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Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

ATIVIDADES PASTORAIS
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2
18
2
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3
SOLENIDADE FIÉIS DEFUNTOS

Local: Av. Senador Álvaro Maia, s/nº – Cemitério São João
Batista Horário: 18h
Informações: (92) 3212-9000 – Secretaria Arcebispado

APRESENTAÇÃO DO REQUIEM DE MOZART COM A
FILARMÔNICA E CORAL DO AMAZONAS

Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Pç. Osvaldo Cruz, s/n –
Centro • Horário: 10h • Informações:(92) 3234-7821 – Catedral

SEMINÁRIO "AMAZÔNIA NOVOS CAMINHOS PARA A
IGREJA E PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL"

Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus – CEFAM
Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Horário: 9h às 16h • Informações: (92) 3212-9029 – Coord. de Pastoral

5a 6e12a13

A CAMINHO DO SIM?
PREPARAÇÃO PARA O
MATRIMÔNIO

Local: Av. Carvalho Leal, 931 – Cachoeirinha • Horário: 19h às 22h
Informações: (92) 3633-3475 / (92) 99621-2776 – Pastoral Familiar
da Paróquia Santa Rita de Cássia

9
11
17

TARDE CULTURAL

Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Praça Osvaldo Cruz,
s/n – Centro • Horário: 15h
Informações: (92) 3234 -7821 – Catedral Metropolitana

MISSA DE ANIVERSÁRIO DA RÁDIO RIO MAR

Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Praça Osvaldo
Cruz, s/n – Centro • Horário: 18h30
Informações: (92) 3198-0903

ABERTURA NOVENÁRIO

27 – Procissão e Missa Campal em Honra a N. Sra. das Graças
Local: Rua Libertador, 55 – Nossa Senhora das Graças
Horário: 17h e 18h
Informações: (92) 3633-8020 / (92) 99451-4299 (Secretaria Paroquial)

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO HILTON
BRITO

Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Praça Osvaldo
Cruz, s/n – Centro
Horário: 18h30
Informações: (92) 3234 -7821

FESTEJOS DE N. SENHORA DAS GRAÇAS – ALEIXO

ABERTURA • Horário: 8h
19 a 24 – Novenário nas casas das famílias, às18h
25 – Carreata com início na capela São Pedro, às 15h
27 – Procissão e Missa • Horário: 18h
Local: Igreja Nossa Senhora das Graças – Colônia Antônio Aleixo,
Travessa Getúlio Vargas, 50
Informações: (92) 99105-9981 (atendente paroquial)

24
23 a 25

FESTIVAL DE MÚSICA 2018

Local: Rua 133, Núcleo 13 – Cidade Nova 2 – Área
Missionária Divina Misericórdia
Informações: (92) 3307-5619 – Área Missionária Divina Misericórdia

ENCONTRO DE ARTISTAS CATÓLICOS
CARISMÁTICOS – ENEACC

Local: Casa de retiro João Paulo II – Estrada
Vivenda Pontal, nº 700 – Tarumã
Informações: (92)99802-3939 – Renovação Carismática Católica (RCC)

27 a 29

CURSO DE ECLESIOLOGIA DO VATICANO II

Local: Auditório da Escola Superior de Ciências
da Saúde – UEA – Rua Carvalho Leal, nº

1777– Cachoerinha
Horário: 19h
Informações: (92) 3071-7315/ (92) 99143-6308

29

ABERTURA DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO

Local: Praça Oswaldo Cruz, s/nº, Centro – Catedral
Horário: 18h30
Informações: (92) 3234 -7821 – Secretaria da Catedral

MENSAGEM DO ARCEBISPO

C

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

aros leitores e leitoras,
Vamos falar de santidade. Para nós cristãos o assunto é
sério e incontornável. Isto por que o mesmo Jesus que diz que
só o Pai é santo, nos diz que devemos ser perfeitos e misericordiosos como o Pai. Paulo e Pedro nas suas cartas não se
cansam de chamar os cristãos de santos e de nos lembrar a
nossa vocação à santidade mostrando assim que a santidade
longe de ser uma exceção é a regra e que todo seguidor de
Jesus caminha para a santificação. Jesus redentor veio abrir as
portas da eternidade para todos e experimentamos a alegria
de sermos salvos. A alegria cristã é sinal de santidade.
O primeiro passo do itinerário da fé e que deve ser dado
sempre de novo é o reconhecimento da ação gratuita de Deus na
criação na qual eu estou incluído sem nenhum mérito da minha
parte. Gratidão é um sentimento que nos liberta e nos dá leveza
de alma. A gratidão vem sempre acompanhada da alegria de
viver. Quem é grato também quer fazer o bem para os outros. Se
a maturidade humana é a passagem da inveja à gratidão, a santidade não poderia ter outra dinâmica. Ser santo é ser humano
como Jesus que não se apegou ciosamente a sua igualdade com
Deus, mas esvaziou-se assumindo a condição humana. Poderia
parecer que os santos são pessoas que, por causa da heroicidade
de suas virtudes, sejam seres especiais, meio divinos. Nada mais
católico, e não poderia ser de outra forma o culto dos santos.
Heróis da fé são venerados pelo povo que os têm como
intercessores junto de Deus. No universo católico são amigos
que invocamos nas ocasiões de perigo, nas doenças e nas
necessidades. Para cumprir as promessas surgem novenas,
constroem-se capelas e muitas comunidades surgiram a partir da devoção a um santo. Faz parte da cultura católica o culto
às imagens dos santos. Desde quadros e esculturas de inestimável valor artístico até representações populares. Não seria
necessário justificar o uso de imagens se elas também não se
prestassem à idolatria. É, no entanto, inegável o significado e
a influência na espiritualidade que certas imagens e ícones ti-

veram. Na nossa região, as novenas das terças-feiras em torno
do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro atrai multidões.
Na Amazônia temos os nossos santos preferidos e o campeão, evidentemente depois da mãe de Jesus, é São Francisco. Mas são muitas as localidades dedicadas a São Sebastião.
A lista é grande e como é impossível saber o nome de todos,
em novembro no primeiro domingo, por que no dia primeiro
não é feriado, celebramos a festa de todos os santos. A proximidade com o dia da comemoração dos fiéis defuntos faz
com que associemos a santidade com a vida gloriosa no céu
e nos esquecemos que aqueles que estão na glória fizeram
um caminho de santidade. Este caminho nos é proposto por
Jesus nas Bem-Aventuranças. Um caminho de felicidade.
Na Igreja de Manaus estamos vivendo o pós-Assembleia,
elaborando o Plano de Evangelização que vai estabelecer
prioridades e apontar pistas de ação para a nossa vida pastoral
e missionária. Em termos de organização a grande novidade
é a criação das Regiões Episcopais. Espero que elas aumentem
o dinamismo e a criatividade da nossa ação pastoral. Elas são
um instrumento e só funcionarão se todos estiverem convencidos da importância e da necessidade de uma pastoral
de conjunto. Já respiramos um clima de fim de ano. Muitos
religiosos e religiosas costumam ser transferidos no final do
ano e outros tantos vem trabalhar na Arquidiocese. Muito embora este vai e vem de pessoal crie alguns problemas também
enriquecem nossa vida eclesial pois, enquanto estão, aproveitamos dos carismas e dons de cada um. Muito obrigado aos
que partem e nossas boas-vindas aos que chegam. No ano
que vem teremos uma nova casa de formação para o clero
diocesano de Manaus. Será para a primeira etapa da formação
presbiteral, o propedêutico. Pedimos as suas orações pelos seminaristas, mas de maneira muito especial pelos formadores.
E terminaremos na festa de Cristo Rei o Ano do Laicato. Com
certeza tudo o que foi semeado dará frutos abundantes. Um
bom mês de novembro e até uma próxima edição.
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08/10
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08/10

Pe. Alejandro Gollaz Mares, AMG
Pe. Jorge Alan de Oliveira Almeida de Jesus, Feira de Santana
Pe. Cairo José Ferreira Gama, Diocesano
Pe. Hugo Gildardo Hernandes Tellez
Pe. Hugo Gildardo Hernandes Tellez
Pe. Kleython Cabral de Moura
Pe. Marco Aurélio da Frota Veras, Diocesano
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Pároco
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Vigário Paroquial
Administrador Paroquial

Área Missionária Imaculado Coração de Maria
Área Missionária São João XXIII
Paróquia Santa Terezinha – Data da Posse: 23/10/2018, às 19h
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Paróquia Santa Luzia (Bairro Presidente Vargas)
Paróquia Santa Terezinha
Paróquia Santa Luzia (Bairro Presidente Vargas)

EREÇÃO CANÔNICA
Casa Nossa Senhora Aparecida / Comunidade Sementes do Verbo – Endereço: Rodovia BR 174, KM 15, Ramal Claudio Mesquita, Zona Rural – Manaus-AM
Casa Maria de Loreto / Comunidade Sementes do Verbo – Endereço: Rodovia AM 010, KM 26, Zona Rural – Manaus-AM

EXPEDIENTE

EDITORIAL

CONSELHO EDITORIAL
Dom Sergio Castriani
Arcebispo Metropolitano de Manaus
Dom José Albuquerque
Bispo Auxiliar
Dom Tadeu Canavarros
Bispo Auxiliar
Pe. Geraldo Ferreira Bendaham
Coordenador de Pastoral
Pe. Charles Cunha
Diretor Superint. da Rádio Rio Mar
Adriana Ribeiro
Relações Públicas
Ana Paula Lourenço
Jornalista – MTB 060 AM
Diagramação
Epifânio Leão
Helcio Ferreira Junior
Revisão
Ana Paula Lourenço
Ivaneide Lima
Tiragem
6.000 exemplares
Periodicidade
Mensal
Impressão
Grafisa
Abrangência
Em toda a área de atuação da Arquidiocese de Manaus
(Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaus, Manaquiri,
Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva),
Dioceses do Amazonas (Alto Solimões, Borba, Coari,
Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé) e
Regionais da CNBB
Disponível na internet
www.arquidiocesedemanaus.org.br
Fale conosco
Fundação Rio Mar
Rua José Clemente, 500 – Centro
CEP: 69010-070 • Manaus-AM
(92) 3198-0903 • 3198-0905
Anuncie conosco
(92) 3198-0909
comercial@radioriomarfm.com.br
ascom@arquidiocesedemanaus.org.br
ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA

E

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

stimado(a) leitor(a) do “Arquidiocese em Notícias”, uma saudação muito especial a você que nos acompanha sempre cada edição desta nossa revista mensal, preparada com muito esmero
pra você, pra tua família e comunidade eclesial. A partir deste
mês de novembro, a nossa Igreja de Manaus terá como horizonte para os próximos 4 anos, as diretrizes apontadas pela X APA
encerrada no mês de outubro. Agora é a hora do engajamento
para que todas as forças-vivas da pastoral em nossa Igreja comprometam-se em fazer acontecer o que fora planejado. Neste
mês também, teremos o encerramento do ano do Laicato. Os
leigos e as leigas também são protagonistas na obra de evangelização. Toda a Igreja reunida na Amazônia é grata pela ação
missionária desses irmãos e irmãs na fé que se doam em prol de
vida digna para todos e pautada nos valores evangélicos.
Nesta edição, você irá relembrar o que foi notícia em
nossa Igreja Local, bem como, a programação pastoral
deste mês de novembro. Rezemos também pelo novo governante do nosso país para que superada a polarização do
ódio, que tanto faz mal à dignidade humano, possamos
colaborar para uma sociedade mais fraterna e justa para
todos. É hora de fixar o olhar naquilo que o Brasil precisa
fazer que tenhamos vida, e vida digna para todos.
Neste mês nossa rádio Rio Mar completa 64 anos de história e serviço em prol da ação pastoral de nossa Igreja Local.
Que cada católico sinta-se responsável em manter a rádio Rio
Mar no ar, tornando-se também amigo da Rio Mar.
Uma ótima leitura para você.
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NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

