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ATIVIDADES PASTORAIS

DEZEMBRO 2018
1
9a12
ASSEMBLEIA DO LAICATO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Tema: Protagonismo do leigo e leiga numa igreja em saída
Horário: 8h
Local: Auditório Mãe Paula – Centro de Formação da Arquidiocese de
Manaus – Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Informações: (92) 3212-9029 e 99424-2089
conselholeigosleigasmanaus@gmail.com

1e2

CONGRESSO NOVAS COMUNIDADES

1a8

FESTEJOS EM HONRA À N. SRA. DA CONCEIÇÃO

Tema: Unidade na Santidade – Ser sal da terra e luz do mundo
Horário: 8h
Local: Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – Av. Constantino
Nery, 5001 – Flores
Informações: (92) 99483-3515 (Leonardo)
Até o dia 7 – Novenário, às18h30, na Catedral Nossa Senhora
da Conceição – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro
Dia da Padroeira (8)
8h – Cicloprocissão – saída Arena Amadeu Teixeira, Av. Constantino Nery, às 7h30
16h – Procissão e Missa Campal – Avenida Eduardo Ribeiro – Centro
Informações: (92) 3234-7821

4 a13

FESTEJOS EM HONRA À STA. LUZIA –
MATINHA

Tema: Com o exemplo de Santa Luzia, construiremos um
mundo melhor
4 a 12 – Novenário, às 19h
13 – Procissão, às 17h / Missa, às 18h
Local: Rua da Legião, s/nº – Presidente Vargas
Informações: (92) 3304-0951

3a13

FESTEJOS EM HONRA À SANTA LUZIA

3 a 11 – Novenário, às 18h30
13 – Missa Solene e Procissão da Padroeira, às 17h
Local: Rua da Igreja, 70 – Santa Luzia
Informações: (92) 3624-2022

7a8

8ª FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 2018

Tema: Acolhei-vos uns aos outros
Local: Praça da Matriz – Centro • Horário: 9h e 22h
Informações: (92) 3234-2567 / 3212-9030

FESTEJOS EM HONRA À NOSSA SENHORA DE
GUADALUPE

Tríduo – de 9 a 11, às 19h
Procissão e Missa Campal – dia 12, às 19h
Local: Av. Professor Nilton Lins, nº 510 – Flores
Informações: (92) 3877-1123

21a25

FESTEJO EM HONRA AO MENINO JESUS

Tríduo nos dias 21, 22 e 23, às 19h
Vigília do Natal no dia 24, às 21h30
Procissão – dia 25, às 17h, saindo da Igreja, às 17h
Local: Área Missionária Menino Jesus (AMMJ) – Rua Vinca, 37 – Crespo
Informações: Rayan (92) 9531-5999

24

VÉSPERA DE NATAL

25

NATAL DO SENHOR

27

ÚLTIMA NOVENA EM HONRA À NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO DE 2018
Com padre Amarildo Luciano

31

MISSA DE ANO NOVO

Missa na Catedral, às 19h
Local: Catedral Nossa Senhora da Conceição, Praça Osvaldo Cruz,
s/n – Centro
Informações: (92) 3234-7821

Horário: 7h30 e 10h
Local: Catedral Nossa Senhora da Conceição, Praça Osvaldo Cruz,
s/n – Centro
Informações: (92) 3234-7821

Local: Studio 5 – Av. General Rodrigo Otávio, 3555
Horário: 19h
Informações: (92) 3624-6401

Horário: 19h
Local: Catedral Nossa Senhora da Conceição, Praça Osvaldo Cruz,
s/n – Centro
Informações: (92) 3234-7821 – Secretaria Paroquial

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Caros leitores e caras leitoras,
Chegou dezembro e com ele o tempo mais bonito do ano. Suas noites são
iluminadas e nas casas a ornamentação natalina suscita sonhos de paz e de bonança. Papai Noel que desaparecera desde o ano anterior está de novo a postos
fazendo a alegria da garotada. As vitrines são enfeitadas para ficarem quais jardins de um inverno mítico que nunca virá. Mesmo se há pouca coisa que lembra
o dono da festa e quase tudo é transformado em mercadoria, existe uma atmosfera de mudança e de renascimento que atinge a todos. Neste tempo o melhor
das pessoas vem à tona e assistimos a muitos gestos de solidariedade e partilha
que vem lembrar que somos uma grande família humana. O nascimento de uma
criança renova a esperança e nos motiva a viver. Por isso, ninguém quer ficar excluído da festa. Alguns fazem longas viagens para estar junto da família e assim
garantirem que não ficarão sós no dia e sobretudo na noite de natal.
Vivamos intensamente este tempo que na liturgia é o tempo do Advento. Tempo
de espera do Senhor que veio, que vem e que virá. Veio quando o Verbo se fez Carne
e habitou entre nós. Veio pobre no meio dos pobres. Não foi por acaso que o Filho de
Deus nasceu em Belém numa casa de pessoas pobres, mas hospitaleiras que só tinham a oferecer o lugar onde ficavam guardados os animais. Não foi por acaso que os
primeiros a virem adorar o menino foram pastores que estavam guardando seus rebanhos. Isto tudo aconteceu segundo as Escrituras. Já no primeiro testamento o Deus
de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus dos pobres que despede os ricos sem nada.
O Senhor vem na história humana e continua a habitar entre nós. Ele deixou um
critério para sabermos quando o acolhemos na parábola do juízo final. Ele está onde
estão os pobres, os estrangeiros, os famintos, os doentes, os encarcerados, os excluídos. É claro que Cristo é tudo em todos e que nada existe fora dele, mas se quisermos
encontrá-lo é necessário encontrar os pobres, não por que sejam melhores do que
nós, mas por que são pobres. Este é o caminho que Jesus fez. E ele vai voltar para julgar
vivos e mortos. Assim rezamos no Credo. A História terá um fim. Não sabemos nem
quando e nem como isto se dará. Somos chamados a ser vigilantes. Este tempo do

ano nos convida a estarmos sempre preparados a ir
ao encontro do Senhor.
Na Igreja do Brasil temos o costume de fazer a
novena do Natal em família. É uma ótima ocasião
para descobrirmos quem são os pobres e sofredores que às vezes estão perto de nós e não os enxergamos. No segundo domingo do Advento, acontece a coleta da evangelização. Esta coleta serve para
financiar a ação pastoral da Igreja. Tudo custa e só
partilhando os custos conseguiremos manter o dinamismo pastoral de nossas comunidades, paróquias e pastorais. São milhares
de agentes de pastoral que doam voluntariamente o seu tempo, mas sabemos
que existem custos. Sejamos generosos e criativos. As pastorais agradecem.
Fim de ano é tempo de gratidão. Estamos vivos e este é o primeiro e
grande milagre que temos que reconhecer. Pessoalmente, agradeço a solidariedade e a compreensão de todos comigo. Se há males que vem para o bem,
o Mal de Parkinson entra nesta categoria para mim. Como Igreja temos que
bendizer ao Senhor que nos proporcionou tantas graças. A realização da nossa
X Assembleia de Pastoral Arquidiocesana, a acolhida aos irmãos venezuelanos,
a festa de Pentecostes, as duas ordenações presbiterais para o clero diocesano
e a de um missionário, o fortalecimento da Pastoral Juvenil e da Pastoral da
Juventude, a crescente atuação dos vigários episcopais, a retomada do antigo
Seminário São José, são apenas alguns motivos para louvar o Senhor.
Agora é olhar para frente. Temos sete grandes desafios diante de nós. Eles
serão apresentados a todo o Povo de Deus na festa da Imaculada. Queremos
também dinamizar as regiões episcopais e os setores de pastoral como instrumentos de evangelização.
Do fundo do coração, desejo a todos um Feliz Natal. Vamos fazer festa, a
festa da vida que se renova todos os dias.
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PROVISÃO
DATA
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
14/11

NOME
Pe. Humberto Vasconcelos de Souza, Diocesano
Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva, Diocesano
Pe. Hilton Brito de Oliveira, Diocesano
Pe. Sebastião Monteiro Maia, Diocesano
Fr. Paulo Ferreira Areia
Pe. Luiz Alfonso Espinel Vargas, Scalabriniano

MUNUS
Pároco
Pároco
Pároco
Vigário Paroquial
Uso de Ordens e Jurisdição
Vigário Paroquial

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
Área Missionária Santa Helena • Data da Posse: 10/2/2019, às 19h
Paróquia N. Sra. Aparecida/Município de Presidente Figueiredo • Data da Posse: 30/12/2018, às 9h
Paróquia São Pedro Apóstolo/Município de Manaquiri – Data da Posse: 3/2/2019, às 19h
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Paróquia São Geraldo

ORDENAÇÃO PRESBITERAL
31/10
18/11

Sebastião Monteiro Maia
Hilton Brito de Oliveira

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição

NOMEAÇÃO
1/11
1/11
1/1/19

Equipe de Formação Propedêutico – Pe. Carlos Eduardo Castro dos Santos, Diocesano; Pe. Manoel Rubson Balieiro Vilhena, Diocesano; Pe. Humberto Vasconcelos de Souza, Diocesano
Pastoral Familiar – Casal Coordenador: Manoel do Socorro Soares Ramos e Vanda de Oliveira Ramos – Período: 2 anos
Diretor Espiritual do Seminário São José – Pe. Manoel Rubson Balieiro Vilhena, Diocesano
Coordenação Catequese Arquidiocesana a Serviço – CAS – Período: 4 anos: Maria Rosália Consentine Gaspar – coordenadora, Maria Otalina Lopes de Andrade – vice-coordenadora,
Helder Jaison Bruce Cruz – secretário, Irineu Castro da Silva Filho – vice-secretário, Luciano Silva do Nascimento – tesoureiro, Celio Oliveira Barbosa – vice-tesoureiro

DECRETO
1/11
Criação do Seminário Propedêutico
1/11
Criação das Regiões Episcopais
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – Setores: Centro Histórico, Parque 10, Avenida Brasil, Alvorada, Rio Negro.
Corresponde à Zona Centro Oeste da capital com os municípios que fazem acesso a Ponte Rio Negro – Vigário Episcopal: Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade.
Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes: Setores: Santa Rita de Cássia, Maria Mãe da Igreja, São José Leste, Dom Luiz Soares Vieira, Rio Solimões.
Corresponde às Zonas Centro Sul e Leste da capital e aos municípios cujo acesso faz-se pela CEASA – Vigário Episcopal: Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos.
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida – Setores: Pe. Pedro Vignola, Pe. Ruggero Ruvoletto, Rios e Cachoeiras.
Corresponde à Zona Norte da Capital e aos municípios cujo acesso se faz pela Av. Torquato Tapajós (AM 010 e BR 174) – Vigário Episcopal: Dom José Albuquerque de Araújo.
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stimado(a) leitor(a) do “Arquidiocese em Notícias”, com
grande satisfação a nossa equipe da revista agradece
sua companhia durante este ano de 2018. A vida pastoral pulsou intensamente neste ano em nossa Igreja. O
ápice da caminhada foi nossa X APA realizada em outubro último. Diante da proximidade do Natal do Senhor
Jesus, é chegado o momento de contemplar a Glória
de Deus manifesta naquela manjedoura, permitir que
essa presença nos conduza sempre e acreditar que Ele
está no meio de nós. Peçamos ao menino Jesus que a
esperança renasça no coração de cada brasileiro. Que
possamos como irmãos superar tudo o que causa desunião, derrubar os muros da indiferença e intolerância.
Urgente também é a necessidade de estabelecer o diálogo respeitoso para que assim construamos pontes e,
desta forma, possamos promover a cultura do encontro.
Nesta edição, você irá relembrar o que foi notícia
em nossa Igreja Local, bem como a programação pastoral deste mês de dezembro, especialmente a festa da
padroeira de nossa Arquidiocese de Manaus. E claro que
todos participem das novenas de natal a serem realizadas em nossas paróquias e áreas missionárias.
Aproveito também este espaço para convidar você
a divulgar entre os familiares e amigos a nossa Rádio
Rio Mar 103,5. E assim mais e mais católicos possam
descobrir que nossa Igreja agora tem FM, e por isso devemos valorizá-la.
Uma ótima leitura para você.

