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FEVEREIRO 2019
1a11
4
FESTEJOS DE SÃO LÁZARO 2019

Novenário, às 19h
9 – Carreata, às 9h • 11 – Procissão e Missa, às 17h30
Tema: “Com São Lázaro queremos o direito e a justiça numa igreja em saída!”
Local: Comunidade São Lázaro – Rua Maria de Andrade, s/n – São Lázaro
Horário: 19h • Informações: (92) 3624-4155

1a3
2

PALESTRA FAMÍLIA E SEUS DESAFIOS

2e3

CURSO A ESPIRITUALIDADE DO COMUNICADOR
CRISTÃO E A PASTORAL NA CULTURA DIGITAL

5e6

SEMINÁRIO PEDAGOGIA CATEQUÉTICA E
COMUNICAÇÃO

Assessor: Professor Felipe Nery
Local: Patronato Santa Teresinha – Avenida 7 de Setembro,
2107 – Centro • Informações: (92) 99159-0694 (Keuly)

FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 2019

PROCISSÃO, MISSA E FESTA SOCIAL
Tema: Nossa Senhora dos Navegantes, nos liberte das injustiças sociais
Local: Rua da Paz, 12 – Mauazinho I
Concentração: Campo do Vermelhão
Horário: 18h • Informações: (92) 99363-5027

Público: Agentes de Pastoral da Comunicação
Assessora: Dra. Joana Puntel
Informações: (92) 99136-7297 / 98457-3333

Local: Auditório Paulinas Livraria – Av. 7 de Setembro, 665 – Centro
Horário: 9h às 17h • Informações: (92) 3633-4251
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CURSO DE AGENTES PARA EVANGELIZAÇÃO DA IGREJA
DE MANAUS

ESCOLA DE TEOLOGIA PASTORAL – TURMA 2019
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus – CEFAM
Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Horário: 8h30 às 11h / 18h30 às 21h
Informações: (92) 3212-9029 / 99424-2089

10

CURSO REALIDADE AMAZÔNICA 2019

Horário: Às 8h
Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior da Amazônia (Itepes)
Local: Travessa da Maromba, 79 – Chapada
Informações: (92) 3642 7297 / 3642 5635

10
16

FESTA DAS INSCRIÇÕES CATEQUESE 2019

Local: Quadra da Paróquia São Geraldo – Av. Constantino Nery
Horário: 9h às 15h • Informações: (92) 3233-1823

PAINEL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE2019

Tema: Fraternidade e Políticas Públicas
Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27)
Local: Auditório Paulinas Livraria – Avenida 7 de setembro, 665 – Centro
Horário: 9h às 12h • Informações: (92) 3633-4251

22a24

ACAMPAMENTOMETANOIA–COMUNIDADE
CATÓLICASANTÍSSIMATRINDADE

Tema: “Vinde a Luz” – Lema “Eis aqui a Serva do Senhor”
Local: Chácara Ternura da Santíssima Trindade, bairro Val Paraíso
Contato: (92) 99268-1580 e (92) 99221-5202

MENSAGEM DO ARCEBISPO

C

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

aros leitores e leitoras,
Ainda estamos festejando o Ano Novo e já chegamos no
segundo mês do ano. Fevereiro é o mês do carnaval, mas este
ano ele cai em março. Na Igreja, recomeçam as reuniões e as
atividades pastorais que durante o mês de janeiro pararam ou
andaram em marcha reduzida. Afinal, ninguém é de ferro e o
descanso é lei divina. Neste ano, ao recomeçarmos temos uma
novidade que devemos levar em conta. São as três Regiões Episcopais. Como o próprio nome diz, elas são uma realidade eclesial
que se reúne ao redor de um vigário episcopal, realizando assim
o mistério da Igreja particular que se reúne ao redor do bispo.
Portanto, trata-se de uma divisão que vai além das atividades
em comum. Todo católico pertence a uma região episcopal. As
consequências práticas vamos descobrir juntos.
Fevereiro é o mês de Nossa Senhora de Lourdes e no seu
dia comemoramos o dia dos doentes. Nada mais humano que
a doença. Um dia todos adoecemos. Mais cedo ou mais tarde
todos experimentamos a dor e o sofrimento. Mas há pessoas
que sofrem mais, crianças com doenças graves, adultos jovens
impossibilitados de viver uma vida normal, idosos cuja vida se
prolonga em meio a sofrimentos e abandono, e tantas outras
situações. Nestas situações é fácil perder a esperança e a fé.
Mas são situações onde se vive a solidariedade efetiva e se faz
experiência da gratuidade do amor. Mas o cristão tem uma
outra razão para agradecer os seus sofrimentos, que é o poder
participar dos sofrimentos de Cristo pela salvação da humanidade. É claro que Deus pode curar, e cura. Mas o verdadeiro
milagre é a convivência serena com a doença na certeza de que
Deus sabe tudo e que tudo tem sentido.
Neste mês serão ordenados dois diáconos para a nossa
Arquidiocese. Um, o Vitor Hugo, será ordenado presbítero,
e o outro, senhor Amaral, será diácono permanente. O Sr.
Amaral é viúvo e mora com os filhos. Os diáconos enriquecem a vida da Igreja com a sua consagração. Podem fazer
muita coisa. Leem o Evangelho na Eucaristia e preparam
o altar, ajudam a distribuir o pão consagrado. Celebram
batizados e fazem o culto sem padre, quando estes e os
ministros não podem celebrar. Os diáconos no dia da or-

denação prometem obediência ao bispo que os ordena e
aos seus sucessores.
Vamos nos preparar para a Campanha da Fraternidade
que começa na quarta-feira de cinzas, no dia 6 de março.
Preparar significa primeiro estudar o tema, depois preparar estratégias para levar este conteúdo ao maior número
de pessoas, preparar ações simbólicas, músicas e objetos
que as pessoas podem comprar para si ou presentear. Pensemos numa campanha política ou numa publicitária. Se
puséssemos um pouquinho mais de Energia nas nossas,
estas poderiam dar mais resultado.
Neste ano vai acontecer em Roma o Sínodo da Amazônia. Já enviamos à Secretaria Geral do Sínodo as respostas ao
questionário que nos foi enviado. Tomamos conhecimento
da necessidade de uma ecologia integral e na nossa APA colocamos esta realidade como um dos grandes desafios para
a nossa ação pastoral. Diante da situação de urgência que
vive o nosso mundo frente às mudanças climáticas, somos
chamados a ser discípulos missionários guardiões da casa
comum. Não é possível ficar só na conversa. Temos que partir
para ações concretas que, se não mudam a situação de imediato, apontam profeticamente para a direção que queremos
caminhar. Pequenos gestos são sementes lançadas que a seu
tempo darão frutos.
Finalmente está chegando a hora de começarmos a
usar as dependências do Centro Arquidiocesano São José.
Lugar simbólico para a Igreja de Manaus, pois aí foi o seminário durante muitos anos e agora será o Centro Administrativo e Pastoral da Arquidiocese. O espaço amplo, arejado
convida-nos ao sonho de uma Igreja renovada a serviço de
todos, mas sobretudo dos empobrecidos e humilhados que
aí deverão encontrar guarida.
No apagar das luzes do ano passado perdemos o Pe.
Sousa. Sua lembrança vai nos acompanhar e a sua felicidade demonstrada no almoço que tivemos como primeiro
evento no Centro Arquidiocesano vão nos animar a continuar com generosidade o nosso serviço. Um fevereiro
abençoado a todos!
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EDITORIAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

E

stimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em
Notícias”. O ano de 2019 já está em curso, e nota-se no ar uma atmosfera que mistura, de um lado expectativa de um futuro melhor a partir de promessas feitas no período eleitoral, e angústia
de outro, pelo receio de retrocessos sociais saírem dos gabinetes
palacianos, num país chagado por tanta desigualdade, cujos
empobrecidos estão aí, ao alcance dos olhos para todo mundo
ver. É nessa dialética que nossa jovem democracia será chamada
a se fazer presente a partir de agora.
Nossa X APA também reserva para nós, Igreja de Manaus,
muitas expectativas frente ao que fora sinalizado como desafios
a serem acolhidos e ações que ressoam como respostas para os
mesmos. E uma das respostas que já estava sendo gestada em
2018 refere-se às Regiões Episcopais. Agora nossa Igreja de Manaus será formada pelas regiões episcopais Nossa Senhora dos
Remédios, Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora Aparecida. Tal decisão homologada na última APA, visa uma melhor
articulação da ação pastoral da Igreja de Manaus, aproximando
ainda mais o pastor, das alegrias e dores, tristezas e esperanças
de suas ovelhas.
Também os meios de comunicação disponíveis em nossa
Igreja Local serão, em 2019, ainda mais instrumentos a serviço
da evangelização. Como é bom perceber por parte do clero e do
Povo de Deus reunidos em nossas comunidade eclesiais, o afeto e apreço pelas nossas rádios RIO MAR 103,5 FM e CASTANHO
103,3 FM. Vamos todos ainda mais divulgá-las para que mais e
mais membros da nossa Igreja Local sejam protagonistas na vida
missionária que existe neste chão amazônico.
Uma ótima leitura para você e que Nossa Mãe, Imaculada
Conceição interceda sempre por nós.