egundo o Evangelho de Matheus (Mt 5, 48),
Jesus recomenda aos seus discípulos que sejam
“perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está
no céu”. Mas que uma recomendação é um modo
de viver, ou seja, viver como Jesus é tornar-se
Santo, mediante o dom da graça divina. Será se
isso é possível hoje? Ou será se santidade é algo
inalcançável para o ser humano. Certamente Jesus não pediria algo tão difícil de ser vivenciado
pelos discípulos, pois santidade é para ser vivida
no cotidiano da vida, a partir da assimilação do
Evangelho. Santidade é dom para todos e todas.
Neste sentido Papa Francisco escreveu
Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, que
trata sobre a chamada à santidade no mundo
atual. Vale apena ler com muita calma e meditação. Se quiser você pode acessar o site do vaticano na internet e ler gratuitamente (http://
w2.vatican.va/content/vatican/pt.html).
A teóloga Maria Clara Bingemer fez um
comentário geral da exortação do Papa Francisco que vou transcrever para você algumas
partes interessantes:
O caminho da santidade é, segundo Francisco,
transfigurar o cotidiano, resgatar em meio ao ordinário o extraordinário. É também vigiar constantemente e estar atento às armadilhas que aparecem
a cada momento da vida e superá-las inspirados
pela experiência de amar e as opções fundamentais
que daí decorrem. É discernir constantemente não
entre o bem e o mal, mas entre o bom e o melhor.
Assim as escolhas vitais qualificarão a existência,
não deixando que esta seja arrastada por ideologias que a apequenam e lhe diluem a nobreza.
Na verdade, o que o Papa afirma, ousadamente, é que a santidade é um chamado para
todos e não somente para os padres, as freiras,
os religiosos. É um caminho para todo ser humano que não se conforma com este mundo e
entende que deve fazer o possível para transformá-lo e humanizá-lo. É uma vocação para
todo aquele ou aquela que não aceita que sua
vida tenha que resumir-se a satisfazer pulsões,
buscar sensações sofregamente e contentar-se
com gratificações superficiais que se desvanecem rapidamente deixando gosto amargo e
frustrante na boca e no coração.
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Francisco adverte: “Não podemos propor-nos
um ideal de santidade que ignore a injustiça deste
mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar
de fora, enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente”. A santidade não é apenas uma maneira de comportar-se religiosamente ou um estilo
de rezar, mas uma maneira de conceber a própria
existência enquanto serviço oferecido ao outro. E
este serviço deseja ao mesmo tempo ser fiel a Deus e
às realidades humanas. E essas realidades humanas
têm alcance maior do que simplesmente as relações
interpessoais ou micro comunitárias. Mas alcançam
as próprias estruturas que condicionam a vida dos
outros homens e mulheres e podem favorecer ou
contrariar a justiça, a paz e a vida plena para todos.
Neste sentido, santidade não é apenas uma
“performance” sempre mais acurada de ascese
e crescimento individual, mas um compromisso
pela vida, sobretudo a dos outros e dentre estes
dos mais vulneráveis e frágeis. Francisco diz explicitamente que “a defesa do inocente nascituro,
por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada,
porque neste caso está em jogo a dignidade da
vida humana, sempre sagrada, e exige o amor
por toda a pessoa, independentemente do seu
desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a
vida dos pobres que já nasceram e se debatem
na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico
de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes
e idosos privados de cuidados, nas novas formas
de escravatura, e em todas as formas de descarte.
É assim que a santidade está ao alcance de
todos aqueles e aquelas que reconhecem sua
própria finitude e desejam ser transformados pelo
amor que é maior e os faz plenamente humanos.
Ser santo não é para campeões de perfeição, mas
para pecadores que se reconhecem como tais, mas
se deixam configurar pela graça de Deus e pelo
apelo que vem da alteridade desfigurada de todo
aquele que sofre e necessita de cuidado e atenção.
Como diz o grande filósofo católico francês Jean Luc Marion: “Pecadores e traidores é
o que mais existe na Igreja. O extraordinário, o
surpreendente, é que esta mesma Igreja ainda seja capaz de produzir santos”.

Papa: São Oscar
Romero, exemplo e
estímulo para os povos
da América Latina
FONTE SITE DO VATICANO

O Santo Padre recebeu, na manhã de
15 de outubro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de cinco mil peregrinos de El
Salvador e da América Latina, que vieram
para a Canonização de Dom Oscar Romero, entre outros, realizada no dia 14 de
outubro, na Praça São Pedro.
Ao saudar os milhares de fiéis, que
vieram acompanhados por seus bispos,
sacerdotes e inúmeros religiosos e religiosas, o Papa recordou o exemplo do novo
santo de El Salvador:
“São Oscar Romero soube encarnar,
com perfeição, a imagem do Bom Pastor
que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso,
agora e, sobretudo, desde a sua canonização, vocês podem encontrar nele ‘exemplo e estímulo’ no ministério que lhes foi
confiado: exemplo de predileção, para
os mais necessitados da misericórdia de
Deus; estímulo para testemunhar o amor
de Cristo e a solicitude pela Igreja. Que o
santo Bispo Romero os ajude a ser, para
todos, sinais da unidade na pluralidade,
que caracteriza o santo povo de Deus”,
afirmou Papa Francisco.
A seguir, Francisco dirigiu-se, de
modo particular, aos numerosos sacerdotes e religiosos e religiosas de El Salvador,
chamados a viver o compromisso cristão,
inspirados no estilo de vida do novo santo,
exortando-os a serem dignos de seus ensinamentos, sendo, acima de tudo, "servidores do povo sacerdotal", como Jesus, o
único e eterno sacerdote.

LITURGIA

A VENERAÇÃO E O CULTO

AOS SANTOS E SANTAS

P
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

CATEQUESE LITÚRGICA
Sábado, às 7h15, no Programa
Arquidiocese em Notícias
Apresentação: Irmãs Pias
Discípulas do Divino Mestre
Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br

Sede Santos, porque eu sou Santo (Lev 11,45)

ara a comunidade das origens, o que está na base da
vida, da catequese e da liturgia é o Mistério Pascal de
Jesus. É ele que ocupa todo o espaço de reverência e de
culto. Mas desde cedo as comunidades cristãs ligaram à
memória do Cristo a recordação das testemunhas do seu
mistério pascal: a Virgem Maria, os mártires e os santos
e santas. Maria, desde o início está inserida no conjunto
da fé cristã, da teologia e da liturgia. A Memória Litúrgica
dos mártires, presente na prática da Igreja já no segundo
século, evidenciava a relação entre a páscoa do Cristo e da
sua testemunha, ficando clara a centralidade do Cristo na
vida da Igreja. E toda a história da Igreja desde o início até
nossos dias, está marcada pelo testemunho dos mártires e
confessores da fé.
Na memória dos apóstolos, evangelistas e discípulos/
as do Senhor, recordamos a Páscoa do Cristo nos primeiros irmãos da nossa fé, de quem recebemos a herança de
Jesus e o precioso dom do Novo Testamento. Honrando os
mártires, proclamamos o cumprimento do mistério pascal no supremo testemunho da fé e do amor e renovamos
nossa adesão ao Cristo. Na memória dos santos e santas
unimo-nos à assembleia dos primogênitos, (cf. Hb 12,2224) a Jerusalém celeste, povoada de testemunhas que
elevam a ele cânticos de louvor (cf. Ap 5,9-10).
Ao fazer memória dos seus santos, a comunidade
cristã, contempla o rosto transfigurado do Senhor, no
rosto de tantos homens e mulheres que foram associa-

dos a ele pela vida e pela morte. Toda a atenção pastoral deve orientar a devoção aos santos, em referência
a Jesus Cristo, propondo aos fiéis o exemplo de suas
vidas e a intercessão de suas preces que nos animam e nos sustentam no seguimento de Jesus. Não
dirigimos nosso louvor diretamente aos santos, mas ao
Pai, por Cristo no Espírito. Nisto, a fórmulas litúrgicas
são exemplares: vejamos o Prefácio dos mártires – (...)
Pelo/a mártir que confessou o vosso nome e derramou
seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável
poder. (...); O Prefácio dos santos e santas – (...) Pelo
testemunho admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja, provando vosso amor
para conosco. (...)
O Diretório sobre Piedade popular e liturgia afirma:
“O Verdadeiro culto aos Santos não consiste na multiplicação de atos exteriores, mas na intensidade do amor
ativo,” que se traduz em empenho de vida cristã. Nesse
mesmo diretório, n.231 encontramos a orientação: “É
preciso que a festa do Santo seja cuidadosamente preparada sob o ponto de vista litúrgico e pastoral. Isso implica, antes de tudo, uma correta apresentação da finalidade pastoral do culto aos Santos, ou seja, a glorificação
de Deus, ‘admirável em seus Santos’, e o compromisso de
levar uma vida modelada no ensinamento e no exemplo
de Cristo, de cujo corpo místico os Santos são membros
eminentes.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – NOVEMBRO/2018
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta
Ef 6,10-20 Sl 143(144),
1.2,9-10 (R/.1a)
Lc 13,31-35

Todos os Santos
Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24), 1-6 (R/. cf. 6)
1Jo 3,1-3 • Mt 5,1-12a
32º Comum
1Rs 17,10-16
Sl 145(146),7-10 (R/. 1)
Hb 9,24-28 • Mc 12,38-44
33º Comum
Dn 12,1-3
Sl 15(16),5.8-11 (R/. 1a)
Hb 10,11-14.18 • Mc 13,24-32
Cristo, Rei do Universo
Dn 7,13-14
Sl 92(93), 1ab.1c-2.5 (R/. 1a)
Ap 1,5-8 / Jo 18,33b -37

4
11
18
25

Fl 2,1-4
Sl 130(131),1-3 (R/. Aleluia)
Lc 14,12-14
S. Josafá
Tt 1,1-9
Sl 23(24),1-6 (R/.cf. 6)
Lc 17,1-6

5
12
19

Ss. Roque González, Afonso
Rodriguez e João del Castillo
Ap 1,1-4; 2,1-5
Sl 1,1-4.6 (R/. Ap 2,7b) / Lc 18,35-43
Ap 14,1-3.4b-5
Sl 23(24),1-6 (R/. cf. 6)
Lc 21,1-4

26

Fl 2,5-11
Sl 21(22),26b-30a.
31-32 (R/. 26a)
Lc 14,15-24
Tt 2,1-8.11-14
Sl 36(37),3-4.18.23.27.29
(R/. 39a)
Lc 17,7-10
Ap 3,1-6.14-22
Sl 14(15),2-5
(R/. Ap 3,21)
Lc 19,1-10
Ap 14,14-19
Sl 95(96), 10-13 (R/. 13b)
Lc 21,5-11

6
13
20
27

Fl 2,12-18
Sl 26(27), 1.4.13-14
(R/. 1a)
Lc 14,25-33
Tt 3,1-7
Sl 22(23), 1-6 (R/. 1)
Lc 17,11-19

7
14
21

Apresentação de
Nossa Senhora
Zc 2,14-17
(Sl) 1,46-55 (R/. 49) / Mt 12,46-50
Ap 15,1-4
Sl 97(98), 1-3ab.7-9
(R/. Ap 15,3b)
Lc 21,12-19

28

Fl 3,3-8a
Sl 104(105),2-7 (R/. 3b)
Lc 15,1-10
S. Alberto Magno
Fm 7-20
Sl 145(146),7-10 (R/. 5a)
Lc 17,20-25
S. Cecília
Ap. 5,1-10
Sl 149,1-6a.9b
(R/. Ap 5,10) / Lc 19,41-44
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
Sl 99(100),2-5
(R/. Ap19,9a)
Lc 21,20-28

Sexta

Sábado

1

Fiéis Defuntos
Jó 19,1.23-27a Sl 22(23),
1-6 (R/. 1 ou 4a) 1Jo 3,14-16
Jo 19,17-18.25-39

2

S. Martinho de Lima
Fl 1,18b-26
Sl 41(42),2.3.5bcd (R/. 3a)
Lc 14,1.7-11

8

Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c11.16-17 / Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
(R/. 5) • Jo 2,13-22

9

S. Leão Magno
Fl 4,10-19
Sl 111 (112),1-2.5-6.8a.9 (R/. 1a)
Lc 16,9-15

15
22
29

16

S. Margarida da Escócia
S. Gertrudes
2Jo 4-9 / Sl 118 (119),1.2.1011.17-18 (R/. 1b) / Lc 17,26-37

23

S. Clemente I e S. Columbano
Ap 10,8-11 / Sl 118(119),
14,24.72.103.111.131 (R/. 103a)
Lc 19,45-48

S. André, Apóstolo
Rm 10,9-18
Sl 18(19A), 2-5 (r/. 5a)
Mt 4,18-22

3
10

S. Isabel da Hungria
3Jo 5-8
Sl 111(112), 1-6 (R/. 1)
Lc 18,1-8
S. André Dung-Lac e comps.
Ap. 11,4-12
Sl 143(144),1.2.9-10 (R/. 1a)
Lc 20,27-40

17
24

30
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família

Santidade na Família
MANOEL RAMOS COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR

A família é um santuário criado por Deus e como é belo e
santo o projeto que desde sua criação, quando fez o homem,
Deus viu que homem não era feliz sozinho e então criou a mulher e os dois foram criados a sua imagem e semelhança e lhes
deu um poder de serem fecundos. “Multiplicai-vos enchei a terra e submetei-a”, ou seja, Deus entregou toda sua criação nas
mãos dos homens e das mulheres, para que pudessem cuidar e
santamente cuidassem da criação e de sua prole.
A família de Nazaré nos dá uma lição de vida familiar. Como disse
Paulo VI: “Que Nazaré nos ensine o que é família, sua comunhão de
amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável.
Uma lição de trabalho”. A família é uma escola de virtude e de santidade para todos. Vivendo na família de Nazaré, Jesus nos ensinou
a importância da submissão e obediência dos filhos aos pais. Ele,
mesmo sendo Deus, se fez obediente aqueles que Ele mesmo criou
e escolheu para seus pais. Cumpriu em tudo o quarto mandamento
que manda “honrar”os pais. Mais do que ninguém obedeceu à Palavra de Deus que diz:“Quem honra sua mãe é semelhante àquele que
acumula tesouro”.“Quem teme o senhor honra pai e mãe”(Eclo 3).
O catecismo diz que a família “é a sociedade natural onde
o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no
dom da vida. A família é a comunidade na qual, desde a infância,
se podem assimilar os valores morais, em que se pode começar
a honrar a Deus e a usar corretamente a liberdade” (CIC, §2207).
“É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres e educadores da fé”,
ensina a Igreja (LG, 11), é na família que se exerce o sacerdócio ba-

tismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros
da família que buscam a santificação, por meio dos sacramentos,
na oração e na ação de graças, no testemunho de uma vida santa, “Quem honra
na abnegação e na caridade ativa. Dessa forma, o lar é a primeira sua mãe é
escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. É semelhante
aí que se aprende a fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno,
àquele que
o perdão generoso e mesmo reiterado, e sobretudo o culto divino
acumula
pela oração e oferenda de sua vida (Cat. § 1657).
A luta diária e constante para ser exemplo para os filhos, para tesouro”.
manter a fidelidade ao outro, para vencer-se a si mesmo, a fim de “Quem teme o
se construir um lar maduro e santo, faz com que caminhemos para
senhor honra
a nossa santificação. O amor do casal é o sinal e o símbolo do amor
de Deus à humanidade, e amor de Cristo à Igreja (cf. Ef 5,21s). Ao pai e mãe.”
se por a caminho para conquistar esse amor, o casal se santifica. (Eclo 3)
Diariamente travamos conosco mesmo para aceitar e suportar os defeitos do outro, a cada dia, com paciência e compreensão, nos santifica. As cruzes do lar, o desemprego, as doenças, as
dúvidas, os vícios do cônjuge, a dificuldade com os parentes, a
preocupação com os problemas dos filhos etc.., tudo isso, torna-se
no casamento como que o fogo que queima as ervas daninhas de
nossa alma e nos encaminha para a perfeição cristã.
A família de Nazaré nos mostra os caminhos que devemos
seguir para a santificação da família, sabemos o quanto isso é
tão difícil, mas devemos desafiar diariamente nossa fé em busca da santificação de nossas famílias. Que Deus por intercessão
da família de Nazaré nos ajuda nessa luta diária. Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é.

VOCÊ AMIGO do Clube
Amigos da Rio Mar
que faz sua contribuição
mensalmente, tem descontos e
ofertas exclusivas dos nossos
parceiros:

Ligue para a Fundação Rio Mar
e conheça as vantagens
oferecidas pelos parceiros do
Clube.

radioriomarfm.com.br/clube
92 3198-0903 • Fundação Rio Mar

Aqui nós valorizamos a sua ﬁdelidade!

REPORTAGEM

X Assembleia Pastoral Arquidiocesana

DELEGADOS DEFINEM DESAFIOS E PISTAS PARA AS AÇÕES

EVANGELIZADORAS DA ARQUIDIOCESE PARA 2019-2022

B

ispos, padres, leigos, religiosos e religiosas, coordenações de pastorais, serviços
dentre outros, estiveram reunidos de 19 a
21 de outubro, na X Assembleia Pastoral
Arquidiocesana - X APA, realizada no Centro de
Treinamento Maromba, localizado na Rua Maromba - Chapada. Foi um momento de grande
importância para a Arquidiocese de Manaus pois
todos os 245 participantes debruçaram-se a discutir e definir as prioridades de ações evangelizadoras para os próximos 4 anos (2019 - 2022).
A solenidade de abertura iniciou com um
momento celebrativo conduzido pela equipe
do Serviço de Animação Litúrgica (SAL). Depois houve uma mesa composta pelos bispos
Dom Sergio Castriani, Dom Tadeu Canavarros
e Dom José Albuquerque, Monsenhor José
Sabino, o coordenador de pastoral Pe. Geraldo
Bendaham e Irmã Irene Todin, representando a
comissão central desta APA.
Padre Geraldo afirmou ter sido este um
momento de conclusão de uma caminhada
que completou um ano, em que foi necessário
tomar decisões na esperança de serem inspiradas pelo Espírito Santo, conforme a vontade
de Deus, e pra isso pediu a todos intensificação
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nas orações seja pessoal ou comunitária, a fim
de conhecer a Sua vontade para que a nossa
missão possa ser continuada.
No segundo dia, todos participaram de
uma reflexão promovida pela Irmã Bozena
Stencel, sobre “O Sínodo para a Amazônia: sinodalidade e a Arquidiocese de Manaus”, na
qual contextualizou o sínodo dos bispos, sendo
um organismo essencialmente episcopal, mas
também é instrumento de escuta do povo de
Deus, sendo a sinodalidade um caminho que
Deus espera para a igreja do terceiro milênio,
visto que a sinodalidade indica um modo de
ser e agir da igreja, do povo de Deus, de cami-

nhar juntos, destacando que a Sinodalidade na
Arquidiocese de Manaus não é novidade, pois
já realiza várias ações que caracterizam ser de
uma igreja sinodal.
Ir. Bozena também explicou sobre a Eclesiologia do povo de Deus, que considera todos
sejam o povo de Deus, sejam bispos, padres,
consagrados e leigos, onde somos convidado
a viver uma unidade. E, ao lembrar do Sínodo
para a Amazônia, recordou que o cuidado com
a criação não é uma opção para nós, pois é algo
inerente ao cristão, e que tudo está interligado,
há uma construção do eu que faz parte de um
todo, colocando o discípulo missionário em uma
ecologia integral.
O bispo auxiliar, Dom José Albuquerque,
acompanhado da equipe da Pastoral Vocacional apresentou a proposta do Projeto Nacional
“Cada comunidade uma nova vocação” iniciado
pelas dioceses da Região Sul, mas vem ganhando adesão em outras regiões, tendo como intuito de suscitar uma cultura vocacional em toda a
Igreja para despertar as mais variadas vocações.
O tema entrou na pauta da APA, foi aprovada e
já tem previsão de um primeiro encontro agendado para fevereiro de 2019.

saúde sensumed

FONTE SENSUMED

Outubro Rosa destaca hábitos
saudáveis e detecção precoce

E na manhã de domingo, 21 de outubro,
aconteceu o encerramento da X APA. Os 245
participantes, em plenária, debateram as principais pistas de ação que, segundo Pe. Geraldo
Bendaham, coordenador de Pastoral da Arquidiocese, servirão para a construção do Plano
de Evangelização da Igreja de Manaus para o
período de 2019 a 2022. Entre os desafios que
serão enfrentados estão: Evangelização das
famílias; Presença missionária no interior e nas
periferias; Evangelização da Juventude; Ecologia integral; Superação da violência; Política e
cidadania; Migrantes e indígenas.
“Esse momento foi importante, pois já
foram tomadas as decisões dos desafios mais
urgentes e por meio delas vamos saber como
concretizar os desafios, como, por exemplo,
A Ecologia Integral, que é uma pauta tratada
de maneira mundial e a igreja de Manaus
também abraçou essa causa. O bonito de
tudo isso é a participação, que é um verdadeiro exemplo para a sociedade que, por
ocasião das eleições, vive um pensamento
único e pequeno, e a igreja, embora seja
hierárquica na sua essência é democrática,
deixa as pessoas falarem, participarem e decidirem juntos, comunitariamente”, explicou
Pe. Geraldo.
Os participantes realizaram as deliberações com o foco nas pistas de ação dos

desafios propostos e, por volta das 12h, Pe.
Zenildo Lima, Reitor do Seminário São José
e membro da equipe central da X APA, anunciou as principais medidas aprovadas nesta
assembleia. “Após a análise das pistas de
ação que indicamos, nessa assembleia nós
aprovamos a criação de uma comissão para
discutir alguns pontos do SISARQ; a Instalação das Regiões Episcopais; também foi
autorizada a revisão de alguns pontos do
Diretório Pastoral; e foi assumido o projeto
“Cada comunidade uma nova vocação”, disse
Pe. Zenildo.
Dom Sergio não escondia a alegria de
ver mais um objetivo alcançado com sucesso, encerrou o evento rezando uma Ave
Maria em comunhão com os participantes
e convocando todos para a Caminhada Missionária, realizada dali a poucas horas. “Encerramos a X APA muito bem, num clima de
amizade e comunhão entre os participantes.
Foi uma assembleia muito bem preparada,
muito bem trabalhada, com orientações claras e muito pé no chão, com coisas que nós
podemos fazer. Estou muito contente com o
resultado e APA é isso, um instrumento de
comunhão, de participação e de realidade da
igreja e creio que o nosso objetivo foi atingido”, concluiu o arcebispo de Manaus, Dom
Sergio Castriani.

Em apoio à campanha mundial Outubro
Rosa 2018, a equipe médica transdisciplinar
da SENSUMED Oncologia mobilizou seus
colaboradores e equipe transdisciplinar de
especialistas para a programação especial de
palestras e atividades lúdicas sobre hábitos
saudáveis e câncer de mama, para motivar e
homenagear as pacientes em tratamento nos
setores da oncologia e radioterapia, bem como
seus acompanhantes e familiares.
Oncologia clínica, rádio-oncologia,
mastologia, bem como da nutrição, psicologia,
fisioterapia, dermatologia, geriatria, cirurgia
plástica, laserterapia e cuidados paliativos, são
especialidades que envolvem o atendimento
personalizado da paciente e de seus familiares.
A detecção do câncer em estágios iniciais
permite chances de cura de até 95%, esclarece a
médica mastologista da Sensumed Oncologia, Dra.
Cíntia Pinheiro. E reforça que a prevenção começa
com o autocuidado e bons hábitos de vida, como
alimentação saudável, prática de atividade física,
evitar consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo.
O exame de rastreamento, como a
mamografia anual, explica a especialista, deve ser
iniciado a partir dos 40 anos de idade, segundo as
Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia.
Vários estudos mostram que o rastreamento
mamográfico reduz a mortalidade pelo câncer
de mama, pois identifica lesões precoces antes
mesmo de serem palpáveis. Para este ano são
estimados 59.700 novos casos de câncer de mama
para o ano de 2018 e 14.388 mortes/ano no Brasil,
segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).
No Amazonas, aponta o oncologista clínico e
diretor técnico da Sensumed Oncologia, Dr. William
Fuzita, também se inclui na mobilização a
prevenção do Câncer de Colo de útero, que mais
acomete mulheres no Estado do Amazonas, apesar
de ser 100% previnível. E destacam as ferramentas
determinantes de prevenção como a vacina contra
o HPV, o exame Papanicolau, entre outros.

VIDA E FÉ

Cláudio Perani

Padre jesuíta deixa importante

legado para a Amazônia

O

EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO FOTO ARQUIVO JESUÍTAS DA AMAZÔNIA E SARES

“Andem pela amazônica e
escutem atentamente o que
o povo fala… Participem da
vida cotidiana do povo…
Anotem e registrem tudo
cuidadosamente… Não
se preocupem com os
resultados; o Espírito irá
mostrando o caminho…
Coragem! Comecem por
onde possam…”
(Padre Cláudio Perani)
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sacerdote jesuíta, padre Cláudio Perani,
nasceu na Itália, em 1932, e chegou ao
Brasil em dezembro de 1961. Foi um importante teólogo e defensor das causas
dos trabalhadores. Teve incontestável importância no processo de democratização do país,
sendo um acolhedor das vítimas da injustiça e
do desrespeito às diferenças, valorizador extremado da sabedoria popular. Dedicou 14 anos de
sua vida pela missão na Amazônia, estando ao
lado dos mais pobres e excluídos.
Foi um dos fundadores do Centro de Estudos
e Ação Social (CEAS), em Salvador – Bahia, e da
Comissão Pastoral da Terra (CPT). Foi primeiro
Superior na região, no período de fundação do
Distrito dos Jesuítas na Amazônia, que hoje é a
Região Brasil Amazônia (BAM). A sua mais recente missão como jesuíta foi coordenar o Serviço de Ação e Reflexão Social (Sares), em Manaus.
Sempre foi muito envolvido no campo social e
defendia a importância de propor formação e experiências profundas nas diversas realidades amazônicas, aliando ação e reflexão. Com sua intuição
foi dando pistas para a atuação na Amazônia,
região marcada por inúmeros desafios que envolvem megaprojetos, desmatamento, disputada de
terras, diversidade de povos e línguas.
Pe. Cláudio Perani gostava de estar com o
povo. Ele fazia uma análise da realidade bastante minuciosa e de muito discernimento, sempre
em defesa da Amazônia e de seus povos. Era um
jesuíta com pés no chão, com capacidade para
organizar esta nova região onde precisava potenciar a presença e a atuação de jesuítas.
Para ser ponto de partida da missão do Distrito dos Jesuítas da Amazônia, escolheu como
residência, uma casa localizada na Rua Castelo
Branco, no Bairro São Jorge, perto dos pobres,
próximo às casinhas de madeira que acompanhavam o igarapé, no contato com o Cristo,
alimentando sua fé vivida e expressa com obras