É chegado o
momento de
contemplar a
Glória de Deus
manifesta
naquela
manjedoura.
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aro irmão e irmã, imagine o sofrimento do imigrante, sua partida do País de origem, deixando para trás amigos, pai, mãe, filhos e esposa.
Outros trazem consigo filhos pequenos, crianças de colo e carregam poucas coisas, rumo ao
desconhecido. Seu coração dia e noite carrega
angústias e preocupações com esperança de dia
melhores. Carregam também nas mãos faixas,
cartazes com pedidos de ajuda. Solicitam no
silêncio, com olhar envergonhado e cabisbaixo,
trabalho para que seja transformado em recursos econômicos para comprar comida e pagar o
quarto alugado. Talvez, desejem enviar algum
dinheiro para seus familiares que se encontram
lá em sua pátria, enfrentando os desafios das
muitas necessidades básicas. Seus parentes não
saem de sua mente. Se a sua família estiver bem,
certamente terá coragem para lutar e quem sabe
encontrar novas amizades em uma terra desconhecida que não fala sua língua e tem costumes
diferentes. Tem consigo o desejo de encontrar no
País desconhecido alguém com o coração aberto,
solidário e com capacidade de partilhar tão pouco, talvez um prato de comida, uma garrafa de
água, uma xícara de café quente com bolacha e
um cobertor para aquecê-lo durante a noite.
Aqueles que chegaram este ano, vão passar
o Natal longe da sua família! Sentirão muita falta
e saudades dos parentes que ficaram no seu País,
que embora não os trate como filhos, eles continuam amando a pátria mãe onde nasceram.
Ficarão com várias interrogações na mente: será
se meus parentes estão bem? Como passarão
o Natal do Menino Jesus? Será se vão festejar a
chegada de mais um ano novo?
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Se você conhece, já encontrou ou mesmo
viu ou ouviu falar dos migrantes que chegaram em nossa cidade, chame-o para celebrar
o Natal com sua família. Ofereça afeto, escute
sua história e enxugue suas lágrimas. Neste
Natal ele não ficará isolado e abandonado à
beira da estrada por que você o acolheu!
Lembre-se da resposta que Jesus deu ao
especialista da Lei (cf Lc 10,27-29) que lhe
perguntou quem é meu próximo? Jesus deu a
resposta contando uma história, onde exemplificou como se deve tratar o próximo: trata-se
de um viajante que descia de Jerusalém para
Jericó e no meio do deserto foi atacado por
bandidos que o deixaram muito machucado,
caído na beira do caminho, quase morto.
Será se os migrantes que estão atravessando
as fronteiras em busca de melhoria de vida, não
estão sendo atacados pela fome, pelo fechamento
de fronteiras e sobretudo pelo sistema econômico-capitalista-consumista que despreza as pessoas
deixando pelo meio do caminho quase mortos?
Então, amar ao próximo, segundo os
ensinamentos de Jesus é manifestar-se concretamente com atitude de amor em favor
daqueles que estão caídos, pois até um copo
de água que se oferecer aos pequeninos não
será esquecido por Jesus (cf Mt 10,42).
Penso que neste Natal é possível fazer um pouco mais pelos nossos irmãos e
irmãs migrantes e deixar tocar o coração.
Feliz e abençoado Natal!

Vaticano: combater o
tráfico que escraviza
40 milhões de pessoas
ALESSANDRO GISOTTI – VATICAN NEWS

A Igreja está na vanguarda da proteção das vítimas do tráfico e pede aos
governos que ajam corajosamente para
erradicar esse fenômeno horrível, destacou Dom Bernardito Auza, Observador
Permanente da Santa Sé na sede da ONU
em Nova York.
Ao pronunciar-se em uma conferência contra o tráfico, realizada dia 9 de
novembro, no Palácio de Vidro, o prelado
exortou a comunidade internacional a
não se deter apenas nas consequências
do tráfico, mas a identificar as raízes que
estão na sua origem, também no sistema
econômico. Hoje, disse Dom Auza, mais de
40 milhões de seres humanos “são prisioneiros das várias formas de escravidão" e
isso, não obstante os progressos feitos nos
últimos anos, em particular com os Protocolos de Palermo e o Plano de Ação Global
da ONU contra o tráfico de seres humanos.
Recordando as palavras do Papa Francisco pronunciadas na ONU, em setembro
de 2015, o Observador da Santa Sé reiterou
que "os compromissos solenes" não são
mais suficientes, enquanto devem ser intensificados os esforços na luta contra esse
flagelo do tráfico que traz consigo outros
males como escravidão, prostituição, abuso
infantil e comércio de órgãos humanos.
Dom Auza indicou quatro pontos concretos para combater esse mal, marcados
por quatro "p": prevenir o tráfico, proteger as vítimas, processar os criminosos e
promover parcerias entre instituições e a
sociedade civil.

LITURGIA
Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa COMUNHÃO E RITOS FINAIS

C
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

aríssimos leitores, neste mês (dezembro) voltamos com a
Instrução Geral do Missal Romano (IGMR), falando sobre a
comunhão e os ritos finais.
84. O sacerdote prepara-se por uma oração em silêncio para receber frutuosamente o Corpo e Sangue de
Cristo. Os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio. A seguir, o sacerdote mostra aos fiéis o pão eucarístico sobre
a patena ou sobre o cálice e convida-os ao banquete de
Cristo.
85. É muito recomendável que os fiéis, como também
o próprio sacerdote deve fazer que recebam o Corpo do
Senhor em hóstias consagradas na mesma Missa e participem do cálice nos casos previstos (cf. n. 283), para que,
também através dos sinais, a Comunhão se manifeste
mais claramente como participação no sacrifício celebrado atualmente.
86. Enquanto o sacerdote recebe o Sacramento, entoa-se o canto da comunhão que exprime, pela unidade
das vozes, a união espiritual dos comungantes, demonstra
a alegria dos corações e realça mais a índole “comunitária”
da procissão para receber a Eucaristia. O canto prolonga-se enquanto se ministra a Comunhão aos fiéis. Haja o
cuidado para que também os cantores possam comungar
com facilidade.
87. Para o canto da comunhão pode-se tomar a antífona com o salmo do Gradual Simples ou outro canto
adequado, aprovado pela Conferência dos Bispos. O canto é executado pelo grupo dos cantores com o povo. Não

havendo canto, a antífona proposta no Missal pode ser
recitada pelos fiéis, ou pelo leitor, ou então pelo próprio
sacerdote, depois de ter comungado, antes de distribuir a
Comunhão aos fiéis.
88. Terminada a distribuição da Comunhão, o sacerdote e os fiéis oram por algum tempo em silêncio.
89. Para completar a oração do povo de Deus e encerrar todo o rito da Comunhão, o sacerdote profere a
oração depois da Comunhão, em que implora os frutos do
mistério celebrado. Na Missa se diz uma só oração depois
da Comunhão, que termina com a conclusão mais breve,
ou seja: se for dirigida ao Pai: Por Cristo, nosso Senhor; se
for dirigida ao Pai, mas no fim se fizer menção do Filho:
Que vive e reina pelos séculos dos séculos; se for dirigida ao
Filho: Que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O povo
pela aclamação Amém faz sua a oração.
90. Aos ritos de encerramento pertencem: a) breves
comunicações, se forem necessárias; b) saudação e bênção
do sacerdote que, em certos dias e ocasiões, é enriquecida
e expressa pela oração sobre o povo ou por outra fórmula
mais solene; c) despedida do povo pelo diácono ou pelo
sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras,
louvando e bendizendo a Deus; d) o beijo ao altar pelo sacerdote e o diácono e, em seguida, a inclinação profunda
ao altar pelo sacerdote, o diácono e os outros ministros.
Na próxima edição vamos falar sobre as funções e
ministérios na Missa. Não percam!

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – DEZEMBRO/2018
Domingo

Segunda

2

S. Francisco Xavier
Is 2,1-5
Sl 121(122),1-4a. (4b-5.6-7.) 8-9
(R/. 1) / Mt 8,5-11

9

Is 35,1-10
Sl 84(85), 9ab-14
(R/. Is 35,4d)
Lc 5,17-26

1º ADVENTO – C
Jr 33,14-16
Sl 24(25),4bc-5ab.8-10.14 (R/. 1b)
1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36
2º Advento
Br 5,1-9
Sl 125 (126),1-6 (R/.3)
Fl 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6
3º Advento
16 Sf 3,14-18a
(Sl)Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.6)
Fl 4,4-7 / Lc 3,10-18
4º Advento
Mq 5,1-4a
Sl 79(80),2ac.3b.15-16.18-19
(R/.4) Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45

16
23
30

Sagrada Família
1Sm 1,20-22.24-28
Sl 83(84),2-3.5-6.9-10 (R/. cf. 5a)
1Jo 3,1-2.2-24 /Lc 2,41-52

Terça

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72), 1-2.3-4ab.
7-8.17 (R/. cf. 7) / Mt 1,1-17
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-5.27.29
(R/. cf. 2a)
Lc 1,67-79

3

10
17
24

Quarta

4

S. João Damasceno
Is 11,1-10
Sl 71(72), 1-2.7-8.12-13.17 (R/. cf. 7)
Lc 10,21-24
S. Dâmaso I
Is 40,1-11
Sl 95(96),1-3.10ac. 11-13
(R/. Is 40,9-10) / Mt 18,12-14
Jr 23,5-8
Sl 71(72),1-2.12-13.
18-19 (R/. cf. 7)
Mt 1,18-24

11
18
25

Natal do Senhor
25 Is 9,1-6
Sl 95(96), 1-3.11-13 (R/. Lc 2,11)
Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14

Quinta

5

Is 25,6-10a
Sl 22(23), 1-6 (R/.6cd)
Mt 15,29-37

12

N. Senhora de Guadalupe
Gl 4,4-7
Sl 95(96), 1-2a.2b-3.10
(R/. 3a) / Lc 1,39-47

19

Jz 13,2-7.24-25a
Sl 70(71), 3-4a.5-6ab.
16-17 (R/. cf. 8a)
Lc 1,5-25

26

S. Estêvão, primeiro mártir
At 6,8-10; 7,54-59
Sl 30(31), 3cd-4.6. 8ab.16c.17
(R/. 6a) / Mt 10,17-22

Sexta

S. Nicolau
Is 26,1-6 Sl 117(118),1.8-9 1921.25-27a (R/. 26a)
Mt 7,21.24-27
S. Luzia
Is 41,13-20
Sl 144 (145), 1.9-13ab (R/. 8)
Mt 11,11-15
Is 7,10-14
Sl 23(24),1-6
(R/.7c.10b)
Lc ,26-38

6

13
20
27

S. João, Apóstolo
e Evangelista
1Jo 1,1-4 / Sl 96(97),
1-2.5-6.11-12 (R/. 12a) / Jo 20,2-8

S. Ambrósio
Is 29,17-24
Sl 26(27), 1.4.13-14 (R/. 1a)
Mt 9,27-31
S. João da Cruz
Is 48,17-19
Sl 1,1-4.6 (R/. cf. Jo 8,12)
Mt 11,16-19
S. Pedro Canísio
Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a
Sl 32(33),2-3.11-12, 20-21
(R/. 1a.3a) / Lc 1,39-45

Santos Inocentes
1Jo 1,5-2,2
Sl 123(124),2-5.7b-8 (R/.7a)
Mt 2,13-18

Sábado

7
14
21
28

Ap 22,1-7
Sl 94(95), 1-7 (R/. 1Cor 16,22b
e Ap 22,20c)
Lc 21,34-36

1

Imaculada Conceição
Gn 3,9-15.20
Sl 97(98),1-4 (R/. 1a)
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38

8

Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80), 2ac.3b.
15-16.18-19 (R/. 4)
Mt 17,10-13
1Sm 1,24-28
(Sl) 1Sm 2,1.4-7.8abcd
(R/. 1a)
Lc 1,46-56

S. Tomás Becket
1Jo 2,3-11
Sl 95(96),1-2a. 2b-3.5b-6 (R/.11a)
Lc 2,22-35

15
22
29

31

S. Silvestre I
1Jo 2,18-21 Sl 95(96),1-2.11-13
(R/. 11a) / Jo 1,1-18
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família

Natal em FAMÍLIA
MANOEL RAMOS COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR

O Natal do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, e
como acontece todos os anos, a Igreja doméstica se prepara para viver esse momento muito bonito, onde fazemos
memória à chegada do menino Jesus, que traz com ele a
esperança de um renascer com alegria em cada coração humano, assim como também no seio de cada família e cada
cristão, que com seu batismo vive essa alegria de festejar
com as famílias e comunidades cristãs com todo esse entusiasmo que é o Natal em Família.
Durante as últimas cinco décadas, a novena do Natal
em Família, tem ajudado pessoas e/ou famílias a se prepararem para o natal de nosso senhor Jesus Cristo, sempre iluminados pela palavra de Deus e seguindo a espiritualidade
do tempo do advento e, confiando na promessa que Jesus
nos fez de estar sempre conosco todos os dias, inspirados
também na família de Nazaré: Jesus, Maria e José. Que nossas famílias iluminadas pelo Espírito Santo possam seguir
realizando o sonho de Deus Pai.
Em 2018, o Natal em Família traz como tema “Reunidos em família preparando a vindo do Senhor” para
refletirmos nos nove encontros. É uma busca da redescoberta da vocação batismal na vida das famílias e das comunidades em todo território nacional. Com ela, somos mais
família e nos tornamos mais Comunidade. Abrir o espaço

familiar e da comunidade para que Jesus possa nascer retempera e revigora nossas relações e nossa filiação divina.
Esse período natalino nos torna mais receptivo, como deveríamos ser sempre, mas parece que essa atmosfera deixa
as pessoas um pouco menos agitadas e mais amáveis e
misericordiosas.
É certo que a maioria das pessoas não se importa muito
e buscam mesmo “o Papai Noel” e esquecem o verdadeiro
sentido do Natal e, com isso só se preocupam com os presentes, bebidas, comidas, etc. não é proibido festejar, mas
devemos fazer de forma ordenada e sem exageros, especialmente, por causa das crianças e adolescente para que
possam aprender o sentido cristão do Natal em Família.
Hoje busquemos mais esse encontro com nosso salvador, que é o Cristo Senhor. Que possamos levar uma
cultura de paz, nesse mundo tão conturbado e vivendo
tanta violência, praticada também por pessoas que se dizem cristãs, que ao invés de proteger se tornam agressoras
e usurpadores dos direitos daqueles dos quais deveriam
proteger, ensinar e educar para serem cidadãos de bens e
cristãos responsáveis. Que sejamos nesse período natalino
sal da terra e luz do mundo para nossos filhos e filhas e para
nossas famílias, para nossa comunidade Igreja e para nossa
sociedade.

"Nasceu na
cidade de Davi
um Salvador,
que é o Cristo
Senhor"
(Lc 2,11)

REPORTAGEM

ORDENADO PADRE O PRIMEIRO DIÁCONO
PERMANENTE DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

M

omentos de alegria e emoção marcaram a Celebração Eucarística com o
Rito da Ordenação Presbiteral do diácono permanente Sebastião Monteiro
Maia, ocorrida na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada no bairro do Alvorada I. O neossacerdote foi ordenado pelas mãos do Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani,
que presidiu a missa concelebrada pelo pároco
Pe. Wolney Mourão e demais padres convidados
e diáconos que vieram prestigiar esse momento
tão importante na vida de um do seus irmãos, que
entra para história ao se tornar o primeiro diácono
permanente do Estado a se tornar sacerdote.
Nascido em Manaus no dia 20 de janeiro de
1951, Sebastião é filho de Astrogildo Monteiro
Maia e de Jovelina da Silva Maia, possui uma irmã
e três filhos casados. Sua esposa faleceu em 2015,
deixando-o viúvo e, como já servia na igreja como
diácono permanente, foi aos poucos conversando
com os filhos e amadurecendo uma ideia que tinha desde criança de ser sacerdote. “Quando eu
era menino eu morava no município de Coari e
vivíamos na igreja o tempo todo e vendo a atuação dos padres, uma das nossas brincadeiras era
imitar os gestos dos padres e assim surgiu a vontade de ser padre também, mas depois eu me casei
e passei 43 anos bem casado, me tornei diácono
até ficar viúvo e voltei a amadurecer a ideia de me
tornar padre e viver no meio dos meus irmãos a
serviço dos mais necessitados”, explicou.
Para o diácono permanente José Torres dos
Santos, atual presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), este é um dia memorável e de muita alegria, onde pela primeira
vez um diácono permanente da Arquidiocese
de Manaus é ordenado padre. “Ele já servia à
igreja como diácono e agora ele respondeu a
esse chamado de Deus para a vida presbiteral
e, para nós do diaconato é uma alegria ver um
irmão nosso dispondo seu tempo para servir
muito mais ao Senhor agora podendo ouvir
confissão, assistindo aos doentes e dando a
unção dos enfermos, levando a Eucaristia aos
pobres e pessoas distantes. Ele não faz isso
para buscar status e sim o bem estar das pessoas, levando o algo a mais que ele não podia
quando era apenas diácono”, comentou Torres.
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O RITO E A CELEBRAÇÃO
Depois da aclamação do Evangelho, Pe.
Wolney apresentou o candidato a Dom Sergio,
para iniciar o rito de ordenação presbiteral que
foi marcado pela prostração do candidato; oração consagratória de ordenação, realizada com a
imposição de mãos do bispo; entrega das vestes
sacerdotais, realizada pela irmã e seus três filhos;
unção das mãos do neo-presbítero; entrega do
pão sobre a patena e o cálice com o vinho; e a
acolhida no presbitério, com o ósculo (abraço)
da paz, gesto com o qual Dom Sergio, os demais
padres presentes, acolhem o novo sacerdote.
Depois de ordenado, o então Pe. Sebastião tomou seu lugar ao lado de Dom Sergio e dos outros
padres no altar, participando do momento da consagração do pão e do vinho. Muito carinho foi demonstrado pelos comunitários também ao fim da
celebração, quando todos fizeram questão de abraçar e parabenizar o novo padre, desejando muitas
bênçãos na sua nova missão com o seu rebanho.
“Eu poderia ter escrito um discurso bonito e
programado, mas eu preferi que Deus conduzisse
e deixasse que eu falasse aquilo que está em meu
coração e o que eu posso dizer é um muito obrigado a toda a comunidade, aos padres presentes
(muitos vindos até de longe), aos irmãos diáconos e ao meu Arcebispo, obrigado a todos vocês,
pois a minha vida a partir de hoje, foi despojada
de toda a matéria e vou viver só para o serviço da
caridade, da Palavra e do amor, estou à disposição da minha igreja e, aonde meu pastor enviar
eu vou e farei a obra em nome de Deus”, disse Pe.
Sebastião em seu discurso de agradecimento.

HISTÓRICO DA CAMINHADA RELIGIOSA
Sebastião Monteiro Maia foi batizado na Paróquia São Sebastião, do município de Coari, no
dia 25 de agosto de 1951, por Frei José Leonissa;
e fez Crisma na Catedral de Nossa Senhora da
Conceição no dia 31 de março de 1968, pelo bispo Dom João de Souza Lima. Casou-se na mesma
igreja do seu batizado com a senhora Eliana de
Oliveira Ramos, em 20 de janeiro de 1973, com
quem teve cinco filhos, sendo dois já falecidos.
Em 2000 ingressou na Escola de Diáconos, sendo seu reitor o Pe. Olindo Furlanetto. Cursou Teologia no Seminário São José, obtendo conclusão em
2010. Neste mesmo ano recebeu os Ministérios de
Leitor e Acólito, conferidos por Dom Mário Antônio,
na Catedral Nossa Senhora da Conceição.
Trabalhou pastoralmente na igreja de Santa Cruz – Conjunto Ajuricaba, como Ministro
Extraordinário da Sagrada Comunhão, junto ao
padre Nestor. Em 2011 foi ordenado diácono por
Dom Mário Antônio, na Catedral Nossa Senhora
da Conceição, sendo provisionado para exercer o
diaconato na mesma, onde ficou até janeiro de
2015, sendo enviado no mesmo ano para a igreja
Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Alvorada I.

ORDENADO MAIS UM SACERDOTE DIOCESANO

DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS
TEXTO E FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

O dia 18 de novembro, domingo em que
a igreja no mundo comemora o Dia do Pobre,
foi marcado por mais um momento de grande
alegria, pois a Arquidiocese de Manaus ganhou mais um padre diocesano. Hilton Brito
de Oliveira foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos do Arcebispo Metropolitano,
Dom Sergio Castriani, durante solenidade
ocorrida na Catedral Metropolitana de Manaus, concelebrada pelo bispo auxiliar Dom
Tadeu Canavarros, e dezenas de padres que
estiveram presentes para acolher o mais novo
irmão presbítero.
O rito de ordenação transcorreu como de
costume. A entrega das vestes sacerdotais
foi realizada pelos pais do padre e imposição
destas pelos padres Luís Gonzaga de Sousa e
Marco Antônio Cardoso. Depois de ordenado,
padre Hilton tomou seu lugar ao lado de Dom
Sergio e dos outros padres no altar, participando do rito da comunhão.
Pe. Hilton emocionou-se muitas vezes
durante a solenidade e afirmou estar com o
coração profundamente agradecido a Deus
e a Dom Sergio pela acolhida como um bom
pastor após uma temporada fora do seminário, momento no qual, enquanto leigo,
realizou muitos trabalhos junto às pastorais
sociais, em projetos com usuários de droga,
mulheres em situação de prostituição e pessoas com HIV/Aids, tendo usado seus dons
para o bem do próprio povo de Deus.
Agradeceu a todos os presentes e à Paróquia São Pedro Apóstolo, bairro de Petrópolis,
de onde é fruto e pelas igrejas por onde passou
e fez serviço pastoral, sendo elas a Área Missionária Imaculado Coração de Maria e as paróquias São Bento, Santa Luzia, Nossa Senhora

Mãe dos Pobres e São Pedro Apóstolo, no Manaquiri, onde esteve recentemente.
Em meio a seu discurso, o padre ressaltou
a importância da doação de órgãos, pois se
hoje ele pode enxergar, foi graças às famílias
que permitiram a doação de duas córneas a
ele, uma em 2008 e outra em 2012. “Eu sei que
ninguém pensa que pode morrer cedo, mas se
isso acontecer, pensem em doação pois vocês
vão salvar a vida de um irmão que precisa de
um coração, um rim, ou outro órgão ou vão
fazer enxergar alguém como eu. Eu só estou
aqui hoje porque duas pessoas doaram suas
córneas. Então, sejamos solidários uns com os
outros”, destacou o neo-sacerdote.
Ao final, todos foram convidados para o almoço em comemoração pela ordenação junto
aos moradores de rua, por ocasião da II Jornada
Mundial pelos Pobres, oferecido na quadra do
Colégio Dom Bosco, no Centro de Manaus.
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Teovanna
Justiniano
Pessoa