Regiões
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uma melhor
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profecia

REGIÕES EPISCOPAIS

E OS DESAFIOS
Evangelizadores da
Igreja de Manaus

A

PE. GERALDO BENDAHAM

Arquidiocese de Manaus, iluminada pelo Espírito Santo, decidiu criar três regiões episcopais para estar mais perto do Povo de Deus,
com o objetivo de evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, alimentada pela Palavra de Deus e a Eucaristia e com
isso implantar os desafios pastorais aprovados na X Assembleia Pastoral Arquidiocesana.
Cada região terá um vigário episcopal que
tem a missão estratégica e criativa de animar,
coordenar, celebrar e visitar os padres, diáconos, religiosos (as) e todo o povo de Deus, especialmente os pobres da periferia e interior
da região que lhe foi confiada, pois todos têm
o mesmo direito de conhecer o Evangelho.
Segundo a Lumen Gentium, “Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir
pelo mesmo caminho para comunicar aos
homens os frutos da salvação. Cristo Jesus
“que era de condição divina... despojou-se de
si próprio tomando a condição de escravo (Fil.
2, 6-7) e por nós “sendo rico, fez-se pobre” (2
Cor. 8,9): assim também a Igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para
alcançar a glória terrestre, mas para divulgar
a humildade e abnegação, também com o
seu exemplo” (LG 8).
“Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar
os pobres... a sarar os contritos de coração”
(Luc. 4,18), “a procurar e salvar o que perecera” (Luc. 19,10). De igual modo, a Igreja abraça
com amor todos os afligidos pela enfermidade
humana; mais ainda, reconhece nos pobres
e nos que sofrem a imagem do seu fundador
pobre e sofredor, procura aliviar as suas necessidades, e intenta servir neles a Cristo”. (LG 8).
A Igreja não tem outra missão a não ser
evangelizar, ou seja, evangeliza mais quem se
deixa envolver pelo Evangelho que transfor-
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ma a própria vida. Então cheio de Cristo e com
sua sensibilidade de percepção da realidade
contemporânea e o coração conformado com
o do Bom Pastor parte em missão ao encontro
das pessoas. São Paulo escrevendo aos irmãos
de Coríntios afirmou: "Anunciar o Evangelho
não é título de glória para mim; é, antes uma
necessidade que se me impõe. Ai de mim, se
eu não anunciar o Evangelho" (1Cor 9,16). A
evangelização hoje precisa de gesto, de movimento em direção aos pobres e ricos. Urge
revestir-se de Cristo para evangelizar (Cl 3,
12-14) e menos autorreferencial, assim como
as vestes litúrgicas mais sóbrios.
Segundo o Papa Paulo VI, escrevendo
sobre a Evangelização na Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, “evangelizar, não de
maneira decorativa, como que aplicando um
verniz superficial, mas de maneira vital, em
profundidade e isto até às suas raízes, a civilização e as culturas do homem, (...) a partir
sempre da pessoa e fazendo continuamente
apelo para as relações das pessoas entre si e
com Deus (EN 20).
Concretamente a Arquidiocese de Manaus não pode abraçar tudo, por isso decidiu
enfrentar e abraçar os sete desafios grandiosos, mais gritantes para a Igreja e a sociedade
e dar toda a sua atenção e energia para: Evangelização das Famílias; Presença Missionária
no Interior e nas Periferias; Evangelização da
Juventude; Ecologia Integral; Superação da
Violência; Política e Cidadania; Migrantes e
Indígenas.
Isto significa que todos e todas na Igreja
por quatro anos, devem considerar os desafios apresentados no livrinho da X APA. Certamente os Vigários Episcopais e quem têm o
ministério da coordenação devem cuidar para
que ninguém esqueça os desafios da evangelização da Igreja de Manaus.

NOTÍCIAS DO VATICANO

Ação da Esmolaria
Apostólica neste inverno
rigoroso em Roma
MANOEL TAVARES – CIDADE DO VATICANO

O grande frio que se abate sobre a
capital italiana mobilizou, de modo particular, os que se dedicam à acolhida e
assistência aos pobres e sem-teto: paróquias, comunidades, movimentos e muitas outras instituições de caridade.
Em primeira fila, destaca-se, como sempre, a Esmolaria Apostólica, braço direito da
Caridade do Papa, que, sob a guia do recém-criado cardeal esmoleiro, Konrad Krajewski,
intensificou seus esforços para dar assistência, em nome do Santo Padre, aos pobres,
sem-teto e indigentes da Cidade Eterna.
Uma das suas prioridades, diante da
emergência do frio rigoroso em Roma, foi a
distribuição de cobertas e sacos de dormir,
resistentes às baixíssimas temperaturas de inverno, aos mais necessitados. Seus voluntários
saem, à noite, para monitorar a situação dos
sem-teto e fornecer-lhes todo o necessário.
Graças à contribuição da Esmolaria
Apostólica foi aberto um dormitório, nas
adjacências da Praça São Pedro, em locais
de propriedade dos Padres Jesuítas, para
abrigar os necessitados, não só da Itália,
mas também da Europa e outras nações.
O dormitório chamado “Dom da Misericórdia” é dirigido por três Missionárias da
Caridade, a ordem religiosa feminina fundada por Santa Teresa de Calcutá, e por dois
voluntários ex-sem-teto, que, como outros
reabilitados, conseguiram, graças à Esmolaria Apostólica, reintegrar-se no mundo do
trabalho e começar uma nova vida.
As pessoas que batem à porta do dormitório podem ficar hospedadas ali até por
dois ou três meses, enquanto não tomam
um rumo em sua vida ou voltam para seus
países de origem. Porém, geralmente, há
certa rotação planejada dos beneficiários.

LITURGIA
Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa
FUNÇÕES E MINISTÉRIOS NA MISSA I 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 de fevereiro, nessa segunda
parte vamos identificar as funções do povo de Deus e ministérios particulares.
II. FUNÇÕES DO POVO DE DEUS
95. Na celebração da Missa os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido e o sacerdócio régio, para dar graças a Deus
e oferecer o sacrifício perfeito, não apenas pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele. Esforcem-se, pois, por
manifestar isto por meio de um profundo senso religioso e da
caridade para com os irmãos que participam da mesma celebração, evitando individualismo ou divisão, pois todos têm um
único Pai nos céus e, por este motivo, são todos irmãos entre si.
96. Formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de
Deus, seja tomando parte nas orações e no canto ou, sobretudo, na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Tal unidade se manifesta muito
bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos
gestos e assumem as mesmas atitudes externas.
III. MINISTÉRIOS PARTICULARES
98. O acólito é instituído para o serviço do altar e para
auxiliar o sacerdote e o diácono. Compete-lhe principalmente preparar o altar e os vasos sagrados, e, se necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário.
99. O leitor é instituído para proferir as leituras da
sagrada Escritura, exceto o Evangelho. Pode igualmente
propor as intenções para a oração universal e, faltando o
salmista, proferir o salmo entre as leituras.

