procedimento de acesso via 
subcutânea

A clínica SENSUMED Oncologia lançou como 
primeira publicação do Instituto Sensumed de 
Ensino e Pesquisa Ruy França – ISENP, 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; ambos foram 
apresentados durante o I SENCOP – Congresso 
Sensumed Oncologia Personalizada, no último 
mês de agosto.

O Manual de Hipodermóclise, explica 
o médico oncologista e diretor técnico da 
Sensumed Oncologia, Dr. William Fuzita, 
integra as ações da clínica e do instituto no 
compromisso social e científico com ensino 
e pesquisa, além de estabelecer condutas 
médicas em pacientes candidatos a essa 
modalidade de cuidado. 

Dra. Caroline Souza dos Anjos, médica 
oncologista e diretora da Divisão de 
Cuidados Paliativos da SENSUMED Oncologia, 
organizadora da publicação, esclarece que a 
hipodermóclise assume um papel essencial e 
de extrema importância por ser um acesso de 
simples execução, seguro, confortável, efetivo e 
bem descrito historicamente. 

Com o surgimento do movimento 
moderno de Cuidados Paliativos, no final da 
década de 60, destaca a médica, a técnica 
de hipodermóclise voltou a ser amplamente 
utilizada e divulgada, sobretudo no tratamento 
de pessoas idosas e frágeis, visto ser uma via 
segura, com pouco risco de complicações e de 
fácil manipulação e manutenção na assistência 
domiciliar.

saúde sensumed
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Com 23 anos, Hugo Rafael do Amaral 
Carvalho é um verdadeiro líder pre-
sente em sua comunidade, um jovem 
que desde cedo atua na igreja católica 

exercendo várias funções, além de ser consi-
derado por muitos, um amigo que sempre tem 
um conselho bom na hora certa. Pertencente 
à Paróquia de São Bento, localizada no bairro 
da Cidade Nova, atualmente exerce o cargo de 
coordenador da equipe de liturgia, responsável 
por aproximadamente 120 pessoas, envolven-
do não só a liturgia, mas todas as equipes de 
música, de coroinhas e Ministros da Eucaristia, 
além de ser um dos responsáveis pela criação 
do livrinho de liturgia, com músicas, orações 
e ritos da missa, utilizado em toda a paróquia.

Hugo, aos oito anos, iniciou sua caminha-
da na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, 
uma das doze de São Bento, fazendo parte do 
ministério dos coroinhas. A experiência des-
pertou o desejo de conhecer Jesus mais de 
perto e, aos 11 anos decidiu ingressar no Semi-
nário Menor na Diocese de Frederico Westpha-
len, no estado do Rio Grande do Sul. “Em 2006, 
passei por volta de sete meses no Seminário 
Menor Nossa Senhora Medianeira, depois eu 
passei a ser acompanhado pelos religiosos de 
lá, estando aqui na cidade mesmo, queria ter 
participado também do Seminário do PIME, 
mas não pude por causa da minha pouca idade 
na época. Mesmo assim, foi um período muito 
bom e que me deu mais amadurecimento na 
fé”, disse Hugo.

Ao retornar à Manaus, Hugo assumiu a 
coordenação dos coroinhas em sua comunida-
de, seu trabalho chamou a atenção do pároco, 
na época Pe. Luciano Radaelli, que o convidou 
para ser cerimoniário na igreja matriz São Ben-
to. “Desde o convite do Pe. Luciano, eu passei a 
assumir essa responsabilidade com a liturgia e, 
com o tempo, também passei a ser formador 

de alguns encontros, tanto da liturgia quanto 
da catequese e até nos retiros comunitários da 
paróquia. Com a chegada do atual pároco, Pe. 
Snyder Guy Christopher, fui convidado a conti-
nuar meus trabalhos, animando as pastorais e 
fazendo parte também do conselho de finan-
ças da paróquia”, explicou Hugo.

Seu trabalho como cerimoniário vai além 
da paróquia e às vezes também atua como 
cerimoniário de Dom Sergio Castriani, Arce-
bispo Metropolitano de Manaus, sendo mais 
uma prova de sua grande competência com os 
serviços da igreja e um grande exemplo para 
outros jovens também. Hugo afirma que nunca 
teve vocação para cantar, mas sempre esteve 
perto dos músicos, além de ajudar também 
na catequese de adultos, tendo uma turma 
domingo de manhã na paróquia. Sem falar 
que também desempenha o trabalho de orien-
tador, não só da juventude, mas também de 
casais, pessoas até mais velhas que recorrem 
aos seus conselhos.

“Toda essa experiência que vivi na igreja 
me amadureceu bastante. Acabei me tornando 
um testemunho para muitos jovens e é inevi-
tável que alguns venham me pedir conselhos, 
pois eu tenho essa facilidade de lidar com os 
jovens e também com adultos, até casais, às 
vezes, me procuram para ter uma conversa 
amigável”, disse. 

Hugo, que é estudante de Engenharia na 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
e estagiário do Instituto Nacional de Pesqui-
sas da Amazônia (INPA), confessa que um 
dos sonhos para o futuro é ser um missioná-
rio. “Hoje em dia eu namoro com uma moça 
que faz parte da paróquia também e conser-
vamos um desejo no coração de, quem sabe 
um dia, podermos juntos trabalhar como 
missionários sem fronteiras, mas isso é um 
sonho mais para frente, pois depende de 
algumas decisões com a família e comunida-
de”, explicou.

Hugo Carvalho
Exemplo de juventude A
serviço da evangelização
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O
DOM TADEU CANAVARROS BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Sínodo sobre a juventudeOs jovens, a fé e o 
discernimento vocacional

Sínodo dos Jovens chegou! Com o tema “Os jo-
vens, a fé e o discernimento vocacional”, o síno-
do acontece de 3 a 28 de outubro, no Vaticano, 
com presença de bispos e jovens de diversos 
países com o Papa Francisco.

O tema, expressão da solicitude pastoral 
da Igreja pelos jovens está em continuidade 
com os resultados das recentes assembleias 
sinodais sobre a família e com o conteúdo 

da exortação apostólica pós-sinodal Amoris 
Laetitia.

Seu propósito é acompanhar os jovens no 
caminho existencial para a maturidade para 
que, mediante um processo de discernimento, 
descubram o seu projeto de vida e o realizem 
com alegria abrindo-se ao encontro com Deus 
e com os seres humanos e participando ativa-
mente na edificação da Igreja e da sociedade.
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O caminho percorrido 
A escolha do tema “Os jovens, a fé e o discerni-

mento vocacional”
Nomeação da Equipe da Secretaria Geral. 
A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, com a 

ajuda de alguns especialistas, redigiu e tornou pú-
blico o Documento Preparatório, primeiro momento 
importante do percurso, sendo que o objetivo deste 
breve texto foi de interpelar a Igreja nos seus diferen-
tes setores. 

No final do Documento Preparatório propôs-se 
um questionário que foi trabalhado nas dioceses 
e movimentos da Igreja, até outubro 2017. Com 
base nas respostas, a Secretaria Geral do Sínodo 
trabalhou o Instrumentum Laboris (Instrumento de 
trabalho), que será entregue aos Bispos, no Sínodo, 
como base para a discussão e o debate.

A grande novidade para esse Sínodo foi a par-
ticipação dos jovens, de todo o mundo, convidados a 
participar ativamente na preparação através dos novos 
veículos de comunicação para responder ao questioná-
rio que foi preparado para ajudar na reflexão preten-
dida. Outra novidade foi uma etapa intermediária de 
envolvimento dos jovens, ocorrido em março de 2018, 
quando o Papa Francisco reuniu-se com algumas deze-
nas de jovens de todo o mundo, para escutar a sua voz 
diretamente e para que eles contribuam no aprofun-
damento da leitura da missão da Igreja.

As temáticas centrais do Sínodo apresentadas 
tratam-se de questões da vida da juventude e do 
discernimento vocacional. Esperamos uma reflexão 
profunda sobre a ação evangelizadora e pastoral 
com os jovens, a partir da realidade juvenil e da 
compreensão da vocação como resposta a um cha-
mado para o Amor.

Garantir uma ação pastoral integrada entre a 
Pastoral Juvenil e a Pastoral Vocacional é garantir 
um cuidado da Comunidade com a integralidade 
da pessoa. A integralidade não reduz a pessoa, mas 
a olha em sua totalidade e complexidade. Fazer 
processos de integralidade é acompanhar as juven-
tudes na descoberta de sua vocação, de seu modo 
de viver mais plenamente o Amor e a felicidade. 
Portanto, rompe-se com a ideia reducionista da vo-
cação, porque olha-se para a totalidade da pessoa.

Graças a Deus a Igreja possui muitas expressões 
preocupadas com a Evangelização da Juventude. 
Expressões diversas que também se organizam a 
partir dessas diferenças de compreensões da missão 
da Igreja. Mesmo nessa diversidade, que é louvável e 
deve ser acompanhada, é preciso dialogar de modo 
sério, coerente e profundo sobre o que deve ser cen-
tral na evangelização. Nesse sentido, o Sínodo da Ju-
ventude pode ser inspirador e provocador. É preciso 
valorizar, respeitar e acompanhar a diversidade de 
carismas, serviços e expressões, mas é preciso ter cla-
ro o que é central na Evangelização das Juventudes.

O Instrumentum Laboris está estruturado 
em três partes: reconhecer, interpretar 
e escolher. O Documento busca oferecer 
as chaves de leitura da realidade juvenil, 
baseando-se em diferentes fontes, entre as 
quais um questionário on line que reuniu as 
respostas de mais de 100 mil jovens.