de caridade e de solidariedade. Tinha um amor
muito grande para com os pobres, considerando-os até como seus mestres de vida. O contato
com os setores populares e os movimentos políticos era muito grande e constante. Acompanhava as invasões e as ocupações que surgiram na
periferia de Manaus.
Colaborou também no surgimento e na
atuação do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), em vista da defesa dos direitos dos indígenas, especialmente quando havia ameaça de
expulsá-los e de exterminá-los de suas terras de
origem.
Foi responsável pela construção do noviciado Ir. Vicente Cañas inaugurado no final do seu
mandato, em abril de 2001, cujo objetivo era
atender às vocações locais proporcionando uma
formação mais ligada à realidade deles, fazendo experiências mais ligadas ao contexto local,
onde começou a experiência de vivência numa
aldeia de indígenas Sateré Maué.
Dom Sergio Castriani, arcebispo de Manaus, o
conheceu padre Cláudio e tinha grande apreço por
ele. “Homem culto, sóbrio, radical em suas colocações, comprometido com os pobres e com os movimentos de libertação, sonhador e cheio de esperança tinha um olhar que transmitia paz e ternura.
Aos poucos fui conhecendo sua biografia e suas convicções teológicas... A palavra proclamada foi vivida
pelo Pe. Cláudio de forma intensa. Quantos retiros
fez e orientou na vida. Era um mestre do discernimento. Ele fez parte de uma geração de ouro que já
partiu para a casa do Pai”, afirma Dom Sergio.
Padre Cláudio faleceu em Manaus, no dia 8
de agosto de 2008, aos 76 anos, acometido de
câncer, mas seu legado tem sido continuado pelos seus confrades em missão na Amazônia.
Fonte: Serviço de Ação e Reflexão Social (Sares),
Preferência Apostólica Amazônia (PAAM) e padre
Bruno Schizzerotto (SJ).
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CAPA

Exortação Apostólica
Gaudete Et Exsultate,
um chamado à santidade
no mundo atual
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“Alegrai-vos

exultai”

(Mt 5,12)

D

CÁSSIO DI FONS COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE ARTE E CULTURA*

ado em Roma, no dia 19 de março do ano corrente –
Solenidade de São José – sexto ano do pontificado
do Papa Francisco, este seu quinto documento, um
grande documento, a Exortação Apostólica Gaudete
Et Exsultate – título que significa “Alegrai-vos e exultai” trata da chamada à santidade no mundo atual.
Esse apelo à santidade perpassa toda a história
do cristianismo e chega até os nossos dias. Nesse
escrito com direção certa – os nossos corações – o
Papa faz-nos um convite. Não escreve para nos fornecer um curso, um tratado, um estudo apurado sobre o tema. O Bispo de Roma diz sobre o texto (cf. n.
2):“(...) O meu objetivo é humilde: fazer ressoar mais
uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com os seus riscos, desafios
e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um
de nós ´para sermos santos e íntegros diante dele, no
amor´ (Ef 1,4).
Nossa atual cultura espiritualmente desnutrida
tem sede de Deus. Por isso, longe de ser um tema e
um assunto fora de moda, a santidade, é um assunto
pertinente. Papa Francisco fala de santidade acontecendo “ao pé da porta”, sendo, por isso, o rosto mais
belo da Igreja.
Com este documento, Francisco recolhe toda a
tradição de novas instituições que surgiram no século XX e que o Concílio Vaticano II reconheceu, e dá um
passo mais, explicando como viver a proposta cristã
no contexto atual. Recorda que cada um tem o seu
próprio “caminho de santidade” para fazer com que
traga à luz o melhor de si mesmo. A exortação res-

gata os elementos essenciais e fundamentais da Constituição
Dogmática Lumen Gentium (LG). A santidade não é privilégio
de um grupo reservado. A santidade não é coisa de elite eclesial. Não é confundida com atitudes alienadas ou comportamentos desequilibrados e por vezes distantes do mundo real.
Ser santo não significa “revirar os olhos num suposto êxtase”.
Não podemos nos contentar com uma existência medíocre. Assim o Papa também alerta para o perigo de ficar pelas
exigências do Evangelho sem viver uma relação pessoal com
Deus e “transformar o cristianismo numa espécie de ONG”.
Além de todas as "teorias sobre o que é santidade", existem as Bem-Aventuranças. Francisco coloca-as no centro do
terceiro capítulo, afirmando que com este discurso Jesus "explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo".
Resumindo, as palavras que mais guardei dessa exortação foram: “suportação, paciência e mansidão”. O Papa explica
que são algumas características “indispensáveis” da santidade
no mundo atual. “Por fim, mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade é feita de abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na adoração”.
Recentemente, estive em retiro com a Comissão Arquidiocesana de Arte e Cultura – CAAC em estudo e meditação desta
exortação. Se você não pode fazer algo parecido em grupo, ao
menos leia e medite individualmente essas tão significativas
palavras do Santo Padre para todos nós.

*SOBRE O AUTOR
Cássio Di Fons atualmente coordena a CAAC
(Comissão Arquidiocesana de Arte e Cultura).
Casado com Patrícia França, pai de três filhos.
Escritor, cantor e compositor. Gestor Comercial e
Editor de Livros na Fonte de Papel Editora. Autor do
livro Amizades são mananciais (Ed.Paulinas-2010,
com tradução para o espanhol para toda a
América Latina), entre outras obras. Divulga suas
composições musicais no canal: https://palcomp3.
com/cassiodifons

SÍNODO

Sínodo da Amazônia
e o desafio
das cidades

A

PE. LUIS MIGUEL MODINO MARTÍNEZ

Amazônia é uma região urbanizada, onde 73% da população da
Pan-Amazônia vive nas cidades, e no caso de Manaus concentra mais
de 70% da população do Estado do Amazonas. A professora Márcia
de Oliveira, assessora do Sínodo da Pan-Amazônia, afirma que as cidades representam um grande desafio para o Sínodo da Amazônia.
“A urbanização surgiu das políticas desenvolvimentistas aplicadas à
região, com cidades que avançam floresta a dentro sem planejamento e
sem infraestrutura que garantam a dignidade do povo das periferias, onde
água tratada, educação e saúde são negligenciadas”, afirma Márcia de
Oliveira. Ela afirma ainda que “grande parte das cidades sofre os impactos
diretos de projetos economicistas que se instalam na região para extrair as
riquezas naturais. Roubam da população local seus recursos, poluem suas
águas, destroem suas florestas e deixam para trás um rastro de destruição:
deslocamentos internos, prostituição, drogas, violência e tráfico humano”.
Segundo Márcia de Oliveira, os mais afetados “são os povos indígenas e ribeirinhos que, expulsos de seus territórios, se amontoam nas
periferias das grandes cidades”. Ela fala sobre a favelização da Amazônia,
fazendo referência ao aumento assustador do crime organizado na região. Numa região onde os estados “não têm um projeto para a região,
os grupos econômicos (agronegócio, mineradoras e o setor energético)
têm clareza de seus interesses nos recursos naturais e na exploração dos
povos da região”, afirma a professora.

O primeiro desafio do Sínodo, na perspectiva de uma ecologia integral, “é despertar a reflexão, no campo político, para levantar propostas
de um projeto para a Amazônia capaz de integrar os povos e os recursos
da região para gerar mais vida e dignidade nas cidades e nas florestas. O
Sínodo, precisa pensar a viabilidade de cidades sustentáveis na dimensão social, econômica, política, cultural e socioambiental”.
A ecologia integral representa um grande desafio para as cidades da
Amazônia. Por isso, a assessora propõe “repensar as cidades da Amazônia, respeitando as características dessa região que concentra mais de
40% dos povos indígenas. Uma organização pluriétnica com maior participação dos diversos povos, com processos de inclusão social, econômica e política”. “Uma economia orientada pela biodiversidade na qual as
florestas e os rios têm um papel fundamental e deixem de ser invadidos
e atropelados pelas cidades. Amazonizar as cidades para futuramente
amazonizar outras cidades mundo afora”, afirmou.
Junto com isso, lutar contra o mal do consumismo e do egoísmo.
No processo de escuta do Sínodo, estas perspectivas começam a surgir
nos diversos grupos nas periferias das cidades, em todos os espaços da
grande Amazônia. Segundo a assessora, “o grande desafio é dar voz aos
povos que vivem nas cidades para que possam revelar seus sofrimentos, seus sonhos, lutas e esperanças que indicam novos caminhos para a
Igreja e para uma ecologia integral”.

São Francisco de Assis

é celebrado com espetáculo
musical no Centro Educacional
Adalberto Valle
Conhecido como o padroeiro da ecologia e dos animais, São Francisco de
Assis é também patrono do Centro Educacional Adalberto Valle (CEAV). Por
esta razão foi realizada no último dia 4 de outubro, dia dedicado ao Santo,
a quarta edição da Opereta Franciscana. O espetáculo, intitulado ‘Francisco,
Clara de Assis & a Lenda dos Três Mendigos’, reuniu teatro, música e dança.
Originalmente encenado por estudantes e professores do Centro Educacional,
a novidade dessa edição foi a participação especial de estudantes e professores
do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro (LAOCS). No total, mais de 200 artistas
subiram ao palco em uma grande produção que teve a direção geral e musical do
Maestro Gustavo Medina e direção artística e teatral de Francisco Mendes.
“O espetáculo reuniu os trabalhos dos grupos de Coral, Dança, Música e Teatro do CEAV e do Cláudio Santoro, em uma obra criada pela

equipe da própria escola, em sintonia com
os mais altos valores humanos e cristãos,
para presentear o público presente com um
momento artístico cheio de alegria e esperança”, afirmou Medina sobre a Opereta que
teve aproximadamente 1h30 de duração.
Em duas sessões, às 16h e 19h, encenadas
no auditório da Unidade I (Aleixo), a Opereta
conta a história de São Francisco e Santa Clara
na perspectiva de três mendigos. “O espetáculo
conta momentos importantes como o nascimento e a juventude de Francisco – incluindo

a participação dele na Guerra; o encontro dele
com Deus e depois com Clara; a aceitação dela
na Ordem Franciscana; a expansão dos Franciscanos pela Europa; e o primeiro Milagre de
Clara”, detalhou Mendes, enfatizando que, no
total, a Opereta teve 24 cenas.
Para Silvana Queiroz, mãe de aluna, a
Opereta foi uma oportunidade para reflexão.
“Momento propício para refletir sobre questões como o amor, a misericórdia e o desapego
das coisas que nos tornam arrogantes e soberbas”, comentou emocionada.

MISSÃO

VI SEMANA MISSIONÁRIA

ENVIADOS PARA
TESTEMUNHAR O
EVANGELHO DA PAZ!
“Sou Missionário, sou Povo de Deus, sou índio cabloco mestiço,
fazendo da vida Missão, aqui nesta grande tapera da Igreja
Amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão”.
ADRIANO CORDEIRO E CARLOS CARIOCA – CONSELHO MISSIONÁRIO DE SEMINARISTAS – COMISE
PE. ZENILDO LIMA – REITOR DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

A

realização da VI Semana Missionária ocorrida entre os dias 8 e
14 de outubro, na Paróquia de São Pedro Apóstolo, no município de Manaquiri, não foi apenas uma atividade missionária do
Seminário São José, mas é parte do processo formativo. Os seminaristas chamados pela experiência do encontro com as pessoas, se
comprometem a cada etapa da formação, como futuros presbíteros da
Igreja da Amazônia. A VI Semana Missionária contou com a participação
dos formadores, religiosas, leigos e leigas.
O Discípulo-missionário deve estar despojado e aberto aos desafios das
realidades de nossas Igrejas locais, estar disposto a enfrentar o sol quente, a
atravessar os rios de rabeta, ou a pé, disposto a celebrar onde não há ventilador, disponível para ir a lugares onde ninguém quer ir, saber escutar e
respeitar a realidade concreta das pessoas, e se despojar às vezes de certos
confortos, assim se configurou as visitas dos seminaristas, cada qual com
sua experiência singular, com seus olhares, alegrias, esperanças e cansaço.
A Semana Missionária foi uma experiência do contato e encontro
com as pessoas da realidade de Manaquiri, pessoas generosas e repletas
do ardor missionário em suas vidas, que não medem tempo em se doar
no cuidado das comunidades. As alegrias e tristezas são também do missionário, pois a realidade assemelhasse as demais Dioceses e Prelazias do
Regional Norte 1 – Amazonas e Roraima com seus imensos e complexos
territórios geográficos e existências que clamam a presença de justiça e
paz. Bem como clamam a presença de seus ministros e presbíteros missionários capazes de se doar para as pessoas.