AS DEMAIS FUNÇÕES
100. Não havendo acólito instituído, podem ser delegados ministros leigos para o serviço do altar e ajuda ao
sacerdote e ao diácono, que levem a cruz, as velas, o turíbulo, o pão, o vinho e a água; podem ainda ser ministros
extraordinários para a distribuição da sagrada Comunhão.
101. Na falta de leitor instituído, sejam delegados outros
leigos, realmente capazes de exercerem esta função e cuidadosamente preparados para proferir as leituras da Sagrada Escritura, para que os fiéis, ao ouvirem as leituras divinas, concebam
no coração um suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura.
102. Compete ao salmista proclamar (cantar) o salmo
ou outro cântico bíblico colocado entre as leituras. Para bem
exercer a sua função é necessário que o salmista saiba salmodiar e tenha boa pronúncia e dicção.
103. Entre os fiéis, exerce sua função litúrgica o grupo
dos cantores ou coral. Cabe-lhe executar as partes que lhe
são próprias, conforme os diversos gêneros de cantos, e promover a ativa participação dos fiéis no canto. O que se diz do
grupo de cantores vale também, com as devidas ressalvas,
para os outros músicos, sobretudo para o organista.
105. Exercem também uma função litúrgica: a) o sacristão, que dispõe com cuidado os livros litúrgicos, os paramentos e outras coisas necessárias para a celebração da
Missa; b) o comentarista, que prepare bem as exortações,
sóbrias e claras. Ao desempenhar sua função, o comentarista fica em pé em lugar adequado voltado para os fiéis, não,
porém, no ambão.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – FEVEREIRO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

1

Hb 10,32-39
Sl 36(37), 3-6.23-24.
39-40 (R/. 39a)
Mc 4,26-34

3

4º COMUM
Jr 1,4-5.17-19 / Sl 70(71), 1-4a.5-6ab.15ab.17 (R/. cf. 15ab)
1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30

10

5º COMUM
Is 6,1-2a.3-8
Sl 137(138),1-5.7c-8 (R./ 1c.2a)
1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11

17

6º COMUM
Jr 17,5-8
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26

24

7º COMUM
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
Sl 102(103),1-4.8.10.12-13 (R/. 8a)
1Cor 15,45-49 / Lc 6,27-38

Hb 11,32-40
Sl 30(31), 20-24 (R/.25)
Mc 5,1-20
N. Senhora de Lourdes
Is 66,10-14c
(Sl)Jt 13,18bcde.19
(R./ Jt 15,9d) / Jo 2,1-11
Gn 4,1-15.25
Sl 49(50),1.8.16bc-17.
20-21 (R/. 14a)
Mc 8,11-13
Eclo 1,1-10
Sl 92(93),1-2.5 (R/. 1a)
Mc 9,14-29

4
11
18
25

S. Águeda
Hb 12,1-4
Sl 21(22), 26b-28.30-32
(R/. cf. 27b) / Mc 5,21-43
Gn 1,20-2.4a
Sl 8,4-9 (R/. 2a)
Mc 7,1-13
Gn 6,5-8; 1-5.10
Sl 28(29), 1a.2.3ac-4.
3b.9b-10 (R/. 11b)
Mc 8,14-21
Eclo 2,1-13
Sl 36(37),3-4.18-19.
27-28.39-40 (R/. cf. 5)
Mc 9,30-37

5
12
19
26

S. Paulo Miki e comps.
Hb 12, 4-7.11-15
Sl 102 (103),1-2.13-14
17-18a (R/. cf. 17) / Mc 6,1-6
Gn 2,4b-9.15-17
Sl 103(104),1-2a.27-28.
29b-30 (R/. 1a)
Mc 7,14-23
Gn 8,6-13.20-22
Sl 1159116B),12-15.
18-19 (R/. 17a)
Mc 8,22-26
Eclo 4,12-22
Sl 118(119),165.168.
171.174.175 (R/. 165a)
Mc 9,38-40

6
13
20
27

7

Hb 12,18-19.21-24
Sl 47(48),2-4.9-11
(R/. cf. 10)
Mc 6,7-13
Ss. Cirilo e Metódio
Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-5
(R/. cf. 1a) / Mc 7,24-30

14
21

S. Pedro Damião
Gn 9,1-13
Sl 101(102),16-21.
29.22-23 (R/.20b) / Mc 8,27-33
Eclo 5,1-10
Sl 1,1-4.6
(R/. Sl 39[40],5a)
Mc 9,41-50

S. Jerônimo Emiliani
S. Josefina Bakhita
Hb 13,1-8 / Sl 26(27),1.3.5.8b-9abc (R/. 1a) / Mc 6,14-29
Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5-7
(R/. cf. 1a)
Mc 7,31-37
Cátedra de S. Pedro, Apóstolo
1 Pd 5,1-4
Sl 22(23),1-6 (R/. 1)
Mt 16,13-19

8

15
22

2

Apresentação do Senhor
Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18
Sl 23(24), 7-10 (R/.10b)
Lc 2,22-40

9

S. Maria no Sábado
Hb 13,15-17.20-21
Sl 22(23),1-6 (R/. 1)
Mc 6,30-34
S. Maria no Sábado
Gn 3,9-24
Sl 89(90),2-6.12-13
(R/. 1) / Mc 8,1-10
S. Policarpo
Hb 11,1-7
Sl 144(145),2-5,10-11
(R/. cf. 1b) / Mc 9,2-13

16
23

28
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família

O trabalho com as famílias
e articulação nas regiões episcopais
MANOEL RAMOS COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR

Com a graça de Deus e por solicitação do nosso bispo referencial, Dom José Albuquerque, e concordância com os demais
membros da coordenação e do nosso assessor Eclesiástico, Frei
Faustino, e também do Arcebispo, Dom Sergio Castriani, eu (Manoel) e Vanda estaremos na Coordenação da Pastoral Familiar
Arquidiocesana (PAF) para um biênio 2019-2020, na perspectiva
de continuar o trabalho de evangelização às famílias, a implantação da PAF nas paróquias e áreas missionárias e revitalizar as
que não estiverem trabalhando como a Igreja nos pede.
Estamos iniciando uma nova etapa, porque agora temos
as regiões episcopais, com isso, temos que fazer articulações
para que possamos desenvolver os trabalhos sem perder a
unidade entre arquidiocese, regiões, setores, paróquias e áreas
missionárias. Como foi aprovado na X APA, alguns desafios
dentre eles o primeiro foi a pastoral familiar, precisamos trabalhar esses desafios. É sempre um desafio porque há muitas
dificuldades enfrentadas pelas famílias, especialmente para
aquelas que estão afastadas das comunidades e a PAF precisa
ir ao seu encontro e resgatá-las para o Reino de Deus.
Os setores Pré-Matrimonial, Pós-Matrimonial e Casos
Especiais, vão trabalhar articulando-se junto às regiões episcopais, até mesmo para facilitar e/ou agilizar os trabalhos,
tais como: os retiros espirituais, as formações dos agentes, as

Ponha o seu sorriso
nos seus planos!
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celebrações como abertura da semana nacional da família e
encontros junto com outras pastorais e movimentos e principalmente com os párocos responsáveis pelas regiões episcopais, e assim realizar os trabalhos que se fazem necessários
para organização e evangelização das famílias.
Somos conscientes dos desafios que temos, mas somos uma
equipe que trabalha coesa pretendemos ser mais presentes nos
setores, paróquias, áreas missionárias e regiões episcopais, pois,
é importante a presença, não no sentido de cobrar, mas de estar
junto, participar, ajudar no que for necessário tanto nas implantações quanto nas programações, eventos de evangelização e
celebrações. Será um biênio de muito trabalho e esperamos que
sejamos iluminados pela Trindade Santa e pela Sagrada Família
de Nazaré para cumprimos nossa missão que é evangelizar e
animar os agentes, e para isso contamos não só com os coordenadores arquidiocesanos, mas também com os representantes
dos setores da nossa Arquidiocese de Manaus.
Por fim, queremos agradecer a confiança depositada em
nós, a nova Equipe de Coordenação Arquidiocesana da PAF,
com a certeza de que faremos o que tiver ao nosso alcance em
prol das famílias. Que o Deus todo poderoso possa nos abençoar e nos fortalecer para cumprir a missão a nós conferida.
Um abraço do casal Manoel e Vanda. Paz e bem!