"Sete Palavras" que dizem ser o 
querer dos jovens

Tudo afirma que o querer dos jovens 
pode ser resumido em sete palavras assim 
classificado no Instrumentum Laboris

1. Escuta: os jovens querem ser ouvidos 
com empatia.

2. Acompanhamento: espiritual, 
psicológico, formativo, familiar e 
vocacional.

3. Conversão: seja de tipo religioso, 
sistêmico, ecológico e cultural.

4. Discernimento: uma das palavras 
mais usadas no Documento, seja no 
sentido de uma "Igreja em saída" para 
responder às exigências dos jovens, seja 
como dinâmica espiritual.

5. Desafios: discriminações religiosas, 
racismo, precariedade no trabalho, 
pobreza, dependência de drogas e 
álcool, bullying, exploração sexual, 
corrupção, tráfico de pessoas, educação 
e solidão.

6. Vocação: repensar a pastoral juvenil.

7. Santidade: o Documento sinodal 
concluiu uma reflexão sobre a santidade, 
"porque a juventude é um tempo para a 
santidade".

Que a vida dos santos inspire os 
jovens de hoje a "cultivar a esperança" 
para que, como escreve o Papa Francisco 
na oração final do Documento, os jovens, 
"com coragem, tomem as rédeas de sua 
vida, almejem as coisas mais belas e mais 
profundas e mantenham sempre um 
coração livre". (JSG)

discernimento vocacional

Mas o que é o Sínodo?
A palavra “sínodo” vem de duas pala-

vras gregas: “syn”, que significa “juntos”, e 
“hodos”, que significa “estrada ou caminho”. 
Logo, o Sínodo dos Bispos pode ser definido 
como uma reunião do episcopado da Igreja 
Católica com o Papa para discutir algum 
assunto em especial, auxiliando o Papa no 
governo da Igreja. 

É fundamental o caminho de preparação 
do Sínodo, onde se percebe claramente a im-
portância de quem é convidado a colaborar 
na preparação e onde se procuram métodos e 
procedimentos que ajudem os bispos e outros 
participantes do Sínodo a encontrar o bem 
das pessoas e também da Igreja que serve.

Acompanhar, vivendo a experiência de 
Igreja de um Sínodo, significa, antes de mais 
nada, pôr em movimento a Igreja no seu 
todo com o Senhor e rumo ao Senhor. Mas o 
caminho tem de ser organizado e deve jun-
tar todas as “forças”.
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SÍNODO

Dom Cláudio Hummes é Presidente da Comissão 
Episcopal para a Amazônia e da Rede Eclesial Pan-
-Amazônica (Repam), sendo uma voz influente no 
Sínodo da Amazônia. Refletindo sobre o Sínodo, 

reconhece que “é verdade que o Papa Francisco, convocan-
do o Sínodo, deu um destaque muito grande e prioridade 
aos povos originários, aos povos indígenas da Pan-Ama-
zônia. Porém o Sínodo não é apenas para os indígenas, é 
para toda a população, para todos os povos da Pan-Ama-
zônia, não apenas os povos originários, para as comuni-
dades ribeirinhas, as cidades, as metrópoles. É um Sínodo 
para toda a Amazônia e quer ter como tema a realidade 
de toda essa população, seus problemas, seus sonhos, 
suas realizações positivas e tudo mais, como também as 
grandes ameaças que pesam sobre a população, a partir 
de todo um modelo econômico que é muito predatório, 
aqui nesta região sobretudo”.

“O Sínodo vai atingir a todos e é para todos, não só 
para a Pan-Amazônia, mas também para o próprio mun-
do”, enfatiza Dom Cláudio. Falando da realidade de Ma-
naus ainda destaca, “o Sínodo vai querer dizer que aqui a 
Igreja em todas suas atividades, em todas suas pastorais, 
a sua organização e a sua mensagem tenham um rosto 
amazônico”, afirma o Presidente da Repam, que continua, 
afirmando que a Igreja de Manaus “se identifica com toda 
essa realidade, com todos os problemas, sonhos e aspira-
ções dessa realidade, que são tipicamente amazônicos”.

Isso deve se concretizar, “se você tem uma pastoral de 
juventude, dê a essa pastoral um rosto amazônico. Você tem 
que encontrar isso, como fazer com que a juventude não 
receba apenas uma orientação que poderia ser a mesma 
que se dá em São Paulo. Muitas vezes isto é mais difícil na 
grande cidade, onde fica um pouco um mundo muito auto-
-suficiente e como se o restante precisasse da capital e não a 
capital precisasse do resto”, insiste o Cardeal Hummes.

Segundo Dom Cláudio, esse rosto amazônico da Igreja 
nas grandes capitais se concretiza numa “Igreja que tem 
consciência de que ela está ali a serviço de umas perife-
rias muito fragilizadas e muito precisadas e muitas vezes 
muito invisíveis... nem só nas periferias das cidades, mas 
também do território, que são os povos indígenas, são os 
mais invisíveis, aqueles que estão distantes, que são isola-
dos”, segundo o Presidente da Comissão para a Amazônia.

É necessário uma Igreja com um rosto que acolhe a 
todos, atende, entende, escuta a todos. Nesse sentido, 
Dom Claudio afirma que “muita dessa gente que vem do 
interior, vem para a cidade, vai para as periferias, perde as 
suas raízes, muitas vezes está completamente desorienta-
do e sem apoios e acaba numa pobreza muito grande”. Por 
isso, a Igreja deve “ter essa consciência dessa gente que 
constantemente vem, também indígenas, muitíssimos 
indígenas estão na cidade. Ter consciência disso e aceitar 
essa provocação pastoral de que a realidade tem todas es-
sas facetas também”.

PE. LUIS MIGUEL MODINO MARTÍNEZ

Sínodo da Amazônia
Fazer em Manaus uma 

Igreja com rosto amazônico
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MISSÃO

O mês de outubro é dedicado a animar 
as missões no Brasil e no mundo e em 
2018 refletirá o tema “Enviados para 
testemunhar o Evangelho da paz”. 

Neste período também se realizam algumas 
atividades com o objetivo de sensibilizar e 
despertar vocações missionárias. Dentre elas 
está a Coleta e a Caminhada Missionária, que 
ocorrem no penúltimo domingo de outubro, no 
dia 21, marcando o Dia Mundial das Missões e, 
em Manaus, o encerramento da X Assembleia 
Pastoral Arquidiocesana (APA).

O Conselho Missionário Diocesano (Comi-
di) é responsável por organizar a Caminhada 
Missionária na Arquidiocese de Manaus, mar-
cado para acontecer no dia 21 de outubro, com 
início às 16h, na Praça Mestre Chico, e às 17h 
inicia a caminhada pela Avenida 7 de Setem-
bro, Castelo Branco, Ramos Ferreira, Duque de 
Caxias até chegar ao Santuário São José, onde 
haverá a missa presidida por Dom Sergio Cas-
triani, arcebispo metropolitano de Manaus. 

Segundo a coordenadora do Comidi, Ja-
nete Monteiro, todas as comunidades, pas-
torais, movimentos são convocadas a enviar 
pessoas de todas as idades, leigos, diáconos 
padres, religiosos e religiosas, consagrados e 
consagradas para junto mostrar a fé e moti-
var a Igreja de Manaus a sair em missão, ir ao 
encontro das pessoas, levar a Palavra de Deus, 
promovendo a tão desejada nova evangeliza-
ção no mundo de hoje. 

Papa Francisco, em men-
sagem que escreveu para o dia 
mundial das missões, falou so-
bre o dever de transmitir a fé 
até os confins da terra e que 
todos têm a missão de levar 
o Evangelho ao mundo. “Essa 
transmissão da fé, coração da 
missão da Igreja, realiza-se 
pelo “contágio” do amor, em 
que a alegria e o entusiasmo 
expressam o descobrimento 
do sentido e da plenitude da 
vida. A propagação da fé por atração requer 
corações abertos, expandidos pelo amor. Não 
se pode colocar limites ao amor: forte como a 
morte é o amor” (cf. Ct 8, 6).

Caminhada missionária 
convida a testemunhar o

TEXTO ANA PAULA LOUREN'ÇO

EVANGELHO DA PAZ

Oração do Mês Missionário 2018

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
nós Vos louvamos e bendizemos
pela Vossa comunhão,
princípio e fonte da missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,
testemunhar com esperança,

um mundo de justiça e diálogo,
de honestidade e verdade,
sem ódio e sem violência.
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs,
seguindo Jesus Cristo
rumo ao Reino definitivo. Amém.



ÁREA MISSIONÁRIA JOÃO PAULO II
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Localizada no bairro Jorge Teixeira, a Área Mis-
sionária João Paulo II é fruto da expansão da 
Área Missionária Santa Maria Goretti, sendo 
criada oficialmente pelo então Arcebispo 

Dom Luis Soares Vieira, no dia 6 de junho de 2009. 
Desde então ficou sob a responsabilidade da 

Sociedade das Missões Estrangeiras (SME) tendo 
como primeiro pároco o padre Guido Lavonte. 
Mais tarde, assumiu o padre Marcos Lahaie, tendo 
como vigário o padre Ivan Cotê. Algumas leigas e 
leigos missionárias/os da SME também deram as-
sistência às várias pastorais e às comunidades que 
compõem a área. Com o retorno de Padre Marcos 
Lahaie ao Canadá, em 2013, a área ficou sob a 
responsabilidade do padre Santos Teodoro Baque-
dano, que deu lugar ao atual pároco, Padre Erlin 
Perez, em 21 de outubro de 2017.