Fazer a
diferença para
gerar alegria
e esperança às
crianças enfermas

FOTO ARQUIVO PESSOAL

VIDA E FÉ

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

O

ano inteiro há pacientes internados em hospitais. São crianças, jovens, adultos e idosos, muitos em condição de grande
sofrimento pela enfermidade e pelo isolamento, contando
apenas com a companhia de algum familiar e de outros doentes. Quando são crianças as limitações são maiores pois, de
acordo com a idade, anseiam brincar, correr e não podem sequer andar
muito pelo hospital para evitar alguma contaminação. Porém há pessoas
que são como anjos e, compadecidos dessas crianças, tentando fazer de
alguns dias especiais um pouco mais alegres e com esperança de melhora do quadro de saúde.
É o caso da médica pediatra Teovanna Justiniano Pessoa que
presta serviço no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM),
Hospital Infantil Doutor Fajardo e Centro de Atenção Integral à Criança (Caics) por meio da Cooperativa Amazonas de Pediatria (Cooap).
Em alguns deles faz plantões para acompanhar crianças internadas
durante o dia, inclusive nos dias da semana santa, dia das crianças,
natal e ano novo.
Como cristã entende que não é uma situação fácil para quem está
internado e quem acompanha, e além de um tratamento mais humanizado, tem se engajado em ações promovidas pelas instituições em
que presta serviço, como o uso de adereços divertidos para momentos
lúdicos com a criança, tornando aquele dia mais alegre, dando algo diferente naquele dia especial.
“Esses momentos fazem diferença, principalmente para as crianças
pois estão em uma situação de estresse pelas aplicações de medicamentos, trocar pulsão (acesso para aplicar remédios). São crianças estressadas por estarem muito tempo fora de seu lar, não tem como andar ou
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compartilhar leito, ficando restritas ao seu leito, e com pequenas ações é
possível tirar um sorriso de uma criança” afirmou a doutora que vê além
de alegria, muito agradecimento pelo tratamento diferenciado dado a
elas pela equipe de saúde que está no plantão.
Nascida em Manaus, vem de uma família católica muito atuante na
Paróquia Santo Afonso, sendo seus pais engajados na Pastoral do Dízimo. No íntimo de Teovanna sempre houve a vontade de fazer um trabalho voluntário, mas não sabia onde, até se encontrar na Pastoral da Saúde e se propor atuar como voluntária nos atendimentos oferecidos uma
vez ao mês nas comunidades Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora
da Paz, ambas pertencentes à Paróquia Santo Afonso. Nesta atividade,
cerca de 80 crianças são atendidas por quatro pediatras. Com o tempo
essa ação passou a ser realizada em parceria com a Pastoral da Criança
que há 20 anos faz o acompanhamento do desenvolvimento e saúde das
crianças daquela área, sendo muitas delas carentes e com difícil acesso
à assistência de saúde.
Para a doutora Teovanna fazer esse trabalho com essas crianças de
baixa renda, que precisam de um acompanhamento profissional é muito
gratificante. “Antes de me formar médica, sempre gostei disso. Durante a
faculdade fiz internato rural, junto às comunidades ribeirinhas, e sempre
gostei. Quando surgiu uma oportunidade dentro da Pastoral da Saúde,
eu me candidatei. Aos poucos fomos organizando e agregando outros
profissionais para ajudar. Pra mim é um dia que eu vou como se não fosse um trabalho, apesar de fazer muitos atendimentos. É gratificante e
eu não volto pra casa cansada. É um atendimento prazeroso”, afirmou
Teovanna que tem sido muito grata por ter a oportunidade de dar um
pouco da sua profissão a quem precisa.
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nascimento de Jesus, a presença de Jesus nas
nossas comunidades e famílias é sempre motivo
de grande alegria e uma fé inquebrantável. Mas
o dia como tal no bairro Grande Vitória, e não só
em Grande Vitória, mas em toda a periferia de
Manaus, é cercado de tristeza, dor e sofrimento.
O desemprego ronda os bairros. A taxa de
desemprego em Manaus no primeiro trimestre
de 2018 ficou em 19%, o terceiro maior índice
do país1. Os trabalhadores são reféns no Parque Industrial de um sistema injusto e cruel
que prioriza o lucro às custas da vida humana2.
Faz estoques num semestre suficiente para o
próximo semestre e então demite os trabalhadores. Impõem que um trabalhador, às vezes,
tem que fazer o serviço de dois ou três3. Quem
reclama vai para a rua. Agora para piorar a situação saiu a notícia que o Ministério do Trabalho vai ser extinto4. Daí só pode piorar mais
a situação do trabalhador que já é tão precária.
O sistema de saúde é uma lastima. Vamos
escutar D. Fátima: “Meu primo foi levado para
o Pronto Socorro João Lúcio e ficou um tempo
numa maca no corredor, e não era só ele; tinham muitos outros de maca no corredor também. Disseram que não tinha nem aparelho
e nem os acessórios necessários para fazer a
cirurgia dele. A mulher dele fez (nas palavras
dela) ‘um barraco’ e disse que ia chamar uma
reportagem. Só assim conseguiu a cirurgia”.
É assim que tratam o povo, não só do bairro
Grande Vitória, mas de toda a periferia.
O sistema de educação foi sucateado. As
escolas têm quarenta ou mais alunos nas salas.
Os salários pagos aos professores e professoras
é desmotivador, aviltante, uma agressão à dignidade da profissão e da pessoa e um tremendo desrespeito para os alunos.
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tal dos pequenos
Essa situação na educação de base, reflete em relação
a juventude e percebe-se grandes dificuldades que ela
enfrenta para ter acesso ao nível superior. Como celebrar
o Natal (a festa do nascimento de Jesus) com tal preocupação e desafio? Nesse sentido, o Natal nem sempre é alegria
que impulsiona para frente, para enfrentar esse e os demais desafios que surgem e abrir caminhos de esperança, mas se resume muitas vezes no desafio de conseguir
o necessário para viver, nesse caso: a luta por emprego.
Assim, poderia ser uma grande alegria como o Natal, a
perspectiva de ter acesso à faculdade como uma proposta
de presente e futuro, como dispositivo de conquista para
a vida. É também fator para alegrar como deve ser a celebração do nascimento do menino Jesus e sua proposta
para a humanidade, vida em abundância. Assim a nossa
juventude poderia sentir no fundo do seu coração as palavras do anjo aos pastores: “Não tenham medo! Eu anuncio
para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para
todo o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um
Salvador, que é o Messias, o Senhor.” (Lc 2,10-11).
Realidade que também nos cerca é a violência que
impera no nosso bairro e na periferia em geral. Muitos me
falaram que têm um "auto toque de recolher", que à noite
procura não sair de casa. Na minha própria rua, que é a
rua do 4º DP, eu estava saindo de casa e tinha que voltar
apressadamente porque estava tendo um tiroteio na rua,
uma tentativa de invadir a delegacia. Não é por nada que
Manaus é listada como uma das cinquenta cidades mais
violentas do mundo.5 Conversando com a equipe Rede
Um Grito pela Vida, que atua no bairro, me disseram que
os casos de abuso sexual de meninas, violência doméstica
e abuso de álcool são muitos. Será que não tem uma relação entre o desemprego, bebida e violência doméstica,
também uma relação entre desemprego e assaltos e até o
tráfico de drogas? Eu conversei com um pai que me disse
que ficou desempregado por muitos meses, não tinha
comida para por na mesa da família, viu eles passando
fome e todo tipo de necessidade. Ele ficou desesperado e

me disse que estava por um triz de partir para o assalto
ou o tráfico de drogas. Quantos outros casos assim deve
existir. Felizmente ele conseguiu um emprego, mas nunca
esqueceu que quase atravessou a linha.
Outro problema grave aqui no bairro é o saneamento básico, ou melhor dito, a falta de saneamento básico.
Um artigo do jornal A Crítica diz “Saneamento básico de
Manaus é Vergonha Nacional”6 e diz que, “moradores de
todas as zonas da capital são obrigados a viver em condições subumanas, expostos a uma série de doenças e
estão cansados do descaso do poder público”.
Para entender como o povo de Grande Vitória vai
celebrar o Natal é preciso entender este quadro primeiro. Esta é a realidade de nosso povo. Este é o dia
a dia em que o povo tem que se mover para viver ou
melhor, sobreviver.
Como vai ser o Natal do povo aqui de Grande Vitória? Vai ser sombrio. Alguns vão ter um almoço celebrativo simples outros vão depender de cestas básicas
ou donativos.
Como queríamos que fosse? Queríamos, “terra, teto
e trabalho para todos os nossos irmãos e irmãs”7. Queríamos mesa farta para todos. Como diz o Papa, “vale a pena
lutar por estes direitos sagrados, vale a pena mesmo”.
A mensagem de Natal para o nosso povo, nasce o
Menino Jesus, Aquele que veio para que todos tenham
Vida e Vida em abundancia8 e que deu sua vida para
isso. Nós podemos fazer menos?
A mensagem para os políticos, autoridades em todas as instâncias, “Ai dos que dizem que o mal é bem, e
o bem é mal, dos que transformam as trevas em luz e a
luz em trevas e que negam fazer a Justiça aos justos” 9.
Mas seguimos acreditando na Luz do menino
Jesus que as nossas crianças, nossa juventude, pais e
mães de família possam celebrar a festa da alegria e
da vitória “porque nasceu para nós hoje o Salvador,” é
o Cristo presente em nossa realidade, Aquele que veio
e continua a fazer morada em nosso meio.

"O anjo disse-lhes,
'Eu anuncio para
vocês a Boa Notícia,
que será uma
grande alegria
para todo o povo:
hoje, nasceu para
vocês um Salvador,
que é o Messias, o
Senhor.'"
(Lc 2,10)
NOTAS
1 Reportagem de A Crítica, dia 18 de
maio de 2018
2 Papa Francisco. A Alegria do
Evangelho, p. 48
3 Entrevista com Sr. Delmir da
Comunidade N. Sra. do Rosário
4 Reportagem no jornal A Crítica, 8 de
novembro
5 Artigo no jornal Em Tempo, 8 de
março de 2017
6 Artigo no jornal A Crítica, 21 de
fevereiro de 2017
7 Discurso de Papa Francisco aos
Movimentos Populares, 2016
8 Ev. de João 10,10
9 Isaías 5,20-23
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SÍNODO

TEMPO DE KAIRÓS, DE CONHECER

A AMAZÔNIA E SEUS POVOS

N

PE. LUIS MIGUEL MODINO MARTÍNEZ

o mês de novembro, nossa Arquidiocese de Manaus foi local de
encontros importantes dentro do processo do Sínodo da Amazônia. No início do mês aconteceu o Encontro Pan-Amazônico da
Família Salesiana, onde salesianos e filhas de Maria Auxiliadora
de nove países, com representantes do Governo Geral, refletiam sobre
sua missão centenária na região amazônica, que tem atendido especialmente a educação dos jovens. Nesse sentido, o Sínodo da Amazônia
apresenta para a família salesiana o desafio de acompanhar as novas
situações que está apresentando a Amazônia aos jovens.
Nos dias 14 e 15 aconteceu a reunião entre a Secretaria Geral do Sínodo
dos Bispos e a Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, com a presença do
Cardeal Baldisseri, dando continuidade ao processo iniciado em janeiro em
Puerto Maldonado, com motivo da visita do Papa Francisco à Amazônia.
A reunião teve como objetivo refletir sobre o processo de escuta que
está acontecendo nas diferentes circunscrições eclesiásticas da Amazônia, que tem constituído um verdadeiro processo de mobilização. Ao
mesmo tempo, foi também um momento para compartilhar o progresso
que foi feito e para direcionar os desafios que surgem ao longo da caminhada, tudo em uma tentativa de buscar juntos o caminho a partir de

16 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • DEZEMBRO • 2018

agora. Junto a isso, o comunicado final do encontro define este tempo de
processo sinodal como um kairós para toda a Igreja e uma oportunidade
de aprender mais sobre o bioma amazônico e seus povos.
Nesse sentido, a nota reconhece as lutas e resistências dos povos da
Amazônia e insiste na necessidade de uma Igreja cada vez mais profética e comprometida com a causa do Reino de Deus na região. Destaca a
importância do testemunho e do ensinamento do Papa Francisco, como
ponto de apoio, alguém que tem como horizonte a realização de uma
Igreja Sinodal baseada no diálogo e na escuta mútua, insistindo na necessidade dos Bispos terem essa atitude diária como representantes da
Igreja e do povo de Deus.
Nos dias seguintes ao encontro da REPAM com a Secretaria Geral do
Sínodo dos Bispos, aconteceu o encontro da Vida Religiosa na Amazônia brasileira, com representantes dos diferentes regionais. Porém, não
podemos esquecer dos múltiplos encontros que estão sendo realizados
na Arquidiocese de Manaus, nas Áreas Missionárias, Paróquias, Pastorais,
Movimentos, Colégios, que são a essência do processo de escuta e, em
definitiva, de um Sínodo que quer fazer realidade novos caminhos para a
Igreja e para uma ecologia integral.

