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Despertar o desejo de desejar,
de sonhar para que o amanhã
seja um hoje bem melhor

PROFECIA
FÉRIAS CONTEMPLATIVAS
NA PRESENÇA
DO SENHOR
SÍNODO DA AMAZÔNIA
UM CAMINHO QUE SE
CONSTRÓI DESDE A
ESCUTA
CF-2019
FRATERNIDADE E
POLÍTICAS PÚBLICAS

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

ATIVIDADES PASTORAIS

JANEIRO 2019
1
7 a 25
1
11 a 20
1
16 a 25
6
SOLENIDADE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – DIA DA PAZ

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

8ª CAMINHADA PELA PAZ – SETOR PADRE PEDRO
VIGNOLA

Horário: 17h
Início da Caminhada: Paróquia São Bento
Rua Prof. Felix Valois – Cidade Nova
Missa de encerramento: Cruzeiro da Cidade Nova, Av. Timbiras – Cidade Nova

CAMINHADA PELA PAZ – PARÓQUIA RAINHA DA PAZ

Horário: 17h
Local: saída da praça – Rua Washington Luís, 55 – Dom Pedro
Informações: Secretaria paroquial (92) 3656-5445 / (92) 99380-5445

POSSE DO PÁROCO/REITOR SANTUÁRIO NOSSA
SENHORA APARECIDA

Pe. Agildo Alves
Horário: 9h • Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida
Rua Alexandre Amorim, no 341 – Aparecida
Informações: Secretaria paroquial (92) 3633-5039 / 3633-4759

6 a 13

OITAVÁRIO DA EPIFANIA

Tema: "Epifania: Manifestação do Senhor no Rosto
Alegre da Juventude" e Lema: "O Sim da Juventude

ao Projeto do Pai"
Local: Paróquia Nossa Senhora da Glória, Rua da Glória, nº 25 – Glória
Informações: (92) 3087-2660

CURSO: TÉCNICA E PROCLAMAÇÃO

Horário: 19h às 21h30
Carga horária total: 36 horas
Local: Auditório da paróquia São Jorge
Informações: (92) 99146 7647 / 99110 4626 / 98158 7271

FESTA EM HONRA A SÃO
SEBASTIÃO

11 a 19 – Novenário, às 18h
Local: Igreja São Sebastião, Rua 10 de Julho – Centro
20 – Procissão: Saída, às 16h, da Igreja São Sebastião, Rua 10 de Julho – Centro
Missa Campal após a procissão
Informações: (92) 3232-4572

FESTA SÃO PAULO APÓSTOLO

Tema “São Paulo Apóstolo modelo de conversão”
16 a 24 – Novenário em cada comunidade, às 19h30
25 – Missa presidida pelo bispo Dom José Albuquerque
Horário: 19h30
Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Rua Albania, nº 3 – bairro Nova Cidade
Informações: Secretaria da Área (92) 99443-6698 / (92) 3877-1050

31

FESTA EM HONRA A DOM BOSCO

Hora: 18h30 – Missa Solene
Local: Paróquia Dom Bosco
Av. Epaminondas, 57 – Centro
Informações: (92) 2125-4612 – Diana Herculano

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Caros leitores e leitoras, Feliz Ano Novo!
Já chegamos ao décimo nono ano do século XXI. Quem nasceu no ano dois
mil já é de maior. Os que como eu nasceram em meados do século passado já
vamos longe na terceira idade. O tempo nos devora. Mas se não fosse o tempo
não haveria história e seria a monotonia total. A vida perderia a graça. O início
de um novo ano vem renovar as nossas esperanças de dias melhores e nos dão a
certeza de que tudo passa, também os maiores problemas terão um fim. A nossa
fé em Jesus Cristo e na sua morte redentora nos faz acreditar que a história é de
salvação e que caminhamos irremediavelmente para Cristo. Ele e o fim da história. Cordeiro imolado vencedor da morte ele é a garantia de um final feliz. A vida
se renova sempre e o ano novo é uma oportunidade que temos de renovação. Só
se renova quem tem ideais e quem não perdeu a capacidade de sonhar.
Apesar das contradições da nossa maneira de ser continuamos a acreditar
na nossa capacidade de fazer o bem. Somos seres que só se realizam fazendo o
bem e nosso coração permanece inquieto quando somos egoístas e antiéticos.
Sempre é tempo de renovar-se, mas o início de um novo ano ajuda a retificarmos os rumos da nossa existência. Como nação temos um novo governo.
Mesmo aqueles que são oposição, se forem sinceros admitirão que estão torcendo para que ele consiga trazer prosperidade e ordem para nosso país. Que
os grandes problemas sejam superados e que possamos viver em paz. Que
nossa autoestima como nação cresça e nos ajude a viver um desenvolvimento
sustentável que preserve a casa comum e nos leve ao bem viver.
Como Igreja queremos evangelizar melhor e com mais eficácia. Para
isto elaboramos um plano de evangelização que nos dá um norte. Elaborado
num processo que supôs a participação de um grande número de pessoas
esperamos que ele seja um instrumento de renovação de nossa Arquidiocese. Não se trata de mudar por mudar, mas de renovar aquilo que é essencial
na nossa tarefa evangelizadora, Jesus Cristo e o anúncio do Reino. A partir do anúncio e da prática do Evangelho queremos ter famílias renovadas.
Uma Igreja não se renova sem juventude que atue nela com protagonismo,

por isso queremos dar uma atenção especial
às juventudes que nos desafiam. As periferias
geográficas e existenciais exigem a nossa solidariedade concreta e, na nossa Igreja, as centenas de comunidades ribeirinhas exigem de nós
criatividade e coragem na ação pastoral.
Este ano será marcado pela realização do
Sínodo da Amazônia com sua temática de busca de uma ecologia integral. É preciso renovar
nossas comunidades para que tenham uma
atenção maior às questões ambientais. Não seremos uma sociedade renovada
enquanto formos tão violentos. A superação da violência torna-se a prioridade
das prioridades. Nossa Igreja tem se enriquecido com o acolhimento aos estrangeiros que aqui chegam buscando melhores dias. Precisamos continuar
e aprimorar a Pastoral dos Migrantes. E estamos convencidos que a presença
dos povos indígenas entre nós é um dom de Deus. Apoiá-los nas suas justas
reivindicações é justiça. Faço votos que, ao enfrentarmos estes desafios juntos,
cresceremos na comunhão que renova o Corpo do Senhor.
Toda renovação supõe perdão e misericórdia. Tendo experimentado a
bondade do Senhor nas nossas vidas, livres das amarras do pecado, deixando para trás ressentimentos e culpa, estaremos prontos para acolher
os irmãos sendo misericordiosos como o Pai celeste o é. Queremos crescer
na liberdade que não é uma licença para a libertinagem e para uma vida
que se fecha em si mesma, mas é a força motriz da realização da nossa
vida segundo o Evangelho. Neste ano vocacional queremos estar disponíveis para fazer a vontade do Pai. Se assim o fizermos este será um ano
muito feliz. Ninguém é feliz sozinho. A felicidade é contagiante e cria laços
que permanecem e são o nosso sustento nos dias de dor. Dias que com
certeza virão, mas não nos destruirão. Que Aquele que era, que é e que
vem , o Alfa e o Ômega , o princípio e o fim de tudo nos abençoe em 2019.
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PROVISÃO
DATA

NOME

MUNUS

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

02/11/18
22/11/18
22/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
28/11/18
05/12/18
06/12/18
02/01/19

Pe. Miguel Mcintosh, CSSR
Pe. Marciney de Oliveira Marques
Pe Marciney de Oliveira Marques
Pe. Agildo Alves de Sousa, CSSR
Pe. José James Batista da Silva, CSSR
Pe. Ivair Rodrigues Nascimento, CSSR
Pe. José de Nazaré Ferreira Moura, CSSR
Pe. Enio Renan Morais, CSSR
Pe. José Amarildo Luciano da Silva, CSSR
Pe. Valter Freitas Oliveira, CSSR
Pe. Edson Luiz Ulanowicz, CSSR
Pe. Maria Stephen Antoni, MMI
Pe. Jailson Felix de Souza, SJC
Fr. José Maria Botelho, TOR

Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Pároco
Pároco
Pároco
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Pároco
Pároco

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Área Missionária Divina Misericórdia
Área Missionária Família de Nazaré
Santuário Arquidiocesano N. Sra. Aparecida – Data da Posse: 6/1/2019, às 9h
Paróquia N. Sra. Perpétuo Socorro/Educandos – Data da Posse: 27/1/2019, às 19h
Paróquia São Lázaro – Data da Posse: 13/1/2019, às 19h30
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Paróquia Sant'ana
Área Missionária Santíssimo Redentor
Área Missionária São Lourenço
Área Missionária Santa Clara – Data da Posse: 28/12/2018, às 19h
Paróquia São Jorge – Data da Posse: 3/1/2019, às 19h30

DECRETO DE RECONHECIMENTO

SUSPENSÃO DE MINISTÉRIOS

21/11/18 Fraternidade São Mauro – FSM

Sra. Raimunda dos Santos Gomes – Paróquia Santo Antônio – Data: 29/11/2018

NOMEAÇÃO

22/11/18 Pastoral da Pessoa Idosa: Pe. Sebastião Monteiro Maia, Diocesano
02/01/19 Responsável pelo Memorial do Cruzeiro – Cidade Nova: Pe. Cairo Ferreira Gama, Diocesano
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stimado(a) leitor(a) do “Arquidiocese em Notícias”, feliz 2019 para você
e toda a sua família e sua comunidade eclesial também. Que Deus esteja sempre com sua mão protetora sobre todos nós. Ano novo, otimismo renovado, pois a esperança não decepciona segundo o Apóstolo
Paulo, pois o seu fundamento é o Cristo Jesus, razão da nossa fé e fundamento da nossa esperança. Abramos o nosso coração para tudo que
virá nos próximos dias do ano. Gratidão pelos momentos felizes que
teremos e firmeza na fé perante os desafios futuros. Papa Francisco
sempre nos lembra para o cristão não se deixar levar pelo pessimismo.
Portanto abramos os nossos olhos para o futuro que há de vir, sempre
tendo presente que o Senhor está no meio de nós como forte guerreiro
e que nada neste mundo há de nos separar do amor de Deus.
Nesta edição, você irá relembrar o que foi noticia em nossa
Igreja Local no mês de dezembro ultimo, carregado sempre de
muitos acontecimentos que renovam a fé e a esperança, bem
como, a programação pastoral deste mês de janeiro, mês de
férias merecidas para muitos, mas sempre tem na Igreja outros
para fazer a missão da Igreja continuar.
Este ano é preciso juntar nossas orações as do Papa Francisco, especialmente no mês de outubro próximo, quando o nosso Pontífice, juntamente com os nossos bispos da Amazônia estarão reunidos no Vaticano
para o Sínodo histórico em prol da Igreja reunida na região amazônica.
Aproveito também este espaço para sempre convidar você
a divulgar entre os familiares e amigos a nossa Rádio Rio Mar
103,5 e Castanho FM 103,3. Neste ano, nossa rádio Rio Mar FM
ficará ainda mais servindo nossa Igreja Local, especialmente nos
festejos dos padroeiros, conforme viabilidade técnica da localidade. Uma ótima leitura para você e que Nossa Mãe, Imaculada
Conceição interceda sempre por nós.