Alguns fatos marcaram a história desta área 
como o “ir e vir” dos Padres e Missionários e Leigos 
do SME, tendo a sentida morte do padre Ivan Coté, 
em 2013, e a morte do padre Guido Lavonte, em 
2014; a chegada das Irmãs Carmelitas da Divina 
Providência para atuar na área por indicação do 
arcebispo Dom Sergio Castriani; e a assessoria da 
Cáritas Arquidiocesana com a ocupação chamada 
Coliseu 1 e 2, ocorrida no bairro nos últimos quatro 
anos.

Hoje a Área Missionária João Paulo II possui oito 
comunidades instituídas: sendo cinco na periferia 
e três nos Ramais Brasileirinho e Ipiranga. Há duas 
em formação, dentro do contexto de ocupação no 
Coliseu 1 e 2, e possibilidade de nova comunidade 
na recente ocupação no bairro João Paulo II. 

As pastorais têm sido revigoradas, sobretudo 
as pastorais dos Enfermos, da Criança, do Idoso.

Os Ministérios têm sido valorizados e a Cate-
quese e Liturgia seguem com eficácia as orien-
tações recebidas. Tem muito forte a Pastoral dos 
Coroinhas, a Infância e Adolescência Missionária 
(IAM) e a as Equipes de Liturgia e Animação. Ainda 
conta com o Grupo de Oração da Renovação Caris-
mática que se reúnem semanalmente em duas das 
Comunidades. E a Pastoral da Juventude tem sido 
um dos grandes empenhos buscando integrar jo-
vens que não optaram pela PJ em sua modalidade.

A formação espiritual e missionária tem sido o 
foco da área nestes últimos meses. Mensalmente 
há encontros formativos para todas as lideranças 
das comunidades e é aberto às pessoas que se in-
teressarem.

Cada comunidade celebra o seu padroeiro com 
novenário. Mas a festa em honra a São João Paulo 
II, que acontece no dia 21 de outubro, é organizada 
pelo Conselho Deliberativo e Pastoral com novena 
realizada cada dia em uma comunidade, quando 
também é realizada a Semana Missionária com 
visitas às famílias, enfermos e atividades variadas, 
além da tradicional procissão e missa. 

Dos serviços ofertados, nas quartas e quin-
tas-feiras há atendimento especial do Pároco e 
das Irmãs na Secretaria da Área, para confissões, 
conversas, esclarecimentos, pequenas reuniões 
necessárias, etc. As Missas e Celebrações da Pa-
lavra são semanais em todas as comunidades em 
horários e dias previstos no calendário. As celebra-
ções esporádicas são agendadas no atendimento. 
O expediente da secretaria é de 2ª a 6ª feira de 8 às 
12h e de 14 às 17, e aos sábados de 8 a 12h.

Contato: (92) 3030-3318 
amjoaopaulo@hotmail.com

EVANGELIZAÇÃO ESPIRITUAL 
E MISSIONÁRIA NA ZONA LESTE

EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO – COM INFORMAÇÕES DA ÁREA MISSIONÁRIA JOÃO PAULO II

Sobre o Pároco
Padre Erlin Enrique Perez nasceu no 

dia 26 de julho de 1981, em Jucuapa, em 
El Salvador – América Central. É membro 
da Sociedade das Missões Estrangeiras 
da Província de Quebec (S.M.E). Sua 
vocação sacerdotal missionária começou 
ainda pequeno quando participava 
da Infância Missionária. Aos poucos 
compreendeu que o chamado de Deus 
para ele era o serviço de evangelização, e 
se deixou guiar pelo Espírito Santo.

Começou seus estudos de filosofia 
no Seminário Maior de Tegucigalpa, em 
Honduras. Depois foi para o Canadá/
Montreal para estudar francês e finalizar a 
Filosofia no Seminário Mayor de Montreal, 
por 4 anos. Depois da Filosofia foi enviado 
à Africa/Kenya para fazer Teologia em 
Inglês, por 4 anos na Universidade de 
Tangaza Colege. Foi ordenado diácono 
em Tegucigalpa, Honduras, no dia 26 de 
abril de 2014 e sua ordenação presbiteral 
ocorreu na sua cidade natal, Jucuapa, em 
EL Salvador, no dia 28 de outubro de 2014.

Segundo Padre Erlin, sua experiência 
de missão em Manaus, tem sido de muita 
alegria por que aprende com o povo 
a entender que Deus atua na vida das 
pessoas, e que ele tem aqui uma grande 
família que é Área Missionária. Padre 
Erlin também é responsável pelo grupo 
da Sociedade das Missões Estrangeiras 
(SME) da Província de Quebec no Brasil e 
atualmente é responsável pelo Setor Dom 
Luiz Soares Vieira da Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Navegantes. 



CULTURACULTURA
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CAAC LANÇA LIVRO PARA 
ARTISTAS CATÓLICOS DE MANAUS
TEXTO ROBERTA PEIXOTO  FOTOS ÉRICO PENA

Com direcionamento teológico, pastoral e espiritual 
voltado às sagradas artes em um único livro, como 
se fosse um manual que todo artista católico devesse 
ler para bem cumprir seu apostolado. Assim é o livro 

desenvolvido e lançado pela Comissão Arquidiocesana de 
Arte e Cultura (CAAC) de Manaus. A obra contém também o 
regimento interno e diretrizes da própria Comissão.

O lançamento oficial do livro sobre as Diretrizes 
Gerais da CAAC, aconteceu no dia 28 de agosto, no Cen-
tro de Formação da Arquidiocese de Manaus (Cefam) e 
contou com a presença do Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, além de lideranças da 
CAAC, representantes de comunidades e artistas. Para 
Dom Sergio foi um momento importante para os artis-
tas católicos de Manaus. “Este material é a base para o 
serviço da comissão e está ao serviço da evangelização”. 

A obra é um trabalho produzido a várias mãos, em 
parceria com diversos autores, cada um especialista em 
determinada área de conhecimento. Durante o lança-
mento, a coordenadora da Subcomissão de Formação, 
Andrezza Weil, apresentou ainda o resultado parcial da 
pesquisa Socioreligiosa realizada com os artistas católi-
cos da capital, pela web e de forma presencial.

O livro é dividido em três atos que trazem: a fun-
damentação eclesial e bíblica da arte; a natureza da 
comissão, com seu regimento interno, objetivos, fun-
ções, estrutura, hierarquia, subcomissões e atribuições; 
e finaliza apresentando as principais propostas de ação 
e planejamentos futuros da CAAC. 

“Artistas, sejamos honestos sobre a instituição 
desta comissão: além de uma necessidade é, ao mes-
mo tempo, uma resposta do Espírito que dá a vida. 
Um convite da Igreja para os artistas de Deus, Sacros 
e/ou Religiosos. Abram as portas de vossos corações, 
demo-nos às mãos. Adoremos ao Santíssimo juntos! 
Sirvamos aprendendo e passando conhecimentos”, 
segundo as palavras do coordenador da Comissão, 
Cássio Di Fons. 

Portanto, os escritos são a base para o desenvolvi-
mento do trabalho da Comissão de Arte e Cultura da Ar-
quidiocese de Manaus. Segundo o presidente da CAAC, 
Dom Sergio Castriani, o objetivo é prestar um grande 
serviço à evangelização. “Queremos ter uma arte católi-
ca, que seja ao mesmo tempo universal, expressando a 
fé da Igreja e a experiência humana de ser amado e de 
amar”, destaca Dom Sergio. 

Você coordenador das 
diversas expressões de 
arte, ou você amigo 
artista da nossa 
arquidiocese que deseja 
adquirir nosso livro de 
diretrizes, pode entrar 
em contato conosco pelo 
WhatsApp: (92) 99515-
4978 (falar com Ludimili 
Lira).



JUVENTUDE

Como o senhor definiria a juventude 
brasileira?

Dom Vilsom: Eu olho a juventude bra-
sileira de vários aspectos. No aspecto eclesial 
ainda vejo uma juventude aberta, aberta a uma 
proposta religiosa, diferente de uma juventude 
europeia e de outros grandes centros. A juven-
tude do Brasil e da América Latina ainda é gran-
demente aberta à proposta de fé, religiosa, de 
Igreja. Por isso também de transformação.

O que a juventude brasileira poderia 
ensinar para a Igreja católica?

Dom Vilsom: Vejo que a juventude brasi-
leira, a Pastoral da Juventude (PJ), a Pastoral de 
Juventude do Meio Popular (PJMP), a Pastoral da 
Juventude Rural (PJR), a Pastoral da Juventude Es-
tudantil (PJE), que se organiza na Igreja do Brasil 
desde os anos oitenta, é uma juventude muito 
presente, eclesialmente e especialmente sal e luz 
na sociedade, acompanhando todo movimento 
da Igreja na preocupação com a justiça social, os 
direitos humanos, as questões de ecologia.

Uma juventude muito presente e aberta, 
especialmente como o Papa Francisco diz ago-
ra, que quer uma juventude, quer uma geração 
inteira, vivendo a justiça social da Igreja. Uma 
boa parte da juventude da Igreja, ligada espe-
cialmente às Pastorais da Juventude, tem essa 
incidência social, a partir da fé e da experiência 
profunda com Jesus Cristo.