MISSÃO

SER TESTEMUNHO DO
REINO E DO EVANGELHO

DE CRISTO EM TAIWAN
TEXTO PE. GILBERTO DA SILVA, IMC

A

minha primeira missão como presbítero missionário da Consolata
foi Taiwan, pois logo após eu ser ordenado presbítero em Manaus,
no dia 21 de junho de 2015, recebi a minha primeira destinação
missionária. Esta missão me surpreendeu desde o primeiro momento, posto que de Manaus a Taiwan eu levei um ano e seis meses para
chegar, porque, primeiro, tive que passar por Roma – Itália, para aprender
um pouco da língua italiana, necessária entre os missionários que moram
na Ásia; depois fui a Londres – Inglaterra, para aprender inglês, idioma
fundamental para poder chegar ao continente asiático e poder me comunicar enquanto estudo o chinês que é o idioma oficial.
A minha primeira missão aqui é aprender o mandarim, um idioma
muito difícil para nós ocidentais, por dois motivos: pela falta de familiaridade e pelo fato da linguística ser totalmente diferente dos idiomas
que conhecemos. Temos aula todos os dias, este é um caminho longo
e árduo; muitos dizem que aprender mandarim é como uma maratona
que deve ser feita devagar, mas com audácia e constância. Apesar de
que falamos tantas línguas, e que as usamos nas missas com migrantes,
como por exemplo o inglês e o espanhol, no entanto, no serviço pastoral e para poder adentrar na cultura taiwanesa, o chinês é fundamental,
sem ele não podemos fazer a colaboração requerida pela igreja local. A
minha segunda missão é viver em comunidade, posto que ser comunidade com os demais missionários é fundamental à nossa presença aqui;
primeiro, porque necessitamos de um suporte afetivo e uma comunidade comunicativa, onde possamos ser família, como era o desejo do nosso
fundador Beato José Allamano; segundo, porque é sendo comunidade
que vivemos e transmitimos os valores do Evangelho.
Eu já estou em Taiwan há um ano e meio e continuo estudando o
chinês, pois, o curso básico dura dois anos, ainda não tenho uma missão
própria, pois apenas quando terminar o curso é que o bispo local me dará
uma missão; por enquanto sou responsável por acompanhar um grupo de
estudantes latino-americano, celebrando uma missa em espanhol todos os

domingos. Se trata de jovens provenientes da América Central e do Sul que
vêm para fazer especializações nos estudos e também em busca de trabalho. Também colaboro celebrando missa em inglês para migrantes filipinos,
visto que aqui tem mais de 100 mil filipinos trabalhadores e quase todos
são católicos, por isso muitas paróquias tem missa em inglês aos domingos. A missão na Ásia, e em especial em Taiwan, não se trata tanto de fazer
coisas, nem de fazer protagonismo, seja ele pessoal ou comunitário, mas de
ser testemunho do Reino e do Evangelho de Cristo, pois é exatamente isso
que as pessoas esperam dos missionários, visto que a missão aqui não está
fundada no “fazer”, mas no “ser”. Isto exige de nós missionários dar mais
atenção à vivência do Evangelho, à espiritualidade pessoal e comunitária.
A missão asiática tem algumas particularidades como, por exemplo, a
interculturalidade e a construção da igreja local; por isso nós não chegamos
aqui com um projeto na mão, mas assumimos o projeto da igreja local. Este
é um dos desafios da missão atual: fazer com que a igreja local se fortaleça
e cresça desde sua singularidade, porque só assim é que será uma igreja
com rosto asiático e não uma igreja importada de outros continentes. Sendo assim, não somos nós que decidimos onde vamos trabalhar nem o que
vamos fazer, porém é o bispo responsável pela igreja quem decide e nos
envia aonde ele necessita de nossa colaboração, posto que, primeiramente,
estamos aqui para colaborar com a igreja no seu projeto local-global.
Além da paróquia temos um serviço na universidade de Hsinchu, onde
colaboramos na preparação de um grupo de universitários taiwaneses, que
normalmente não são católicos, e que anualmente vão à África para um intercâmbio solidário. Desde o início eu aceitei esta missão confiante de que essa é a
vontade de Deus, e a cada dia que passa eu estou mais convencido disto, porque
vir aqui é mais que fazer missão, é ser discípulo-missionário, e isto é o que nos
faz madurar como pessoa humana. Desde o momento em que deixei Manaus a
minha vida tem sido uma graça e um constante entregar-se nas mãos de Deus,
porque quase sempre não temos o controle da situação, visto que tudo depende
da providência do Senhor e cada dia é vivido como uma graça e uma surpresa.

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE

ÁREA MISSIONÁRIA

MENINO JESUS
F

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

undada em dezembro de 1985, por Frei Ricardo da Congregação Carmelita, a Área Missionária Menino Jesus (AMMJ), está localizada
no bairro Crespo e atualmente pertence ao
Setor Santa Rita de Cássia, da Arquidiocese de
Manaus. Entre os padres de apoio que já atuaram,
podemos citar padre Guy Labontê, Pe. Mauro Cleto,
Pe. Zenildo Lima, Pe. Pedro Cavalcante, Pe. Danival
Lopes; os padres Jesuítas Ronaldo e Paco; os Franciscanos Ordem Maior Frei Miguel, Frei Edilson e
Frei Francisco.
Além dos padres houve o apoio das irmãs da
Divina Providência, como a Ir. Clara, a Ir. Lourdes, a
Ir. Nelcy, a Ir. Cecília, a Ir. Teonila e outras. Hoje em
dia, Pe. Danival de Oliveira Lopes e o Diácono Raimundo Edinaldo Catunda Machado estão à frente
da igreja, assumindo a AMMJ após a gestão do
Pe. Alexsandro de Freitas Vieira (Capelão Militar)

e Pe. Fernando Sabino (Capelão Militar). Vale ressaltar que, quando o Pe. Alexsandro assumiu como
Pároco, ele dividiu a área em duas comunidades:
Menino Jesus, que passou a ser chamada de Santo
Expedito, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
além dos Núcleos Nossa Senhora Aparecida e São
Paulo Apóstolo.
No momento existem as pastorais do batismo, da catequese, do dízimo e da liturgia; e
os movimentos Legião de Maria, Terço dos Homens, Infância e Adolescência Missionária. Entre
os Principais trabalhos pastorais e seus benefícios estão: Visitas nas famílias, novenas nas famílias, círculos bíblicos nas famílias. E, entre os
serviços oferecidos na comunidade podemos citar: Visitas aos enfermos, confissões, formação,
promoções beneficentes as pessoas carentes,
bingos e rifas.

Sobre o Pároco
O padre Danival de Oliveira Lopes,
nasceu no município de Tefé, em 4 de
maio de 1955. É sacerdote diocesano,
ordenado em 8 de dezembro de 1985.
É pároco da Paróquia Nossa Senhora
do Carmo e em 13 de maio de 2018 foi
empossado pároco da Área Missionária
Menino Jesus, pelo bispo auxiliar Dom
Tadeu Canavarros.

missas e atendimento

FOTO A.M. MENINO JESUS

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro: Sábados, às 19h30
Novena de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro: Terça-feira, às 19h30
Comunidade Santo Expedito: Domingo,
às 7h da manhã e à tarde, às 17h30
Novena de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro: Terça-feira, às 19h30
Novena de Santo Expedito: todo o dia 19
de cada mês, às 19h
Todas as primeiras sextas-feiras do mês:
Adoração ao Santíssimo Sacramento,
às 19h
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Programação dos festejos do
padroeiro Menino Jesus
Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro
haverá o tríduo às 19h e no dia 24, às
21h30 Vigília do Natal. Dia 25 acontece
a procissão saindo da Igreja às 17h que
percorrerá várias ruas do bairro.

CULTURA

Sonetos de Natal
MAX CARPHENTIER

PRESÉPIO

A SOMBRA DA ESTALAGEM

.... E Te revejo límpido de infância
na estalagem sonhada pela estrela:
os Magos e pastores, mirra e palha
tremeluzem, se elevam no ar de prece.

Por que chora afinal esse Menino,
se lhe trouxeram mirra, incenso e ouro;
se há por ele no céu anjos e hinos,
e é dele toda a terra e seus tesouros?

Harpas em salmo, sobre o teto frágil,
são presságios de amor ao luar dessa
única noite que não morre, e brilha
no coração eterno dos humildes.

Por que chora afinal esse Menino,
se o seio virginal o abraça e aquece;
se os homens o adoram, e a voz dos sinos
em cada coração lhe ergue uma prece?

Na vigília serena de Teu berço,
em jegue ganha dimensão de arcanjo
e o rosto da Mulher se transfigura

Nosso Deus a chorar... Por quê? Se é dia
da nossa eterna e única alegria,
e se dele nos vêm a vida e a luz?

Pelos caminhos, cândidas ovelhas
se aconchegam na relva, e a paz da lua
cobre a face vencida dos abismos...

Só pode ser... Do teto ao chão baixando,
os caibros da estalagem projetando
sobre o seu berço a sombra de uma cruz!...

JUVENTUDE

A fé e o discernimento vocacional

C

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO DIVULGAÇÃO CNBB

om o tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, aconteceu neste ano, de 3 e 28 de outubro, em Roma, a XV Assembleia Geral do Sínodo
dos Bispos, sendo esta dedicada à juventude”.
Dentre os presentes estava Dom Vilson Basso,
presidente da Comissão para a Juventude da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
que ao final teve a graça de ver ser aprovada uma
emenda feita por ele sobre a opção que a Igreja
Católica do mundo faz pelos jovens, enfatizando
que essa opção implica em tempo, pessoas e recursos financeiros, sendo esta sua contribuição
colocada na íntegra no Parágrafo 119 do texto
final do sínodo dos Bispos dedicado à juventude,
que norteará o mundo todo para os trabalhos
com a juventude daqui em diante.
Segundo Dom Vilsom Basso, o Papa fez algo
inédito ao colocar jovens no centro da atenção da
Igreja, promovendo a participação de cerca de 15
mil jovens, visando a escuta de seus desejos, seus
clamores e seus sonhos para levar, de forma compilada, ao Papa Francisco e aos demais bispos que
compuseram o Sínodo da Juventude. “Pudemos
levar a nossa contribuição de realidade da juventude brasileira, não apenas a que participa da igreja,
mas também os jovens ateus e os sofredores que
estão nas drogas, na prostituição e os que não
têm oportunidade e não conseguem concluir seus
estudos ou mesmo não consegue um trabalho e
vivem na incerteza de seu futuro. Queremos transmitir o melhor, o presente maior, que é a pessoa do
nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos mostrar para
as juventudes que o jovem Jesus traz uma proposta
bonita e séria”, destacou o bispo em entrevista concedida ao site Jovens Conectados.
Durante a escuta, identificou-se que dentre os desejos da juventude estão a necessidade de ser escutada, de ser acolhida pela Igreja,
de ‘ter espaço’ físico, afetivo, onde ela possa se
encontrar, onde possa conversar, ser de fato
levada a sério. Os participantes deste sínodo
voltaram-se a reconhecer a importância da
escuta da realidade juvenil; trabalharam a
questão do discernimento vocacional e a escolha de percursos de conversão pastoral e
missionária para, de fato, responder a grande
diversidade juvenil, que segundo Dom Vilsom
é riqueza e possibilidade para a Igreja ser mais
missionária e acolhedora.
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“Pessoalmente, depois de ouvirmos tanto
sobre a dor e o sofrimento da juventude em diferentes partes do mundo, destaquei duas vocações
na linha do fazer: A vocação para a solidariedade,
do cuidado com os pobres, com os drogados e os
que buscam o suicídio, parafraseando Mateus 25,
31-46: eu tive fome e deste de comer, estava na
rua drogado e você me estendeu a mão, estava
no alto da ponte para me suicidar e você me chamou pelo nome…. E a vocação do cuidado da
casa comum: os jovens têm uma grande sensibilidade ecológica, e, eles e nós, somos chamados a
viver a experiência da mística do ‘quanto menos
tanto mais’, numa vida de despojamento, contra
o consumismo e o descarte, menos lixo, cuidado
com a Casa Comum (Laudato Si 209, 222 e 223)”,
destacou Dom Vilsom em artigo sobre a segunda
parte do Sínodo da Juventude.
“Na terceira (e última) parte do sínodo,
refletimos sobre o discernimento como o estilo de uma igreja em saída, a exigência de um
olhar e uma formação integral, economia, trabalho e cuidado da casa comum, formar para
uma cidadania ativa e para a política e uma
comunidade evangelizada e evangelizadora,
animação e organização da pastoral”, contou
Dom Vilsom em seu último artigo escrito durante o sínodo para o site Jovens Conectados.
Houve a escuta de inúmeras experiências de trabalho com pastoral juvenil nas
diferentes regiões do planeta, repletos de
testemunhos de doação, coragem, profetismo, martírio; provocando nos presentes
emoção e renovação do desejo de dar a vida
pela causa do Reino.