Será um biênio
de muito
trabalho e
esperamos
que sejamos
iluminados pela
Trindade Santa
e pela Sagrada
Família de
Nazaré.

Fundação Rio Mar presenteia
contribuinte na Campanha
Ação entre Amigos
No dia 12 de janeiro, durante o programa “Arquidiocese
em Notícias” foi realizado o sorteio da campanha. A
sorteada foi a contribuinte LÚCIA NASCIMENTO DA
SILVA, moradora do bairro Nova Esperança, que levou
para casa uma TV LED Smart (43 polegadas).
Contribuinte desde novembro de 2018, ela afirmou que
fazer parte do Clube Amigos da Rio Mar é uma honra
e que por meio das palavras sábias do padre Amarildo
Luciano, no programa “Pra ser feliz com o Redentor”,
conseguiu ter forças para sair de uma depressão.

CONTINUE FIEL E
COMPROMETIDO
CONOSCO!
92 3198-0903 / 3198-0904

REPORTAGEM

Regiões episcopais

dão novos rumos ao
pastoreio do povo de Deus
DOM SERGIO CASTRIANI ARCEBISPO DE MANAUS
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V

isitas pastorais, participação nas assembleias e em momentos importantes e significativos da vida das pessoas e das
comunidades fazem parte do ministério do bispo que com
sua presença faz com que o mistério que é a Igreja se realize
nestas atividades. Ele também é a garantia da comunhão de
todos e confirma os irmãos na fé. Esta presença pastoral é de
suma importância e deve ser buscada com empenho. Uma
diocese nunca tem o tamanho ideal, mas deveria ser possível
ao bispo conhecer todo o rebanho e ao povo conhecer o seu
bispo. Depois de seis anos em Manaus e muitas aparições na
TV, um grupo de jovens da Assembleia de Deus Tradicional
me reconheceu no domingo como o padre que aparece na TV.
Já visitei todas as paróquias e áreas missionárias. Visito
muitas casas e tenho feito diversas visitas ao interior. Mas a
dimensão da nossa Igreja faz com que tudo seja muito pouco. Além disto, há o acompanhamento das pastorais e dos
movimentos, a administração, os atendimentos pessoais e a
representação da Igreja em solenidades cívicas e militares. E
o bispo tem que rezar pelo povo e sua santificação pessoal.
Isto levou Dom Luís e eu a pedir bispos auxiliares, mas também
o povo necessita fazer a experiência de Igreja que vai além dos limites da comunidade e paróquia. Criamos as regiões episcopais para
isto. Com mais frequência e de maneira mais intensa, os fiéis e o
clero terão a presença episcopal garantida pelos vigários episcopais
que acompanham a vida das regiões com autonomia e comunhão.

Isto aconteceu nas visitas pastorais que Dom José Albuquerque fez na Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida no ano passado. Na ocasião ele visitou todas
as comunidades das áreas, foi e ficou hospedado na casa paroquial. Encontrou-se
com as lideranças das pastorais, com a juventude, com os idosos e as crianças. Teve
reunião com os conselhos comunitários, os ouviu e pode dar orientações seguras
e com autoridade. Muito satisfeito ele afirma que já tem visitas pastorais programadas para este ano e que esta foi sem dúvida nenhuma a melhor parte de seu
ministério episcopal.

DOM SERGIO CASTRIANI

No dia de Cristo Rei, Dom Tadeu participou do encerramento do ano do laicato
na área missionária Cidade de Deus, na Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes. Todas as comunidades se apresentaram. Para ele foi uma oportunidade
única de encontrar-se com uma área missionária que tem uma organização pastoral única na diocese. Pode constatar os avanços e os frutos deste esforço pastoral
conduzido já há uma década pelo Frei Francisco Areque.
Monsenhor Sabino, da Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios participou da Assembleia da Área Missionária Nossa Senhora Aparecida, que tem a
sua sede no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba. Ao mesmo tempo
que ficou impressionado pelo dinamismo pastoral desta área, pode confirmar os
irmãos na fé e fazer observações a partir da sua longa experiência pastoral.
Além disto, os vigários já atuam no acompanhamento de diáconos e padres,
nas questões referentes à administração. Esperamos que a partir de agora também tomem iniciativas pastorais que aos poucos criarão uma identidade regional.

uís Gonzaga de Sousa era seu nome completo.
Presbítero da Arquidiocese de Manaus, partiu
deste mundo no dia 30 de dezembro. Padre há
quarenta oito anos, celebrava com o mesmo entusiasmo de
seu tempo de juventude. O Sousa, como nós o chamávamos,
era padre, e só padre, e isto não é pouco. E como ele gostava
de ser padre, de fazer as coisas de padre.
A celebração da Santa Missa começava muito antes dos
ritos iniciais. Ele chegava com tempo para conversar com as
pessoas, se inteirar dos acontecidos. Ali ele se transformava
num diretor espiritual e conselheiro do povo simples das
nossas comunidades. Daquelas pessoas anônimas que se
aproximavam silenciosas do seu caixão durante o velório.
Batizou várias gerações, atendeu milhares de penitentes no
sacramento da reconciliação e ungiu inúmeros enfermos preparando-os para o encontro definitivo com o Criador.
Morreu entre amigos. Ninguém melhor que ele para cultivar
amizades, sobretudo com seus irmãos de presbitério. Gostava de
receber-nos na sua casa nas festas de aniversário, na Páscoa e no
Natal. Era o dia da Sagrada Família. Mais família que ele, impossível.
Nunca saiu de casa, e a sua família, assim como o seu bairro se tornaram família para muitos. Nestes tempos de Sínodo da Amazônia
em que a Igreja faz um caminho de descoberta do seu rosto amazônico, penso que seria bom olharmos para este sacerdote filho da
terra, incardinado numa Igreja da Região, que viveu seu ministério
com o povo daqui e que foi um homem feliz e realizado.
Devoto do Sagrado Coração de Jesus, estava sempre
cercado de homens e mulheres vestidas de branco com fitas
vermelhas ao redor do pescoço. O Sousa vascaíno, amante do
boi de Parintins, adepto de uma boa caldeirada, cheio de segredos como só o caboclo sabe ser, com seus receios e medos
ancestrais, e o padre eram um só.
Eu o conheci no primeiro Encontro Nacional de Presbíteros. Na minha ordenação episcopal em Tefé ele esteve presente. Nos tornamos amigos e quando me tornei seu bispo,
sua opinião sempre foi muito importante. Sempre vi nele um
discípulo de Jesus amazônico que amava a sua Igreja, plenamente consciente dos seus limites pessoais e das mazelas do
Povo de Deus. Renovado pela misericórdia divina, encarnada
no Coração de Jesus, tornou-se um homem universal, um
verdadeiro sacerdote do Senhor. Vai fazer muita falta.