Nas suas reuniões com os jovens, na 
diocese, no regional, e como referencial da 
juventude na Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), quais são as demandas 
que os jovens colocam para a Igreja?

Dom Vilsom: Acima de tudo de presença, 
de atenção, de espaço. A juventude, em grande 

parte, ainda é aberta a uma proposta de fé, de 
religiosidade, e espera da Igreja que ela esteja 
disposta a caminhar com ela, a escutá-la e eu 
diria uma Igreja que abre espaços, a juventude 
quer se encontrar. Se a Igreja não abre espaços, 
qualquer grupo será bom para que a juventude 
tenha relações. A Igreja tem que ser esse lugar 
onde a juventude possa se encontrar, possa es-
tabelecer relações entre eles.

Uma juventude conectada, uma juventude 
que gosta de estar junto e com isso uma aber-
tura a ali implantar as sementes do Reino. A 
nossa juventude é uma juventude que quer ser 
acolhida, escutada, quer espaço. Por isso mes-
mo vai propiciar oportunidades para a Igreja 
disseminar a boa notícia.

Para essa juventude que tem uma visão 
nova da vida, qual deveria ser a metodo-
logia pastoral a ser seguida pela Igreja no 
processo de evangelização da juventude?

Dom Vilsom: Eu diria que o que o Papa 
Francisco fala para o Sínodo da Juventude, como 
também para o Sínodo da Amazônia, é escutar. 
Uma Igreja disposta a escutar o que os jovens 
têm a dizer, seus clamores, suas críticas. Me 
parece que é a maneira melhor que existe hoje, 
porque se chegar já ditando normas, dizendo é 
assim, é desse jeito, não há outro, então fecha 
caminhos de diálogo.

A juventude hoje é altamente conectada e a 
Igreja quer se contatar, quer estar com alguém. 
A Igreja deve ter essa capacidade de abertura à 
escuta, ao diálogo, à relação, a aprender, a ter co-
ragem de ser criticada também pela juventude, 
e que ela possa mostrar caminhos. O Papa Fran-
cisco diz que a juventude é a janela do futuro. Eu 
digo que a juventude enxerga mais longe, ela 
apresenta novas tendências, caminhos. Vejo que 

a melhor maneira é a Igreja estar aberta ao diá-
logo, a aprender, e com isso poder caminhar com 
as juventudes.

Sobre o Sínodo da Juventude, qual é a 
reação que esse Sínodo está provocando 
na juventude brasileira?

Dom Vilsom: É um processo, porque houve 
várias maneiras de participação. A primeira, no país 
e no mundo inteiro, foi o documento preparatório, 
com perguntas comuns e perguntas por continentes, 
referentes à juventude. Depois aconteceu um gran-
de seminário internacional em setembro do ano 
passado, em Roma. A partir daí houve um grande 
estímulo para que os jovens participassem direta-
mente, para quem não respondeu o questionário na 
sua diocese, nos seus grupos, pudesse enviar on line.

Foi a primeira vez que se abriu essa possibili-
dade de uma participação massiva dos jovens, o 
que eles sentem, esperam, pensam, sonham ou 
criticam da própria Igreja, enviado diretamente 
ao site do Vaticano específico para o Sínodo. Não 
bastasse isso, o Papa Francisco fez pela primeira 
vez uma reunião pré-sinodal, em março, com 300 
jovens de todo o mundo, jovens católicos, não ca-
tólicos, participantes ou não da Igreja, ateus inclu-
sive. A Conferência Alemã enviou inclusive jovens 
ateus, e de fato foi levado em conta, porque tudo 
o que aconteceu naquela semana foi levado em 
conta para o Instrumentum laboris, o documento 
de trabalho que nós, padres sinodais, que vamos 
ao Sínodo, teremos em mãos.

Só que durante esse tempo ainda, só na-
quela semana o Papa se refere a mais de quinze 
mil jovens, que participaram ali diretamente, 
enviando sugestões. Houve uma grande parti-
cipação do país e do mundo inteiro, e nós aqui 
no Brasil continuamos, nós andamos nos regio-
nais do país, a comissão episcopal, estimulando 

N
PE. LUIS MIGUEL MODINO MARTÍNEZ

E A CAMINHAR COM AS JUVENTUDES
A NECESSÁRIA ABERTURA AO DIÁLOGO

este mês de outubro acontece em Roma o Sínodo da Juventude. Um dos padres sinodais é Dom Vilsom Basso, bispo de Imperatriz – Mara-
nhão e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Nesta edição, a Revista da Arquidiocese de Manaus traz uma entrevista com Dom Vilsom que tem uma visão particular da juventude brasilei-
ra, e a considera “aberta a uma proposta religiosa”, com uma “preocupação com a justiça social, os direitos humanos, as questões de ecologia”, 
uma juventude que “quer ser acolhida, escutada, quer espaço”. Por isso, o bispo de Imperatriz vê necessário “uma Igreja disposta a escutar o 
que os jovens têm a dizer, seus clamores, suas críticas”.
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a discussão sobre o Sínodo, aprofundando as 
questões. E agora, através do site Jovens Conec-
tados, estamos criando maneiras digitais para 
que os jovens possam acompanhar até o Sínodo, 
viver os trinta dias do Sínodo em sintonia com o 
Sínodo em Roma e depois criando a expectativa 
do que virá, do que o Papa publicará. Estamos 
buscando de todas as maneiras fazer com que 
a juventude do Brasil esteja em expectativa e a 
Igreja toda esteja aberta ao que o Papa vai publi-
car a partir do Sínodo dos jovens.

Pelo trabalho que tem feito, o estudo do 
documento preparatório, o Instrumentum La-
boris, e como padre sinodal, o que espera que o 
Papa publique na exortação pós-sinodal?

Dom Vilsom: O Papa Francisco é surpreen-
dente. O que a gente escuta dele, quando ele já pu-
blica um livro, “Deus é jovem”, quando ele diz que a 
juventude é o coração da Igreja, uma linha vital que 
se renova, quando ele diz que a juventude deve ser 
levada a sério, nossa expectativa é das melhores. 
Que venham de fato, do Papa Francisco, do Espí-
rito Santo, de Deus, palavras certeiras, corajosas, 
inspiradoras, que de verdade a Igreja se abrindo, 
acolhendo a juventude, ela acaba acolhendo a pró-

pria renovação, ela acaba acolhendo a esperança 
de que há ainda muita coisa a ser feita.

A juventude, de verdade, é uma linha vital, 
deve ser levada a sério e é uma grande esperan-
ça para o hoje e para o amanhã, da Igreja e da 
sociedade. Uma Igreja que tem uma juventude 
consciente, animada pela fé pode ser sal, luz, 
fermento na massa, na sociedade, transforman-
do-a pelos valores do Evangelho.

Muitos jovens veem no Papa Francisco 
um referencial, inclusive muitos dizem que 
ele é o cara, que é alguém que realmente 
vale a pena. Qual é a impressão que a ju-
ventude do Brasil tem, em geral, sobre o 
Papa Francisco?

Dom Vilsom: Isso tudo gera uma responsabi-
lidade ainda maior, porque no Papa Francisco eles 
olham para nós aqui presentes. Então isso exige 
de nós, responsáveis pelas juventudes, de toda a 
Igreja, uma autenticidade maior, uma coisa que 
aparece nessa preparação para o Sínodo. Os jovens 
dizem, queremos uma Igreja autêntica, transpa-
rente, verdadeira, comprometida. Isso eles vêem 
no Papa, isso esperam de nós, e se conseguirmos 
fazer essa conversão nossa como Igreja, abrindo 

espaços, então se abrem muitas possibilidades. A 
juventude de verdade, a gente acredita nesta força 
renovadora que a juventude é para a Igreja e para a 
sociedade, a partir de uma experiência com Jesus 
Cristo, o homem Deus que transforma suas vidas.

Além do seu trabalho acompanhando 
a juventude, o senhor é bispo na Amazônia 
e vai ter a sorte, ou a responsabilidade, de 
participar de dois sínodos como padre sino-
dal. O que o Sínodo da Amazônia pode trazer 
como novidade para a Igreja da Amazônia e 
para a Igreja universal?

Dom Vilsom: Em primeiro lugar esperamos 
que mantenha em nós viva a esperança. É uma 
responsabilidade grande demais para nosso ta-
manho. Nós somos poucos para viver a luz, para 
olharmos, encontrarmos caminhos nesta rea-
lidade. Então, acima de tudo, que a preparação 
deste sínodo anime nossa esperança, nos mostre 
a verdadeira realidade, e que, pelo espírito de 
Deus e a reflexão sinodal, saiam propostas con-
cretas para o futuro da Igreja na Amazônia e de 
uma ecologia integral, que preserve a vida, cuide 
das pessoas, e seja uma esperança para milhões 
de homens e mulheres nestas terras.
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G I R O  P A S T O R A L

PARÓQUIA N. SRA. MÃE DA 
MISERICÓRDIA CELEBRA A FESTA 
DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

TEXTO E FOTO  ÉRICO PENA

Na noite do dia 19 de agosto, centenas 
de fiéis participaram na comunidade Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, pertencente à 
paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia 
– do bairro Compensa II, Setor Avenida 
Brasil, da missa campal realizada em honra 
à padroeira, cuja festa se comemora no dia 
da Assunção de Nossa Senhora, que acontece 
no 3º domingo de agosto. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo pároco, Pe. Leudo dos Santos, e por 
padres jesuítas convidados, sendo auxiliados 
pelos diáconos Miguel Freitas e João Bosco.