E foram feitas propostas concretas para o
agir da igreja e na igreja, com os jovens e pelos
jovens na evangelização e missão, tendo como
ponto decisivo que esta deve fazer a opção preferencial pelos jovens, a exemplo dos bispos da
América Latina em Puebla, em 1979.
“No nosso grupo lusitano surgiram várias
propostas. Entre elas destacamos: criar rede de
apoio à pastoral juvenil; atenção aos ambientes,
ir onde o jovem está; o mundo universitário; o
jovem como igreja, evangelizador dos outros
jovens; experiências missionárias juvenis como
lugar de formação integral e discernimento vocacional; reconhecer e garantir a paróquia como
lugar próprio onde os jovens devem sentir-se
acolhidos, na casa da mãe Igreja que os acolhe;
o incentivo à cidadania e à solidariedade, ao cuidado da casa comum; espaços de desporto, convivência e lazer nas paróquias e comunidades;
a espiritualidade juvenil, os jovens e a piedade
popular, e a leitura orante da bíblia; estimular e
apoiar experiências de empreendedorismo juvenil; estruturas de comunhão da pastoral juvenil e
a criação de um observatório mundial das juventudes”, enfatizou Dom Vilsom.
Ao término, houve uma missa de encerramento da XV Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo dos Bispos dedicada aos jovens,
presidida pelo Papa Francisco na manhã de 28
de outubro, na Basílica de São Pedro, e, antes
da bênção final, o secretário geral do Sínodo,
cardeal Lorenzo Baldisseri, leu a carta dos Padres Sinodais aos jovens com uma palavra de
esperança, confiança e consolação.
Fonte: https://jovensconectados.org.br/

ação social

FUNDAÇÃO RIO MAR REALIZA
AÇÃO SOCIAL EM PROL DE
PORTADORES DO VÍRUS HIV-AIDS
TEXTO HIOLANDA MENDES
FOTOS ARQUIVO RÁDIO RIO MAR

A

Fundação Rio Mar realizou no dia 27 de
outubro, no auditório da Paróquia São
Sebastião, situada no centro de Manaus,
a sua 3ª Ação Social de 2018 e nesta edição
atendeu portadores do vírus HIV – AIDS,
acompanhados pela Associação de Amparo
Social Frei Mário Monacelli. Com o apoio de
parceiros e do Colégio Santa Doroteia foram
arrecadados materiais de limpeza e higiene
pessoal, além de fraldas descartáveis para
crianças e adultos.

Esta ação também contou com a
parceria dos alunos do curso de Direito
da Uninorte, assim como dos acadêmicos
da Alegria; do infectologista Geraldo
Magela e da dentista Ana Ruth que
contribuíram com palestra e orientações
para os atendidos pela Casa Frei
Mário Monacelli que hoje está sob a
administração da Cáritas Arquidiocesana
e da Pastoral DST/AIDS e atendimento
espiritual pelos Frades Capuchinhos.

GIRO PASTORAL
CAMINHADA MISSIONÁRIA MARCA O ENCERRAMENTO
OFICIAL DA X APA REUNINDO MILHARES DE FIÉIS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 21 de outubro, aconteceu a Caminhada Missionária 2018,
coordenada pelo Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) e este ano
teve como tema “Enviados para testemunhar o evangelho da paz” e
lema “Vós sois todos irmãos”. O evento marcou o encerramento oficial da
X APA e iniciou com a concentração, às 16h, na Praça Mestre Chico, onde
aproximadamente de 8 mil pessoas de todas as idades, entre leigos,
religiosos e consagrados, saíram às 17h em caminhada, agitando suas
bandeiras e cartazes.
Sob o comando e animação do Pe. Leudo Santos, da paróquia Nossa
Senhora Mãe da Misericórdia – Compensa 2, e Patrícia Cabral, Presidenta
do Conselho do Laicato da Arquidiocese, os fiéis começaram a peregrinação.
O trajeto da caminhada incluiu a passagem pela ponte de ferro, na avenida
sete de setembro; Avenida Castelo Branco; Ruas Ramos Ferreira, Duque de
Caxias, e Visconde de Porto Alegre. Os participantes estiveram reunidos em
grupos, movimentos ou pastorais, além da presença marcante da Infância e
Adolescência Missionária (IAM), Juventude Missionária, Pastoral da Criança,
Conselho Missionário Paroquial (Comipas), seminaristas e o povo de Deus

PROCISSÃO E MISSA CELEBRAM
A FESTA DO PADROEIRO DA ÁREA
MISSIONÁRIA SÃO LUCAS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária São Lucas, celebrou na
noite de 18 de outubro, a festa do seu padroeiro
com procissão que saiu da comunidade Nossa
Senhora Rainha da Paz, até a igreja São João
Batista, do bairro Cidade Nova II, onde foi
realizada a missa presidida pelo bispo auxiliar,
Dom Tadeu Canavarros, concelebrada pelo
pároco Pe. Carlos Eduardo Santos e pelo
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em geral, muitos chegando de caravanas das diversas paróquias e áreas
missionárias de todos os 12 setores da Arquidiocese de Manaus.
A caminhada encerrou no Santuário São José Operário, onde foi
celebrada uma missa campal presidida pelo Arcebispo de Manaus,
Dom Sergio Castriani, concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom Tadeu
Canavarros e Dom José Albuquerque e por vários padres convidados.

Pe. Humberto Vasconcelos, auxiliados pelo
diácono Irineu Pena. A celebração contou
com a participação de aproximadamente 300
pessoas, proveniente das oito comunidades
que compõem a Área Missionária. Durante
a celebração, foram instituídos três novos
Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística. Na
homilia, o bispo auxiliar falou com entusiasmo
a respeito da vida de São Lucas e como seus
atos junto aos apóstolos foram de grande
importância evangelizadora.

PE. CAIRO GAMA É EMPOSSADO
NOVO PÁROCO DA PARÓQUIA SANTA
TERESINHA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Teresinha, localizada no
bairro Alvorada 2, acolheu na noite de 23 de
outubro, o seu novo pároco, Pe. Cairo Gama e
o novo vigário paroquial, Pe. Kleython Cabral.
A celebração foi presidida pelo Arcebispo

Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, concelebrada pelo antigo pároco de
Santa Teresinha, o Pe. José Rodrigues (Zezé)
e por alguns padres pertencentes ao Setor
Alvorada. A celebração esteve repleta de
paroquianos de Santa Teresinha e também
por pessoas provenientes da Paróquia Santa
Luzia da Matinha e Área Missionária São
Lucas, nas quais Pe. Cairo atuou como pároco,
os paroquianos da paróquia Menino Jesus de
Praga – Chapada, também foram prestigiar a
posse e se despedir de Pe. Kleython, seu antigo
vigário.

Dom Sergio falou aos presentes durante a
homilia sobre a importância do padre dentro
de uma comunidade de comunidades e Pe.
Zenildo finalizou com as cartas de São Paulo,
ressaltando a busca da paz e da cidadania e
também comentou sobre a bonita comunhão
da comunidade paroquial que realizou uma
calorosa acolhida para os novos padres que
assumiram a paróquia após os 11 anos da
gestão de Pe. Zezé. “Em primeiro lugar eu
queria pedir a bênção de Deus para esse novo
desafio que eu e Pe. Kleython assumimos
diante desta igreja, também gostaria
de agradecer a Dom Sergio a confiança
depositada nesse jovem pároco para conduzir
essa paróquia. Peço de Santa Teresinha a
intercessão para que rogue por nós e pelo povo
para que possa colaborar na missão e que
conte conosco, da mesma forma que estamos
contando com cada um de vocês, forças vivas
da igreja”, comentou Pe. Cairo em seu discurso
de agradecimento.

DOM SERGIO CELEBRA O RITO DE
DEDICAÇÃO DA IGREJA E ALTAR DA
PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na noite de
26 de outubro, a celebração com o rito da
dedicação do altar da Paróquia Menino Jesus
de Praga, situada na rua Eduardo Ribeiro, nº 3
– Chapada, pertencente ao Setor Parque Dez.
A santa missa foi concelebrada pelo pároco,
padre Gilson da Silva e também marcou a
despedida do Pe. Kleython Cabral, que foi
administrador paroquial por um período.
Após a bênção da água, padre Kleython
percorreu toda igreja para aspergi-la sobre
o povo, em sinal de penitência e lembrança
do batismo, e sobre o templo e o altar. Ao
fim da homilia de Dom Sergio, foi entoada

a ladainha de todos os santos, em seguida o
ritual de consagração, que constitui em ungir
o altar com o óleo do Crisma para purificá-lo;
a incensação do altar, simbolizando o sacrifício
de Cristo e nossas orações elevadas a Deus;
o revestimento, indicando que o altar é para
o sacrifício eucarístico e mesa do Senhor; a
iluminação do altar, lembrando que Cristo é a
luz para a revelação dos povos.

MISSA CAMPAL NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA FAZ LEMBRANÇA AOS
FIÉIS DEFUNTOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Centenas de fiéis participaram da missa
campal realizada em frente ao Cemitério
Municipal São João Batista, localizado à
avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Nossa
Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de
Manaus. A missa já é uma tradição e encerra
uma série de missas presididas por vários
padres no decorrer do dia 2 de novembro, em
alguns cemitérios de Manaus (Santa Helena,
Santo Alberto, São Francisco, Nossa Senhora
da Piedade e Nossa Senhora Aparecida), para
celebrar o dia dos fiéis defuntos e homenagear
os entes queridos que partiram e deixaram
saudades.
Durante a sua homilia, Dom Sergio
falou como a morte nos lembra que todos
somos semelhantes. “Quanto mais velho
ficamos, maior fica a lista dos entes que já
partiram, mas nossa presença aqui mostra que
acreditamos na ressurreição de Jesus e na vida
eterna que Ele conquistou para nós. Pensar na
morte nos deixa humildes e tira todo nosso
orgulho do coração, pois somos pessoas que
temos um fim e isso nos torna todos iguais
diante da morte. Que possamos rezar pelos
nossos falecidos e que eles rezem por nós
também quando nós partimos para a casa do
Pai”, disse Dom Sergio.

DNJ

CONSTRUIR CULTURA
DE PAZ FOI TEMÁTICA
DO DIA NACIONAL DA
JUVENTUDE 2018
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO PEREZES JUNIOR

Com o tema “Juventude Construindo
uma Cultura de Paz”, a Pastoral da
Juventude (PJ) Arquidiocesana realizou
no dia 14 de outubro, o Dia Nacional da
Juventude (DNJ), na Igreja Nossa Senhora
Aparecida, no Distrito do Cacau Pirêra –
município de Iranduba. Uma caravana
com 18 ônibus levou ao evento cerca de
600 jovens. Houve uma caminhada e um
show com o Grupo de Dança dos Jovens
de Cacau, Grupo de Música Caboclas e
Hip Hop Prist Dance. Por fim, aconteceu
a missa da Padroeira da Área Missionária
Nossa Senhora de Aparecida, presidida
pelo pároco padre José Cândido.
“A proposta do DNJ é celebrar a
vida da juventude. Todo ano, no mês
de outubro, realizamos esse momento
para nos encontrar com todos os rostos
juvenis de nossa Arquidiocese e celebrar
sempre com muita festa e animação o
dia da juventude. Além da festa também
refletimos pautas importantes que
perpassam a vida do jovem. Através do
tema principal podemos também refletir
as temáticas ‘Direitos Humanos’, ‘Políticas
Públicas para a Juventude’, ‘A Consciência
Política que leva à Paz’, ‘A enfrentamento
aos ciclos de Violência contra a Mulher’, e
‘A luta contra o Extermínio da Juventude’”,
explicou Mariany Moura, secretária da PJ
Arquidiocesana.

GIRO PASTORAL
CONCERTO SINFÔNICO RÉQUIEM
DE MOZART É EXECUTADO PELA
PRIMEIRA VEZ NA IGREJA DA MATRIZ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora
da Conceição, mais conhecida como Igreja da
Matriz, viveu um momento único e inédito
na manhã do dia 2 de novembro, quando a
Amazonas Filarmônica, em parceria com o
Coral do Amazonas, realizaram a apresentação
do Réquiem de Mozart, que contou com a
presença do Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani e demais
leigos e religiosos que lotaram a igreja para
prestigiar um belíssimo concerto sinfônico,
que aconteceu logo depois do Ofício Litúrgico
dos Fiéis Falecidos, realizado pela Igreja todos
os anos no dia de finados, com cânticos, hinos,
salmos e meditação da Palavra.
De acordo com o pároco, Pe. Hudson
Ribeiro, a atividade faz parte do Programa
Catedral Cultural – Arte e Espiritualidade
que, em convênio com a Escola Superior

de Arte e Turismo (ESAT), organizaram a
apresentação. “Nada melhor do que no dia
de finados apresentar o Réquiem de Mozart,
porque Réquiem significa missa para os
mortos. Acreditamos que por meio da arte,
nós podemos também rezar e alimentar nossa
espiritualidade. Por isso que, enquanto estamos
juntos celebrando pela liturgia do ofício dos
defuntos, também celebramos esse momento
bonito com uma das mais importantes obras da
música clássica”, disse Pe. Hudson.
“Foi algo transcendental. A Catedral e os
organizadores estão de parabéns por resgatar e
nos proporcionar esse tipo de evento tão lindo”,
disse emocionada a professora Jane Maria,
vinda do município de Benjamin Constant.
“O Réquiem de Mozart é um dos
momentos altos, é algo fantástico ver isso
acontecer na Catedral, um verdadeiro encontro
do céu com a terra, pois a música é um
clássico, uma beleza que transcende o espaço e
o tempo”, comentou Dom Sergio, emocionado
ao final da apresentação.