A exemplo dos setenta e dois discípulos (Lc 10,17-20), os missionários
retornam com alegria do encontro, que ensina a simplicidade e generosidade
da acolhida fraterna. Pois, o missionário é chamado a ir sempre em direção às
pessoas, no cuidado das comunidades, na animação missionária, na promoção de uma Evangelização que visa o anúncio do Evangelho da Paz.
O Reitor do Seminário Arquidiocesano, padre Zenildo Lima, ressaltou a importância desta atividade. “A Semana Missionária, articulada
pelo Conselho Missionário de Seminaristas (Comise), corresponde a um
aspecto importantíssimo da Formação Presbiteral: o fato dos próprios
formandos assumirem como sujeitos seu processo formativo. Os formadores atuam como presença de apoio, de encorajamento e mesmo de
baliza, quando necessário, mas os articuladores são os próprios seminaristas. A Semana Missionária ajuda a moldar o coração dos seminaristas
dentro de um modelo de presbítero que corresponde às necessidades da
evangelização nas Igrejas desta parte da Amazônia. Onde cada vez mais
se assume a consciência que a missionariedade não é uma tarefa ou um
evento, mas pertence a identidade própria de um evangelizador, mais
ainda de um padre das nossas Igrejas Locais”, afirmou o reitor.

PARÓQUIA EM DESTAQUE CRISTO LIBERTADOR

CONTRIBUIÇÃO LEIGA
PARA CRESCIMENTO PAROQUIAL
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

L

ocalizada na Rua Izaurina Braga, 344 – Compensa I, a
Paróquia Cristo Libertador é uma das oitos paróquias
que fazem parte do Setor Av. Brasil, da Arquidiocese
de Manaus. Foi fundada no dia 15 de março de 1975
pelos Frades Franciscanos da Terceira Ordem Regular, juntamente o Pe. Dominique Nogues. Ela originou-se da fé;
esforço e boa vontade de um grupo de paroquianos, devotos de Sagrado Coração de Jesus, que liderado pelo Sr.
Pedro Rodrigues da Rocha, quando a Paróquia ensaiava os
primeiros passos sob o teto de uma humilde barraca.
No início, a comunidade era pobre e não estava educada para manter seus agentes de pastorais. Mas com o
tempo começavam a despertar para essa responsabilidade, pois perceberam que naquele momento, os sacerdotes
necessitavam de ajuda do exterior para a sua manutenção
e, com o passar dos anos, a paróquia foi crescendo graças
ao trabalho em conjunto dos comunitários e padres que
passaram por ela, que juntos foram enfrentando desafios e
vencendo as dificuldades, com o auxílio das pastorais, grupos e movimentos possui, entre eles: Pastoral da Criança,
Pastoral Familiar, Pastoral da Saúde, Catequese, Liturgia,
Renovação Carismática Católica, Apostolado da Oração,
Legião de Maria e De Bem Com a Vida.
Hoje, a paróquia é composta por quatro comunidades: Cristo Libertador, Nossa Senhora de Fátima, São João
Evangelista e Imaculado Coração de Maria. Também possui pastorais sociais atuantes, tais como a da Criança, do
Idoso e da Saúde. Oferece alguns serviços à comunidade,
entre eles: confissão, visitas aos enfermos, formação de
jovens, atividades com pessoas carentes e com crianças,
atendimento psicológico, etc. Os últimos párocos que
passaram pela Paróquia foram Pe. Flávio Gomes dos Santos, de 2000 a 2006; Pe. Jesus Emgdio Zapata, de 2006
a 2007; e Pe. Antônio Ramos de Sousa, de 2008 a 2016.

18 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • NOVEMBRO • 2018

Atualmente, o padre Antônio Carlos Libânio Fernandes Filho, mais conhecido como
Pe. Tonico, está à frente da Paróquia, desde
19/2/2017. Apesar do pouco tempo, o jovem
padre já realizou algumas mudanças, tanto
na estrutura física, como na espiritualidade
dos comunitários. “A primeira mudança foi
resgatar o povo de volta para igreja, pois fazia mais de 10 anos que nossa paróquia não
tinha a procissão do padroeiro. Hoje, a gente
percebe que o povo está voltando e, aos poucos, estamos conseguindo organizar a nossa
paróquia com relação à estrutura da igreja,
fazendo a climatização das salas, restaurando
a Capela do Santíssimo, construindo a sala de
velório, renovação do presbitério entre outras
melhorias que estão sendo desenvolvidas na
paróquia”, explicou o pároco.

Sobre o Pároco
Pe. Tonico nasceu no dia 28/4/1983
no município de Itamarati (AM), estudou
no Seminário São José, sendo ordenado
presbítero no dia 17/2/2013, em Tefé
(AM), na Catedral de Santa Teresa.
Segundo o padre, a descoberta da sua
vocação se deu no meio do seio familiar.
“Venho de uma família católica e desde
criança ia para procissão de São Benedito
com a minha mãe, que sempre nos
ensinou a rezar. Desde criança já brincava
de padre com os meus irmãos”, comentou.
Antes de assumir a sua primeira
paróquia, Pe. Tonico foi vigário paroquial na
igreja Imaculada Conceição, no município
de Maraã (AM), e também na Catedral
de Tefé. Em Manaus atuou como vigário
na paróquia de Santa Terezinha, bairro
Alvorada 2, até o início de 2017. “É minha
primeira experiência como pároco, estou
muito feliz e hoje só tenho agradecer a Deus
por esse chamado e a paróquia que me
acolheu muito bem que Cristo Libertador
abençoe a todos”, disse o pároco.

missas e atendimento
Atendimento na secretaria
Segunda a sexta-feira: 9h às 16h
Sábado: 8h às 12h
Missas: Igreja Cristo Libertador
Domingo, às 7h; Celebração com
crianças, às 9h e às 19h
Terça-feira, às 19h (Novena)
1ª Quinta-feira, às 19h
(Novena do Padroeiro)
Festa do Padroeiro: 1º domingo de agosto

CULTURA

RESTAURANDO O PASSADO,

PENSANDO NO FUTURO

Conheça o importante trabalho de restauração de imagens
religiosas realizado por uma equipe de artesãos leigos

R

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

estauração da Igreja da Matriz e da imagem de Nossa Senhora da Conceição;
Santo Antônio de Borba; Nossa Senhora
do Rosário, em Itacoatiara; Nossa Senhora do Rosário, em Boa Vista; presépio da igreja
de São Sebastião, são apenas alguns exemplos
de obras sacras que foram restauradas pela
equipe de Judeth Costa, gerente do Ateliê de
Conservação e Restauro de Obras de Artes e Papel da Secretária de Estado de Cultura do Amazonas (SEC/AM), que funciona no Palacete Provincial, localizado na Praça da Polícia – Centro.
O trabalho com obras de artes religiosas
começou em meados do ano 2000, por meio do
projeto Manaus Belle Epoc, que trabalhou com o
restauro de grandes obras históricos de Manaus,
como o Teatro Amazonas, Largo São Sebastião e
também, a Catedral Nossa Senhora da Conceição,
de lá para cá, Judeth e sua equipe já prestaram
consultoria em muitas igrejas da Arquidiocese de
Manaus e até de fora do Estado, e segundo ela,
um dos trabalhos mais marcantes foi o de Santo
Antônio de Borba. “A festa de Borba é uma das
mais conhecidas e tradicionais festas católicas
que reúne um grande volume de fiéis, por isso foi
tão impactante trabalhar na restauração, que começou com a nossa ida ao município para fazer a
avaliação da imagem e dar as dicas de como fazer

a remoção para Manaus e como eu sou devota de
Santo Antônio, foi realmente foi muito emocionante”, comentou.
Ainda de acordo Judeth, no Brasil, as grandes “escolas de santeiro” ficavam na Bahia e no
Maranhão, mas os santos que vinham para cá,
geralmente vinham de Portugal ou da Espanha
e, quando se sabe a história de uma peça, torna
mais fácil o trabalho do restauro. “Cada escola
de santeiro têm uma característica própria, sua
forma de deixar seu registro, pois a igreja católica catequisava por meio de imagens, por isso
que naquela época eram produzidas muitas
esculturas e todas feitas de maneira artesanal
e por encomenda, daí ter um valor único, diferente de hoje em dia que é tudo industrializado
e a produção é feita em série”, disse.
Atualmente ela e sua equipe estão trabalhando no restauro de cinco imagens sacras,
sendo três da igreja Sagrado Coração de Jesus.
“A Igreja é a base da nossa história e uma imagem não é só uma imagem, tem todo o significado, uma importância, um valor sentimental
e espiritual. Por isso, tomamos todo cuidado e
esperamos que quando a obra sair daqui, vá para
um lugar seguro, onde outras pessoas também
possam ver e as gerações futuras possam ter o
privilégio de usufruir como tivemos”, concluiu.

IMPORTÂNCIA DO RESTAURO
Segundo Judeth, que é formada em artes
pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e
fez especialização em restauro na cidade italiana
de Florença, o restauro começa pela informação,
se a obra tem documentação, se foi doação ou a
igreja comprou. Sem falar que é um trabalho minucioso, não é um simples retoque, os materiais
são caros e vem de fora (São Paulo, Itália, Alemanha) por isso o processo do restauro tem de obedecer aos critérios éticos e estéticos da profissão
e assim respeitar o máximo, as características da
obra original, que envolve muito conhecimento

das técnicas, estudo e pesquisa, para saber como
os santeiros da época faziam e assim, fazer a restauração o mais fiel possível.
“O restauro é um trabalho multidisciplinar,
temos que ter conhecimento de arte, história,
química, biologia, arquitetura, arquivologia,
arqueologia e, no caso de obras sacras, também temos que ter o conhecimento das ordens
e congregações religiosas, para saber, entre
outras coisas, o tipo de vestimenta dos santos,
para assim ser o mais fiel possível na hora da
restauração”, explicou a restauradora.

JUVENTUDE

TEXTO CLENIR VIANA – COMUNIDADE CATÓLICA HALLEL

C

omo corresponder a este desafio? O que realmente a alma anseia senão o desejo de eternidade.
Cremos num mundo melhor que está nas mãos
da juventude. Parece utópico, porém, lembrando
nosso saudoso São João Paulo II, na sua carta aos jovens, quando disse: “Precisamos de Santos que gostam
de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte.
Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de Santos que
estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e
boas do mundo, mas que não sejam mundanos”.
Precisamos de jovens que desejem ser santos mesmo! “Precisamos de Santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver no
mundo”. E o que é a santidade? Padre Paulo Ricardo conceitua a santidade como “a configuração do nosso coração ao coração de Cristo. Uma pessoa está no caminho de
santidade quanto mais o seu coração se vai conformando
com o de Cristo, a ponto de ela chegar ao estado de perfeição em que chegou São Paulo, quando disse: Eu vivo,
mas já não sou eu; é Cristo que vive em mim(Gl 2,20). ”

“NÃO ESPEREIS POR SER MAIS
IDOSOS, PARA VOS EMPENHARDES
NO CAMINHO DA SANTIDADE! A
SANTIDADE É SEMPRE JOVEM, COMO
ETERNA É A JUVENTUDE DE DEUS”.
		

(São João Paulo II)
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Não pense que ser santo é ser um E.T., mas "os santos são, acima de tudo, pessoas absolutamente normais,
caso contrário não poderiam se tornar santos" (Cardeal
José Saraiva Martins). A humanidade necessita de jovens que sejam diferentes, pois ser diferente não é usar
o cabelo igual a de todos, não é tatuar o corpo porque
todo mundo está fazendo, não é ser desrespeitoso com
os mais velhos por que isso vai lhe dar prestígio, nãooo!
Ser diferente é amar a todos, é seguir o Cristo.
Santidade não é fuga do mundo, mas sim, a
busca pela transformação dele. Deus nos chama a santidade e é necessário darmos uma
resposta. Juventude, coragem! Não desistam de ser santos... “as criaturas esperam ansiosamente a manifestação
dos filhos de Deus” (Rm 8,19).

JESUITAS

CASA DE RETIRO IR. VICENTE CAÑAS

EM TUDO AMAR E SERVIR COM GRATIDÃO E ALEGRIA

A

atual Casa de Retiros Ir. Vicente Cañas
foi inaugurada no dia 20 de dezembro
de 2008, com celebração e um momento forte e significativo da bênção
da nova casa já ampliada, realizada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani.
Conta com boa estrutura e beleza, possuindo
uma Capela Circular que, evocando a folha e a flor
da Vitória Régia, comporta cerca de 100 pessoas.
Há um refeitório com capacidade para 100 pessoas e outro menor para um determinado grupo
pequeno, além dos espaços de recepção, lavanderia e dois auditórios, para 100 e 50 pessoas, ambos
com ar-condicionado e equipamento multimídia,
confortáveis cadeiras universitários e quadro
branco. Isto sem falar nos 32 apartamentos com
banheiros privativos (distribuídos em quatro blocos diferentes), armários, ventiladores, condicionadores de ar, chuveiros quentes.