Em sua homilia, Dom Sergio iniciou falando 
sobre o deserto e dos espaços de misericórdia. 
“Deserto é o lugar da tentação e da provação, 

mas também é o lugar do encontro com Deus. 
A Igreja está vivendo um deserto, aguardando 
a volta de Jesus, esperando que ele vença 
seus inimigos e o último inimigo será a morte. 
Comunidade, família, oração e festa, são os 
espaços de misericórdia. A comunidade é um 
porto seguro onde a gente vêm e se encontra; a 
família é o lugar que vivemos relação de perdão 
e carinho; a fé é a oração; e a festa é como 
hoje nós estamos fazendo aqui, festejando 
os pequenos acontecimentos e a vida que 
acontece, pois é isso nos faz humanos em meio 
a essa barbárie que vivemos”, disse o arcebispo.

SEMINÁRIO ANO NACIONAL DO 
LAICATO – SUJEITO ECLESIAL EM 
UMA IGREJA EM SAÍDA

TEXTO PATRÍCIA CABRAL

O Conselho de leigos e leigas da Arquidiocese 
de Manaus promoveu, no dia 25 de agosto, o 
III Seminário sobre o Ano Nacional do Laicato, 
com o tema “30 Anos do Sínodo dos leigos” que 
contou com a participação de 110 pessoas entre 
padres, religiosas e cristãos leigos e leigas. Na 
parte da manhã o professor de Teologia Pastoral, 
Irineu Castro, apresentou a Exortação Apostólica 
Christifideles Laici, primeiro documento em que os 
bispos refletiram sobre o papel e a importância dos 
leigos no processo de evangelização da nossa igreja.

Também houve uma roda de conversa 
musical motivada pelo cantor e compositor, Zé 
Vicente que através de sua música fez com que 
os participantes refletissem sobre a interação 
com o outro e com o ambiente; também motivou 
o grupo a fazer uma grande ciranda com a 
bandeira do Brasil ao centro e pediu que cada 
um e cada uma dissesse para a bandeira, que 
representa o nosso país, uma palavra motivadora 
diante de tantas injustiças, de tantas violências, 
de tantas mortes e de tantas desconstruções de 
direitos que estamos passando.

EXPOSIÇÃO REÚNE 10 ANOS DE FOTOGRAFIA RELIGIOSA DE PEREZES JUNIOR 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Perezes Martins P. Junior, um dos pioneiros 
na arte da fotografia religiosa, realizou entre os 
dias 24 e 26 de agosto, a exposição “Um olhar 
fotográfico” no salão paroquial da igreja São 
Pedro Apóstolo – bairro Petrópolis, reunindo 
200 fotos religiosas, de registros feitos em 
aproximadamente 60 cidades de oito estados do 
Brasil, tiradas ao longo de 10 anos de carreira. A 
exposição segue uma temática regional, onde tudo 
foi minunciosamente pensado, desde a iluminação 
até a posição que as fotos foram dispostas, tudo 
resultado de meses de organização, contando com 

uma equipe de cerca de 30 pessoas, entre parentes 
e pessoas da comunidade.

O público que adentrava o espaço foi recebido 
pelo anfitrião e suas recepcionistas, e ao mesmo 
tempo que apreciavam as fotos, também desfrutavam 
de música ao vivo da melhor qualidade. Entre os 
convidados que prestigiaram o evento esteve o 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, que não poupou elogios. “Cada fotografia 
é um momento único que fica registrado para a 
eternidade e Perezes é um artista, que com sua arte 
consegue captar esse olhar diferenciado, o que é belo, 
o que é bonito e a fé como mistério de Deus. Parabéns 
pela iniciativa”, disse Dom Sergio.
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ARRAIAL DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ 
COMEMORA OS 170 ANOS DA 
INSTITUIÇÃO 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do último sábado do mês de 
agosto (25), o Seminário São José realizou 
o seu tradicional arraial, realizado desde 
1990, finalizando o mês das vocações com 
uma bonita festa reunindo as paróquias 
e áreas missionárias da Arquidiocese de 
Manaus, contando com a presença de bispos, 
padres e leigos que participaram em peso, 
podendo usufruir de uma agradável noite de 
reencontros e confraternização cristã. Além 
do arraial com comidas típicas, o público 
prestigiou algumas apresentações musicais 
e puderam visitar a Feira Vocacional que 
contou com a presença de várias congregações 
religiosas.

O evento começou às 19h, e contou 
com um público vindo de vários setores da 
Arquidiocese de Manaus. Esse ano, o evento foi 
transmitido ao vivo pela Rádio Rio Mar 103,5 
MHz, levando todos os detalhes de tudo o que 
acontecia aos seus ouvintes, com entrevista 
com os participantes e organizadores do 
arraial. Por volta das 21h, com o local quase 
lotado, Pe. Zenildo Lima, reitor do seminário, 
subiu ao palco para dar as boas-vindas e fazer 
a abertura oficial da festa. Além das atrações 
locais, o palco do arraial também recebeu a 
ilustre presença do cantor e poeta Zé Vicente, 
conhecido em todo país por suas canções, 
fazendo o público cantar e dançar muito.

DEVOTOS CELEBRAM SANTA 
MÔNICA COM PROCISSÃO E MISSA 
PRESIDIDA POR DOM JOSÉ

TEXTO E FOTO PASCOM A. M. SANTA MÔNICA

Aproximadamente 300 pessoas 
participaram de procissão, iniciada na Igreja 
São José de Anchieta, e missa na noite do 
dia 27 de agosto, em honra à padroeira das 
famílias, Santa Mônica. Os fiéis refletiram 
sobre a vida da padroeira, rezaram pelas 
famílias e entoaram cantos de louvor a Deus. 
Na igreja Santa Mônica, localizada no conjunto 

Manoa, Zona Norte de Manaus, a missa foi 
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus, Dom José Albuquerque, e 
concelebrada pelo pároco da Área, padre 
Claudio Trabacchin, e pelo vigário, Pe. Roberto 
Bovolenta, auxiliados pelo diácono Rozinaldo 
Trovão.

Durante a homilia, Dom José falou ao 
povo de Deus sobre o Evangelho e também 
sobre a vida e vocação de Santa Mônica. 
“Refletir a festa de hoje é louvar a Deus pela 
Sua misericórdia, que continua agindo em 
nós. Santa Mônica transformou a vida na sua 
casa, em sua igreja doméstica e assumiu sua 
vocação de mãe. Suas lágrimas foram enxutas 
e suas preces ouvidas; vendo a conversão de 
seu filho Agostinho, doutor e santo. Ela nos 
lembra de resolver os problemas da família 
de um jeito cristão. Além de enfatizar a 
importância do papel da mulher em casa, 
igreja e sociedade”, disse.
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TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom Edmilson Tadeu 
Canavarros dos Santos, recebeu durante sessão especial ocorrida na manhã 
do dia 29 de agosto, na Plenária Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas (Aleam), o Titulo Cidadão do Amazonas, conforme o 
Projeto de Lei de nº 117/2018 de autoria da Deputada Alessandra Campelo. 
Muitos jovens e amigos estiveram presentes na solenidade para prestigiá-lo. 

A propositora desta honraria, a Dep. Alessandra Campelo, em 
seu discurso, destacou que o bispo possui um bonito trabalho junto à 
juventude católica do Amazonas, além de bem cumprir as atribuições que 
lhes são próprias enquanto bispo auxiliar.

Dom Tadeu Canavarros ao receber tal homenagem, afirmou ser esta 
uma alegria e com isso assume um compromisso, enquanto cidadão, 
em ajudar na construção da sociedade amazonense e sobretudo viver 
intensamente o Evangelho nessas terras missionárias, somando cada vez 
mais com os cidadãos que aqui vivem.

O Arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani, que esteve presente na 
entrega desta honraria, afirmou ser este um reconhecimento, pois desde 
que Dom Tadeu chegou aqui esteve sempre à disposição do povo e para 
servir, sobretudo à juventude com quem está fazendo um bom trabalho.

DOM TADEU CANAVARROS RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS PELA ALEAM



TERÇO DOS HOMENS REALIZA O 5º 
ENCONTRO DOS GUERREIROS DE 
MARIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 72 integrantes do Movimento Terço 
do Homens estiveram reunidos no último final 
de semana de agosto, na Casa de Retiro Laura 
Vicuña, situada na Av. André Araújo – Petrópolis, 
para participar do 5º Encontro dos Guerreiros 
de Maria, que teve por tema “Terço do Homens 
em comunhão com as vocações, resgatando 
as famílias”. O encerramento do evento foi 
realizado no auditório, com a missa presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, concelebrada pelo Pe. Hércules Lima, 
orientador espiritual do movimento.

De acordo com Manoel Miranda, 
coordenador arquidiocesano e pelo Regional 
Norte 1 e Noroeste, essa foi a primeira edição 

que contou com a presença de membros de 
outros municípios além da Arquidiocese de 
Manaus. “Essa edição tivemos participantes 
de Nova Olinda, Tefé, Coari, Manacapuru 
e aproveitamos esse quinto encontro para 
decidir também quem serão os coordenadores. 
Agradecemos ao Pe. Hércules, Frei Pedro, da 
paróquia Nossa Senhora das Mercês, e Manoel 
Rodrigues da Renovação Carismática Católica 
(RCC). Agradecemos ao nosso arcebispo Dom 
Sergio e estamos felizes por ter dado tudo 
certo”, disse Manoel Miranda.