Que Deus esteja
sempre com sua
mão protetora
sobre todos nós.
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É

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

possível desligar-se das inúmeras atividades
do cotidiano da vida? São muitas as atividades necessárias para que a vida pessoal,
comunitária e social funcione. A vida está
conectada virtualmente pela rede de computadores mundial. São muitas as informações,
barulhos e uma floresta de compromissos
inadiáveis. Então a pergunta continua: é
possível interromper as inúmeras atividades
para repousar e tirar as férias merecidas? –
É possível sim! Mas corre-se o risco de levar
consigo o oceano de compromissos e atividades. Neste sentido, a pessoa torna-se vítima
do ativismo pragmático, ou seja, sente-se
bem realizando muitas coisas e não consegue
parar porque trabalhar muito, pode ser uma
válvula de escape. Há pessoas que quando
estão em casa no fim de semana, não sabem
o que fazer e com isso podem se cansar e poderá chegar ao estresse.
Segundo o Papa Francisco “o homem
nunca repousou tanto quanto hoje, e ao mesmo tempo o homem nunca experimentou
tanto vazio como hoje! As possibilidades de
divertir-se, de sair, de cruzeiros, de viagens,
tantas coisas que não te dão a plenitude do
coração. Mais ainda: não te dão repouso”.
Certamente para os cristãos, o descanso e
repouso nas férias tem outro sentido quando
a pessoa torna-se contemplativo na ação, ou
seja, no trabalho, na família ou nas férias vive
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o tempo consciente da presença de Cristo. Isso
mesmo! Férias não é ausência de vida espiritual
! Não é evasão ou fuga da realidade, mas tempo
de agradecer e louvar o Criador pelo dom da
vida que apesar das dificuldades, é bela.
O texto bíblico bem conhecido que inspira o
ser cristão e equilibra as atividades cotidianas, é
o episódio de Marta, narrado por Lucas. Observa-se que Marta antes de acolher Cristo em sua
vida, vivia “inquieta e agitada por muitas coisas”
(Lc 10,41). Agora consciente da presença amorosa do Senhor, ela não deixa de realizar as coisas
necessárias da vida, porém suas atividades em
sentido pleno, pois com calma e serenidade começou a fazer as coisas dando sentido a elas. Na
verdade Jesus fez morada na vida de Marta. Para
onde ela for ou fazer algo, Ele sempre estará com
ela consolando. Marta tem uma vida de paz e as
agitações que poderiam levar ao cansaço e ao
estresse não existe mais.
Neste sentido, vale a pena tirar férias sem
esquecer da presença amorosa do Senhor em
nossa vida.

“O HOMEM NUNCA
REPOUSOU TANTO QUANTO
HOJE, E AO MESMO
TEMPO O HOMEM NUNCA
EXPERIMENTOU TANTO
VAZIO COMO HOJE!"
Papa Francisco

Editorial: O direito de
ser feliz
SILVONEI JOSÉ – CIDADE DO VATICANO

No dia 10 de dezembro, comemoramos
os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia
Geral da ONU em 1948.
Todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e direitos recita a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem agora 70 anos, mas que
certamente não está pronta para se aposentar, mesmo se a imagem Global parece
estar indo nessa direção.
Podemos realmente celebrar essa
grande conquista global sem olhar ao
nosso redor? Sem fazer autocrítica, deixando espaço apenas para proclamações
de circunstância? Basta olhar para o drama de milhões de crianças em todas as
partes do mundo para entender que vivemos momentos escuros, perdidos, difíceis.
A realidade de hoje
Vivemos ainda na época dos centros
de detenção na Líbia, dos campos de Moria e Nauru, onde a violência e o abandono levam crianças, sem mais esperanças
ou proteção, ao suicídio. Lugares que as
pessoas não veem, aos quais não prestam
atenção, distraídos pelos gritos da polarização pseudopolítica de hoje. Sem esquecer os efeitos das grandes guerras atuais.
Direitos violados
Setenta anos depois muitos direitos
fundamentais são violados ainda hoje. E,
primeiro dentre eles, – recordou Francisco
– é o direito à vida, à liberdade e à inviolabilidade de cada pessoa humana. Hoje
persistem no mundo várias formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas
redutivas e por um modelo econômico baseado no lucro, que não hesita em explorar,
descartar e até mesmo matar o ser humano.

LITURGIA
Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa
FUNÇÕES E MINISTÉRIOS NA MISSA I

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 (janeiro 2019) vamos ver o que
a IGMR fala sobre a funções e ministérios na missa. Nessa
primeira parte vamos identificar as funções de ordem sacra.
91. A Celebração Eucarística constitui uma ação de
Cristo e da Igreja, que é o “sacramento da unidade”, isto
é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção do Bispo.
Por isso, pertence a todo o Corpo da Igreja e o manifesta e
afeta; mas atinge a cada um dos seus membros de modo
diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da
participação atual. Dessa forma, o povo cristão, “geração
escolhida, sacerdócio real, gente santa, povo de conquista”,
manifesta sua organização coerente e hierárquica. Todos,
portanto, quer ministros ordenados, quer fiéis leigos, exercendo suas funções e ministérios, façam tudo e só aquilo
que lhes compete.
I. FUNÇÕES DE ORDEM SACRA
92. Toda celebração legítima da Eucaristia é dirigida pelo Bispo, pessoalmente ou através dos presbíteros,
seus auxiliares. Quando o Bispo está presente à Missa com
afluência do povo, é de máxima conveniência que ele celebre a Eucaristia e associe a si os presbíteros na sagrada
ação como concelebrantes. Isto se faz, não para aumentar
a solenidade exterior do rito, mas para manifestar mais
claramente o mistério da Igreja, “sacramento da unidade”.
Se o Bispo não celebra a Eucaristia, mas delega outro para

fazê-lo, convém que ele próprio, de cruz peitoral, de estola e
revestido do pluvial sobre a alva, presida a liturgia da palavra, e no fim da Missa, dê a bênção.
93. O presbítero, que na Igreja tem o poder sagrado
da Ordem para oferecer o sacrifício em nome de Cristo,
também está à frente do povo fiel reunido, preside à sua
oração, anuncia-lhe a mensagem da salvação, associa a si
o povo no oferecimento do sacrifício a Deus Pai, por Cristo,
no Espírito Santo, dá aos seus irmãos o pão da vida eterna
e participa com eles do mesmo alimento. Portanto, quando
celebra a Eucaristia, ele deve servir a Deus e ao povo com
dignidade e humildade, e, pelo seu modo de agir e proferir
as palavras divinas, sugerir aos fiéis uma presença viva de
Cristo.
94. Depois do presbítero, o diácono, em virtude da
sagrada ordenação recebida, ocupa o primeiro lugar entre
aqueles que servem na celebração eucarística. A sagrada
Ordem do diaconato, realmente, foi tida em grande apreço
na Igreja já desde os inícios da era apostólica. Na Missa, o
diácono tem partes próprias no anúncio do Evangelho e,
por vezes, na pregação da palavra de Deus, na proclamação
das intenções da oração universal, servindo o sacerdote na
preparação do altar e na celebração do sacrifício, na distribuição da Eucaristia aos fiéis, sobretudo sob a espécie do
vinho e, por vezes, na orientação do povo quanto aos gestos
e posições do corpo.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JANEIRO/2019
Domingo

Segunda

Terça
S. Maria Mãe de Deus
Nm 6,22-27
Sl 66(67),2-3.5.6.8 (R/.2a)
Gl 4,4-7 / Lc 2,16-21

6

Epifania do Senhor
Is 60,1-6
Sl 71(72), 1-2.7-8.10-13 (R/. cf. 11)
Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12

13

Batismo do Senhor
Is 40,1-5.9-11 / Sl 103(104),
1-4,24-25.27-30 (R/.1)
Tt 2,11-14;3,4-7 / Lc 3,15-16.21-22

20

2º Comum
Is 62,1-5• Sl 95(96), 1-2a.2b-3.78a.9-10ac (R/. 1a.3b)
1Cor 12,4-11 / Jo 2,1-11

27

Ne 8,2-4a.5-6.8-10
Sl 18B(19), 8-10.15
(R/. Jo 6,63c)
1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21

S. Raimundo de Penyafort
1Jo 3,22-4,6
Sl 2,7-8.10-11 (R/. 8a)
Mt 4,12-17.23-25
Hb 1,1-6
Sl 96(97),1-2.6.7c.9 (R/.cf. 7c)
Mc 1,14-20
S. Inês
Hb 5,1-10
Sl 109(110),1-4 (R/. 4bc)
Mc 2,18-22
S. Tomás de Aquino
Hb 9,15.24-28
Sl 97(98),1-6 (R/. 1a)
Mc 3,22-30

7
14
21
28

1Jo 4,7-10
Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8
(R/. cf. 11)
Mc 6,34-44
Hb 2,5-12
Sl 8,2a.5-9 (R/. cf. 7)
Mc 1,21b-28

Quarta

1
8
15
22

S. Vicente
Hb 6,10-20
Sl 110 (111),1-2.4-5.9.10c (R/. 5b)
Mc 2,23-28

29

Hb 10,1-10
Sl 39(40),2.4ab.7-8a.10.11 (R/. cf.
8a.9a) / Mc 3,31-35

Quinta

Ss. Basílio Magno
e Gregório Nazianzeno
1Jo 2,22-28
Sl 97(98),1-4 (R/.3a) / Jo 1,19-28
1Jo 4,11-18
Sl 71(72),1-2.10-13
(R/. cf. 11)
Mc 6,45-52
Hb 2,14-18
Sl 104(105), 1-4.6-9
(R/. 8a) / Mc 1,29-39
Hb 7,1-3.15-17
Sl 109(110),1-4
(R/. 4bc)
Mc 3,1-6
Hb 10,11-18
Sl 109(110),1-4
(R/. 4bc)
Mc 4,1-20

2
9

16
23
30

Santíssimo Nome de Jesus
1Jo 2,29-3,6
Sl 97(98),1.3cd-6 (R/.3a)
Jo 1,29-34
1Jo 4,19-5,4
Sl 71(72),1-2.
14.15bc. 17 (R/. cf. 11)
Lc 4,14-22a
S. Antão
Hb 3,7-14
Sl 94(95),6-11 (R/. 8)
Mc 1,40-45
S. Francisco de Sales
Hb 7,25-8,6
Sl 39 (40),7-10.17
(R/. cf. 8a.9a) / Mc 3,7-12
João Bosco
Hb 10,19-25
Sl 23(24), 1-4ab.5-6
(R/. cf. 6) / Mc 4,21-25

Sexta

3
10
17
24

1Jo 3,7-10
Sl97(98),1.7-9 (R/. 3a)
Jo 1,35-42
1Jo 5,5-13
Sl 147(147B),12-15.
19-20 (R/. 12a) / Lc 5,12-16
Hb 4,1-5.11
Sl 77(78),3.4bc.6c-8 (R/.cf.7c)
Mc 2,1-12

Sábado

4
11
18
25

Conversão de
S. Paulo, Apóstolo
At 22,3-16 ou At 9,1-22 / Sl 116
(117),1.2 (R/.Mc 16,15) / Mc 16,15-18

5

1Jo 3,11-21
Sl 99(100),2-5 (R/.2a)
Jo 1,43-51
1Jo 5,14-21
Sl 149,1-6a.9b (R/. 4a)
Jo 3,22-30
S. Maria no Sábado
Hb 4,12-16
Sl 18(19),8-10.15
(R/. cf. Jo 6,63c) / Mc 2,13-17
Ss. Timóteo e Tito
2Tm 1,1-8 Ou Tt 1-1-5
Sl 95(96),1-2a.2b-3.
7-8a.10 (R/. 3) / Lc 10,1-9

12
19
26

31
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família

Descanso em Família
O convívio familiar durante as férias
MANOEL RAMOS COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR

As famílias deveriam estar sempre unidas em seu convívio
familiar, mas os afazeres dos pais muitas vezes não permitem essa
convivência saudável e diária, porém existe um período durante o
ano em que as famílias, mesmo aquelas que sem ter tanto recurso
se programam para passarem um tempo juntos em férias, e aquelas
que não tem como viajar podem ficar mais tempo juntos. Isso faz
os pais e filhos se unirem em momentos de lazer, brincadeiras etc.
Falamos muito no conceito de tempo de qualidade de vida, embora na prática nem sempre os pais estarão com energia e disposição para
brincar com as crianças depois de um dia exaustivo de trabalho. Por isso,
é preciso aproveitar esse recesso no final do ano e as férias escolares para
estar mais disponível para os filhos, e alguns neuropediatras pedem
aos pais que incentivem brincadeiras ao ar livre e reduzam ao máximo
o uso de tecnologias, ou seja, brinquedos eletrônicos, porque sabemos
que os eletrônicos servem de babá, para os pais, mas isso é prejudicial
para crianças e adolescentes. Pode atrasar a fala para as crianças e não
aprender a interagir socialmente e trazer prejuízos motores, aumento de
peso por falta de atividade física, levando ao sedentarismo.
As atividades e momentos de famílias em férias criam memórias
afetivas nas crianças, que as levam para o resto da suas vidas. As viagens
ajudam aproximar, fortalecer a dinâmica familiar, descansar e aproveitar
intensamente esses momentos de lazer criam lembranças muito importantes e fundamentais para seu desenvolvimento emocional e físico. Por
isso, há muitas atividades que podem ser feitas, em viagens e em casa,
como jogar bola, brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de empinar pipa e muitas outras. Visitar parques, praças, fazer piquenique, fazer

as crianças descobrirem e/ou interagirem com animais, árvores, fazer
trilhas, ir até museus, planetários e outros espaços que podem ser desconhecidos pelas crianças. Brincadeiras na areia, lama, terra são atividades
que ajudam na parte sensorial das crianças.
Todas essas atividades, devem ser feitas sempre acompanhadas
de seus pais, pois isso, servirá para que quando forem adultos, procurarem desenvolver essas mesmas com seus filhos. O importante é
que haja essas interatividades durante o ano, mas isso, nem sempre
é possível, porém que os pais devem incentivar as crianças a buscarem sempre brincadeiras ao ar livre, sabemos que os brinquedos
eletrônicos são uma tentação e que os amigos e colegas de escolas e
vizinhos, muitas vezes ajudam para essa prática, mas os pais devem
ou deveriam limitar e incentivar as crianças e adolescente a se movimentarem na prática de esportes adequados a cada faixa etária.
O mais importante é que os pais participem ativamente na
vida de seus filhos, criando possibilidades de formarem pessoas
mais saudáveis e mais consciente, para que no futuro possamos
ter pessoas responsáveis, por educarem seus filhos com uma consciência de forma integral, e que procurem organizar suas agendas
para estar mais tempos com os filhos, porque a presença dos pais
na vida das crianças, adolescentes e jovens é muito importante,
para as futuras gerações se desenvolvam de forma sadia e consciente de sua missão dentro da família, sociedade e humanidade.
Que Deus nos ajude a cumprir de forma responsável aquilo que é
delegado por Deus a cada um de nós pais e mães.
UM PRÓSPERO ANO NOVO!

As atividades
e momentos
de famílias em
férias criam
memórias
afetivas nas
crianças, que
as levam para
o resto da suas
vidas.
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Celebração

MARIA, MÃE ACOLHEDORA

Festa da padroeira do
Amazonas reúne fiéis para
homenagear Maria Imaculada
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO E ÉRICO PENA

A

proximadamente 70 mil fiéis participaram da procissão e missa solene promovidas, no dia 8 de dezembro, pela Arquidiocese de Manaus, por meio da Catedral
Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição, encerrando os festejos em honra à Nossa
Senhora da Imaculada Conceição, Padroeira do
Amazonas que iniciaram com o novenário no dia
29 de novembro. O tema desse ano foi “Maria,
mãe acolhedora” e o lema “Acolhei-vos uns aos
outros como Cristo vos acolheu”(Rm 15,7).
A programação do dia iniciou às 7h30 com
a missa na Catedral e às 8h aconteceu a 3ª edição da Cicloprocissão da Imaculada Conceição,
que saiu da Arena Amadeu Teixeira em direção à Catedral, no Centro. No período da tarde
ocorreu o Terço do Ofício de Nossa Senhora e
em seguida a procissão, que saiu da Catedral,
rumo à Av. 7 de Setembro, reunindo milhares
de devotos cantando e rezando pelas ruas Joaquim Nabuco e 10 de Julho, e Avenida Eduardo
Ribeiro. Durante a procissão, Dom Tadeu e Pe.
Marquinho, do alto do carro de som, conduziram e animaram os fiéis. Alguns iam descalços,
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outros vestidos com cores do manto de Nossa
Senhora, tudo como forma de agradecimento,
para pagar alguma promessa ou um simples
ato de devoção à mãezinha imaculada. Entre
eles podemos citar um grupo de mais de 20
pessoas que saíram a pé da comunidade do
Divino Espírito Santo, da Área Missionária Santa Helena, bairro Novo Israel, rumo à Catedral
para de lá participarem da procissão e missa,
uma tradição que iniciou em 2009 e todos os
anos vem se repetindo e atraindo mais adeptos.
“Essa caminhada começou em 2009, por
meio da dona Maria Ribamar, que alcançou a
graça da cura do seu filho e, como agradecimento, caminharia a pé da Comunidade
Divino até a Catedral Metropolitana, e seis
amigos a acompanharam iniciando assim
esta caminhada. Este ano totalizamos 22
pessoas, da comunidade e de outros bairros, que nos acompanharam em quatro
horas de caminhada entre rezas, reflexões e conversas”, disse Marıa do Socorro
Freire, Coordenadora da comunidade
Divino Espírito Santo.

Ao final da procissão, aconteceu a missa presidida pelo Arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani,
concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom José e
Dom Tadeu, Monsenhor Sabino, pelo pároco da Catedral padre Hudson Ribeiro e dezenas de padres. O
arcebispo, em sua mensagem, afirmou que Maria é
um exemplo a ser seguido por toda a humanidade,
pois esse é o sonho de Deus. “Maria é a humanidade
como Deus sonhou. Nós somos convidados a participar deste projeto como Igreja, da qual Maria é mãe
e discípula. Uma Igreja mariana será antes de tudo
uma Igreja acolhedora, onde todos têm lugar, mas
sobretudo aqueles que têm a história marcada pelo
pecado e pela dor. Uma Igreja que vive a gratuidade
nas suas relações transmitindo e vivendo a graça de
Deus nos sacramentos e no anúncio da Palavra... Uma
Igreja mariana não tem medo de perder privilégios,
não tem medo de ser caluniada, não tem medo da
pobreza, porque sabe que nunca lhe faltara a graça
de Deus e a proteção da Imaculada”, destacou.
Logo após a homilia, padre Zenildo Lima foi convidado a ler o decreto de criação das regiões episcopais
Nossa Senhora dos Remédios, dos Navegantes e Aparecida e de nomeação de seus vigários, respectivamente,
Monsenhor Sabino, Dom Tadeu Canavarros e Dom José
Albuquerque, sendo esta uma forma de atuação que
auxiliará o arcebispo no pastoreio da porção do povo de
Deus que está no extenso território que inclui 8 municípios. Cada vigário recebeu das mãos de Dom Sergio o
Plano de Evangelização, resultado da Décima Assembleia Pastoral Arquidiocesana (X APA), e entregaram
alguns dos exemplares aos padres que coordenam os
13 setores, agrupados nestas regiões episcopais.
Outro diferencial que marcou a festa este ano foi
a oração dos fiéis realizada por migrantes de diversas
nacionalidades (venezuelanos, colombianos, haitianos
e indígenas Warao) acolhidos em nossa pátria. Ao final,
Pe. Hudson Ribeiro, chamou bispos e padres que fizeram aniversário natalício e de ordenação presbiteral,
com destaque para Dom Sergio que no dia seguinte, 9
de dezembro, completou 40 anos de sacerdócio. Após o
canto dos parabéns e das felicitações, a celebração foi
encerrada com a bênção do arcebispo.

a

Cáritas promove 8 edição da Feira
de Economia Solidária
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus realizou nos dias 7 e
8 de dezembro, a 8ª edição Feira de Economia Solidária
que, pela segunda vez, aconteceu junto com os Festejos
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, reunindo em
frente à Praça da Matriz, cerca de 50 barracas de pastorais e movimentos da arquidiocese e de projetos de economia solidária que,
das 9h até às 22h venderam seus produtos, entre eles: artesanatos,
confecções, comidas típicas e muitos outros. Além da exposição de
produtos, também houve apresentações culturais de teatro, dança
e artistas locais como: Banda Madrigal Sagrada Família, Kabanos,
Lucilene Castro & Márcia Siqueira, e Coração Azul.
A Feira encerrou a Semana da Solidariedade, realizada pela
Cáritas no mês de novembro, com atividades nas paróquias, áreas
missionárias, escolas e universidades que visam um despertar para
a cultura da solidariedade. Essas atividades consistem em palestras, oficinas, seminários, além de encontros de partilha e troca de
saberes com os grupos que são acompanhados pela Cáritas.
De acordo com Antônio Fonseca, da equipe de coordenação, o
objetivo da Feira de Economia Solidária é “apresentar à sociedade
os produtos oriundos de grupos acompanhados não só pela Cáritas, mas também pelas Pastorais Sociais que produzem artesanatos, alimentos, remédios naturais, produtos da agricultura familiar,
bazar, entre outros, de forma coletiva, partilhando seus saberes e,
sobretudo, construindo uma nova forma de pensar a economia,
baseada nos princípios da solidariedade, buscando assim, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, explicou.
Com toda uma estrutura armada e organizada bem no meio
do centro de Manaus, não demorou muito para chamar a atenção dos turistas, visitantes e transeuntes
que por ali passavam. Com tantas barracas e com
uma variedade de produtos, a parada era praticamente obrigatória e, em pouco tempo o estoque das
barracas foi praticamente todo consumido. Segundo
o diácono Afonso Brito, secretário executivo da Cáritas, o local e a estrutura das barracas fez todo o diferencial para o sucesso do evento, que esse ano contou
com presença da diocese de Coari e de Parintins que
também vieram expor seus produtos.
“Esse ano estamos com uma estrutura melhorada
nas barracas, com balcões e proteção muito melhor
que nos outros anos, sem falar que aqui na praça é
um lugar onde circulam muitas pessoas, a visitação
aumenta e isso gera a possibilidade de maior visualização dos produtos e, consequentemente mais vendas.

Outro aspecto também é
que os produtos aumentaram e se diversificaram,
indo de barracas com todos os tipos de comidas
típicas, até artesanatos
indígenas, como panelas
e travessas de barro que
foram muito bem aceitos. É uma feira alternativa, feita para atender o bom gosto de todos que passam por aqui e
também para dar visibilidade ao trabalho realizado pela Cáritas e
pela Arquidiocese de Manaus”, comentou Afonso.