O desejo da Companhia de Jesus é fazer
desta obra e desse espaço um instrumento
apostólico no intuito de multiplicar oportunidades para partilhar a espiritualidade inaciana
com as igrejas amazônicas e oferecer a possibilidade para outros grupos e tradições. Trata-se
de um espaço que favorece o encontro com
Deus, consigo mesmo, com os outros e com a
criação, através do Serviço dos Exercícios Espirituais (SIES), que participa e colabora com a
Casa de Retiros.
Fone: (92) 3582-0721 • 99494-5757
E-mail: casaderetirosjesuitas@
brasilamazonia.org.br
Endereço: Rua Careiro Castanho,
1732 – Jorge Teixeira
CEP: 68088-272 – Manaus-AM

GIRO PASTORAL
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA
MÔNICA RECEBE VISITA PASTORAL
DE DOM JOSÉ

INFORMAÇÕES E FOTOS LARISSA MAHALL –
PASCOM ÁREA MISSIONÁRIA SANTA MÔNICA

No período de 10 a 14 de outubro, o bispo
auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque, realizou visita pastoral na Área
Missionária Santa Mônica, pertencente ao
setor Padre Pedro Vignola, composta por nove
comunidades eclesiais. A missa de abertura

na Igreja São José de Anchieta foi presidida
por Dom José e concelebrada pelo pároco da
Área, padre Claudio Trabacchin e pelo vigário
paroquial Pe. Roberto Bovolenta, auxiliados
pelo diácono Rozinaldo Trovão.
Durante a semana, Dom José reuniu com
os coordenadores das comunidades, pastorais,
tesoureiros, e também com aproximadamente
100 jovens da Pastoral da Juventude, turmas
de Crisma e engajados da Pastoral Vocacional.
Conversou com padres, irmãs scalabrinianas
e francisclareanas, visitou algumas famílias,
que o receberam em suas casas, acolhendo-o
com carinho, manifestando suas dificuldades,
sobretudo de saúde.
No encerramento da visita pastoral, 14 de
outubro, os engajados das pastorais da Área
Missionária Santa Mônica vestiram a camisa
de suas comunidades e saíram em Caminhada
Missionária, seguida de uma missa na Igreja
Nossa Senhora das Graças, onde também
ocorreu o envio dos 18 Ministros da Palavra e
24 Ministros da Sagrada Eucaristia.

CÍRIO DE NAZARÉ EM MANAUS
ATRAI UMA MULTIDÃO DE FIÉIS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 15 mil fiéis
participaram na manhã do dia 14 de outubro,
da tradicional procissão do Círio de Nazaré, que
chega a sua 63º edição e esse ano, traz como
tema “Com Maria anunciando a Boa Nova da
Fraternidade e da Paz” e lema “Como resposta
à violência, o amor. Somos todos irmãos”, além
de comemorar o Jubileu de 70 anos da presença
dos Padres do Pontifício Instituto para as
Missões Estrangeiras (PIME) no Amazonas.
A procissão teve inicio por volta das 7h30,
logo após a celebração realizada no Santuário
Nossa Senhora de Fátima, onde a imagem
chegou na noite anterior, e foi celebrada
pelo Reitor do Santuário, Pe. Milton Both e
concelebrada pelos padres Daniel Curnis e
Paulo Prashanth, respectivamente pároco e
vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de

NOSSA SENHORA APARECIDA, A PADROEIRA DO BRASIL, É FESTEJADA EM MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 80 mil pessoas
participaram durante o dia 12 de outubro dos
festejos em homenagem a Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil, que este ano trouxe
como tema “Em Jesus, com Maria, restauramos
a vida! A programação começou logo de manhã
cedo, às 5h30 com uma carreata da imagem da
Mãe de Jesus, por algumas ruas próximas ao
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, seguida
do café comunitário partilhado, missas solenes e
das crianças. Pela tarde, a programação incluiu: o
Ofício de Nossa Senhora às 14h; acolhida, oração e
testemunho dos devotos e, por volta das 17h, deuse início à tradicional procissão pelas ruas do centro
e na sequência, a missa campal de encerramento
dos festejos, presidida por Dom José Albuquerque,
bispo auxiliar de Manaus.
Durante a celebração do novenário, tivemos
a oportunidade de lembrar que, assim como
a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi
restaurada, após ser quebrada em vários pedaços,
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a nossa imagem de pai, de filho, de leigo, de
cidadão e toda a nossa vida cristã também
precisa ser restaurada”, comentou Pe. Ronaldo, ao
fazer uma analogia referente à imagem que foi
restaurada durante 33 dias interruptos pela artista
plástica brasileira Maria Helena Chartuni, após
ser quebrada em centenas de pedaços. Apesar
da grande quantidade de pessoas, tudo ocorreu
de forma tranquila e organizada na medida do
possível, os fiéis que não puderam comparecer,
acompanharam a procissão e a celebração da
santa missa que foi transmitida pela Rádio Rio
Mar em 103,5 MHz, e também pelas postagens
de vídeos e fotos realizadas nas redes sociais da
rádio e da arquidiocese de Manaus.
Após a procissão, a multidão se posicionou
na frente do altar improvisado na área externa
da paróquia, onde assistiram a santa missa
celebrada por Dom José e concelebrada pelos
padres Redentoristas. Durante a homilia, Dom
José comentou sobre o papel da Mãe de Jesus.
“Faça tudo o que ele vos disser, um conselho
dado nas bodas de Canaa e que atravessou os

séculos e, se queremos viver bem e alcançar a
felicidade, devemos ter uma proximidade com
a palavra de Deus, pois foi na escuta da palavra
que a jovem Maria recebeu o anúncio que seria
a mãe do salvador e com ela temos a certeza
que Deus tem seu coração voltado para nós.
Maria é o presente que Jesus nos deu aos pés
da cruz, para que ela pudesse estar conosco em
todos os momentos”, explicou o bispo auxiliar.

Nazaré, situada na Av. Mário Ypiranga, conjunto
Adrianópolis, para onde a imagem retornou
em procissão, percorrendo as principais ruas do
bairro Praça 14 e adjacências, até chegar à igreja
onde centenas de outros devotos se uniram
à multidão para participar da santa missa
presidida pelo Monsenhor Sabino Andrade.

Auxiliar de Manaus, durante missa realizada na
Comunidade Santo Antônio, concelebrada pelo Pe.
José Luiz, vigário paroquial.
A celebração foi muito participativa e
também marcou a abertura do mês missionário,
onde foi pedido em oração para que todos
sejamos verdadeiros missionários da paz, da
concórdia e do amor ao próximo ao mesmo
tempo em que foi pedido que possamos
estar dispostos a denunciar qualquer tipo de
opressão, desunião e hipocrisia.

PE. JOSEVALDO TOMA POSSE
COMO NOVO PÁROCO DA ÁREA
MISSIONÁRIA SÃO JOÃO XXIII
Durante a homilia, Monsenhor Sabino
deu ênfase à importância daquele momento
de devoção à mãe de Jesus, que nasce da fé
e não de uma emoção passageira. “É com
imensa alegria que celebramos mais uma
vez o Círio de Nossa Senhora de Nazaré,
que reúne um grande número de romeiros
e religiosos, que vem aqui contemplar a
mãe de Jesus e aumentar a fé que nos faz
reconhecer a nobreza de Nossa Senhora, pois
nós precisamos de uma mãe, principalmente
hoje em dia quando vivemos numa sociedade
ferida, onde presenciamos o ódio entre irmãos
e irmãos, inclusive entre católicos”, comentou.

MISSIONÁRIO DE GUADALUPE É
NOVO PÁROCO DA A. MISSIONÁRIA
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
INFORMAÇÕES PATRÍCIA CABRAL
FOTOS DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

A Área Missionária Imaculado Coração de
Maria (Amicom), localizada no bairro de Santa
Etelvina – Setor Padre Ruggero Ruvoletto, acolheu,
na noite do dia 7 de outubro, o Pe. Alejandro Gollaz
Mares, missionário de Guadalupe, empossado
novo pároco por Dom José Albuquerque, Bispo

CÍRIO DE NAZARÉ

FIÉIS ACOMPANHAM
TRANSLADAÇÃO DA IMAGEM
DE NAZARÉ
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO EPIFÂNIO LEÃO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 6 de outubro, o padre
Josevaldo de Souza Machado, da Arquidiocese
de Feira de Santana (BA), tomou posse como
novo pároco da Área Missionária São João XXIII
(AMSJ) – Setor Padre Ruggero Ruvoletto. A
cerimônia de posse aconteceu às 19h na Igreja
Santo Expedito, localizada na Rua Riacho
Fundo, bairro União da Vitória, sendo presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani que na ocasião também
deu posse ao novo vigário paroquial, Pe. Jorge
Alan, ordenado há três meses e vindo também
da Arquidiocese de Feira de Santana.
Durante a homilia, Dom Sergio, comentou
que os novos padres vão trabalhar numa área
missionária onde tem uma predominância de
mulheres leigas nos serviços da igreja e, ao
fim da homilia, a celebração continuou com a
renovação das promessas sacerdotais, com o novo
pároco sendo interrogado pelo arcebispo diante
do público, após esse momento, foi realizada
a leitura da Ata de Posse e, em seguida, Dom
Sergio realizou a entrega dos três instrumentos
que o pároco recebe para desempenhar bem
a sua missão: a estola; a chave do sacrário; e o
Evangelho, declarando assim empossado e apto
para desempenhar suas funções de pároco.

Cerca de 10 mil fiéis acompanharam
a transladação da imagem de Nazaré até o
Santuário Nossa Senhora de Fátima, ocorrida na
noite do dia 13 de outubro, percorrendo a Praça
Nossa Senhora de Nazaré, Av. Mário Ypiranga,
Rua São Luís, Rua Maceió, Rua Major Gabriel, Av.
Tarumã até chegar no Santuário, onde foi acolhida.
O ato de demonstração de amor pela mãe de
Jesus com o título de Nossa Senhora de Nazaré foi
também momento de fazer pedidos e agradecer
pelas graças pessoais e coletivas.
A transladação foi precedida pela missa
presidida pelo pároco Pe. Daniel Curnis e
concelebrada pelo vigário Pe. Paulo Prashanth,
seguida da bênção da imagem restaurada da
padroeira que fica bem ao centro da Praça em
frente à igreja. O evento teve por tema “Com Maria
anunciando a Boa Nova da Fraternidade e da Paz”,
e também é parte das comemorações pelo Jubileu
de 70 anos da presença dos Padres do Pontifício
Instituto para as Missões Estrangeiras (PIME) no
Amazonas e em alguns municípios do interior.
“Estamos no Círio de Nazaré e queremos dizer à
Maria que não temos medo de recebê-la e queremos
que ela faça parte da nossa vida. E o que vamos fazer
com a procissão, é justamente isso: queremos dizer
a todos aqueles que olharem para nós, sobretudo
para aqueles que olharem para Nossa Senhora de
Nazaré que não tenham medo de receber Maria.
Nós queremos dizer pelas ruas da cidade que não
tenham medo de receber Maria, porque ela é que
traz a resposta para os teus problemas, de cada um
de nós com nossos momentos difíceis da vida, das
cruzes. Ela segura a nossa mão e nos leva até Jesus, o
Deus que está conosco”, afirmou Pe. Daniel.