VIDA E FÉ

Rosália Gaspar

Uma vida de amor e dedicação à catequese
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Q

uando se fala em catequese em nível
de Arquidiocese, um nome sempre
vem à mente: Maria Rosália Consentine Gaspar, ou apenas Rosália, como é
conhecida. Com seu sorriso alegre e acolhedor
e um jeito suave de falar, ela é uma referência quando se trata de catequese, tendo até já
realizado missão na África, conhecendo uma
outra realidade de um povo sofrido que realmente necessita não só de evangelização, mas
também de cuidados básicos. Atualmente, é a
coordenadora da Catequese Arquidiocesana a
Serviço (CAS), cargo que vai ocupar até 2022,
segundo a última eleição ocorrida na assembleia da CAS, e também é coordenadora de
pastoral da Comunidade Cristo Luz dos Povos,
pertencente à Paróquia Cristo Redentor – Setor Alvorada.
Ser catequista para Rosália é mais que
uma missão, é um ideal de vida, sobre o qual
é impossível falar sem se emocionar. “O nosso
papel enquanto CAS é orientar, não é só fazer
os encontros ou formações, é orientar nas dificuldades que os catequistas tiverem, é ver e
conhecer como está a realidade de cada catequese, é motivar e animar para que a gente
possa caminhar a nível arquidiocesano. Já fui
coordenadora de setor, de catequese paroquial, comunitária e nunca deixei de ser catequista, por isso, para eu falar sobre a cateque-

SOBRE A MISSÃO NA ÁFRICA

se até me emotiva, porque é o primeiro passo
para qualquer cristão, e falar de catequese em
tantos lugares que eu já estive, tendo a convicção que Jesus é o Caminho, é um trabalho
que não tem preço, temos que entender que
a catequese é realmente a fonte de vida, é dar
de beber a quem tem sede”, disse emocionada.
Segundo Rosália, para poder evangelizar
bem o próximo, o segredo é começar em casa,
transmitindo a fé, dando testemunho do Amor

Em 2012, devido ao trabalho realizado com as Irmãs Salesianas, recebeu
o convite para uma missão de três meses numa vila, no oeste da África, onde
viveu uma das experiências mais marcantes de sua vida. “Fiquei numa cidade
da África, próximo da Nigéria, onde tem a congregação das ISSC e um Instituto Filippo Smaldone, fui como voluntária e pude constatar a situação de
miséria que o povo passa, trabalhei principalmente com crianças e adolescentes, sendo psicóloga e aprendi muito. Meu trabalho era visitar as tribos,
falar não só sobre educação sexual, mas também falei sobre higiene pessoal e
também ajudar as irmãs no trabalho com os surdos e ouvintes. Foi uma forma
de catequese, onde eu fui uma das mais aprendeu sobre o amor ao próximo”,
concluiu Rosália.
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e de Jesus para os familiares e amigos. Dessa
forma, com muita oração e perseverança, as
conquistas vão aparecendo. Uma delas ocorreu
em 1996, quando o marido decidiu caminhar
junto e continua até hoje, como os demais
membros da família também. “A minha filha
antes de ser ministra foi catequista, meus filhos foram coroinhas e hoje já estão casados,
mas servem a nossa Igreja, minha neta hoje
também é coroinha e meu esposo me acompanha na catequese com adultos na minha
comunidade. Tudo isso eu dou graças a Deus”,
comentou Rosália.
Natural de Terra Santa (PA), Rosália já
esta em Manaus há 45 anos, antes de atuar
na catequese, também já fez parte do coral
da pastoral da juventude (PJ) na igreja de São
Raimundo e também teve uma experiência
em um grupo de oração da Renovação Carismática que depois de algum tempo, tornou-se
a Comunidade Hallel. Com todo seu carisma
para escutar, orientar, aconselhar, acabou
se formando em psicologia e hoje em dia
trabalha como psicóloga em duas congregações: com as Irmãs Salesianas dos Sagrados
Corações (ISSC), no Instituto Filippo Smaldone (IFS); e também com as Irmãs Adoradoras
do Sangue de Cristo, no Colégio Preciosíssimo
Sangue (CPPS).

+ de 200
clientes
satisfeitos

• CONTABILIDADE EMPRESARIAL
• CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
• CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL

• PROJETOS FINANCEIROS PARA

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Rua Natal, 604 - Adrianópolis
92 99136-8559 • 3611-1581

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.

ASSINE JÁ NA
PAULUS LIVRARIA DE MANAUS!

PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM

Rua Itamaracá, 21 — Centro – CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110 – WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br
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3198-7100

www.icbeu.com
/icbeumanaus

@icbeumanaus
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CAPA

DECRETO

DOM SERGIO CASTRIANI ARCEBISPO DE MANAUS

T

endo presentes as necessidades de evangelização e pastoreio da
Arquidiocese de Manaus, criamos as Regiões Episcopais.
A Região Episcopal é uma instância pastoral que ajuda a descentralizar a ação pastoral facilitando o bom governo da Arquidiocese, cuja extensão tem se mostrado cada vez mais abrangente.
Sua finalidade, portanto, é de:
• Dinamizar a evangelização e a missão;
• Criar comunhão;
• Favorecer a formação dos leigos;
• Favorecer o acompanhamento da vida e ministério dos
diáconos e padres;
• Estar mais presenta na vida da cidade com seus bairros
novos e no interior com suas inúmeras localidades;
• Aproximar o ministério do bispo junto ao povo e às comunidades.

A DIVISÃO TERRITORIAL E A COMPOSIÇÃO DAS
REGIÕES EPISCOPAIS
As Regiões Episcopais acompanham o dinamismo geográfico da cidade de Manaus e sua evolução com os municípios
vizinhos que tem ligação com a capital a partir de diferentes
acessos. Assim, cada Região Episcopal abrange uma parte de
Manaus e inclui os municípios ligados àquela área da cidade.
A forte religiosidade mariana que marca a fé do nosso povo
inspirou a sugestão dos nomes para as regiões, também considerando paróquias marianas do próprio território.

COMPOSIÇÃO DAS REGIÕES EPISCOPAIS
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios
SETORES: Centro Histórico, Parque Dez, Avenida Brasil, Alvorada,
Rio Negro.
Corresponde à Zona Centro Oeste da Capital com os municípios
que fazem acesso pela Ponte Rio Negro.

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 os municípios
cujo acesso se faz pelo Porto da Ceasa.

Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida
SETORES: Pe. Pedro Vignola, Pe. Ruggero Ruvoletto, Rios e Cachoeiras.
Corresponde à Zona Norte da Capital e os municípios cujo acesso
se faz pela Av. Torquato Tapajós (AM 010 e BR 174).

OS VIGÁRIOS EPISCOPAIS E A DINÂMICA DAS REGIÕES
O Direito Canônico prevê a constituição de um ou mais vigários episcopais pelo bispo diocesano, sempre que o bom governo da diocese o
exigir (Can. 476). Cada Região Episcopal terá à frente um Vigário Episcopal que agirá em nome do Arcebispo, sempre em comunhão com ele,
mas ao mesmo tempo tendo autonomia de ação sem ferir a unidade.
Os vigários episcopais já nomeados para acompanhar os setores assumem as Regiões Episcopais:
I. Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – Monsenhor
José Carlos Sabino de Andrade.
II. Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos.
III. Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida – Dom José Albuquerque de Araújo.

São atribuições dos vigários episcopais, de acordo com
as prescrições do Código de Direito Canônico (Can. 479) e
por delegação dos Arcebispo Metropolitano:

•

Celebrar o Sacramento do Crisma nas Paróquias, Áreas Missionárias e Comunidades de sua região;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhar a formação para Ministérios Leigos, dar a provisão
aos ministros e enviá-los em celebração litúrgica;
Promover a formação dos cristãos leigos e leigas em comunhão
com o Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior (ITEPES)
e a Coordenação de Pastoral;
Realizar visitas pastorais às Paróquias e Áreas Missionárias, apresentando no final um breve relatório ao Conselho de Presbíteros;
Fazer um acompanhamento fraterno às reuniões do setor, animando-os enquanto instância de comunhão e participação;
Dar posse aos párocos nomeados pelo Arcebispos Metropolitano, quando delegados pelo mesmo;
Participar, quando convidado, das festas patronais;
É membro nato da Coordenação Ampliada e dos Conselhos de Pastoral, de Presbíteros e de Administração, de cujas reuniões participam;
Acompanhar, com especial atenção, a vida e o ministério dos
presbíteros e dos diáconos permanentes de sua região;
Promover, bimestralmente, reunião do clero da Região Episcopal;
Outras atribuições delegadas pelo Arcebispo Metropolitano.

Dado e passado em nossa Cúria Metropolitana, no livro 14, folha n.,
aos oito dias do mês de dezembro de 2018.
E eu, Pe. Flavio Gomes dos Santos, Chanceler da Cúria, o subescrevi.
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SÍNODO da amazônia

Começo de um novo
tempo para as mulheres?