Participando pela primeira vez

Entre tantos veteranos, sempre há os “marinheiros de primeira
viagem”, como no caso de Linete Farias, da Comunidade São Francisco Mainã, localizado no lago do Puraquequara, que veio expor
seus produtos pela primeira vez na feira e conta que se prepararam
o ano todo. “Nossa comunidade vive de maneira sustentável com a
natureza e todos os produtos que trouxemos foi resultado do que
plantamos ao longo do ano todo, foi uma produção pensada para
esse momento e ficamos felizes com o resultado pois conseguimos
vender praticamente tudo e pretendemos voltar no próximo ano
trazendo não só mandioca, farinha e tucumã, mas também açaí,
guaraná e banana”, comentou sorridente.
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VIDA E FÉ

Adla & Francisco Rodrigues

Exemplo de
que trabalho e
espiritualidade
podem caminhar
lado a lado
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

C

asados há 35 anos, com quatro filhos homens e donos de uma
rede de supermercados com quatro lojas em Manaus e uma no
município de Coari, o casal Adla e Francisco Rodrigues, são um
exemplo de empresários que, mesmo com uma rotina intensa
de trabalho, responsáveis por mais de 500 funcionários e outras
atividades, conseguem tempo na agenda para se dedicarem à obra de
Deus na igreja. Apesar de no início ser difícil, hoje o casal já se adaptou à
rotina de compromissos e não deixam que o profissional atrapalhe o espiritual, muito pelo contrário, até ajuda a ser um meio de resgatar mais
pessoas (e casais) de volta à casa do Pai.
Atualmente, Adla e Francisco fazem parte da equipe 8C de formadores das Equipes de Nossa Senhora (ENS), um movimento da igreja
católica que tem como carisma trabalhar a espiritualidade dos casais,
e também são agentes da Pastoral do Dízimo na Catedral Metropolitana
de Manaus. Ao todo, são 16 encontros por mês das ENS e, aos domingos,
ainda possuem a responsabilidade com a Pastoral do Dízimo na Catedral
– Igreja da Matriz. O início não foi fácil, segundo Adla, em virtude das
responsabilidades do trabalho, o marido relutou um pouco em caminhar
por achar que não teria tempo de dar conta, mas tudo mudou após participarem juntos de um encontro do ECC, em Belém-PA.
“Convidei o Francisco para participar de um Encontro de Casais com
Cristo (ECC) Ecumênico, realizado em Belém, era uma forma de nós comemorarmos os 20 anos de casados. Foi um encontro maravilhoso, uma
coisa que jamais imaginava que existisse. 100 casais de várias religiões
reunidos no auditório de uma Universidade rezando juntos. Quando
chegamos em Manaus estávamos motivados e começamos a fazer parte
do Diálogo de Casais com Cristo e, na sequência, já fomos convidados

12 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JANEIRO • 2019

pelo Pe. Paulo Sobrinho (antigo pároco de N. Sra. do Loreto, Capelania
Militar em São Lázaro) a fazer uma viagem pelas cidades Santas, onde
conhecemos Fátima e outras cidades”, comentou Adla. “Esse foi o ponto
de partida na minha caminhada, pois depois disso minha visão sobre a
igreja mudou e não paramos mais”, completou Francisco.
E foi justamente nesta viagem que eles conheceram um casal que
fazia parte das ENS e que lhes apresentou ao Movimento, no qual estão
fazendo parte há 13 anos. “Na paróquia que frequentávamos (N. Sra. do
Loreto) tinha o dia de adoração e eu gostava de ver os casais rezando juntinhos e, depois dessa viagem que fizemos, acabamos entrando também
nas ENS. Lembro que um dos primeiros orientadores espirituais que as
ENS teve foi Dom José, na época ainda era conhecido como Pe. Zezinho,
pároco da Igreja da Matriz, que nos convidou para trabalharmos na Pastoral do Dízimo, onde estamos até hoje, eu atuando como coordenadora
e Francisco como Tesoureiro”, explicou Adla.
Já nas ENS a missão é contínua com encontros semanais. Além de
serem um casal da equipe de formadores do Setor C, também são Casal
Piloto e Casal Coordenadores de Experiência Comunitária. “São três missões que envolvem formação, no sentido de conduzir ao casal a conhecer
a espiritualidade e dar testemunho de vida”, comentou Francisco.
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praticamente inevitável o movimento interno que acontece na consciência humana, a cada virada de ano, o pensar no futuro. No ambiente corporativo é tempo de analisar indicadores, fazer inventários e executar balanços.
No ambiente artístico, a pergunta predominante nesta
época: “Quais são os seus projetos para o ano novo?”. E
na vida pessoal, como se dá essa inquietação da alma?
Salutar anteceder o pensar no ano novo, refletir sobre o ano que se passou. Fazer uma verificação amorosa
sobre os resultados obtidos na vida frente ao que fora
sonhado. Um primeiro olhar sobre a própria vida seria o
da gratidão. Ser grato por ter o que agradecer. Como faz
bem a alma sentir gratidão. Pessoas felizes experimentam gratidão.
Além da gratidão, o perdão dirigido a si mesmo e aos
outros, é fundamental para uma reconciliação com a própria
história. É preciso ter coragem também de olhar para o caminho percorrido, meditando não somente os momentos de
vitória, mas também os de fracasso, ruminando tudo com
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DESPERTAR O DESEJO DE DESEJAR, DE SONHAR
PARA QUE O AMANHÃ SEJA UM HOJE BEM MELHOR
olhar da fé para tirar algum ensinamento. A fé faz com que na vida
tudo se torne ensinamento. Se através do livre arbítrio, o ser humano
pode escolher algo que o faz sofrer, também pelo livre arbítrio, pode
tirar do sofrimento um ensinamento. Qualquer ensinamento recolhido
dos fracassos ecoa como promessa de futuras vitórias.
Quando se tem a coragem de olhar pra vida que viveu com essa
liberdade interior e respeito, a história pessoal é honrada, não somente
pelos êxitos, mas também pelas quedas ao longo do caminho. Mas para
tal compreensão é preciso fazer o exercício da auto compaixão, perdoar
a si mesmo e aos outros, pedir perdão e não carregar culpas paralisantes e sabotadoras, mas reequilibrar-se a cada tropeço buscando a paz
interior. Vale lembrar que a vida é uma escola e que, portanto, tudo na
vida quando bem acolhido e passado pelo crivo da consciência, à luz
da fé, até mesmo, os tropeços tornam-se vias para o amadurecimento
humano. Feito esse movimento inicial de olhar pra traz com gratidão e
autocompaixão, é preciso olhar para frente, traçar metas, sonhar. Despertar o desejo de desejar, de sonhar para que o amanhã seja um hoje
bem melhor. Na virada de ano, não basta apenas sonhar, fazer planos. É
preciso ir à luta para tornar o sonho, o desejo em realidade.
Papa Bento XVI ao falar sobre a esperança disse: “Quem tem
fé, tem futuro”. A fé nada nos tira, nos dá tudo, diz o Pontífice.
Quem tem fé é otimista. Otimismo aqui entendido como reconhecimento de uma realidade adversa, porém sempre com a disposição para lidar com ela e dela tirar algum proveito. É imprescindível
definir metas na vida, para que possam ser mensuradas, e que por
meio delas se possa experimentar as alegrias que se sente quando
o que fora planejado, tornar-se uma realidade. É preciso correr em
direção à meta, assim diz o apóstolo Paulo na Carta aos Filipenses.
Não se pode ser refém do passado e tampouco iludido com o
futuro incerto. É preciso ter os pés no chão para caminhar rumo à

vitória. É preciso querer chegar ao destino curtindo também a jornada. E somente curte a jornada quem vive o presente como uma
dádiva. Não existimos fora do tempo presente. É nele que os sonhos ganham forma e tornam-se realidade. Para viver o presente
com autenticidade requer engajamento, comprometimento com
aquilo que se faz aqui e agora. Uma entrega total de si mesmo ao
que faz, simplesmente, com o propósito de dar o melhor de si em
prol de uma causa enobrecedora da alma, enche-a de significado
e gratificação à vida.
Em síntese, para que este novo ano seja o melhor ano de nossas vidas, é preciso primeiro buscar o autoconhecimento, que passa pela atitude primeira de honrar a própria história que se viveu.
Em seguida, traçar planos para o futuro que se espera viver, não
somente objetivando o bem-estar para si mesmo, mas também
para os outros. Quando a busca da felicidade é só para si, o risco de
cair no abismo do egoísmo é quase certo.
Por fim, não desprezar o momento presente. Para se viver feliz
no presente, a entrega pessoal é chamada a ser plena, com muita
coragem, muita determinação, força de vontade, garra e foco no
chamado que a vida faz a cada instante. Quando o que se faz é feito com amor, o resultado sempre vem e a vitória é certa, de uma
modo ou de outro, ela sempre acontecerá na vida daquele que pela
fé perseverar até o fim. Então, que venha o ano novo, com todas as
suas alegrias e tristezas, dores e esperanças, amores e desencantos. Nada de sucumbir-se ao medo que paralisa a alma e dissolve
os sonhos. E que a postura pessoal frente a tudo isso, seja a de um
valente guerreiro que não foge a luta, reconhecendo a guerra, jamais desanimando, e sempre disposto a levantar dando a volta por
cima, como um eterno aprendiz, a recolher todos os ensinamentos
e através deles buscar fazer de 2019 o melhor ano de nossas vidas!
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SÍNODO

O

JESUÍTAS BRASIL

Serviço Jesuíta a
Migrantes e Refugiados
(SJMR), em Manaus

PE. LUIS MIGUEL MODINO

uvir as vozes dos povos da Amazônia, esse é o desejo do Papa
Francisco em relação ao Sínodo
para a Amazônia. Dentro desse
processo, aconteceu no Centro de
Treinamento Maromba, da Arquidiocese de Manaus, a Assembleia Pré-Sinodal do Regional Norte
1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com
representantes da Arquidiocese e todas as dioceses
e prelazias.
Quando a gente escuta, a gente se enriquece
com a partilha de experiências que recolhem a vida
presente em nossa sociedade e em nossa Igreja.
Por isso, podemos dizer que o processo sinodal,
está sendo muito fecundo dentro do trabalho
evangelizador, nem só na Amazônia como para a
Igreja Universal.
A sinodalidade nos leva a descobrir aquilo
que as pessoas e a própria Igreja precisam: identificar os perigos, as ameaças e caminhar juntos
na mesma direção, pois como Igreja não podemos continuar caminhando isolados diante dos
desafios que estão surgindo no horizonte. Nesse
sentido, o Sínodo gera novas possibilidades, novas perspectivas nas pessoas, que se sentem escutadas, descobrindo que sua voz é importante.
Mais uma vez somos chamados a ser Igreja
em saída, a estarmos presentes como cristãos
e cristãs numa realidade social que precisa de
nós e nos diz que como Igreja não podemos ficar presos dentro dos templos. Nesse sentido, a
Assembleia Pré-Sinodal levou a refletir sobre o

16 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JANEIRO • 2019

modelo eclesial que pode surgir do Sínodo, fazendo realidade novos caminhos para a Igreja e
para uma ecologia integral.
Os participantes da Assembleia deixaram claro
que a Igreja da Amazônia sonha ser ousada, profética, dialogal, inclusiva, pobre, solidária, mística,
em saída. Uma Igreja com uma liturgia inculturada, que dá valor à religiosidade popular e mariana,
promove o diálogo inter-religioso, desde a escuta
e a teologia indígena. Uma Igreja com novos paradigmas de comunicação, com protagonismo social
e eclesial dos leigos, que querem ser formados,
das mulheres, dos atores nativos, da Vida Religiosa
e missionária, com capacidade de acolhida e diálogo intercultural, leveza estrutural e incremento
da vida das comunidades. Junto com isso, é uma
Igreja que insiste na ministerialidade, aumentando
os ministérios existentes, promovendo o diaconato
permanente e as diaconisas, o ministério da presidência eucarística, para homens e mulheres, e
ministérios a partir das culturas locais.
Muitos desses elementos foram recolhidos
em uma carta, com a qual a Assembleia Pré-Sinodal quer envolver toda a Igreja do Regional naquilo que está sendo vivido e refletido no processo sinodal, um novo instrumento que quer que a
Amazônia não tenha fim. Isso tem sido confiado
nas mãos dos bispos presentes, que participarão
do Sínodo como padres sinodais, enviados pela
Assembleia como porta-vozes de toda a vida
recolhida na Terra Santa Amazônica e nos povos
que nela habitam.

O Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados
– SJMR iniciou oficialmente as suas atividades
na cidade de Manaus, no dia 1 de outubro. O
escritório está localizado na sala 7, do Centro
de Formação da Arquidiocese de Manaus – CEFAM, e presta o seu serviço em cooperação com
a Cáritas e a Pastoral dos Migrantes. O atendimento do escritório está voltado para inserção
e integração laboral dos migrantes e refugiados, sobretudo àqueles que chegam do fluxo
da migração venezuelana. As atividades acontecem de segunda a quinta, de 8h às 14h, para
atendimento ao público, e as sextas o tempo é
dedicado a reuniões internas e planejamento.
A Equipe do SJMR Manaus é composta
pela leiga Larissa Almeida, a assistente social
que coordena as ações em rede e sensibiliza
as empresas para contratações de migrantes
e refugiados, além de responder por este
serviço dos jesuítas na cidade e Ir. Deivison
Lima, SJ, que faz a escuta e triagem dos
atendimentos diários e agendamentos. Os
dois contam ainda com a colaboração de três
estagiários, sendo dois de serviço social que
fazem o atendimento direto aos migrantes e
um estagiário de administração que auxilia
nas rotinas cotidianas do escritório.
No primeiro mês de funcionamento o
SJMR Manaus atendeu 130 pessoas, cadastrou 182 currículos, visitou mais de 20 empresas nos ramos de turismo e hotelaria, comércio e serviço, além de Escolas de Idiomas.
Fez 7 encaminhamentos diretos para vagas de
empregos, 10 indiretos e efetivaram 3 pessoas
no mercado de trabalho. Um passo também
importante dado pelo SJMR na cidade é ter
se tornado membro do Comitê Intersetorial de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção aos Refugiados e Migrantes do
Amazonas, tendo em vista que isso colabora
para um serviço mais integral e humanizado.

MISSÃO

MÍSTICA E ESPIRITUALIDADE INACIANA

Exercícios
Espirituais
PE. INÁCIO LUIZ RHODEN, SJ

O

Papa Francisco nos lembra que Santo
Inácio de Loyola costumava iniciar
processos e acompanhá-los para
ordenar a vida reta e puramente a
serviço de Deus e do próximo. O verdadeiro processo do discípulo missionário bem
iniciado e acompanhado requer discernimento
e sabedoria. Isso implica acima de tudo confiança em Deus, nos demais e em si mesmo.
Como jesuítas somos colaboradores da mesma
missão de Cristo. Uma de nossas missões é oferecer a possibilidade dos Exercícios Espirituais.
Assim sendo, oferecemos essa possibilidade
com o retiro que se realizará de 2 a 10 de fevereiro de 2019, cujo tema seguirá a proposta
do Documento de Aparecida. “A formação dos
discípulos missionários precisa articular fé e
vida e integrar cinco aspectos fundamentais: o
encontro com Jesus Cristo; a conversão; o
discipulado; a comunhão; a missão.”
Queridos irmãos e irmãs, queremos aprofundar juntos a importância da espiritualidade
em nossa vida de discípulos missionários, filhos e filhas de Deus. A mística e a espiritualidade são prioridades do nosso peregrinar nos
caminhos de Deus. É necessário tomar consciência da realidade da nossa vida.

Os Exercícios Espirituais proporcionam
uma autêntica experiência espiritual que é
fruto da graça divina que encontra o espírito
humano acolhedor com o coração livre e confiante. O ser humano como espírito finito e liberdade acolhedora, ou seja, o coração aberto,
movido pela graça e pela coragem para saber
silenciar e escutar, ultrapassa-se em direção a
Deus, que é espírito infinito e liberdade plena.
Por esta expressão "Exercícios Espirituais"
entende-se qualquer modo de examinar a
consciência, meditar, contemplar, orar vocal
ou mentalmente, e outras atividades espirituais...(EE 1).
O Ator principal nos Exercícios é o próprio
Espírito Santo, que, no tempo privilegiado da
graça, leva o exercitante, através de uma catarse progressiva e interna, para o encontro
pessoal com o Deus Vivo.
Santo Inácio ordena sua vida para em tudo
amar e servir: “Tudo para a maior glória de
Deus”. Sabendo que a maior glória de Deus se
traduz em maior vida para toda a criação. Hoje
podemos dizer que cuidar da casa comum é dispor-se integralmente para “em tudo amar e servir, com gratidão e alegria”. Encontrando Deus
em todas as criaturas e toda a criação em Deus.

SUGERIMOS LEVAR SEMPRE EM CONTA
TRÊS PASSOS INDISPENSÁVEIS:

1
2
3

Onde estou? Como me sinto? Feliz ou triste?
Realizado ou não? Em paz interior ou angustiado, nervoso e impaciente?
Aonde quero ir? Onde quero chegar? Como
alcançar uma vida feliz e com sentido?

Qual é o melhor meio para chegar ao fim de-

sejado? Que caminho percorrer? De quais meios
posso dispor para vencer a distância que me
separa do fim almejado, isto é, vida feliz? Como
superar os obstáculos que me separam do bem
que quero alcançar, abraçar marcado por um
real encontro feliz com o Criador de todas as coisas e assim viver com sabor de plena realização?
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ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE ponta negra

SERVIÇO E FRATERNIDADE PARA
REAVIVAR A FÉ E A ESPERANÇA NA
CONSTRUÇÃO DO REINO DE DEUS
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ADRIANA RIBEIRO
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da Sa
Francisco. Cientes disso, os padres palotinos que atuam na Paróquia Nossa Senhora Rainha dos
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atuação
e
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em
outros
Evangelista
oa Francisco
E
Sãobairros
Francisco
São Vicente
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de Assis São Francisco
nessasde
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também precisava ser assistido pela Igreja e os padres palotinos encararam esse Pallotti
Assis
São Vicent
São
desafio, seguindo as orientações de seu fundador, São Vicente Palotti, que dizia
queVicente
a Boa Notícia
ncisco
São Francisco de Assisde Assis
São Vicente Palotti
devia ser levada a todas as pessoas.
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Aos
poucos
as
comunidades
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foi
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e
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foi
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minho. Assim surgiu a Área Missionária Ponta Negra (AMPN), oficialmente formalizada em outubro
Pallotti
de Assis
Pallotti
de 1997. Mas antes disso, no início da década de 80, o serviço de evangelização já era feito, tendo a
Nossa Senhora da Saúde

São João Evangelista

N

“Rainha” como “madrinha” e os padres Celestino Ceretta, Arlindo Schneider, Antônio Dalla Costa e
Belino Piovesan como missionários desbravadores.
o trabalho, chegaram as Irmãs de Santa Catarina de Alexandria. As pioneiNossa SenhoraEm 1988, para reforçar
NossaPaulina
Senhora
ras foram as irmãs Clementina
Schneider e Lúcia Íris Schroeder.
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da
Boa
Esperança
Atualmente,da
a ÁreaBoa
Missionária
Ponta
Negra é composta por dez comunidades: Nossa
Senhora Clara
Esperança
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Santa
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bons frutos na AMPN os serviços do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, a
deCristo.
Assis
Infância e Adolescência Missionária e o Encontro de Casais com
Visitas aos enfermos, confissõesde Assis
e celebrações são organizadas continuamente.
Garra e determinação não faltam ao povo que leva adiante o trabalho de evangelização na AMPN.
Ao longo dos anos de caminhada, construiu o Centro de Formação Pastoral e Social (Cefopas), localizaSão Felipe
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Pastoral, que funciona duas vezes por semana (quarta e quinta-feira), das 19h às 21h, de março a
novembro;
e instituiu em seu calendário de atividades a Festa das Comunidades, comemorada
no dia
Santo Ago
São
Filipe
Santo Agostinho
12 de outubro.
São Filipe
Em sua assembleia pastoral, realizada em novembro de 2018, a evangelização das famílias e da
Santo Agostinho
Santo Agostin
São Filipe
juventude foi escolhida como prioridade para o trabalho na AMPN, seguindo as recomendações da X
Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA). Colaboração, serviço e fraternidade, animam o povo catórina
São Tom
Santa Catarina
lico que atua nas comunidades da área, reavivando a fé e a esperança na construção do Reino de Deus.

Santa Catarina de Alexandria
Tomé
dria
de Alexandria
Santa Catarina
de Alexandria
Sobre o Pároco
a Catarina
Pe. Glaci Telmo Buriol, nascido em Caiçara,
RS, é sacerdote palotino ordenado em 8 de
exandria

São Tomé

São Tomé

dezembro de 1980, oriundo do Seminário São
José, em Faxinal do Soturno, RS e Seminário
Menor Rainha dos Apóstolos, Vale Vêneto, RS.
Foi empossado pároco da AMPN no dia 4 de
março de 2018. Pe. Celestino Ceretta, natural
de Sobradinho, RS, padre palotino ordenado
em 1972, é o vigário paroquial da Área.

Foto Érico Pena

missas e atendimento
Nossa Senhora da Boa Esperança
Sábado, às 19h
Nossa Senhora da Saúde
Domingo, às 8h
Santa Catarina de Alexandria
Domingo, às 19h
Santa Clara
Domingo, às 8h e 19h
Santo Agostinho
Domingo, às 19h

São Felipe
Domingo, às 18h
São Francisco
Domingo, às 8h e 17h
São João Evangelista
Sábado, às 19h30
São Tomé
Domingo, às 8h
São Vicente Palotti
Domingo, às 8h

Para consultar os endereços acesse https://arquidiocesedemanaus.org.br/paroquia/area-missionaria-da-ponta-negra/
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CULTURA

TEXTO E FOTOS. ÉRICO PENA

D

urante 15 anos, a Paróquia Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos, localizada no Conjunto
Dom Pedro, Setor Alvorada, realizou no período de 6 a 13 de janeiro, o Oitavário da Epifania. São oito dias de celebração com muita oração
pelas famílias, pela paz no mundo e união de todos
os povos, tendo a cada celebração, um padre diferente convidado para presidir a celebração junto com os
fiéis vindos de várias comunidades, paróquias e áreas
missionárias da Arquidiocese de Manaus.
“Meu projeto era fazer um Oitavário que representasse os cinco continentes, com cinco cores
diferentes e cinco equipes de trabalho. Cada dia
seria um continente diferente e, para completar
os oito dias, incluímos o Brasil, o Amazonas e Manaus. Assim íamos abraçar o mundo inteiro, sendo que a cada dia era um tema diferente, cada dia
uma congregação diferente para que pudéssemos
conhecer o seu carisma. E assim tem sido ao longo
dos anos durante a Festa da Epifania do Senhor, já
tivemos celebração do Oitavário com a participação de quatro bispos até”, comentou dona Deise.
A partir deste ano, o evento passará a acontecer
na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no bairro da
Glória, também sob a responsabilidade de padres
Palotinos, sendo que em 2019 terá como tema "Epi-

fania: Manifestação do Senhor no Rosto Alegre da Juventude" e lema "O Sim da Juventude ao Projeto do
Pai". De acordo com Deise, a ideia é tornar o Oitavário
itinerante e percorrer as igrejas que tem a espiritualidade de São Vicente Pallotti.
“O Oitavário já completou 15 anos, já está
pronto para sair de sua casa e visitar outras paróquias palotinas, pois a ideia é fazer esse revezamento e depois poder ser realizada também em
Nossa Senhora de Fátima e Área Missionária Ponta
Negra. Aqui no bairro do Dom Pedro, continuará
apenas a caminhada pela paz, que também faz
parte da programação do Oitavário e é realizada
no dia 1º, com saída às 17h da praça em frente à
Cavalaria”, explicou dona Deise.