GIRO PASTORAL
FRANCISCANOS COMEMORAM 110
ANOS DE ATUAÇÃO EM MANAUS

TEXTO E FOTO NATHAN NASCIMENTO

Franciscanos e franciscanas celebraram
o aniversário de 110 anos de atuação da
comunidade em Manaus. A celebração
eucarística foi realizada na Paróquia São
Raimundo Nonato, no bairro de mesmo nome,
sob a presidência do pároco, padre Ricardo
Pontes e concelebração do vigário, padre Luiz
Gonzaga de Sousa, na noite de 6 de outubro.
Estiveram presentes, as fraternidades Santa
Isabel da Hungria, da Paróquia São Jorge,
Santa Clara, da Paróquia São Sebastião e
São Francisco de Assis – Centro e Nossa
Senhora da Paz, do bairro da Paz, além da
Ordem Franciscana Secular da Paróquia São
Raimundo.
No início da missa, os fiéis receberam a
imagem de São Francisco de Assis, conduzida
por membros da comunidade franciscana,
seguida da procissão de entrada. Após a
proclamação do Evangelho, o presidente da
celebração deu a palavra para o Frei Amauri
Pereira, da Ordem dos Frades Menores,
que explicou a dinâmica de atuação dos
franciscanos leigos e ordenados no Regional
Norte 1 – Amazonas/Roraima. Em seguida,
representantes das fraternidades renovaram
seus votos a São Francisco. Logo após a
Santa Missa, houve uma confraternização
em comemoração aos mais de 100 anos dos
franciscanos em Manaus.
Em mais de um século, cinco fraternidades
franciscanas vivem a Palavra de Deus de acordo
com o exemplo de São Francisco de Assis. Frei
Amauri comentou sobre a alegria que sente em
ter pessoas que querem praticar o bem, pregar
o Evangelho a exemplo de Francisco: “Fico muito
alegre por ter pessoas que querem praticar o
bem, que querem viver o Evangelho, no modelo
de São Francisco. Sobretudo, aqui em Manaus,
que tem vivido a cada dia com a constante
violência”, disse o frei.
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DOM SERGIO PRESIDE MISSA DOS TEFEENSES DURANTE O
NOVENÁRIO DOS FESTEJOS DO MENINO JESUS DE PRAGA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 5 de outubro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu a celebração do oitavo
dia da Festa do Menino Jesus de Praga,
na Área Missionária São Paulo Apóstolo –
Setor Padre Pedro Vignola, que coincidiu
com a missa em homenagem aos Tefeenses
realizada todo ano no mês de outubro,
quando se comemora o dia de Santa Teresa
D´Ávila, padroeira de Tefé, município do
Amazonas no qual Dom Sergio atuou como
bispo durante 12 anos.
Foi uma missa repleta de emoção
dos devotos e marcada pela alegria do

DEVOTOS FESTEJAM SÃO FRANCISCO
EM SOLENIDADE OCORRIDA NA
PARÓQUIA LOCALIZADA NA ZONA
SUL DE MANAUS
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

Centenas de fiéis participaram da festa
do padroeiro da Paróquia São Francisco de
Assis, localizada no bairro São Francisco, Setor
5 – Santa Rita de Cássia, que neste ano refletiu
o tema “Com Francisco somos todos irmãos
nesta casa comum”. A procissão e a celebração
eucarística aconteceram no dia 4 de outubro,
sendo a missa presidida pelo arcebispo de
Manaus, Dom Sergio Castriani, e concelebrada
pelo pároco Pe. Orlando Gonçalves e pelo
visitante, Pe. Geraldo, da diocese de Divinópolis,
auxiliados pelo diácono Afonso Brito.
Durante a homilia, Dom Sergio falou sobre
a perseverança e a confiança em Deus, assim
como Jó, conforme a primeira leitura do dia. “Jó

reencontro conterrâneos de Tefé que
residem na Área Missionária, composta
de 10 comunidades, tendo como pároco o
Pe. Isaías de Lima e pelo vigário paroquial
Jailson Félix. “A festa do Menino Jesus
acontece desde quando foi fundada a
nossa Área Missionária que possui uma
grande quantidade de moradores vindos
de Tefé, um povo alegre e muito devoto
do Menino Jesus e de Santa Teresa
D´Ávila, por isso, durante os festejos,
dedicamos um dia aos tefeenses para
homenagear a padroeira deles que se
comemora no dia 15 de outubro”, disse o
pároco.

perdeu tudo, saúde, família e bens, mas sempre
teve a certeza de que seus olhos veriam a Deus.
Jó é exemplo de pessoa que perdeu tudo, mas
confiou em Deus, não blasfemou ou culpou Deus
por seus problemas. Nós devemos confiar em
Deus e ter a certeza que um dia O veremos face
a face. No Evangelho Jesus envia seus discípulos
e diz para eles não levarem nada pelo caminho,
assim como São Francisco fez, e ele foi um
homem que via Deus nos pobres, nos animais, na
natureza. E hoje nós queremos, como Francisco,
seguir a Jesus Cristo”, destacou Dom Sergio.
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PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS REÚNE MILHARES DE FIÉIS
EM PROCISSÃO E MISSA EM HONRA
A SÃO FRANCISCO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia São Francisco das Chagas,
localizada no bairro Colônia Oliveira Machado,
celebrou no dia 14/10 a tradicional procissão
percorrendo as principais ruas do bairro em honra
ao santo padroeiro, São Francisco de Assis, um
dos santos mais populares e queridos, conhecido
pela sua bondade e humildade. Porém, antes de
começar a procissão, que reuniu cerca de 8mil
devotos, a paróquia também realizou o almoço
solidário com os moradores de rua e, às 16h. já
com a igreja completamente lotada teve início a
celebração da Santa Missa presidida pelo bispo
auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, concelebrada
pelo pároco, Pe. Geraldo Bendaham.

O trajeto da procissão durou
aproximadamente duas horas, passando por
ruas dos bairros do educandos e colônia oliveira
machado. Claro que, durante a caminhada
não poderia faltar a oração de São Francisco,
uma das mais belas e completas preces pela
paz entre os homens deixada pelo santo que é
considerado protetor dos animais e padroeiro
da ecologia. De acordo com o pároco, o grande
número de fiéis que se fizeram presente esse
ano no festejo do padroeiro, é resultado de um
trabalho de organização e planejamento de dois
meses, sem falar do acolhimento aos fiéis que
busca resgatar os comunitários que por algum
motivo estavam afastados e agora retornam.
Em sua homilia, Dom Tadeu salientou três
coisas principais na vida de São Francisco que
devem servir como exemplo na vida de todo cristão.
“O início da missão de São Francisco se dá quando
ele olha para um crucifixo, igual a esse que temos
aqui e, olhando para Cristo crucificado, Francisco se
deixou atrair pelo Cristo que é sinônimo de vida e
não de fracasso e, a partir daí ele decide entregar
toda a sua vida para o serviço do Reino de Deus.
Assim ele descobre que, só quem segue Jesus Cristo,
encontra a verdadeira paz, aquela que só Ele pode
dar e São Francisco é conhecido por muitas pessoas
como um homem da paz, porém é preciso que nós,
devotos e devotas também sejamos gente de paz,
promotores da paz, a paz que nasce por meio do
sofrimento e da dor de Jesus na Cruz, a mesma paz

que Ele dá aos discípulos e a todos os que seguem
Ele. E, esse amor que se dá a cada criatura é o amor
que se dá a toda a Criação e São Francisco para
nós, um homem, um santo que testemunha que o
homem e a mulher são chamados a proteger a vida
de cada homem, cada mulher e a natureza, para
viver na harmonia e na paz. Que possamos cada
vez mais viver nossa devoção a São Francisco das
Chagas, respeitando à criação, valorizando a nossa
casa comum e sendo homens e mulheres da paz”,
comentou Dom Tadeu.
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DOM JOSÉ REALIZA VISITA
PASTORAL NA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
EM BALBINA
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

De 13 a 15 de setembro, o
bispo auxiliar de Manaus, Dom
José Albuquerque, realizou a visita
pastoral à Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, localizada
na Av. Rio Negro s/nº – Distrito de
Balbina, pertencente ao Setor Rios
e Cachoeiras da Arquidiocese de
Manaus. A paróquia é composta
por dez comunidades eclesiais,

sendo três localizadas no Ramal da
Morena, na Calha do Rio Uatumã.
Na programação estava incluída:
Visita aos doentes da comunidade;
conversa com os comunitários;
encontro com famílias e casais;
encontro com coroinhas, infância
missionária e crianças da catequese,
encontro com jovens e crismandos;
encontro com a coordenação
das comunidades; confissões e
celebrações de missas.
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GIRO PASTORAL
COMUNIDADE S. FRANCISCO DE ASSIS
CELEBRA FESTA DO PADROEIRO COM
PROCISSÃO E MISSA CAMPAL

REINAUGURADA CASA BETÂNIA PARA
DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE
APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

FOTO E INFORMAÇÕES ADRIANA MATOS – PASCOM

A Comunidade São Francisco de Assis,
pertencente à Área Missionária Monte das
Oliveiras – Setor Padre Ruggero Ruvoletto,
celebrou no dia 4/10 a festa de São Francisco
de Assis, padroeiro da comunidade. A procissão
começou por volta das 18h45 e teve sete paradas,
percorrendo algumas ruas do bairro, com os
comunitários, rezando e cantando até retornarem
à igreja onde, às 19h30 foi realizada a missa
campal, presidida pelo bispo auxiliar, Dom José
Albuquerque, concelebrada pelo pároco Pe.
Jovercino Siqueira; pelo vigário paroquial, Pe.
Fausto; auxiliados pelo diácono Valdomiro Lima.

Com muita alegria representantes de
organismos, serviços, pastorais e benfeitores
envolvidos no trabalho junto às crianças e
adolescentes estiveram reunidos, na manhã
do dia 4 de outubro, na reinauguração da Casa
Betânia, que passa a ser o Centro de Referência
Pastoral da Criança e Adolescente, localizada à
Rua 24 de Maio – Centro.
O local é de responsabilidade da Pastoral
do Menor, mas segundo a coordenadora Ana
Maria Soares, a proposta desse centro é formar
comunhão com as pastorais sociais, junção
de vários grupos, organismos e pastorais que
desenvolvem atividades comuns para atingir
o mesmo objetivo de atender as mais variadas
necessidades da criança e do adolescente,
buscando sempre a garantia de seus direitos.
O Arcebispo de Manaus, Dom Sergio
Castriani, que com muita alegria apoia este

trabalho, afirmou que este é um lugar aberto
para as crianças sem burocracia e entraves,
visto que é um espaço de igreja, que é lugar
para todos, por isso é um espaço aberto para a
criança ser acolhida, defendida e amada. Disse
ainda que este local, após tantos anos de uso,
estava deteriorado e precisava de melhorias/
reforma que foi possível graças a doações e ao
trabalho da Pastoral do Menor.

PROJETO ESCOLINHA ALTERNATIVA
DÁ ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ÀS
CRIANÇAS CARENTES DO BAIRRO
MAUAZINHO
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 3 de outubro, o
arcebispo metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, esteve realizando
uma visita à Escolinha Alternativa, um
projeto da Área Missionária Nossa Senhora
dos Navegantes que funciona no bairro
Mauazinho, a convite da coordenação para
conhecer o trabalho realizado junto às
crianças carentes do bairro.

PRIMEIRO ENCONTRO DAS REGIÕES EPISCOPAIS REÚNE REPRESENTANTES DOS 13 SETORES E DELEGADOS DA X APA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO, RAFAELA MOURA E ÉRICO PENA

Na manhã de 29 de setembro, foram
realizados os primeiro encontros das Regiões
Episcopais com os representantes dos 13 setores
da Arquidiocese de Manaus, para tratar de um
novo projeto que é a oficialização da implantação
das Regiões Episcopais, votada durante a X
Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA).
“O objetivo foi debruçar-se sobre um
assunto bem particular na APA que é a
oficialização das Regiões Episcopais em Manaus.
Essa é uma instância nova que está acontecendo
em Manaus que visa a aproximação dos bispos
junto ao povo, também para dinamizar a ação
pastoral da igreja, visando servir um pouco
melhor a igreja”, disse o Monsenhor José Sabino,
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vigário da Região Episcopal Nossa Senhora dos
Remédios, que reuniu no auditório Mãe Paula
no Centro de Formação da Arquidiocese de
Manaus, no centro da cidade.
“Essa primeira reunião, segundo Dom Sergio,
é onde a gente começa a ideia, dá corpo às Regiões
Episcopais e para este momento foram convidados
representantes dos setores para conversar e fazer
com que conheçam cada vez mais o que significa
isto na nossa Arquidiocese. Embora a ideia não seja
tão nova, mas ganha corpo agora”, explicou Dom
Tadeu Canavarros, bispo auxiliar e vigário da Região
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, que
reuniu seus representantes no salão paroquial da
Igreja Santa Rita, no bairro Cachoeirinha.
“O objetivo desse primeiro encontro
das regiões episcopais, é fazer desde já que

os delegados que vão participar da X APA,
possam conhecer o que é essa nova forma de
corresponsabilidade pastoral que nós estamos
assumindo enquanto igreja de Manaus. Nós
não queremos nos dividir, mas sim valorizar
a autonomia que não fere a unidade, mas
sim favorece uma maior participação e ajuda
mútua, entre aqueles que assumiram a
responsabilidade de caminhar com o povo
de Deus, sobretudo as comunidades das
estradas, ribeirinhas, indígenas e das periferias
da zona norte de Manaus”, explicou Dom
José Albuquerque, bispo auxiliar e vigário da
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
que reuniu representantes dos setores
envolvidos no salão paroquial da Paróquia São
Bento, localizada no bairro Cidade Nova.

os agentes, para juntos ajudar a descobrir
o verdadeiro sentido do sacramento do
matrimônio, esse é um pedido do próprio Dom
Sergio, pois nós precisamos conhecer a riqueza
que existe nesse sacramento. Trabalhamos
a estrutura do ritual do matrimônio, no dia
seguinte a mistagogia do matrimônio e na quinta
a celebração do matrimônio”, explicou Ir. Marinez.
Coordenado por Elaine Maria Negreiros, que
está no projeto desde sua criação em 1989, há
quase 30 anos, a escolinha atende atualmente
60 crianças a partir os 4 a 6 anos, que não
encontram vaga para matricular nas escolas e
para outras que escolhem o projeto como lugar
bom que ajuda no desenvolvimento de seus
filhos. Acolhem todos, independente de opção
religiosa. Hoje tem sede na etapa 2 do bairro, ao
lado da igreja da Comunidade Nossa Senhora
das Graças, na Rua da Paz, Mauazinho
Iniciou com o Pe. Leão Martinelli,
missionário da congregação Pontifício Instituto
das Missões Exteriores (PIME) que cuidava da
igreja no local e se preocupava muito com a
educação das crianças em especial as que não
conseguiam vagas nas escolas e não sabiam
ler. No início chegaram a atender 200 crianças,
mas hoje está em apenas 60 crianças.
O projeto trabalha os conteúdos
programáticos até a alfabetização, sempre
colocando os valores da família, valores
cristãos, visando que se tornem cidadãos de
bem. Ao ensinarem as crianças a ler, as prepara
criança para ingressar na escola regular. Há o
projeto de música, com aulas aos sábados, e
dança (balé), com as meninas.