BISPOS DA AMAZÔNIA LEGAL 
ENCERRAM ENCONTRO REALIZADO 
EM MANAUS E EMITEM CARTA 
SOBRE O QUE SE TRATOU NO EVENTO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

"Ouvir o clamor da Amazônia e de seus 
povos que estão mais do que nunca ameaçados" 
esta é a intenção da Igreja Católica ao convocar 
o Sínodo para a Amazônia, conforme afirmou 
Cardeal Cláudio Hummes, presidente da Comissão 
Episcopal para a Amazônia e da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (REPAM) durante a abertura do 
3. Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, 
que reuniu 58 bispos, em Manaus, no Centro de 
Treinamento Maromba, de 20 a 23 de agosto.

“Somos chamados a iluminar o percurso 
da história da Amazônia. O papa pede que 
sejamos uma igreja mais próxima, encurtando 
distâncias. Uma igreja solidária, profética 
que denuncia e luta por direitos e justiça, 
indicando caminhos.... Não é apenas repetir o 
que já foi dito, mas avançar e percorrer novos 
caminhos. O espírito vem conduzir todo esse 
processo de encontrar um novo caminho, de 
fomentar e ser presença evangelizadora na 
Amazônia”, explicou Dom Claudio Hummes. 

O anfitrião deste encontro, o arcebispo 
da Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, afirmou que naquela semana a Igreja 
de Manaus viveu um tempo de graça, pois os 
pastores da Amazônia colocaram, mais uma vez, 
em comum a alegria do Evangelho vivida nesta 
parte do Brasil. "É uma alegria serena que não 
esconde os grandes desafios que enfrentamos 
nesta tarefa que vai além das forças humanas. 
O que os move é a esperança em Deus que não 
abandona a sua criação e sua criatura mais 
querida, o ser humano. Este encontro revesteu-
se de uma importância ímpar porque se realiza 
às vésperas de dois sínodos cuja temática nos 
toca de maneira especial. Juventude e Amazônia 
são realidades que se complementam. Nós 
sonhamos com uma igreja de rosto amazônico. 
Esta Igreja já existe nas comunidades que se 
formaram e se fortaleceram a partir do encontro 
de Santarém, afirmou.

GIRO PASTORAL
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PADRE HUDSON RIBEIRO É UM DOS ORGANIZADORES 
DO LIVRO “SUICÍDIO: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES” 
LANÇADO EM AGOSTO 
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 28 de agosto, foi realizado 
na Sala de Eventos da Faculdade Salesiana Dom 
Bosco (FSDB) – Unidade Leste, o lançamento 
do livro “Suicídio: diálogos interdisciplinares”, 
que teve como organizadores a Dra. Denise 
Machado Duran Gutierrez e o Dr. Joaquim 
Hudson de Souza Ribeiro, padre e pároco da 
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição. A obra é fruto de pesquisas inéditas 
no Amazonas e aborda o suicídio com um 
fenômeno psicossocial. O livro conta com a 
contribuição de 22 autores, entre eles: filósofos, 
psicólogos, enfermeiras, médicos, educadores, 
alunos de pós-graduação, mestrandos e 
doutorandos, todos profissionais que atuam 

com pesquisas e estudos sobre o assunto no 
Estado. 

No lançamento estiveram presentes 
alunos, professores e reitores da FSDB e da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
seminaristas, padres, diáconos, religiosos, 
leigos, amigos e parentes dos autores, além 
da presença do Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sergio Castriani, que foi 
uma das autoridades que compôs a mesa. 
“Suicídio é algo que sempre me chamou 
atenção, até porque já teve casos com pessoas 
próximas a mim desde quando cheguei na 
Amazônia. Este livro traz um assunto de suma 
importância, pois todo dia vemos relatos de 
várias pessoas que tiram a vida, e precisamos 
saber como prevenir”, comentou Dom Sergio.

De acordo, com Pe. Hudson Ribeiro, autor de 
três capítulos e organizador do livro junto com a Dra. 
Denise, a obra é um livro científico, que constitui 
diversas áreas do conhecimento e pesquisas de 
campo envolvendo suicídio de crianças, idosos, 
indígenas entre outros. “São pesquisas científicas 
inéditas no estado do Amazonas, é uma obra de 
grande relevância e de ousadia da nossa parte, 
provocando para que outros pesquisadores de fato 
possam também vir pesquisar, pois esse é o primeiro 
livro publicado sobre suicídio no Estado e a ideia é que 
muitas obras futuramente possam surgir”, disse.
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REGIÃO EPISCOPAL NOSSA 
SENHORA APARECIDA PROMOVE 
ENCONTRÃO COM COROINHAS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 1º de setembro, foi realizado na 
Paróquia São Bento – situada na Cidade Nova, 
o encontro arquidiocesano com cerca de 500 
coroinhas pertencentes à Região Episcopal 
Nossa Senhora Aparecida. O encontro, que teve 
como tema “A Espiritualidade do Coroinha”, 
com a missa presidia pelo bispo auxiliar, 
Dom José Albuquerque, concelebrada pelo 
pároco, Pe. Guy Christopher, Pe. Antônio 
Figueiredo, vigário paroquial, Pe. Leonardo 
Santos, assistente eclesiástico da Pastoral dos 
Coroinhas, Pe. Claudio Trabacchin, coordenador 
do setor Pe. Pedro Vignola e pároco da Área 
Missionária Santa Mônica e Pe. Rubson Balieiro, 
coordenador do setor Pe. Ruggero Ruvoletto e 
pároco da Área Missionária Santa Helena.

Em sua homilia, Dom José fez uma 
analogia da missão dos coroinhas à luz do 
evangelho, que ressalta que devemos usar os 
talentos que nos é dado, para o crescimento 
como cristão não só no âmbito pastoral, mas 
em qualquer lugar que estejamos. “Deus 
nos deu qualidades e potencialidades, para 
a gente poder crescer e progredir na vida 
pessoal, profissional e espiritual, isso mostra 
que nós não fomos feitos para nos acomodar 
e o papel do coroinha não é de apenas servir 
ao altar e ajudar os padres nas celebrações, 
mas sim de crescer na fé e continuar sua 
formação cristã, se preparando para receber o 
sacramento da crisma e às vezes até ajudando 
em outras pastorais dando exemplo para 
outros jovens e adolescentes, pois o coroinha 
é a pessoa chamada a dar testemunho e, a 
primeira missão dos coroinhas é ser em casa, 
um filho ou filha, amável e obediente, e na 
escola ser um exemplo de bom estudante. 
Cada um tem que fazer a sua parte e tentar dar 
o seu melhor para os que estão ao seu redor”, 
comentou Dom José.

PROCISSÃO FLUVIAL E MISSA 
MARCAM O FIM DOS FESTEJOS DA 
PADROEIRA NOSSA SENHORA DO 
PERPÉTUO SOCORRO EM CAREIRO 
DA VÁRZEA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Após um mês intenso, com uma 
programação repleta de atividades sociais 
e religiosas em homenagem à padroeira, 
a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (NSPS), localizada no município de 
Careiro da Várzea, organizou na noite de 1o de 
setembro uma verdadeira festa, com procissão 
fluvial seguida da missa solene presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani, concelebrada pelo pároco, Pe. 
Aparecido Donizetti Maciel (mais conhecido 
como Pe. Maciel); pelo vigário paroquial, Pe. 
Thiago Barbosa e pelo padre visitante em 
missão, Pe. Manoel Aparecido do Espírito Santo, 
da diocese de Ribeirão Preto (SP).

A celebração começou um pouco 
depois das 17h, já em terra, aos poucos 
foram ocupando os lugares da paróquia 
com representantes de várias comunidades 
pertencentes à NSPS. Foi uma missa com 
quase três horas de duração, apresentando 
vários “momentos especiais”, repletos de 
homenagens à padroeira e reconhecimento 
às pastorais, movimentos, serviços, assim 
também como aos 15 coordenadores de área 
que atuam nas 82 comunidades ribeirinhas 
que compõem à paróquia. “Jesus é o Salvador 
de um povo escolhido, que foi educado desde 
criança por Maria, a nossa Mãe, a bem-
aventurada e que sabia que Deus tinha lhe 
concedido uma missão e, a primeira vez que 
Jesus é chamado de Senhor é quando Maria 
visita sua prima Isabel. Para nós é uma honra 
ter Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como 
padroeira, vamos pedir as bênçãos para todas 
as nossas comunidades e devotos”, comentou 
o arcebispo em sua homilia.

PE. GILSON É O NOVO 
PÁROCO DA PARÓQUIA 
MENINO JESUS DE PRAGA 
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Alegria e emoção marcaram a 
celebração da posse do padre Gilson da 
Silva Pinto, como novo pároco da paróquia 
Menino Jesus de Praga, localizada na 
rua Eduardo Ribeiro, bairro Chapada. A 
solenidade foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, na noite de 9 de setembro, 
concelebrada pelo administrador paroquial, 
padre Cleython Cabral e demais padres 
convidados, entre eles o ex-pároco, padre 
Cândido Cocaveli; Pe. Arcelin Pichiraj (MMI), 
vigário paroquial da paróquia Santo Afonso; 
e Pe. Genaro Tesauro.