A origem da celebração
O Oitavário da Epifania é uma
celebração que foi instituída por São
Vicente Pallotti, um padre que nasceu
em Roma em 1795 e tinha como ideal
criar um movimento apostólico de
todos os batizados da Igreja, por isso
fundou em 1835, uma comunidade de
padres religiosos e leigos chamada de
União do Apostolado Católico.
Com isso, o objetivo de Pallotti era
celebrar a unidade da fé católica na
diversidade e o Oitavário da Epifania,
uma espécie de missão popular que
acontecia em Roma, de 6 a 13 de janeiro de cada ano, se tornou a expressão celebrativa de seu Apostolado Católico, considerando a Epifania como a
festa da vocação cristã dos povos.
No Brasil, a primeira cidade a celebrar o Oitavário da Epifania foi Manaus, por meio da leiga Deise Barros,
vice-presidente da União do Apostolado Católico do Brasil, que idealizou
a realização depois de conhecer a
história de São Vicente Palloti. Segundo ela, após alguns dias de muita
oração pedindo discernimento, ela
apresentou ao pároco da época um
projeto muito ousado de como seria
a celebração do Oitavário, de forma
que envolvesse a missão e a união de
todos os povos.
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JUVENTUDE

Formação, oração e adoração

Congresso reúne novas
comunidades católicas em Manaus

U

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

nidade na Santidade foi o tema do 1º Congresso Novas Comunidades, realizado nos
dias 1 e 2 de dezembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Av.
Constantino Nery. O evento reuniu cerca
de 18 Comunidades Católicas, dentre as já
iniciadas e os grupos que ainda estão em
processo de discernimento, sendo duas do
município de Parintins. Ao todo, foram quase 500 pessoas que, no decorrer de dois dias
puderam participar de vários momentos de
oração, animação, formação, pregação, workshops com diversas oficinas, além da missa
que, no primeiro dia foi presidida pelo bispo
auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros.
O evento também contou com a presença
de Aluízio Nóbrega, Coordenador Nacional das
Novas Comunidades, e Cleston Hudson, Coordenador das Novas Comunidades da Região
Norte. De acordo com Leonardo Lucas Medeiros, da equipe de coordenação do evento, o
objetivo do Congresso foi unir todas as comunidades como se fossem uma só, tanto as mais
antigas como as que estão iniciando, com o
intuito de se ajudarem, caminhando unidas.
“O tema do Congresso é “Unidade na
Santidade” e lema “Ser Sal da Terra e Luz do
Mundo”, e esse encontro é o “ponta pé” inicial
para se unir, ajudar e dar suporte às novas
comunidades que estão começando, ajudando a discernir os carismas. Por isso, que a
temática das formações é voltado para o pú-
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PALAVRAS DO BISPO

blico novato e para os antigos também, que
estão se conhecendo num clima de muita
amizade, desfrutando de vários momentos
inclusos na nossa programação, como por
exemplo nas nossas oficinas oferecidas com
temas envolvendo desde espiritualidade até
as regras e estatutos das novas comunidades”, explicou Leonardo.
Para o coordenador nacional Aluízio,
vindo da Comunidade Face de Cristo, em
Fortaleza (CE), e com mais de 30 anos de
experiência em comunidades, o evento é
um marco que vai promover a unidade que
as comunidades estão precisando. “Nesses
dois dias eu pude presenciar que houve
uma abertura muito grande para que a ação
do Espírito Santo pudesse agir, e como as
pessoas ficaram felizes de conviver com os
outros carismas e, ao respeitar e valorizar o
carisma do outro, nós estamos valorizando a
ação de Deus. Nesses meus 36 anos de caminhada, já visitei vários estados e vemos
a graça de Deus acontecendo e aqui não foi
diferente”, comentou o formador.

O primeiro dia do encontro que reuniu pela
primeira vez as comunidades católicas em
um só lugar, finalizou com a celebração
presidida pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu
Canavarros. Em sua homilia, o bispo falou
da importância das novas comunidades,
que muitas vezes nascem em lugares onde
a igreja não chega e que ensinam a amar.
“Você que participa de alguma comunidade, o seu amor aumentou e você melhorou
a sua forma de amar, mas é preciso transbordar e é aí que a santidade começa a
brotar. E quem é o seu exemplo de amor se
não aquele que é o Caminho, a Verdade e a
Vida”, disse Dom Tadeu.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Nesta edição o Frei Faustino
nos conta a Parábola da

ovelha perdida.

Vamos ler juntos?

Se alguém tem 100 ovelhas e perde uma...
Será que não deixa as 99 no campo para ir
atrás da ovelha que se perdeu?
E quando a encontra, com muita alegria
a coloca nos ombros. Quando chega em
casa, reúne amigos e vizinhos, para dizer:
"Alegrem-se comigo! Eu encontrei a minha
ovelha que estava perdida!".
Da mesma maneira haverá mais alegria no
Céu por um só pecador que se converte,
do que por 99 justos que não precisam de
conversão.

Vamos refletir juntos?
O que Jesus nos ensinou com essa
parábola?

Ajude o bom pastor a encontrar a sua
ovelha perdida

Responda dentro da ovelha: quem são as ovelhas
perdidas nos dias de hoje? Ao lado da ovelha,
responda: quem é o nosso pastor?

J
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GIRO PASTORAL
DOM TADEU CANAVARROS ORDENA NOVO PADRE SALESIANO
TEXTO E FOTO PASCOM SÃO JOSÉ OPERÁRIO LESTE

No dia 7 de dezembro de 2018, às 19h, aconteceu na igreja matriz
da Paróquia São José Operário-Leste, a Ordenação Presbiteral do padre
José Tran Thai Hoang, da congregação Salesianos de Dom Bosco (SDB).
A celebração foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Edmilson
Tadeu Canavarros e em sua homilia enfatizou a nova missão do neosacerdote em favor dos jovens necessitados.
Participaram da solenidade familiares vindo do Vietnã, amigos,
família salesiana, religiosas e religiosos de outras obras salesianas e
paroquianos. O Pe. José Tran, ao final usou algumas palavras de Dom
Tadeu e disse que sua missão foi em favor da juventude afastada e que
veio de um país do outro lado do continente para essa grandiosa missão
na Amazônia, agradeceu a todos os que ajudaram neste processo até
aqui. Em seguida todos foram convidados para um coquetel servido à
comunidade e um jantar especial no Salão Paroquial Dom Bosco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
HOMENAGEIA PADRE PELOS 10
ANOS À FRENTE AO SANTUÁRIO SÃO
JOSÉ OPERÁRIO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO VIVIAN MARLER

O padre salesiano João Benedito da
Cunha Alves foi homenageado na manhã do
dia 7 de dezembro, em uma sessão especial,
na Assembleia Legislativa do Amazonas
(ALEAM) pela sua atuação durante 10 anos
à frente da Paróquia e Santuário São José
Operário, localizada no setor Centro Histórico
da Arquidiocese de Manaus. A solenidade
foi realizada no Auditório Belarmino Lins
e contou com a participação de religiosos,
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amigos e representantes do poder público. De
acordo com o deputado Luiz Castro, propositor
da homenagem, este foi um reconhecimento
ao trabalho do padre João, que é missionário
salesiano e está partindo para uma nova
missão, sendo esta um forma de agradecer
pela atuação em Manaus.
Para o padre João Benedito, o sentimento
é de gratidão pela homenagem. “Essa
iniciativa do deputado Luiz Castro, e dos
demais parlamentares da casa, foi uma
demonstração de carinho pelo trabalho
realizado por religiosos e civis que estão
a serviço do bem do povo”, destacou o
padre que é natural do Estado do Pará, mas
que sempre teve o desejo de conhecer o
Amazonas, vindo a primeira vez há 18 anos
para este estado que considera muito especial,
um presente de Deus para os que aqui vivem.

MISSA MARCA CONFRATERNIZAÇÃO DOS
MOVIMENTOS E COMUNIDADES DE VIDA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de gerar um momento de
descontração e união, foi realizada na noite de 5 de

dezembro uma confraternização dos Movimentos e
Comunidades de Vida da Arquidiocese de Manaus.
O evento começou com a celebração presidida pelo
bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, no auditório
Mãe Paula, no Centro de Formação da Arquidiocese
de Manaus (Cefam), seguida de um jantar com
sorteio de brindes.
Segundo a coordenadora, Sônia
Nunes, atualmente existem cerca de 30
comunidades de vida e movimentos eclesiais
da Arquidiocese de Manaus e esse encontro
foi o momento de confraternizar. “Esse
momento foi feito com a colaboração dos
movimentos e estamos muito felizes com
o acompanhamento de Dom Tadeu, nosso
diretor espiritual, que presidiu a missa
onde pudemos agradecer todas as bênçãos
recebidas no ano e nada melhor do que fazer
isso se confraternizando”, disse Sônia.

LEIGA FAZ CONSAGRAÇÃO COM
PROFISSÃO DE FÉ DURANTE
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

ENCERRAMENTO DO ANO NACIONAL
DO LAICATO NA ÁREA MISSIONÁRIA
CIDADE DE DEUS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, celebrou na tarde
do dia 2 de dezembro, a missa solene
em que Francinete Alves Moreira fez a
sua profissão de fé de Leiga Consagrada,
vivenciando os conselhos do Evangelho
na família, na igreja e na sociedade em
geral. A celebração foi realizada na igreja
matriz da Área Missionária Nossa Senhora
dos Navegantes, situada na Rua da Paz,
S/N, bairro Mauzinho – Setor Maria Mãe
da Igreja, contando com a participação do
diácono responsável, Armando Borges, e com
a presença de familiares e amigos da nova
Leiga Consagrada a Deus.