SOLENIDADE MARCA INSTALAÇÃO
DA MISSÃO DO CORAÇÃO DE MARIA
NO TARUMÃ MIRIM
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na manhã de
4 de novembro, a celebração de Instalação
da Missão do Coração de Maria no TarumãMirim. A celebração foi realizada na
comunidade ribeirinha Nossa Senhora de

DOM JOSÉ REALIZA VISITA PASTORAL NA ÁREA
MISSIONÁRIA FAMÍLIA DE NAZARÉ
INFORMAÇÕES E FOTOS LUCIANO MOTA /
PASCOM A.M. FAMÍLIA DE NAZARÉ

De 31 de outubro a 4 de novembro, o bispo
auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque,
realizou a visita pastoral na Área Missionária
Família de Nazaré (AMFN), localizada no bairro
Nova Cidade que pertence ao setor Pe. Pedro
Vignola e à Região Episcopal Nossa Senhora
Aparecida da Arquidiocese de Manaus.
Na programação estavam incluídos Visita
aos doentes das comunidades; Adoração
ao Santíssimo; celebração da Missa de
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Finados; reunião com os agentes do dízimo
e tesoureiros; Missa de Encerramento da
Primeira Romaria da Bíblia; Missa dos
enfermos; jantar compartilhado com o
objetivo de estreitar os laços fraternos
entre o bispo e os comunitários, oriundos
das suas 11 comunidades: Nossa Senhora
Aparecida; Santo Antônio; Santa Bárbara;
São Francisco de Assis; São Frei Galvão; São
José Esposo de Maria; Sagrado Coração de
Jesus; Sagrada Família; São João Paulo II; São
Miguel Arcanjo e Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.

Fátima, sendo concelebrada pelo padre
Hércules Lima que, juntamente com as irmãs
da congregação Filhas do Coração de Maria,
ficarão responsáveis por administrar as
atividades pastorais nas sete comunidades
ribeirinhas que atualmente compõem a Missão
pertencente ao Setor Pe. Ruggero Ruvoletto e
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida.

Pessoas de todas as sete comunidades
prestigiaram essa data tão sonhada e
aguardada. E, apesar de ser uma celebração
simples, a equipe de organização foi muito
acolhedora e o povo muito participativo
em todos os momentos. Também estavam
presentes alguns missionários da Paróquia
São Raimundo Nonato e representantes do
movimento Juventude Missionária Salesiana
(JMS), que desempenham atividades junto
às comunidades. Durante a sua homilia, Dom
Sergio falou de maneira bem espontânea
sobre a importância daquele momento como
comunidade e também do que significa ser
Missão. Após sua homilia, foi realizada a
leitura do decreto de criação desta Missão.

PASTORAL FAMILIAR REÚNE AGENTES
EM ASSEMBLEIA PARA REALIZAR
AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS
AÇÕES PARA 2019

INFORMAÇÕES OTAVIO CESAR CUNHA BENTES – PASTORAL
FAMILIAR ARQUIDIOCESANA DE MANAUS FOTO PASTORAL
FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Agentes da Pastoral Familiar de vários
setores da Arquidiocese de Manaus participaram
no dia 4 de novembro, nas dependências da
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, da assembleia
anual para avaliar ações realizadas em 2018 e
planejar atividades a serem desenvolvidas em
2019. Participaram agentes de pastoral de vários
setores da Arquidiocese.
Os presentes foram orientados pelo
assistente eclesiástico Frei Faustino e contaram
com a presença do bispo auxiliar de Manaus, Dom
José Albuquerque, e a equipe de coordenação
apresentou as diretrizes da X Assembleia Pastoral
Arquidiocesena (APA) para dar um rumo às
atividades desta pastoral. Foram apresentadas
as realizações e desafios para a evangelização e
também houve a homologação da continuidade
da equipe de coordenação arquidiocesana para
atuar no próximo biênio.

SETOR PE. PEDRO VIGNOLA REALIZA
MISSA DA PARTILHA DOS DIZIMISTAS
INFORMAÇÕES E FOTO EDILÚCIO CARNEIRO
PASCOM A.M. SANTA CLARA

A Coordenação Setorial da Pastoral do
Dízimo do Setor Padre Pedro Vignola, realizou
na noite de 5 de novembro, às 19h na Igreja
de Santa Clara, pertencente à Área Missionária
Santa Clara (AMSC), a Missa da Partilha com
todos os dizimistas do setor e convidados.
Cerca de 120 participaram da celebração que
foi presidida por padre Amarildo Luciano,
pároco da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, do bairro Educandos.

PADRES DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARTICIPAM DE
ENCONTRO REGIONAL DOS PRESBÍTEROS EM ITACOATIARA
INFORMAÇÕES E FOTO PE. MARCINEY MARTINS,
SECRETÁRIO DA PASTORAL PRESBITERAL DO REGIONAL
NORTE 1 – AMAZONAS E RORAIMA

De 5 a 9 de novembro, aconteceu em
Itacoatiara (AM), na Paróquia Divino Espírito Santo,
o Encontro Regional dos Presbíteros, contando
com a presença de 74 padres do Regional Norte
1 – Amazonas e Roraima, e três bispos, Dom José
Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus; Dom José Ionilton, bispo da prelazia
de Itacoatiara; e Dom Giuliano Frigen, bispo de
Parintins. O encontrão teve como tema “O Burnout
na vida consagrada e Religiosa”e Lema “Cuidai
de vós mesmos e de todo rebanho, pois o Espírito
Santo vos constitui como guardiões”.
O assessor do encontro foi o psicólogo clínico
do Instituto “Acolher”de São Paulo, Dr. Wellington

Em sua homilia ele ressaltou que o dízimo
é importante para a igreja por ser bíblico, ele
também parabenizou os agentes e dizimistas
pelo brilhante trabalho no setor em 2018 e
espera que no próximo ano todos estejam
engajados na missão pelo dízimo e que mais
paroquianos se tornem dizimistas para que
todos possam ajudar a igreja a se manter.

CEBS REALIZAM ASSEMBLEIA PARA
DEBATER OS NOVOS CAMINHOS NO
CORAÇÃO DA AMAZÔNIA
TEXTO ÉRICO PENA

Nos dias 10 e 11 novembro, foi realizada
no auditório do Colégio Preciosíssimo Sangue
(CPPS), localizado no bairro Chapada, a
Assembleia Arquidiocesana das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs). O encontro teve como
tema “CEBs no coração da Amazônia buscando
novos caminhos” e contou com a participação
de 46 pessoas no primeiro dia e 40 no segundo,

Heleno, que trabalha no acompanhamento de
presbíteros, religiosos e seminaristas. O objetivo foi
continuar com a formação permanente dos padres
e fomentar a fraternidade presbiteral. Ao fim
do encontro o Pe. José Alcimar de Souza Araújo,
passou a presidência da Comissão Regional de
Presbíteros para o Pe. Manoel Rubson Balieiro. O
próximo Encontro Regional está previsto ocorrer na
cidade de Coari – Amazonas, em 2020.

muitos rostos novos, pessoas que foram pela
primeira vez com sede de conhecimentos
e vontade de estar junto nesse processo de
construção das CEBs. Além deles, também
esteve presente no primeiro dia, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani.
“O rosto da igreja amazônica é um rosto
feminino, porque as mulheres são a maioria,
participam da coordenação e fazem uma igreja
Mariana, que se importa com a acolhida, com a
luta pela vida, com a política pública, uma igreja
laica e de serviços, que sabem o que fazer. O
nosso clero também é um clero especial, porque
ser padre na Amazônia não é fácil, são muitos
desafios e que fazem da nossa igreja, uma igreja
lutadora”, comentou Dom Sergio.
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ALMOÇO FESTIVO MARCA DIA
MUNDIAL DOS POBRES NA
ARQUIDIOCESE DE MANAUS
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Pastoral do Povo da Rua
e movimentos que trabalham
com pessoas em situação de rua
organizaram no dia 18 de novembro,
na quadra do Colégio Dom Bosco, no
Centro de Manaus, um almoço para
celebrar a II Jornada Mundial pelos
Pobres e também em comemoração
pela ordenação presbiteral do agora
padre Hilton Brito. O almoço foi
preparado para cerca de 600 pessoas,
dentre moradores de rua, padres,
seminaristas e convidados do padre
recém ordenado.
“Dia de ordenação é sempre
um dia de festa. A alegria é grande
e depois da ordenação, parentes,
amigos e sobretudo os outros padres
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se reúnem para um almoço festivo. É
um momento único na vida dos novos
presbíteros que capricham bastante
nesta recepção. Não seria diferente
com o Pe. Hilton. Mas ao marcarmos
a data da celebração vimos, no
calendário da Arquidiocese, que este
dia seria o Dia do Pobre. Dentre outras
ações para este dia houve um almoço
oferecido às pessoas que vivem em
situação de rua pelos grupos que tem
atividades com eles sob a coordenação
da Pastoral do Povo da Rua. Decidimos
então que este almoço, que acontece
depois da cerimônia, se transformaria
numa confraternização do clero de
Manaus com a população de rua de
nossa cidade”, afirmou Dom Sergio.

FONTE SENSUMED

Mulheres guerreiras
propõem cura com alegria
A campanha mundial Outubro Rosa 2018
contou com uma mobilização surpreendente
no Amazonas. O sentimento de superação
e de celebração da vida de um grupo de
bravas mulheres, pacientes do tratamento de
quimioterapia de câncer de mama, realizado
na clínica SENSUMED Oncologia, nortearam o
movimento de cura com alegria ou câncer com
alegria – a Curaterapia.
Adriele Soares, Helena Maia, Sandra Onete,
Raimunda De Sá Batista, Cinthya Iannuzzi,
Rose Preciosa, Farice Machado, Elcinez Silva
Soares, Fabricia Mascarenhas Fernandes,
Leiva Ribeiro e Cileuza Torres se conheceram
na Central de Quimioterapia da SENSUMED
Oncologia e se uniram para enfrentar as sessões
semanais do tratamento de cura do câncer
de mama. Fizeram orações, rezaram terço,
jogaram cartas, dançaram, criaram canal do
movimento de Curaterapia no YouTube/Câncer
com Alegria, fizeram vídeos que viralizaram
na internet, deram entrevistas, depoimentos,
realizaram palestras, tudo com muita alegria. E,
especialmente, emocionaram seus familiares,
equipes de reportagem e toda a equipe de
colaboradores, enfermeiros e médicos da clínica.
O médico oncologista clínico e diretor técnico
da SENSUMED Oncologia, Dr. William Fuzita,
destaca que a alegria das pacientes contagia a
todos e reflete no resultado esperado. “Quando
fazemos todo o acompanhamento, podemos
observar um ganho no tratamento, uma melhor
tolerância, pois esse estado de espirito bem
alegre, bem positivo, com certeza, influencia
positivamente no tratamento de todas”, avalia. E
acrescenta que essas mulheres são exemplos de
excelente ânimo para todos, de como passar por
um tratamento oncológico.

COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE
ARTE E CULTURA CELEBRA UM ANO
DE FUNDAÇÃO

Ação de Graças pelos 63 anos da Rádio Rio
Mar, realizada na Catedral Metropolitana
Nossa Senhora da Conceição (igreja da Matriz).
“O primeiro ano é o ano da Graça, a graça do
começo onde, com passos firmes, todos os
projetos vão se realizando, onde passo a passo
Deus vai abençoando, pois o cristão precisa de
cultura católica. Precisamos sempre trabalhar
e semear que o sucesso e as coisas boas vão
acontecendo”, comentou Dom Sergio.