N

SENSUMED

PE. LUIS MIGUEL MODINO

inguém pode negar o papel fundamental, decisivo, que as mulheres têm
na prática da vida pastoral da Igreja da
Amazônia. Pode ser na última comunidade do igarapé mais distante da
floresta amazônica, pode ser em qualquer uma
das cidades do interior, pode ser nas inúmeras
comunidades que fazem parte da Arquidiocese
de Manaus, tanto no centro como na periferia.
Lá onde a gente for, logo percebe a importância
da mulher na vida dessa comunidade.
Seguindo o pensamento do Papa Francisco, que em diferentes momentos de seu pontificado tem mostrado esse modo de pensar, o
Documento Preparatório do Sínodo reconhece
“o papel central que hoje desempenham as mulheres na Igreja amazônica”, uma afirmação que
fundamenta o pedido que o próprio documento
faz “é preciso identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher”.
Nesse sentido, a Igreja da Amazônia tem
sido questionada no Documento Preparatório,
que ninguém pode esquecer e tem sido elaborado pelo Vaticano, onde aparece uma pergunta
que diz: “a participação das mulheres em nossas
comunidades é de suma importância. Como reconhecer e valorizar essa participação no horizonte
dos novos caminhos?”. O Papa Francisco tem pedido ao longo do seu pontificado propostas cora-
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josas que ajudem a fazer realidade uma Igreja em
saída, presente nas periferias, que supere o pecado do clericalismo, que deixe de fazer as coisas do
jeito determinado porque sempre foi assim.
O processo de escuta sinodal, que tem
acontecido em todos os cantos da Região Pan-Amazônica, está ajudando a descobrir elementos que façam possível reconhecer esse papel
central das mulheres, pois o vigor de muitas
comunidades, ele gira em torno da liderança
da mulher, lideranças principais em muitos
âmbitos eclesiais amazônicos. Não são poucos
os que afirmam, seguindo a intuição do Documento Preparatório, que o Sínodo tem que ser
momento para reconhecer institucionalmente o
papel da mulher na Igreja. Inclusive tem quem
afirme, como faz Dom Neri Tondello, bispo de
Juína e membro do Conselho Pré-Sinodal, que a
Igreja deve pedir perdão às mulheres.
Esse reconhecimento da importância da
dimensão feminina na Igreja é um sinal de amadurecimento, que nasce de uma reflexão eclesial
e ajuda a construir novos caminhos, uma atitude
sempre necessária na medida em que a Igreja quer
ser fiel à novidade do Evangelho. A vida nasce na
medida em que estamos dispostos a nos abrirmos
àquilo que Deus nos oferece, um Deus que em cada
momento da história vai se fazendo presente de
diferentes modos. É só descobrir seus sinais!

Simpósio discutirá câncer
colorretal em apoio à
campanha de conscientização
A clínica SENSUMED Oncologia, por meio de
seu Instituto Sensumed de Ensino e Pesquisa Ruy
França – ISENP, reunirá especialistas, profissionais e estudantes da área da saúde para compartilhar e discutir atualizações sobre o tratamento
de câncer de colorretal, no dia 29 de março de
2019, em apoio à campanha de conscientização
sobre esse tipo de tumor, a qual é destacada no
mês de março com o laço azul marinho.
“O câncer colorretal, que é o câncer de
intestino, é um tumor que tem aumentado
sua incidência e acometimento tanto no homem como na mulher, mas principalmente
nas mulheres”, aponta o oncologistaclínico e
diretor técnico da SENSUMED Oncologia, Dr.
William Fuzita. E alerta que esse aumento de
casos, provavelmente, está relacionado à falta de cuidado na alimentação, falta de exercício físico e hábitos de vida errôneos como
o fumo, fastfood, carnes embutidas, entre
outros alimentos; além da falta de ingestão
de fibras como verduras, legumes e frutas.
O especialista, que também preside a comissão organizadora do evento científico e é pesquisador principal do ISENP, ressalta que diante dessa
realidade, faz-se necessário difundir mais as informações sobre como diagnosticar e tratar, bem
como o desenvolvimento da tecnologia na área
de oncologia clínica, que tem apresentado novas
técnicas terapêuticas, as quais todos os profissionais da área de saúde devem ter conhecimento,
a fim de proporcionar o melhor tratamento e ter o
melhor resultado dos pacientes oncológicos com
câncer de intestino.
O Instituto Sensumed de Ensino e Pesquisa Ruy França – ISENP, que realiza o I Simpósio de Câncer Colorretal, foi inaugurado no
mês de agosto de 2018, durante o I Congresso Sensumed Oncologia Personalizada – I
SENCOP, e criado a partir do ideal científico
de promover o conhecimento e incentivar
atividades de ensino, extensão e pesquisa
na área da saúde, com ênfase em oncologia.

MISSÃO

PRESENÇA MISSIONÁRIA
NO INTERIOR E NAS PERIFERIAS
TEXTO ÉRICO PENA E PE. GERALDO BENDAHAM FOTOS ÉRICO PENA

S

abe-se que o processo de transformação na cidade de Manaus ocorreu a
partir dos anos 70, com o advento da
Zona Franca de Manaus. As mudanças
impactaram sobretudo o direito a habitação
e uma boa moradia, mas infelizmente a realidade é bem diferente e muitas pessoas ainda
lutam para garantir um lugar digno para viver
com suas famílias. Tristemente os governos,
não priorizam a habitação, mesmo que seja
um direito constitucional. Daí, cresce o déficit
habitacional e muitas pessoas pobres, desempregadas não têm outra alternativa a não ser
ocupar um pedaço terra nas periferias em áreas
urbanas e insalubres, correndo o risco de vida e
de desabamento, além de ser lugares preferidos pelo tráfico.
Para Arquidiocese estes lugares são desafiadores e precisam urgente de uma presença
religiosa missionária para escutar o povo em
suas necessidades pastorais e sociais. Neste novo
Plano de Evangelização 2019-2022, um dos desafios é manter Presença Missionária no Interior
e nas Periferias, ou seja, atender às pessoas que
se encontram nessa situação e, fazer chegar a
Palavra de Deus àqueles que se encontram às
margens da sociedade, para que conheçam o
Evangelho e seus direitos constitucionais.
Um dos locais que já esta sendo “estudado” pela Arquidiocese de Manaus, é a zona de
ocupação localizada entre os bairros do Nova
Vitória e Santa Inês, que possui uma área tão
grande que chega a possuir três designações:
de um lado chama-se “Nossa Vitória”, do outro
“Santa Inês II” e nos fundos “Marielle Franco".
Apesar da comunidade Santa Inês estar localizada relativamente perto do assentamento, o
anseio da população é ter um local destinado
para a construção de uma igreja ou capela, que

possa atender a comunidade católica que residem nesta zona de periferia que luta para se
tornar bairro.
“Estou aqui há dois anos e três meses,
quando cheguei aqui só tinha casa de um lado
da rua e hoje em dia muita coisa mudou, já
temos mais casas e até comércio, mas ter uma
igreja aqui seria muito bom, porque nossa
comunidade precisa muito, além de ser um
lugar para rezar, também é um lugar para se
reunir, pois aqui todo mundo é da paz e, todas
as conquistas que tivemos (água, eletricidade,
madeira) foi graças a nós mesmo, que fizemos
cota para comprar as coisas de nossa necessidade”, comentou a dona Deusanete de Oliveira.
Apesar de estarem numa área de risco, com
a maioria das casas à beira do barranco, com difícil acesso por causa do terreno acidentado, o
povo aos poucos está se organizando para, em
breve, tornar essa zona de ocupação em algo
melhor para se viver. “O objetivo de todos aqui
é ter uma moradia digna e quando nós temos
alguma atividade dentro da comunidade, nós
fazemos uma reunião geral com os moradores.
Nós queremos iluminação, saneamento básico
e tudo mais direitinho porque pelo tamanho
da área já somos praticamente um bairro. Já
estamos verificando os tramites direitinho com
a secretária do Estado responsável pelo setor
de áreas urbanas”, explicou Sandra Fonseca,
representante da área.
Fica o apelo missionário para todos, pois se
alguém sabe de alguma área na cidade ou no
interior que ainda não tem a presença de missionários da igreja católica, comunique ao seu
pároco, ao vigário episcopal ou à coordenação de
pastoral para que a Igreja cumpra a sua missão
de evangelizar, marcando presença nestas áreas
consideradas abandonadas pelo poder público.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE Coração Imaculado de Maria