Cerca de mil pessoas, provenientes
das 11 comunidades que compõem a
Área Missionária Cidade de Deus (AMCD)
participaram no dia 2 de dezembro, da Festa
de encerramento do Ano Nacional do Laicato.
O evento contou com a presença do bispo
auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros,
e aconteceu na Comunidade Santo Antônio,
que recepcionou alegremente as demais
comunidades que chegavam ao local, para
participarem de uma vasta programação que
se estendeu durante todo o dia, começando
às 7h30 com o café partilhado e finalizando às
16h com a celebração presidida pelo pároco,
Frei Francisco Areque.
No roteiro da programação estavam
incluídos também apresentações, dinâmicas,
além dos momentos de louvor, adoração
e reflexão, tudo realizado num clima de
muita paz, harmonia e confraternização

entre os membros das comunidades que
compareceram. Após o café da manhã, o
apresentador e animador Adanildo Leão, um
dos coordenadores do evento e pertencente
à Comunidade Menino Jesus, deu as boas
vindas a todos e ao bispo, depois Frei Areque
convocou a equipe de coordenação de cada
comunidade para se dirigir ao centro da
quadra e os apresentou ao Dom Tadeu. “Estes
são pastores e pastoras, essas são as pessoas
responsáveis pelo dinamismo, pela vitalidade
da comunidade. Eles trabalham, se doam e
responderam à vocação e, nesse momento,
eu tenho a alegria de entregá-los ao senhor”,
disse Frei Areque.
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ARCEBISPO FAZ DEDICAÇÃO DA IGREJA E ALTAR DA IGREJA N. SRA. DO BOM PARTO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na noite de
30 de novembro, a celebração toda especial
do rito da dedicação do altar e entronização
da Relíquia de Santa Gemma Galgani. A
solenidade foi realizada na Comunidade Nossa
Senhora do Bom Parto, pertencente à Paróquia
Santa Cruz – Setor Alvorada, concelebrada
pelo pároco, Pe. Celso Ferreira; e pelos padres
convidados, Pe. Paulo César Ferreira, pároco
de Nossa Senhora das Graças e Pe. Hercules
Lima, responsável pelas atividades pastorais na
Missão do Tarumã-Mirim.
A celebração foi dividida em quatro partes:
1ª. Entrada na igreja, seguido da bênção para
aspergir sobre o povo e o templo; 2ª. Liturgia

da Palavra; 3ª. Rito de dedicação com o canto
da ladainha de todos os santos, depositação
da relíquia de Santa Gemma Galgani, prece
de dedicação, unção sagrada do altar e da
igreja com o santo óleo da Crisma, incensação
e iluminação do altar e da igreja; e a 4ª. parte
foi o rito Eucarístico, parte principal da santa
missa, aonde Jesus se faz presente e dá-se
como alimento, sendo concluída pela bênção
da nova capela do Santíssimo Sacramento,
realizada pelo Pe. Celso.
“O altar é o centro das nossas
celebrações, é o próprio Cristo e sinal
de aliança com Deus, local de sacrifício
e holocausto a Deus, por isso tem que
ser de pedra, fixo, irremovível. No
antigo testamento, o altar é sinal de
permanência de Deus com o povo. No

novo testamento o altar é Cristo, significa Jesus e por
isso o altar é consagrado, porque no altar se consagra
o pão e o vinho, é um lugar sagrado, feito de pedra e
irremovível, tendo um local de destaque no templo.
E a igreja consagrada, é o sinal desta presença de
Cristo ressuscitado no coração da comunidade”, disse o
arcebispo durante a homilia.
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GIRO PASTORAL
FUNDAÇÃO DA COMUNIDADE
SEMENTE DO VERBO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 7 de dezembro, aconteceu a missa
que marcou a fundação da Comunidade
Católica Sementes do Verbo em Manaus.
Presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani, a celebração foi
realizada na Casa Maria de Loreto, localizada
na AM-010, Km 26 e contou com a presença
do bispo emérito, Dom Mário Pasqualotto
e demais padres da Fazenda Esperança.
Também estiveram presentes membros de
outras comunidades de vida já existentes e
do casal fundador, Georges e Marie-Josette
Bonneval, franceses que vivem no Brasil há
15 anos e que vieram de Palmas, realizar
todos os procedimentos necessários para
a implementação de mais uma “filial” da
comunidade.

REALIZADA A 4a EDIÇÃO DA FESTA
EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO DOM DA
AMAZÔNIA

São José, presidida pelo pároco Pe. Wilson
Ribeiro, SDB. Em seguida houve arraial festivo
com a venda de comidas típicas, guloseimas,
espaço literário, mostra e venda de artigos em
artesanato e mostra fotográfica com stand de
fotografia de Valter Calheiros.
A festa teve como preparação, o
tríduo, onde foi abordada a importância
da Amazônia e suas riquezas, tendo como
instrumento base, o documento preparatório
do Sínodo para a Amazônia que acontecerá
em outubro de 2019, sob o tema “Amazônia:
novos caminhos para a igreja e para uma
ecologia integral”.

BISPO AUXILIAR REALIZA ENVIO
E REENVIO DE MINISTROS DA
AMICOM

INFORMAÇÕES E FOTO RAFAEL BRITO

A Área Missionária Imaculado Coração
de Maria (AMICOM), situada no bairro
de Santa Etelvina – Setor Padre Ruggero
Ruvoletto, celebrou no dia 2 de dezembro, o
envio e reenvio dos Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão e da Palavra.
Foram enviados ao todo 16 Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão,
dentre esse número, dez também atuarão
como Ministros da Palavra. A Celebração foi
presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus,
Dom José Albuquerque, concelebrada pelo
Pároco Padre Alejandro Gollaz – Missionário
de Guadalupe.

INFORMAÇÕES E FOTO RENAN PINHEIRO
– PASCOM SÃO JOSÉ OPERÁRIO LESTE

A igreja matriz da Paróquia São José
Operário Leste (PSJOL) realizou, no dia 1 de
dezembro, a 4ª edição da Festa em ação de
graças pelo dom da Amazônia, com o tema
“Amazônia, berço da fé, rincão da vida”. O
evento teve início com a novena do padroeiro
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CNBB

O grande potencial do turismo
no Brasil e a fé que move o
turismo religioso
FONTE CNBB

As férias estão aí, esse é o período de interromper a rotina, arrumar as malas e curtir um
bom descanso. Se a ideia é fugir das preocupações e da correria do dia a dia, o planejamento
é fundamental.O Ministério do Turismo estima
a realização de 75,5 milhões de viagens entre
dezembro deste ano até fevereiro de 2019. O
resultado é cerca de 2% maior em relação aos
números do verão passado. A Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) também
projeta crescimento nas vendas em percentuais
entre 18% e 20% no mesmo período.
Em várias localidades do nosso país é possível o viajante encontrar roteiros do turismo religioso. Roteiros que passam por localidades que
são referências de oração e de fé. “A Pastoral do
Turismo da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) com sua espiritualidade, formação e serviços se empenha na organização e desenvolvimento das atividades evangelizadoras
nas suas mais variadas dimensões e desafios”,
destaca o bispo auxiliar de Belém (PA) e referencial da pastoral do Pastoral do Turismo da
CNBB, dom Irineu Roman.Em tempos de vacas
magras, já quem não tem como viajar, o jeito
é reorganizar a agenda e aproveitar o descanso no seu estado mesmo. O Brasil tem muito a
oferecer e pode ser um destino incrível se você
souber curtir a sua cidade como um ponto turístico. Essa dinâmica reserva sempre lugares
incríveis para serem descobertos.
É nesse caminho que nos deparamos com o
turismo religioso. São igrejas, mosteiros e santuários que recebem anualmente milhares de turistas.
Exemplo disso é a Basílica Nacional de Aparecida,
em São Paulo (SP), maior santuário mariano do
mundo, Santuário de São Francisco das Chagas, em
Canidé (CE); a Basílica Santuário Nossa Senhora de
Nazaré, em Belém (PA); Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno – Trindade (GO).

MOVIMENTO TERÇO DOS HOMENS
REALIZA O 9º ENCONTRO NA PARÓQUIA
N. SRA. PERPÉTUO SOCORRO

Leitorato, primeiro grau ministerial para o
serviço na igreja, realizado na Catedral Nossa
Senhora da Conceição (igreja da Matriz),
concelebrado pelo pároco Pe. Hudson Ribeiro,
tendo a presença de diáconos, amigos e
familiares. Na ocasião, também foi lembrado
o dia de Santa Cecília e dado a bênção aos
músicos e artistas.

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO MANUEL MIRANDA E PASCOM N. SRA.
DO PEPÉTUO SOCORRO – EDUCANDOS

Cerca de 1500 homens, participaram
na noite de 29 de novembro, da missa que
celebrou o 9° Encontrão do Terço dos Homens,
realizada na Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro – bairro Educandos, Setor
Maria Mãe da Igreja. A celebração foi presidida
por Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Manaus, concelebrada
pelo pároco, Pe. Amarildo Luciano; pelo
padre Hércules Lima, diretor espiritual do
movimento, e demais padres convidados.
De acordo com Manoel Miranda,
Coordenador Regional do Terço dos Homens,
o evento também contou com a participação
de representantes do movimento vindos
de outros municípios para participar do
encontrão. “Vieram três ônibus de Manacapuru
e um de Presidente Figueiredo. Foi um evento
muito bonito, lotamos a igreja e praça em
frente dela também ficou completamente
lotada. Fechamos até a rua com tantos
representantes do Terço, que resgata o homem
e o pai de família de volta para a igreja”,
comentou o coordenador.

MINISTÉRIO DO LEITORATO É
INSTITUÍDO A EDSON FERREIRA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 22 de novembro, o agente de
pastoral Edson Ferreira de Souza, recebeu das
mãos do Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, o livro da Sagrada
Escritura, com o qual assume o compromisso
de transmitir a palavra de Deus ao povo. O
rito fez parte da instituição do Ministério do

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Severino Isaias de Lima
Pe. Eugenius Franciszek Klawikowski
Pe. Kambala Chinnappan Bala Suresh
Diác. Ozier Ferreira Coelho
Pe. Roberto Bovolenta
Pe. Ângelo Ferreira da Silva
Diác. Reginaldo Dias Barros
Diác. José Alriberto Bezerra da Costa
Pe. Pedro Cavalcante da Silva
Pe. Sebastião Monteiro Maia
Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado
Pe. José Alcimar Souza de Araújo

2
4
5
5
8
10
10
17
17
20
22
25

ORDENAÇÃO

Antes da bênção final, Edson disse
algumas palavras de agradecimento e era
visível a alegria pela qual estava passando
naquele momento. “Cursei teologia no ITEPES
e depois participei com os padres Jesuítas,
na minha caminhada dentro da igreja com a
espiritualidade Inaciana. Minha paróquia de
origem é N. Sra. de Guadalupe, mas hoje estou
muito feliz trabalhando com Pe. Hudson na
igreja da Matriz e descobri meu carisma junto
ao Povo da Rua, seguindo o lema de Santo
Inácio ‘Em tudo amei e servir'”, comentou.