PADRE JOSÉ CHEREGATO COMEMORA
25 ANOS DE PRESBÍTERO

NATALÍCIO
Pe. Roque Pedro Follmann
Dom Edmilson Tadeu Canavarros
Diác. Luiz Lima da Silva
Pe. José Nogueira dos Santos
Pe. Geraldo Levron
Pe. Cláudio Cobalchini
Pe. Antônio Carlos Fernandes
Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
Pe. Mário Missiato
Pe. José Cândido C. de Andrade
Diác. Francisco Jovane R. da Silva
Pe. Alexsandro Freitas Vieira
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7
8
16
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20
23
24
28
30

ORDENAÇÃO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Um encontro com os artistas da
Arquidiocese de Manaus marcou a
comemoração do primeiro ano de criação
da Comissão Arquidiocesana de Arte
e Cultura (CAAC), ocorrida na noite do
dia 21 de novembro, no Auditório Mãe
Paula, localizado nas dependências do
Centro de Formação da Arquidiocese de
Manaus (CEFAM). A Programação envolveu
apresentações musicais e de dança,
exposição de quadros religiosos, peça teatral
e momentos de oração num clima de muita
alegria e descontração, contando com a
presença do Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani, presidente
da CAAC e um dos maiores incentivadores da
comissão.
Fundada oficialmente em 19 de novembro
de 2017, a coordenação do CAAC recebeu as
bênçãos de Dom Sergio durante a missa de

ANIVERSARIANTES DO MÊS

TEXTO E FOTO EDILÚCIO CARNEIRO – PASCOM AMSC

O Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani, presidiu
na noite do dia 20 de novembro, a missa
em comemoração ao Jubileu de Prata
da Ordenação Presbiteral do padre
José Severino Cheregato, pároco da
Área Missionária Santa Clara (AMSC). A
celebração aconteceu na igreja de Santa
Clara, localizada na localizada na Travessa
Itubera, nº 29 – Conjunto Américo Medeiros
– Cidade Nova e contou com a presença do
Pe. Danival Lopes e de aproximadamente
150 pessoas provenientes das comunidades
de Santa Luzia; São José; São Francisco;
Nossa Senhora de Nazaré, além de demais
amigos vindos de outros setores da
Arquidiocese de Manaus.
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Frei Paulo Xavier Ribeiro
Pe. Edson A. Azier de Oliveira
Pe. João Mattos de Abrantes
Pe. Pedro Cavalcante da Silva
Pe. Agnaldo Batista Gomes
Pe. Gilberto Nobre dos Santos
Pe. Francisco Aureomar da Silva
Pe. Valter Freitas Oliveira
Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva
Diác. Arlindo Santos Misturini
Dom Edmilson Tadeu Canavarros (ord. presbiteral)
Diác. Raimundo Nonato S. de Souza
Diác. Valdomiro Lima Gonçalves
Pe. Danival de Oliveira Lopes
Pe. Glaci Telmo Buriol
Pe. João Benedito da Cunha Alves
Pe. Mauro Cleto F. da Costa
Pe. Antonio Kleber G. de Farias
Pe. Nelson Taffarel
Dom Sergio Eduardo Castriani (ord. presbiteral)
Pe. Kennedy Cardoso Picanço
Frei Pedro Rodrigues Silva
Pe. Antônio Sousa Lima
Pe. Cláudio Cobalchini
Dom Edmilson Tadeu Canavarros (ord. episcopal)
Pe. Francisco Carlos B. de Souza
Frei Gilberto Pereira Gomes
Pe. Bruno Bachi
Pe. Marcelo Néspoli Magalhães
Pe. Matheus Ferreira
Pe. Bento Pavão
Diác. Lucio Basta Guaraldi Ebling
Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
Pe. Milton Both
Pe. José Reis Gaspar
Pe. Silas Silva
Pe. Valdecir Mayer Molinari
Pe. Agildo Alves de Souza
Diác. Edmundo Freires de Souza
Diác. Ermilio Freires de Sousa
Pe. César dos Santos
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CIDADANIA

Sínodo aponta novos
caminhos para uma igreja
com rosto amazônico

CNBB

TEXTO PATRÍCIA CABRAL

O

Sínodo para Amazônia apresenta-se como uma motivação para
a vivência das diversas realidades
existentes nessa imensidão de povos que nela vivem, proporcionando uma
esperança de que podemos nos unir e convivermos com o diferente sem precisar exterminar nenhuma forma de vida. Quando
a igreja na pessoa do Papa Francisco abre
o espaço para um diálogo, para o conhecimento da realidade do outro, possibilita assim a experiência de nos conhecermos, de
descobrirmos nossas origens, nossas raízes
e entendermos as realidades existenciais de
cada localidade, de cada região e de cada
povo. Somos chamados a olhar a igreja a
partir das realidades, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, no campo e na cidade e
buscar alternativas para a boa convivência
respeitando o direito, a dignidade, a valorização da mulher, das juventudes, das crianças em meio a tantas violências existentes
como os abusos e explorações sexuais de
crianças e adolescentes em nossa região.
Buscar formas de promover a vida, a cultura
do bem viver, buscando a superação da violência, violência pessoal, familiar e social.
Estamos vivendo um momento de
desconstruções de direitos por causa de
interesses particulares, muito destas perdas implicam na continuidade da vida na
Amazônia. A luta intermitente dos povos
indígenas pelas demarcações de terras e a
seguridade de seus direitos à educação e à
saúde específica, a luta dos quilombolas ou
comunidades de matrizes africanas que são
exterminadas pelo preconceito, pela falta
do conhecimento da sua cultura e as realidades das comunidades ribeirinhas que
lutam por sustento e que são explorados
em seus serviços, em suas atividades ou
expulsos de seus habitats por interesses de
empresas multinacionais que só desejam
explorar a região.
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Precisamos ser uma igreja profética
que se preocupe com a vida no seu contexto
global, que luta junto com seu povo pela
justiça e pela paz, que saiba conviver com
as diferenças, que saiba respeitar as diversidades, e reconhecer as lideranças locais
como parte desse processo. Muitas de nossas comunidades são lideradas por leigos e
leigas, homens e mulheres, na maioria das
vezes por mulheres, pois somos a maioria,
e que celebram, animam e acompanham a
vida cotidiana da comunidade, precisamos
ouvir os clamores que vêm das bases, que
vêm das comunidades mais distantes para
podermos ver as alternativas que possam
ser oferecidas.
É essa igreja de muitos profetas leigos e
leigas, religiosos e religiosos que tombaram
na luta pela justiça, que derramaram seu
sangue nessa terra amazônica por acreditar
que este mundo possa ser mais justo e solidário, que podemos sim partilhar da vida e
do pão, onde todos possuem os mesmos direitos, onde possamos viver em comunhão,
pois TUDO ESTÁ INTERLIGADO.
Para que todas essas experiências e desafios cheguem até a comissão central que
está preparando o Sínodo para a Amazônia,
estão acontecendo em todo o Brasil as escutas do documento preparatório Amazônia: Novos caminhos para a Igreja e para
uma Ecologia Integral. Esta escuta também
ocorreu na Arquidiocese de Manaus, no dia
3 de novembro, no Centro de Formação
Arquidiocesano, o Cefam, visto que todos
devemos contribuir, pois este momento é
de suma importância para nossa vida na
Amazônia. Temos até janeiro de 2019 para
contribuir com as sugestões para nossa
vivência na integralidade. As respostas
podem ser encaminhadas para os e-mails
pastoralexecutiva@gmail.com ou cnbbnorte1@gmail.com.

Processos de escuta rumo ao
Sínodo 2019 se intensificam, na
Região Amazônica, em novembro
FONTE CNBB – COM INFORMAÇÕES DA REPAM BRASIL

Na Região Amazônica, neste mês de
novembro, aconteceram vários processos
de escuta em preparação ao Sínodo da
Amazônia, programada para 2019, cujo tema
é: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e
uma ecologia integral”. Nas últimas semanas,
aconteceram atividades no Amazonas, em
Roraima, no Maranhão, Pará e Amapá. Um
deles foi realizado dias 3 e 4/11 na aldeia
Tarumã e Juçarau, na terra indígena Arariboia,
no município de Amarante (MA).
Na escuta, realizada pela equipe da
Repam-Brasil, o cacique Tomaz da Silva
Guajajara, falou da importância da presença da
Igreja Católica na aldeia. “Nós índios Guajajara
precisamos sim da Igreja Católica retornar o
mais rápido possível dentro de nossas terras
trazendo projetos, trazendo a Palavra de Deus,
construindo Igrejas”, disse.
Durante a escuta, também foram
manifestadas preocupações com a casa
comum. Os índios guajajara pediram auxílio
da Igreja para não deixar “as coisas que Deus
fez acabarem”. Também falaram das ameaças
sofridas e ressaltaram a dedicação do papa
Francisco com a região Amazônica.
Himaíra Guajaraja, parteira indígena,
manifestou preocupação com a juventude. Ela
pediu que a presença eclesial seja de incentivo
aos jovens, que são o futuro: “Queria que
incentivasse a participar de reuniões e fazer
um pequeno projeto com eles porque está
tendo muita droga e bebida alcoólica”, disse.
Na diocese de Imperatriz/MA, à qual
pertencem as comunidades de Amarante,
há a preparação
da Pastoral
que
*Fonte: Sistema
de InformaçãoIndigenista,
da Pastoral da Criança.
Relatório Extrato de Indicadores.
deve dar mais
atenção
à
realidade
indígena,
Abrangência: Coordenação Nacional.
em sintonia com o Sínodo, que busca para a
Amazônia “novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral”.

A PAULUS Livraria de Manaus
deseja a você um Feliz Natal!
“Nasceu para nós um menino, um filho nos
foi dado: ele se chama Príncipe da Paz” (Is 9,5)

Eternize os momentos
especiais da sua vida
Comendador Joias – mais amor em cada kilate!

Um dia, Deus se fez carne para
libertar a humanidade e nos guiar
no caminho da paz. Seja você
também fonte de amor!
Neste Natal, visite a PAULUS
Livraria e confira os produtos que
preparamos com carinho para você
presentear sua família e amigos.
#COMPARTILHEAPAZ

PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM

Rua Itamaracá, 21 — Centro – CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110 – WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

comendadorjoias.com.br • whatsapp 98402-6795

RUMO À X APA

X ASSEMBLEIA PASTORAL ARQUIDIOCESANA – APA
TEXTO SECRETARIA DA X APA FOTO ÉRICO PENA

A

10ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana teve seu
ponto culminante no período de 19 a 21 de outubro de 2018, quando 231 delegados/as reuniram-se para deliberar o que está abaixo indicado.

Foram definidos os seguintes desafios para serem
assumidos por toda a Arquidiocese no próximo quadriênio (2019-2022):
• Evangelização das famílias;
• Presença missionária no interior e nas periferias;
• Evangelização da juventude;
• Ecologia Integral;
• Superação da violência;
• Política e Cidadania;
• Migrantes e Indígenas.
Além de outras atividades que deverão perpassar
todo o processo evangelizador:
• Animação bíblica;
• Formação dos cristãos batizados;
• Formação dos agentes de evangelização;
• Renovação das comunidades;
• Diálogo ecumênico e inter-religioso.
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Definidos os desafios, a assembleia ainda decidiu que
o Conselho Presbiteral encaminhe uma comissão para revisar alguns elementos do SISARQ. Aprovou a instalação das
Regiões Episcopais, a revisão de alguns pontos do Diretório Pastoral e, assumiu o projeto “Cada Comunidade, Uma
Nova Vocação”, tendo marcada uma primeira reunião para
o dia 2 de fevereiro de 2019.
O resultado final desta Assembleia será transformado
em Plano de Evangelização e disponibilizado no dia da Festa da Padroeira desse ano.

“Vós sois o
sal da terra.
Vós sois a luz
do mundo!”
(Mt 5,13-14)

A Fermazon completa 25 anos de trabalho
e sucesso, sendo reconhecida atualmente
como uma empresa de vanguarda no setor
metalúrgico. Oferecemos um amplo
portifólio de produtos como: chapa cortada
e dobrada em perfil, corte e dobra de
vergalhões, telha galvalume 0.43, tela para
alambrado, barras, cantoneiras, tubos,
metalon, tudo para sua obra. Seguimos
investindo em produtos e pessoas, para
melhor atender e fazer parte das suas
conquistas.

www.fermazon.com.br
Boa Vista - 95

3628-5540

Manaus - 92

3301-7000

LIVRE Comunicação

Compromisso
com seu