SAL PROMOVE A FORMAÇÃO LITÚRGICA
SOBRE A CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO
TEXTO ÉRICO PENA

Nos dias 3 e 4 de outubro, aconteceu no
Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da
Amazônia (ITEPES), localizado Travessa Maromba,
20 – Chapada, a Formação Litúrgica: Celebrando
o Matrimônio, organizado pelo Serviço de
Animação Litúrgica (SAL) e as Ir. Pias Discípulas do
Divino Mestre. A formação contou com a presença
de cerca de 70 pessoas, entre agentes da pastoral
litúrgica, pastoral familiar, cerimonialistas,
estudantes de teologia e demais interessados,
participaram do encontro no horário de 19 às 21h.
De acordo com a Ir. Marinez Cantelli,
assessora da equipe do SAL, o encontro foi
dividido em três partes. “O objetivo foi preparar

COMUNIDADE SANTA TERESINHA
ENCERRA FESTEJOS DA PADROEIRA
COM PROCISSÃO E MISSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Comunidade de Santa Teresinha, situada na
rua 14, nº 40 – Conjunto Hiléia, bairro Redenção –
pertencente à Paróquia Sant´Ana, realizou na noite
1º de outubro, a procissão e missa de encerramento
dos festejos de sua padroeira. A celebração em
honra à santa padroeira das missões, foi presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada pelo pároco Pe.
Kennedy Picanço e contou com a presença de
comunitários das quatro comunidades eclesiais que
compõe a paróquia.
Por volta das 19hs, os peregrinos saíram em
procissão, cantando e rezando fazendo um breve
trajeto pelas ruas próximas à igreja, para onde
retornaram e deram início a celebração, onde foi
lembrado os 22 anos da criação da comunidade
e os 41 anos de matrimônio do casal José Lázaro
e Marise das Neves. Durante a homilia, Dom
Sergio comentou a respeito da vida da patrona
da comunidade, que foi uma santa jovem e
considerada uma das doutoras da igreja que,
com sua simplicidade e seu exemplo de oração
pelos missionários, foi considerada padroeira das
missões sem nunca ter saído do convento.
“Aqui é uma comunidade simples, pequena,
escondidinha onde é até um pouco difícil de se
chegar, mas é uma comunidade viva que tem
Santa Teresinha como padroeira, uma menina
que se tornou doutora da igreja, escreveu sua
experiência de fé. Que do céu ela continue
olhando para seus devotos na terra e derramando

a chuva de rosas e servindo de exemplo para os
leigos e leigas, que são os batizados que exercem
sua vocação laical na igreja, fazendo de nós uma
igreja de batizados e não de ordenados, onde
cada um de nós temos um papel principal e
somos chamados a ser protagonistas no reino de
Deus”, disse Dom Sergio de maneira emocionada.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Josevaldo de Souza Machado
Pe. Slawomir Drapiewski
Diác. Irineu dos Santos Pena
Diác. Afonso de Oliveira Brito
Pe. Agnaldo Batista Gomes
Pe. José Severino Cheregato
Pe. Gianni Poli (Pe. João Poli)
Pe. Humberto Vasconcelos de Souza
Pe. Nelson Pereira da Silva
Pe. Evanir Rosa
Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.
Diác. Ronaldo Souza dos Santos
Pe. Antônio Sousa Lima
Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão
ORDENAÇÃO
Pe. Celestino Ceretta
Pe. Josevaldo de Souza Machado
Pe. Geraldo Levron
Pe. José Severino Cheregato
Pe. Josimar Ramos Marinho
Pe. Kambala Chinnappan Bala Suresh
Diác. Francisco Alves de Sousa
Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
Diác. Francisco Gilson Barroso Mota
Diác. Irineu dos Santos Pena
Diác. João Bosco Barbosa de Souza
Diác. Ronaldo Souza dos Santos
Diác. Sebastião Monteiro Maia
Pe. José Nogueira dos Santos
Diác. Atanázio dos Santos Salvador

2
3
3
4
8
9
13
14
14
17
22
22
23
24
5
6
7
20
25
25
27
27
27
27
27
27
27
28
28

NOVEMBRO • 2018 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 27

CIDADANIA

Beato Frederico Ozanam

Defensor da fé, da caridade e
serviço aos pobres no século IX

CNBB

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO DIVULGAÇÃO

F

undador da Sociedade de São Vicente
de Paulo, Antonio Frederico Ozanam
é um exemplo de cidadão santo que
viveu no século 19, dedicando a sua
vida à caridade e serviços aos pobres. Foi um
defensor da fé, excelente escritor e professor.
Entendia que era necessário fundamentar
sua fé no exercício de uma obra de caridade.
Com isso, voltou-se para os pobres e norteou
a sua vida no sentido de servi-los, a exemplo
dos ensinamentos de Jesus Cristo e de seus
pais Jean-Antoine, médico importante que
assistia doentes indigentes e de Marie Ozanam, também dedicada à assistência dos
pobres e enfermos.
Frederico dedicava-se a moderar os debates sobre religião e política, num círculo
literário estudantil chamado “Conferência
de história”, do qual era porta-voz. Tinha a
intenção de realizar finalmente um projeto,
uma “Conferência de caridade”, uma associação de beneficência para a assistência
dos pobres, com o objetivo de pôr em prática o catolicismo. Desta maneira, em maio
de 1833, com apenas 20 anos, Frederico
fundou as Conferências de São Vicente de
Paulo, juntamente com seis companheiros, um grupo de homens decididos a usar
todos os seus direitos como cidadãos, sua
influência, seus estudos profissionais, para
honrar o catolicismo em tempos de paz e
defendê-lo em tempos de guerra. Mas não
podia imaginar o desenvolvimento que alcançaria esta pequena sociedade benéfica,
à qual Frederico dedicar-se-ia sem jamais
poupar esforços.
Trata-se de uma instituição católica
formada por leigos, direcionada para dar
abrigo e assistência aos pobres e aos excluídos. Além do trabalho social, de proporcionar o bem-estar aos pobres, os auxiliava na questão espiritual, no caminho
da santificação, no seguimento de Cristo.
Frederico Ozanam casou-se em 1841
com Amélie e teve uma filha, Marie. Marido e
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CNBB presta homenagem
aos professores do Brasil
“Educar conforme a justiça!” (2Tm 3,16)
FONTE SITE DA CNBB

pai, professor e literato, leigo comprometido,
viveu as diferentes dimensões da sua existência, com a mesma paixão e generosidade.
Continuou firme na obra, viajando por toda a
Europa, indo pessoalmente aos bairros pobres
de Paris e de outras cidades, promovendo a
expansão das “Conferências de Caridade da
Sociedade São Vicente de Paulo” no mundo.
Publicou escritos históricos e literários, lutou
pela liberdade civil, política e religiosa.
Frederico, em seu caminho espiritual, conheceu altos e baixos. Julgava não fazer o suficiente, e pedia ao Senhor que o ajudasse a ser
melhor, lutava contra o orgulho até se esquecer do próprio valor. Adoeceu de grave infecção
renal, tendo seu quadro de saúde agravado
com a revolução de 1848 pelo feroz debate no
mundo político e católico. Mas suas atividades
continuaram de modo frenético. O seu anseio
de conhecer e de participar daquele momento
levou-o a ignorar a dor física e os conselhos
dos médicos. Frederico Ozanam morreu na
noite de 8 de setembro de 1853, em Marselha,
rodeado dos seus entes mais queridos, depois
de uma agonia longa e dolorosa.
Tornou-se modelo de apóstolo leigo,
erudito, empenhado e dedicado ao serviço
dos mais pobres, e foi beatificado no dia 22
de agosto de 1997, pelo Papa São João Paulo II, na Catedral de Notre Dame, em Paris.
Foi também escolhido um dos intercessores
da Jornada Mundial da Juventude de 2013.
Fonte: http://www.vatican.va

A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), manifestou no dia de
15 de outubro de 2018, sua reverência
e sua admiração aos professores e às
professoras de nosso país. Num encontro
com educadores, o Papa Francisco, por
meio de algumas perguntas, destacou
aspectos importantes dessa nobre missão:
“Velais pelos vossos alunos, ajudando-os
a desenvolverem um espírito crítico, um
espírito livre, capaz de cuidar do mundo
atual? Um espírito que seja capaz de procurar
novas respostas para os múltiplos desafios
que a sociedade coloca hoje à humanidade?
Sois capazes de estimulá-los para não se
desinteressarem da realidade que os rodeia,
não se desinteressarem daquilo que está
acontecendo a seu redor?” (Visita à PUC de
Quito – Equador, 07.07.2015).
Feitos esses questionamentos, o Papa
deu-lhes algumas recomendações: “Para
tal, é preciso tirar-lhes da sala de aula, a
sua mente tem que sair da sala de aula, seu
coração tem que sair da sala de aula. Como
entra, nos currículos universitários ou nas
diferentes áreas do trabalho educativo, a
vida que nos rodeia com as suas perguntas,
suas interpelações, suas controvérsias?
Como geramos e acompanhamos o debate
construtivo que nasce do diálogo em prol de
um mundo mais humano? O diálogo, esta
*Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Criança.
palavra-ponte,
esta depalavra
que cria pontes”.
Relatório Extrato
Indicadores.
Abrangência: Coordenação Nacional.
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ESPECIAL

CASA DO CLERO
ESPAÇO DE ORAÇÃO E ACOLHIDA
TEXTO E FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

C

om o objetivo de ser um lugar para padres idosos e
doentes e de acolhida para missionários e padres de
passagem por Manaus, a Arquidiocese de Manaus
adquiriu um móvel localizado no bairro Cachoeirinha, para ser a Casa do Clero. Este era um sonho antigo,
pois desde que o arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani, assumiu a arquidiocese já identificou a necessidade de
haver uma casa para os padres idosos e doentes. E um dia
soube que estava à venda uma casa que por muitos anos
foi um convento das Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria, que chegaram à Manaus nos anos 60 para trabalhar
no leprosário existente no bairro Colônia Antônio Aleixo, e
na enfermagem no Hospital Alfredo da Matta.
Ao saber que as irmãs iriam vender a casa, o arcebispo fez
questão de conhecer e ao entrar nela pela primeira vez já sabia que
era o local perfeito para instalar a Casa do Clero. “Além da beleza
dos jardins, da disposição dos cômodos, impressionou-me a paz
que reina no local. Demorei um pouco para entender a razão. Tomei consciência de que durante cinquenta anos as religiosas, que
gastavam a sua vida nos serviços aos doentes, ali passavam longas
horas em adoração silenciosa. Uma energia positiva habita aquele
lugar de encontro entre criatura e criador, de diálogos entre almas
consagradas e o Senhor que as conquistara para o seu serviço.
Aquele pequeno cômodo [a capela] se transformou numa porta
para a eternidade, um lugar de sonho”, destacou Dom Sergio.
Ela será uma casa de passagem para os padres do interior quando vêm à cidade, um lugar de repouso e recuperação para sacerdotes doentes e residência para os padres
idosos que quiseram lá morar.
A casa já foi inaugurada com a estadia de Dom Sergio aos
fins de semana, com a acolhida do Padre Pedro quando passou um mês em Manaus para tratamento, e recentemente foi
local de retiro para a preparação dos diáconos Hilton Brito e
Sebastião Maia que serão ordenados presbíteros.

“Fiz o propósito de fazer o melhor para que esta casa seja de fato uma casa sacerdotal, onde a
presença de Deus seja sentida e percebida por quem nela habitar e por aqueles que vierem de
passagem. Que ela seja o que todas as casas deveriam ser, lares, espaços de encontro com o mistério
da vida, que se renova a cada nascimento e que mostra sua beleza no envelhecer sereno. Que os
doentes que aí viverem sintam a solidariedade e o carinho de todos. Que a paz, procurada por todos
seja encontrada a partir do sacrário e que daí se irradie com a força que brota da adoração”.
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Dom Sergio Castriani

A Fermazon completa 25 anos de trabalho
e sucesso, sendo reconhecida atualmente
como uma empresa de vanguarda no setor
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metalon, tudo para sua obra. Seguimos
investindo em produtos e pessoas, para
melhor atender e fazer parte das suas
conquistas.
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