HÁ 35 ANOS EVANGELIZANDO
NO BAIRRO MORRO DA LIBERDADE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A

comunidade Coração Imaculado de Maria
(CIM) foi constituída paróquia no dia 7 de abril
de 1983, mas tem um histórico de caminhada
que começou muitos anos antes, em 1965,
com celebrações em um terreno comprado pelo Arcebispo da época, Dom João de Sousa Lima, local que
também abrigou uma escola, construída em 1968,
atendendo a necessidade da comunidade, sendo esta
dirigida pela Ir. Edelvira Cabral.
Depois, em 1972, Dom João comprou casas vizinhas que se tornaram residência das Irmãs Dorotéias
que, com o apoio dos padres Missionários da Consolata, desenvolveram os primeiros trabalhos (novenas,
reza do terço, assistência social) na comunidade.
Em 1977, houve a ordenação do primeiro padre
do bairro Morro da Liberdade, o Pe. Raimundo Araújo
Silva, e, em 1985, foi ordenado o segundo sacerdote,
o Pe. Danival Lopes, que se tornou o primeiro pároco.
Em 1989, mais três jovens entraram no seminário e
se tornaram padres, são eles Pe. Zenildo
Lima, Pe. Pedro Cavalcante e Pe. Geraldo
Bendaham, que não chegaram a ser pároco da CIM.

Com a saída do padre Danival, a paróquia passou
um longo tempo sendo dirigida por leigo e contando
com a ajuda de alguns padres Carmelitas que davam
apoio nas celebrações e, a partir de 2011 a paróquia
passou a ser conduzida pelos padres da Congregação
do Santíssimo Redentor (CSsR) e, atualmente, tem
como pároco o padre Elson Lima.
De lá para cá, a paróquia tem crescido em número
de participantes das celebrações e agentes de pastoral,
grupos e movimentos, onde podemos citar: Terço dos
Homens, Apostolado da Oração, Renovação Carismática, Ministros e Coroinhas e entre os principais trabalhos pastorais realizados na paróquia estão: batismo,
catequese, liturgia, juventude e dízimo, que geram o
envolvimento de novos agentes e compromisso com as pastorais. Também se destaca o
surgimento de novos dizimistas, inclusive o
crescimento dos dizimistas mirins, que gera
o comprometimento desde cedo das crianças com a pastoral.
Há visitas aos enfermos realizadas pelo padre e ministros, visita
aos dizimistas das comunidades,
formação bíblica, encontro dos
Alcóolicos Anônimos (AA), a
Capela Mortuária Nossa Senhora da Piedade, aulas de
Inglês e violão na comunidade,
além do Projeto de Luta Livre.
“Procuramos sempre envolver
todos, mesmo sendo uma
igreja onde a maioria são pessoas idosas, todas participam
de alguma forma”, comentou
padre Elson.

Sobre o Pároco
Natural do município de Codajás
(AM), Pe. Raimundo Elson Rodrigues
de Lima nasceu no dia 31 de agosto
de 1980 em uma família tradicional
católica e foi ordenado presbítero no
dia 6 de fevereiro de 2010, em sua
cidade natal, por Dom Gutemberg
Frei Regis, bispo emérito de diocese
de Coari. Após sua ordenação, chegou
a atuar em missão no município
de Anamã (AM) e como vigário
na Paróquia N. Sra. de Nazaré, em
Manacapuru (AM), e na Catedral
Santana e São Sebastião, em Coari
(AM), de onde saiu para vir para
Manaus tomar posse como novo
pároco em 29 de dezembro de 2016.
Hoje, além de pároco também atua
como vice-formador do Seminário
dos Redentoristas, localizado nas
dependências da Paróquia N. Sra.
do Perpétuo Socorro, bairro do
Educandos. “Estou dois anos como
pároco aqui, é um desafio pois é uma
paróquia de pessoas antigas, num
bairro imprensado e com o povo
muito festeiro e a igreja está aqui
como um sinal de esperança numa
vizinhança que sabemos ser um
pouco violenta. Por isso, que temos
atividades praticamente todos os
dias, para poder atender melhor, pois
a oração e a ação são os alicerces de
toda a paróquia”, comentou o pároco.

NOVENAS E MISSAS
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Comunidade Matriz – Coração Imaculado de Maria
Missa: Sexta-feira, às 19h, e domingo, às 7h e 18h30
Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento: Quinta-feira, às 19h
Novena em Honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: Terça-feira, às 19h
Comunidade São José e São Benedito
Missa: Sábado, às 19h30
Novena e Adoração ao Santíssimo Sacramento: Quarta-feira, às 19h
Comunidade São Francisco
Missa: Sábado, às 18h
Novena e Adoração ao Santíssimo Sacramento: Quarta-feira, às 19h

CULTURA

CNBB

GUIA CERTO PARA NOVOS TEMPOS
(SOBRE REGIÕES EPISCOPAIS)
CARMEN NOVOA SILVA DA ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS

D

izem que na última guerra mundial,
numa grande cidade alemã, os bombardeios destruíram a mais famosa de
suas igrejas. Um Santuário. E uma das
“vítimas” foi o Cristo Crucificado que presidia o
altar maior, ficando inteiramente destroçado.
Ao término da guerra, os habitantes
da cidade reconstruíram com paciência seu
Cristo Bombardeado e de pedaço em pedaço, chegaram a formar todo o seu corpo...
Menos os braços. Destes não ficou nem rastro. Decidiram, então, colocá-lo assim mesmo no altar-mor, mas no lugar dos braços
perdidos, escreveram um letreiro que dizia:
“Desde agora, Deus não tem mais braços
a não ser os nossos”. E ali ficou convidado
a colaborar com ele, esse Cristo de braços
inexistentes. Assim também a Arquidiocese
de Manaus, não tem mais braços a não ser
os nossos.
Passa, então, nosso arcebispo Dom Sergio Eduardo Castriani, a convidar-nos a cumprir a missão de evangelizar, como legítimos
cristãos, em dinâmica apostolicidade. Por
isso: Sinto ânimo e alegria, ao testemunhar
a criação das três Regiões Episcopais decretadas por Dom Sergio Castriani em 8 de dezembro de 2018. Sinto ânimo e alegria, ao presenciar as três regiões abrangerem a Manaus
megalópole terceiro-milenarista, necessitada
por exigências dos novos tempos de “descentralizar a ação pastoral”, pois a dimensão da
Arquidiocese tornou-se gigantesca.
Sinto, que quem sustenta esse pensamento das três regiões episcopais é o vigor do
ESPÍRITO. Cujo epicentro são as virtudes teologais da FÉ e da ESPERANÇA e da CARIDADE
(Amor) já legadas na pia batismal. Sinto agora, instalar-se o tempo de orar e agir. Pois as
“obras (ação) são amores” (RILKE). A caridade
levada a efeito. É a Esperança desse Guia Cer-

to para Novos Tempos. Um itinerário com, 3
regiões dedicadas à Nossa Senhora dos Remédios, à Nossa Senhora dos Navegantes e à
Nossa Senhora Aparecida. E abrangendo todos os pontos cardeais onde funciona a Arquidiocese. Serão elas as patronas e padroeiras
de cada zona episcopal. Tudo porque a vocação da terra é eminente, histórica e cultural, e
religiosamente mariana.
É tempo, do carisma do profeta contemporâneo, que faz o papel de ponte para os sem
voz e sem vez. Tudo isso numa época em que
proliferam os construtores de barreiras. E isso
nos recorda uma verdade da historicidade, de
que as pontes, essas que unem e comunicam,
são as primeiras a serem bombardeadas durante as guerras, para isolar as margens.
É tempo e o dever de sermos donos de
nossas esperanças e eliminar os abismos sociais na Manaus gigântea. Bairros ricos, onde
efluem projetos nababescos. Ardem a fogueira das vaidades. E ao lado existem fossos
feitos de casebres em guerra de sobrevivência
condigna, miserabilidade, pela violência, pelo
tráfico de drogas, pela fome, no desemprego,
e na falta de dignidade humana.
É tempo de ser cristão-igreja. Isto é,
apresentar ação cristã. Não é hora de ficar
olhando os céus como se Cristo houvesse
partido! É hora de sobretudo de trabalhar,
de continuar sua obra em comunhão com os
irmãos e os leigos, e os voluntários. Esse deve
ser o nosso céu na terra: Encontrar Cristo em
seu Reino. No trabalho com o próximo, com o
marginalizado e com os excluídos.
“Melhor dizer que Cristo está nos céus.
Devemos dizer que o céu está onde está Cristo.” (Cabodevilla)
Este é o GUIA CERTO PARA OS NOVOS
TEMPOS: A criação das três regiões episcopais
para a Arquidiocese de Manaus gigante.