“O padre é aquela pessoa que nos 
anima e nos lembra da verdade, que 
não deixa desanimar e nem perder a 
esperança e hoje estamos aqui para 
dar posse ao novo pároco, que tem a 
função de cuidar do povo de Deus, e aqui 
percebemos que o povo gosta do padre e 
o padre gosta do povo”, disse Dom Sergio 
em sua homilia. Ao fim da celebração, Pe. 
Gilson agradeceu a todos pelo carinho da 
acolhida e pela presença dos amigos do 
Setor Alvorada que vieram prestigiar a 
posse e a acolhida nesta nova paróquia.

OUTUBRO •  2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  25

Peca pelo 

 3642-1234
Rua Major Gabriel, 1080
Av. Jacira Reis, 18

loppianopizza

,



26  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • OUTUBRO •  2018

FESTEJO EM HONRA À NOSSA 
SENHORA DOS REMÉDIOS CELEBRA 
200 ANOS DA PARÓQUIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Fiéis e devotos de Nossa Senhora dos 
Remédios participaram, na noite de 8 de 
setembro, da procissão e missa em honra 
a santa padroeira da paróquia. A procissão 
foi conduzida pelo pároco Mauro Cleto e a 
celebração foi presidida pelo arcebispo de 
Manaus Dom Sergio Castriani, que juntos 
com a comunidade, comemoraram também 
os 200 anos da criação da paróquia com 

cânticos, louvor e animação. Antes de dar 
início à celebração, todos os presentes 
foram convidados a participarem de uma 
caminhada ao redor da praça que fica 
em frente à igreja, e em procissão foram 
cantando, orando enquanto o pároco fazia 
breves reflexões sobre a realidade que cerca 
o local como: violência, drogas, imigrantes, 
enfermos e outros. Após o breve percurso, 
todos retornaram para a igreja, onde iniciou 
a santa missa. 

Durante a homilia foi lido o artigo 
do arcebispo publicado em um dos 
jornais impressos da cidade, ressaltando 
a importância da paróquia em meio a 
sociedade e o local que se encontra. Com 
o trabalho realizado junto as pastorais, 
sobretudo a dos Migrantes. Pe. Mauro 
concluiu o momento falando a respeito 
do trabalho realizado junto aos doentes e 
mais necessitados que residem próximo à 
tradicional igreja. “Não importa quantos 
nomes Nossa Senhora tenha, pois ela 
sempre olha com muito carinho por todos 
nós e que ela olhe principalmente pela 
saúde de nosso Arcebispo, que não se 
deixa abater pelas mazelas da vida”, disse o 
pároco.

FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO ENCERRAM COM 
PROCISSÃO E MISSA CAMPAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Vivenciando o Ano Nacional do Laicato, os 
festejos de São Raimundo Nonato deste ano 
trouxeram como tema, “São Raimundo Nonato, 
ajuda-nos a sermos protagonistas da Igreja em 
saída” e o lema, “Vós sois Sal da Terra e Luz do 
Mundo”, passagem extraída do Evangelho de 
Matheus, 5,13-14. O encerramento da festa 
ocorreu na noite de 31 de agosto, com uma 
missa campal presidida pelo arcebispo de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo pároco, Pe. Ricardo Pontes, pelo vigário 
paroquial Pe. Sousa, auxiliados pelo diácono 
Francisco Andrade.

Durante a sua homilia, Dom Sergio 
salientou o protagonismo e a importância 
de cada um dentro da igreja. “Na igreja 
todos somos atores principais, ninguém é 
secundário, pois pertencemos a Cristo. No 
batismo iniciamos a nossa fé e começamos 
a nossa missão, que inicia na família, uma 
missão que às vezes é dura e difícil. Depois 

GIRO PASTORAL

PARÓQUIA SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO ACOLHE SEU 
NOVO PÁROCO, PE. STEPHEN MICHAEL
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 2 de setembro, o 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani, empossou Pe. Stephen 
Michael Thomas Paul, da Congregação dos 
Missionários de Maria Imaculada (MMI), 
como novo pároco da Paróquia Santo Afonso 
Maria de Ligório, situada na Av. Constantino 
Nery – Flores, tendo como vigário paroquial 
o Pe. Arcelin Pichiraj (MMI). Na celebração, 
estiveram presentes também o padre 
John Paul Arockiasamy, Provincial da 
Congregação dos MMI, e os demais padres 
da congregação que atuam em Manaus, na 
Área Missionária São Lourenço e também na 
paróquia de Cristo Rei, em Itacoatiara.

Ao fim da celebração, Pe. Stephen 
agradeceu a acolhida, fazendo muitos 
dos presentes da sua antiga paróquia 

lagrimarem. “Agradeço pela calorosa 
acolhida, principalmente a todos que 
vieram da paróquia Cristo Rei pelo carinho 
e amor dedicado a mim. A todos peço para 
que rezem por mim, porque eu sempre 
rezarei por vocês em minhas orações”, disse 
o novo pároco. 



20 anos da Equipe Itinerante é celebrado 
no seu XVII Encontro Interinstitucional

Ir ao encontro dos mais vulneráveis na gratuidade, numa atitude 
de escuta, acolhida e aprendizado. Ser “igreja em saída” com posturas 
descolonizadoras, promovendo o Bem Viver. Tudo isto aproxima-se 
da profecia de anunciar com a vida – à luz do evangelho – a opção pre-
ferencial pelos mais pobres desta Terra. Nesta dinâmica, há 20 anos, 
um grupo de homens e mulheres, religiosos (as) e leigos (as) atua na 
Pan-Amazônia, a Equipe Itinerante.

Hoje, mais do que nunca, nessa conjuntura de retrocessos no país, 
onde as vidas estão cada vez mais ameaçadas em detrimento aos inte-
resses de uma pequena elite de privilegiados e no contexto difícil do 
mundo globalizado, a Equipe Itinerante pretende contribuir para que 
as pessoas empobrecidas sejam sujeitos da sua libertação, defendendo 
e transformando os ambientes injustos e opressores ao seu redor.

Em agosto, entre os dias 27 e 31, cele-
brando seus 20 anos na Pan-Amazônia, 
a Equipe realizou, em Manaus, no Xaré, o 
seu XVII Encontro Interinstitucional com 
o tema “Há de nascer de novo!” (João 3,7) 
e lema “porque algo novo está nascendo: a 
rede itinerante da REPAM”. O Encontrou 
reuniu diversas instituições que já formam 
e configuram a Equipe Itinerante, mas tam-
bém reuniu outros atores sociais interessa-
dos na proposta de itinerância.

nossa missão vai para a comunidade e a 
sociedade, onde temos que ser testemunhas 
do amor de Deus, mundo que nos cerca, 
principalmente nesse ano de campanha 
política onde todos nós atuamos. E, São 
Raimundo foi assim, um protagonista de 
vida, vamos pedir então, que nesse dia 
do padroeiro, possamos ter uma igreja 
missionária e praticantes da nossa própria 
liberdade”, comentou Dom Sergio.

COMUNICAÇÃO E MARKETING NA 
IGREJA FOI TEMA DE PRIMEIRO 
DI@LOGANDO REALIZADO PELA 
PASCOM

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

A Pastoral da Comunicação (Pascom) 
da Arquidiocese de Manaus realizou no dia 
4 de setembro a primeira edição do evento 
Di@logando, que reuniu 58 agentes da 
Pastoral da Comunicação para tratar do 
tema “Comunicação e Marketing na Igreja”. 

Realizado no auditório da Fundação Rio Mar, 
situado no Largo São Sebastião – Centro, 
o Di@logando contou com a parceria da 
Paulus Livraria, que trouxe para Manaus o 
padre paulino Tom Viana, mestre em Direção 
e Gestão Comercial em Marketing, que 
assessorou o evento e, de maneira informal, 
interagiu com os participantes e exemplificou 
os pontos elencados com fatos do dia a dia 
de um agente da Pascom. Iniciou sua fala 
afirmando que comunicar é transformar vidas 
e por isso é necessário pensar estratégias 
para anunciar a palavra, logo é possível usar 
técnica de mercado para falar de Jesus. Ele fez 
uma releitura do Documento de Aparecida, 
do Documento 101 da CNBB e a Exortação 
Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, a fim 
de mostrar aspectos que remetem ao uso do 
marketing para divulgar as ações da igreja.

O Di@logando são pequenos encontros 
realizados periodicamente pela Pastoral da 
Comunicação Arquidiocesana visando tratar 
de temas atuais que auxiliem nos trabalhos 
dos agentes de Pascom das paróquia e áreas 
missionárias da Arquidiocese de Manaus.

NATALÍCIO
Pe. Claudio Trabacchin 1
Pe. Nelson Taffarel 1
Pe. Ronaldo dos Santos Araújo 2
Pe. Gilberto Nobre dos Santos 4
Frei Agostinho Odorizzi 7
Pe. João Benedito da Cunha Alves 10
Pe. Milton Both 14
Pe. Zenildo Lima da Silva 14
Diác. Paulo Sérgio dos S. Oliveira 17
Pe. Celestino Ceretta 20
Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva 24
Pe. Cairo José Ferreira Gama 27
Diác. Francisco Alves Fernandes 27
Pe. Carmelo Rivera Amézquita 28
Pe. Josimar Ramos Marinho 28
Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira 31
Pe. Fausto Beretta 31

ORDENAÇÃO

Mons. José Carlos Sabino de Andrade 5
Diác. José Messias Alencar 12
Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro 12
Pe. Humberto Vasconcelos de Souza 15
Pe. Eudo Castro do Nascimento 21
Pe. Ricardo Pontes de Oliveira 21
Pe. Erlin Enrique Peres 28
Pe. Marciney de Oliveira Marques 29
Diac. Ruzeval Rodrigues Cardoso 30

ANIVERSARIANTES DO MÊS

ANA LÚCIA FARIAS  ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO



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

FONTE CNBB

A cidade de Goianésia do Pará (PA) 
recebeu, no dia 17 de setembro, a 36ª 
Romaria da Libertação. Durante o evento, 
foram lembradas Elineuza e Elizabeth, 
crianças que foram assassinadas por um 
ex-policial militar na década de 1980. “O 
povo de Deus veio em grande número das 
diversas cidades, vilarejos do estado do Pará 
e de outros estados”, conta o bispo de Marabá 
(PA), dom Vital Corbellini.