PROCISSÃO E MISSA CAMPAL
ENCERRAM OS FESTEJOS DA PARÓQUIA
N. SRA. DAS GRAÇAS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 3 mil fiéis, vindos
de todas os locais da cidade, participaram
da procissão e missa que marcaram o
encerramento dos festejos em honra à N.
Sra. das Graças, no dia 27 de novembro. A
procissão partiu da Paróquia Nossa Senhora
das Graças, com os devotos caminhando,
orando e cantando pelas principais ruas do
bairro, até chegarem à Rua Brasil, onde foi
montada uma estrutura para a missa campal,
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelo pároco padre Paulo Cesar Ferreira e pelos
padres Hércules Lima e Celso Ferreira.
Esse ano, os festejos tiveram como tema
“Maria, Luz que Ilumina” e lema “O senhor fez

Diác. Manoel Messias G. do Nascimento
Pe. Evanir Rosa
Pe. Roque Pedro Follmann
Pe. José Amarildo Luciano da Silva
Frei Agostinho Odorizzi
Frei Rogério de Souza Correia
Pe. Francisco Paulo Pinto
Diác. Luís Paula da Silva

4
5
6
9
21
21
25
30

em mim maravilhas”. Durante a homilia, Dom
Sergio salientou a participação da mulher
dentro da igreja, tornando cada vez mais
uma igreja Mariana e finalizou falando da
importância dos festejos de N. Sra. Das Graças.
“A Igreja nasceu de Maria, pois em Pentecostes
Maria estava junto com os Apóstolos e recebeu
o Espírito Santo junto com eles. Ela foi a
primeira que acreditou na Palavra de Deus,
sendo acolhedora, misericordiosa e fraterna.
Hoje nós viemos à casa da mãe, a mãe de
todas as Graças, para pedir colo, para louvar,
agradecer e chorar de vez em quando. Ela é a
nossa intercessora e por meio dela sabemos que
temos uma mãe no céu”, comentou Dom Sergio.
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GIRO PASTORAL
SETOR RIOS E CACHOEIRAS REALIZA
ASSEMBLEIA AVALIATIVA E
PROJETIVA PARA 2019

PROCISSÃO E MISSA MARCAM A
SOLENIDADE DE JESUS CRISTO REI
DO UNIVERSO NA COMUNIDADE
CRISTO LUZ DOS POVOS

CELEBRAÇÃO MARCA ADMISSÃO
À ESCOLA DIACONAL DE 17
CANDIDATOS AO DIACONATO
PERMANENTE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

INFORMAÇÃO E FOTO ELCINEI ALMEIDA PEREIRA

No dia 24 de novembro o Setor Rios e
Cachoeiras realizou a sua Assembleia Anual
com a participação de 35 representantes
das paróquias São Pedro (Rio Preto da Eva),
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(Balbina) e Paróquia Nossa Senhora Aparecida
(Presidente Figueiredo na BR 174) e a Área
Missionária Santíssimo Redentor (AM 010).
O encontro aconteceu no Centro de
Formação Crosta Rosa (AM 010), onde também
estiveram presentes Dom José Albuquerque,
bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus e
vigário da Região Episcopal N. Sra. Aparecida,
além dos agentes de pastoral, três padres,
uma religiosa e um diácono permanente. Na
ocasião foi eleita a nova coordenação do setor:
Coordenador – Padre Francisco Sebastião
Nazaré de Andrade; Representante Leigo
do Núcleo Rios – Elcinei Almeida Pereira;
Representante Leiga do Núcleo Cachoeiras
– Claudia Menezes Mota; Secretária do Setor –
Paula Elizandra da Silva.

A Comunidade Cristo Luz dos Povos,
localizada no Conjunto Vista Bela, pertencente
à Paróquia Cristo Redentor, Setor Alvorada,
celebrou na noite de 25 de novembro, a
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei
do Universo, na qual também foi comemorado
os 30 anos de evangelização da comunidade.
O evento contou com a participação do
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani que, antes de presidir a
celebração, participou ao lado do pároco, Pe.
Carmelo Rivera, e do vigário paroquial, Pe. José
Gaspar, da procissão em honra ao padroeiro.
Ao término, deu-se inicio à celebração,
com a igreja lotada e, ao final, todos foram
convidados a participarem de um jantar
compartilhado realizado na quadra da igreja.

DOM JOSÉ CELEBRA O ENVIO
E REENVIO DE MINISTROS DA
PALAVRA DA PARÓQUIA SÃO BENTO
INFORMAÇÕES DOM JOSÉ
FOTO ARQUIVO DA PARÓQUIA SÃO BENTO

A Paróquia São Bento, situada na rua Prof. Felix Valois – Cidade
Nova, pertencente ao Setor Pe. Pedro Vignola da Arquidiocese
de Manaus, realizou na noite de 25 de novembro, o envio de três
novas Ministras da Palavra (uma da Comunidade São Francisco e
duas da Comunidade São Bento) e o reenvio de mais 21 Ministros.
A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom José Albuquerque, concelebrada pelo pároco, Pe
Christopher Snyder, auxiliados pelo diácono Amarildo Vieira.
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus celebrou,
na noite de 29 de novembro, na Paróquia
Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos,
localizada no bairro da Betânia, a
Admissão à Escola Diaconal de 17
candidatos ao diaconato permanente,
deste total, 15 casados e dois viúvos,
provenientes de diversas paróquias e
áreas missionárias. A celebração foi
presidida pelo Arcebispo de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada pelo bispo
emérito, Dom Mário Pasqualotto; pelo
bispo auxiliar, Dom José Albuquerque;
pelo padre Tiago Barbosa, e demais padres
convidados.

FUNDAÇÃO RIO MAR

PARÓQUIA MARIA MÃE DOS
POBRES RECEBE A 4ª AÇÃO
SOCIAL DA FUNDAÇÃO RIO MAR
TEXTO FRANCILMA GRANA FOTOS ARQUIVO FUNDAÇÃO RIO MAR

Foi realizada, no dia 14 de dezembro,
a 4ª Ação Social da Fundação Rio Mar,
na comunidade São Sebastião, da
Paróquia Maria Mãe dos Pobres, tendo a
participação de mais de trezentas crianças
a partir dos 6 anos de idade.
Houve muitas brincadeiras e
diversão até o Papai Noel esteve presente
para alegrar a criançada e ajudar na
distribuição de mais de 300 presentes,
que foram doados pela Área Missionária
Sagrada Família – Tarumã e a Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro além
da participação dos ouvintes da Rádio
Rio Mar.

A Coordenadora da Pastoral da
Criança, Francilene Silva, destacou que é
a primeira vez que acontece algo desta
expressão no bairro e que as crianças
estavam muito felizes pela ocasião desta
oportunidade de celebra o natal dos
pequenos.
A Ação Social contou com os voluntários
da Capela Nossa Senhora dos Navegantes,
do bairro do Mauazinho, e colaboradores
e amigos e parceiros que acreditam nesta
obra de evangelização. Toda a equipe da
Fundação Rio Mar animou , cantou, dançou
e fez uma festa muito linda com as crianças
do bairro Puraquequara.
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CIDADANIA

Ações formativas

promovem cidadania em periferia
e zona rural de Manaus
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTOS ARQUIVO CÁRITAS ARQUIDIOCESANA

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus tem realizado importante trabalho de promoção da cidadania, recuperando a dignidade de diversas
pessoas e dando um novo horizonte às famílias em situação de pobreza, através de cursos diversos, iniciando pela Escola de Fé e Política
que visa despertar o olhar para tudo o que os
rodeiam, problemas e/ou oportunidades, a
fim de que se organizem e trabalhem em
conjunto para desenvolverem alternativas
que gerem renda e vida digna.
Segundo Antônio Fonseca, coordenador de ações formativas da Cáritas Arquidiocesana que há 7 anos tem atuado no campo
da formação, a demanda surge a partir de
um convite feito pelas paróquias e áreas
missionárias, no qual a Cáritas é chamada
para contribuir na organização do trabalho, visando promover a melhoria de vida
de pessoas que residem em determinado
local. Uma equipe da Cáritas é designada
a ir até a comunidade, seja ela localizada
na zona urbana ou rural, ou ribeirinha
para conhecer sua situação, identificar
quais são as necessidades e verificar de
que maneira é possível trabalhar com as
pessoas que vivem nesta localidade.
A partir daí, o passo seguinte é o
processo de organização comunitária,
através de reuniões em que há uma conversa e depois são desenvolvidas ações no
campo formativo, com a Escola de Fé e Cidadania, que promove reflexões e discussões sobre políticas públicas de um modo
geral, relacionando questões da vida e do meio ambiente, a fim de que
as pessoas despertem para a realidade local e identifiquem os problemas existentes. Se for na zona rural são discutidas questões fundiárias
e as políticas para o setor primário, a fim de gerar um desenvolvimento
econômico sustentável, com incentivo à produção agrícola, com escoamento e organização. No caso de a localidade estar em zona urbana, é
promovido um entendimento das políticas fundiárias, de moradia, habitação e saneamento. Depois, busca-se desenvolver aquilo que é necessário para aquele grupo, podendo ser a implantação de um projeto de
economia solidária, a partir das suas potencialidades.
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Para Antônio, um avanço nesse quesito foi a recente criação da Escola
de Lideranças, em parceria com a Faculdade Salesiana Dom Bosco, para
onde são encaminhados os líderes de cada comunidade pra aprimorar a
sua formação acadêmica visando uma ação comunitária, nas bases, para
dar continuidade ao que foi realizado inicialmente com a ajuda da Cáritas.
Hoje, em parceria com a Embrapa e
a Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), há um trabalho realizado que
tem gerado ótimos frutos em quatro
comunidades rurais: Novo Paraíso, Frederico Vieira, Jatuarana e São Francisco
do Mainã. “Eram comunidades que produziam praticamente nada, mas hoje,
com a formação dada pela Embrapa,
estão produzindo muito bem e, em parceria com a Ufam, estamos criando uma
agroindústria de beneficiamento da banana, com produção de doce em pasta e
tabletes e a farinha da banana [...] Temos
um pessoal da economia solidária, que
começou com a Escola de Fé e Cidadania
e de lá um grupo de mulheres começou
a trabalhar com confecção de roupas
[Mulher Revolução]. A partir desse
grupo, alguns jovens criaram o Oca da
Juventude que trabalha com reciclagem e também um grupo de mulheres
que trabalham com produção de sabão
usando o óleo doméstico reutilizado,
sendo essas experiências muito exitosas”, destacou Antônio Fonseca.
Atualmente estão iniciando um trabalho no Distrito de Balbina, a pedido da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já tendo
realizado quatro encontros, visando também desenvolver o processo de
organização comunitária para fins de produção agrícola, tendo em vista
o grande potencial produtivo que possuem para determinadas culturas.
Antônio também destaca que hoje com o grande fluxo de migração, em
parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), são oferecidos cursos profissionalizantes para os migrantes que batem a
porta da Cáritas buscando orientação e ajuda, contando também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Social do Comércio
(Sesc), que entram no projeto contribuindo com a capacitação técnica.

ASSINATURA MENSAL

Com mais de 25 anos de
história, a Liturgia Diária é o
seu guia para rezar, celebrar
e meditar a Palavra de Deus
diariamente. Pioneiro no Brasil,
este periódico mensal também
pode ser encontrado em formato
grande, com letras maiores, para
facilitar a leitura e proporcionar
a você a melhor experiência de
encontro com Deus.
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Campanha da Fraternidade 2019
“Fraternidade e Políticas Públicas”
“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27)
EXTRAÍDO DO TEXTO-BASE DA CF 2019, ESCRITO POR DOM LEONARDO STEINER – SECRETÁRIO GERAL DA CNBB

A

Quaresma nos provoca e convoca à conversão, mudança de vida:
cultivar o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Ela desperta
para a necessidade da Partilha e nos aproxima da irmandade.
Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal. Um caminho pessoal, comunitário e social que visibilize a salvação paterna de Deus. “Fraternidade e Políticas Públicas” é o
tema da Campanha para a Quaresma em 2019. O profeta Isaías inspira o
lema “Serás liberto pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).
A Campanha tem como objetivo geral: Estimular a participação em
políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja,
para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Políticas públicas são ações discutidas, aprovadas e programadas para que
todos os cidadãos possam ter vida digna. São soluções especificas para
necessidades e problemas da sociedade. É a ação do Estado que busca
garantir a segurança, a ordem e o bem-estar, a dignidade, por meio de
ações baseadas no direito e na justiça.
Política pública não é somente a ação do governo, mas também a
relação entre as instituições e os diversos atores, sejam individuais ou
coletivos, envolvidos na solução de determinados problemas. Pra isso,
devem ser utilizados princípios, critérios e procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou programas que garantam ao povo os direitos
e deveres previstos na Constituição Federal e em outras leis.

A Campanha da Fraternidade acontece no ano em que o Papa Francisco
proclamou o mês de outubro como o Mês Missionário Extraordinário. O Santo
Padre ao instituir este mês ofereceu como tema “Batizados e enviados: a Igreja
de Cristo em missão no mundo”. Os batizados em sua missão no mundo participando da construção de políticas Públicas que construam a fraternidade.

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
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Manaus - 92
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