“Se muitas pessoas foram em caravana 
por ônibus ou em carros, a grande maioria 
das pessoas foi a pé desde Goianésia até 
o local onde se rezava e cantava hinos de 
louvor a Deus. Muitas pessoas partiram a 
pé em dias anteriores ao evento religioso 
de Jacundá. Mencionou-se também a vida 
das criancinhas que foram martirizadas e 
todas as criancinhas que foram abortadas. 
A romaria colocou a campanha da Igreja 
católica contra o aborto que mata diversas 
criancinhas que não tiveram condições 
de virem a este mundo muitas vezes pelo 
egoísmo das pessoas”, relatou dom Vital.

De acordo com o bispo, a romaria da 
Libertação é uma forma de o povo agradecer 
a Deus pelo dom da vida, pedir justiça 
àqueles que violentam a vida desde o ventre 
materno até o seu ocaso, pedir novas graças 
para continuar a missão neste mundo de 
evangelizar e de ser evangelizado.

Romaria da Libertação 
recorda crianças 
assassinadas no Pará

CNBB

O desemprego juvenil tornou-se 
uma grande preocupação para 
a juventude. A falta de emprego 
pode restringir os sonhos e dese-

jos dos jovens de se realizarem como su-
jeitos e faz com que muitos deixem de ver 
o trabalho como algo que possa dar um 
norte às suas vidas.

Em 2018, nós observamos na eco-
nomia brasileira o grande aumento do 
desemprego, e quando esse índice cresce 
a população mais afetada é a juventude. 
Há pouco tempo as políticas públicas de 
inserção no mercado de trabalho, ainda 
que tímidas, eram “animadoras” para boa 
parte da juventude. O crescimento da eco-
nomia e a ampliação do incentivo à educa-
ção, favoreciam os jovens a priorizarem o 
investimento na educação, principalmen-
te no ensino superior, inclusive, sendo os 
primeiros de muitas famílias a ingressa-
rem na Universidade ou a acessar os pro-
gramas de primeiro emprego. A busca dos 
jovens por oportunidades de melhoria, 
deixava de ser um sonho inatingível.

Nós temos hoje uma geração mais 
bem formada, mas a dificuldade de iniciar 
sua carreira na área pretendida é maior. 
Assim como eu, são vários e várias jovens 
formados que ainda não conseguiram “seu 
lugar ao sol”.

O atual cenário hoje é bem diferente. 
Após a dura crise que o país vivenciou, che-
gamos a uma mudança na trajetória da ju-
ventude. Ocorreu um crescimento de jovens 
em busca de trabalho e consequentemente 
houve impacto ainda maior de desemprego 
sobre essa parcela da população.

Para se ter uma idéia o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou em agosto de 2018, que entre 
os trabalhadores na faixa etária que com-
preende os 18 e 24 anos, a taxa de desem-
prego é mais que o dobro da taxa da po-
pulação geral. Enquanto a taxa geral ficou 
em 12,4% no segundo trimestre, entre os 
jovens esse percentual saltou para 26,6%.

Eu por exemplo me formei em Admi-
nistração em 2014 e concluí uma especia-
lização em Gestão Estratégica de Pessoas 
em 2017, porém mesmo tendo uma boa 
formação tenho enfrentado muitos de-
safios nessa busca por uma colocação no 
mercado de trabalho.

Todos nós jovens já nos questionamos: 
Como podem nos exigir experiência profis-
sional, se ao mesmo tempo não nos dão 
uma primeira chance? Em momentos como 
os que vivemos agora, a questão acirra-se. 
As empresas afirmam que nós não temos 
habilidades e bagagem e além disso ainda 
disputamos o espaço no mercado com pro-
fissionais com mais experiência profissio-
nal, na faixa dos 40 e 50 anos.

Para completar esse cenário de de-
semprego que assola o País, nos são apre-
sentadas reformas mascaradas de “melho-
rias” que agravam ainda mais o cenário de 
incertezas e desigualdades enfrentadas 
pela juventude. Pra variar os mais afeta-
dos são os que estão em busca do primeiro 
emprego ou que se inseriram no mercado 
de trabalho recentemente.

A reforma trabalhista por exemplo, ao 
flexibilizar os contratos, retira garantias e 
proteções fundamentais dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Já a reforma da previ-
dência pesa como mais uma ameaça aos 
direitos da juventude, pois o tempo de per-
manência no mercado de trabalho formal 
para obter a aposentadoria integral se tor-
na superior a 49 anos. Em outras palavras, 
mesmo para quem começar a trabalhar 
aos 16 anos, a idade de aposentadoria será 
superior aos 65 anos. Imagina para quem 
ainda não conseguiu começar a trabalhar.

Enquanto seguimos em busca de uma 
oportunidade, nos resta continuar acredi-
tando em uma mudança de cenário e nós 
temos uma boa oportunidade de pautar 
propostas de políticas públicas de emprego 
para a população juvenil, haja vista que es-
tamos em tempo de decidir o futuro do País. 

Sigamos forte e resistindo!

GUILHERME GUIDO PESTANO NAPOLIS COORDENAÇÃO DA PASTORAL DA JUVENTUDE NO REGIONAL NORTE 1 – CNBB

PROCURA-SE UMA CHANCE
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ADQUIRA NA PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

O que a Bíblia e a Igreja nos ensinam 
sobre Maria, a bem-aventurada? 
Este estudo popular convida você 
a conhecer melhor a Mãe de Jesus, 
para seguir seu exemplo no serviço ao 
Reino de Deus.

BEM-AVENTURADA
Estudo popular sobre Maria,
a Mãe de Jesus
Pe. José Grzywacz, CSsR

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



RUMO À X APA

Oração pela X APA

Os passos do processo da X APA – Assembleia Pastoral Arquidiocesano, 
foram dados com segurança e discernimento. Agora pedimos que 
todos possam colocar através da oração, mediante a luz do Espírito 

Santo, no coração do Senhor este grande acontecimento Sinodal da Igreja 
de Manaus. Rezemos, sobretudo pedindo ao Espírito de Sabedoria que dê 
discernimento comunitário para que a Assembleia decida os desafios mais 
urgentes segundo a vontade do Senhor. 

Rezemos a oração da X APA
Ô Trindade Santa, nós vos rogamos que todos contribuam 

para que todos os cristãos compreendam sua vocação e 
identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma 
organizada na Igreja e na sociedade à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres.

Pedimos pela realização da X Assembleia Pastoral 
Arquidiocesana. Vós que sois o modelo da melhor comunidade, 
fazei que a Igreja Povo de Deus, esteja sempre vigilante na sua 
vocação missionária, testemunhando o anúncio da Boa Nova do 
Reino em todos os lugares do mundo.

Suplicamos, para que a Igreja seja lugar de acolhida e do 
amor, da amizade e da fraternidade, casa da comunhão e do 
começo da vida cristã, onde todos possam sentir alegria de 
sermos irmãos e irmãs.

Agradecemos pelo amor e compaixão que tens pela 
humanidade, oferecendo Jesus Cristo como irmão, Palavra 
Encarnada na história. Ajudai-nos a viver esta Palavra em nossas 
vidas e no serviço pastoral.

Pedimos que a Igreja seja sal da terra e luz do mundo, em 
todos os ambientes e dimensões da vida: família, trabalho, igreja, 
política, economia e principalmente nas comunidades cristãs.

Tudo isto vos suplicamos por intercessão de Maria e José, 
que abençoeis a X Assembleia Pastoral Arquidiocesana, a fim de 
que produza frutos de vida plena para todos, segundo a vossa 
vontade. Amém!
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www.apamoveis.com.br

Aqui você economiza mesmo!

Ter uma loja que ajuda a realizar 

os sonhos dos seus clientes 

com profissionalismo, respeito 

e preço justo.

É muito bacana!

• INSTALAÇÃO C/ SALDANHA MARINHO • MERCADÃO • MARCÍLIO DIAS 
• GUILHERME MOREIRA • COMPENSA • MUTIRÃO • CIDADE DE DEUS 

• MANÔA •           SHOPPING MANAUS VIA NORTE • SÃO JOSÉ 
•            JORGE TEIXEIRA EM FRENTE AO PLATÃO ARAÚJO • MANACAPURU • TEFÉ



Boa Vista - 95 3628-5540 Manaus - 92 3301-7000

www.fermazon.com.br
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A Fermazon completa 25 anos de trabalho 

e sucesso, sendo reconhecida atualmente 

como uma empresa de vanguarda no setor 

metalúrgico. Oferecemos um amplo 

portifólio de produtos como: chapa cortada 

e dobrada em per�l, corte e dobra de 

vergalhões, telha galvalume 0.43, tela para 

alambrado, barras, cantoneiras, tubos, 

metalon, tudo para sua obra. Seguimos 

investindo em produtos e  pessoas, para 

melhor atender e fazer parte das suas 

conquistas.

Compromisso
     com   seu