CF 2019: Por onde começar?
Como se preparar?
FONTE CNBB

Você e seu grupo querem dinamizar a Campanha da Fraternidade na sua comunidade e/ou
paróquia e diocese e não sabem por onde começar?
Uma dica valiosa é acessar o site da Edições CNBB, no
seguinte endereço eletrônico https://edicoescnbb.
blog e mergulhar numa série de dicas e sugestões
que podem facilitar este caminho.
A Campanha da Fraternidade se realizará mais
intensamente no período da Quaresma, que tem
início na Quarta-Feira de Cinzas, dia 6 de março, e
vai até dia 21 de abril, dia em que se celebra a Páscoa de Jesus Cristo. O tema da CF 2019, escolhido
pelos bispos brasileiros, a partir de sugestões vindas
de organizações sociais, governos e de organismos
da própria Igreja, vai refletir sobre o tema “Fraternidade e Políticas Públicas”.
Com esta campanha a Igreja quer: “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 da fraternidade”.
Entre as preciosas dicas que é possível encontrar
no Blog da Edições CNBB estão: 5 tipos de evento para
promover a Campanha da Fraternidade (organizar
grupos de estudo bíblico, palestras, mesa-redonda,
eventos culturais e artísticos e a discussão e aprofundamento do tema com os jovens da comunidade),
como preparar os encontros catequéticos e abordar
o tema da Campanha da Fraternidade, entre outras.
Kit CF 2019 – No link materiais, o internauta
pode ter acesso ao kit que inclui o àudio do hino,
caderno de cifras e partituras das músicas da Campanha, slide para data show, cartaz da CF e o vídeo do
hino da CF. Basta fazer um simples cadastro para ter
acesso gratuito ao material.
Uma outra ferramenta importante para aqueles que querem se aprofundar no tema e conteúdo
desta campanha é percorrer o caminho pedagógico
do curso que a Edições CNBB também disponibiliza
em seu blog. Baseado no princípio da educação à
distância, o curso se estrutura em três aulas: a)
O que são políticas públicas? b) A segunda aula,
baseada na Doutrina Social da Igreja, aprofunda a
dimensão participativa dos cristãos na política; c) a
terceira aula aborda a indissociável relação entre a
fé e a vida. O curso é totalmente gratuito.

JUVENTUDE

Jovens refletem sobre seus

espaços, sonhos e protagonismo
EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO FOTO PEREZES JÚNIOR

“Grupos de Jovens: Espaço de esperança, resistência e felicidade” este foi o tema da XI
Assembleia Arquidiocesana da Pastoral da Juventude (PJ) que aconteceu, de 13 a 16 de
dezembro, em uma chácara situada no Km 5, Ramal do Brasileirinho.

D

ezenas de jovens estiveram reunidos para
avaliar a caminhada pastoral, criar um plano de ação trienal, construir o calendário e
escolher a nova coordenação arquidiocesana e regional. Assumiram a secretaria arquidiocesana da Pastoral Suzyanne Oliveira e Gabriel Barbosa; a Assessoria Arquidiocesana, ficou a cargo de
Elaine Cordovil e Ir. Ronilton; e para a coordenação
regional foi escolhida Driele Cazumba.
“Foi um período muito proveitoso, de aprendizagem, partilha, decisões, união, mística e espiritualidade, de ver uma juventude que almejava
participar deste momento de construção, uma
juventude que está a serviço. Depois de horas de
debate, foi elaborado o Plano Trienal, documento
muito importante para a PJ e podemos dizer que fizemos, produzimos e participamos deste momento
de suma importância”, afirmou Giovane Bruno Oliveira da Silva, um dos delegados desta Assembleia,
representando o Setor Santa Rita de Cássia.
Giovane também se alegrou pelo protagonismo dos jovens na missão dentro da Pastoral da
Juventude. “Me sinto feliz pois acredito que a voz e
ensejo de nossas bases tenha sido contemplado e
que possamos através das propostas apresentadas,
trilhar um caminho de comunhão ao longo deste
triênio nos tornando protagonistas nesta missão e
ratificando que o nosso grupo de jovens é espaço
de Esperança, Resistência e Felicidade. É necessário
que promulguemos uma cultura de paz em meio
a tempos difíceis, encorajados a confrontar os pro-

blemas e tornar de forma consistente a experiência
do Cristo Libertador... Com certeza saímos mais fortalecidos e certos da importância de valorizar e viver
esta oportunidade e voltamos com a mala carregada de esperança, alegria e união”, afirmou.
Ir. Rose Bertoldo, da Congregação das Irmãs
do Imaculado Coração de Maria, foi convidada a
participar da assembleia e muito se alegrou em
poder adentrar na dinâmica destas juventudes.
“Para mim foi uma experiência muito profunda,
quero destacar alguns aspectos significativos: A
organização e coordenação de todo o processo da
assembleia pelas lideranças, um potencial colocado a serviço, não só na organização, sobretudo na
corresponsabilidade e clareza da missão da Pastoral da Juventude, e os caminhos trilhados, bem
como as perspectivas de avançar na construção
coletiva dos grupos e missão. A mística e espiri-

tualidade perpassou toda a assembleia, todos os
momentos orantes conectados com a realidade
que ia alimentando, dando sabor, a dinâmica
dos trabalhos feitos em mutirão, ia amarrando
os nós de cada passo construído, dando corpo e
identidade a cada momento, as dinâmicas, simbologias cheias de vida, expressavam aquilo que as
palavras não conseguem traduzir, plenas de significado, revelando a esperança, a resistência e a
felicidade tecida com fios de ouro”, afirmou a irmã.
Ela compôs a mesa de diálogo que deu destaque para a Campanha Nacional de Enfrentamento
aos Ciclos de Violência Contra a Mulher “Elas pintam sonhos para a realidade florescer”, que têm
por objetivo promover na sociedade uma cultura
de paz. “Podemos perceber a importância que a PJ
está dando na desconstrução dos ciclos de violência contra as mulheres e a construção de relações
de gênero onde seja respeitado a individualidade
de cada pessoa, o aprofundamento das raízes que
geram as violências, como o patriarcado e a desconstrução desta violência”, destacou Irmã Rose.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Nesta edição o Frei Faustino nos conta
sobre o Batismo de Jesus.
Vamos ler juntos?
Por que Jesus foi batizado? Ele quis ser batizado para
nos mostrar que era homem, um de nós.
E o nosso batismo, o que significa? O Batismo é um
novo nascimento. Nascemos para uma vida nova e nos
tornamos irmãos uns dos outros.
Na hora do batismo o céu se abriu e uma voz disse "Você é
meu filho querido. Coloco todo o meu amor". Ao mesmo
tempo, o Espírito de Deus em forma de pomba ficou
sobrevoando a cabeça de Jesus. No dia do nosso Batismo,
nossos pais escolheram padrinhos para nós e prometeram
ensinar-nos o caminho de Deus. Nesse dia tornamo-nos
filhos passando a pertencer a uma família, que é a Igreja.
Nós temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O
importante é aumentar essa vida de Deus em nós.

Vamos refletir juntos?
O que Jesus nos ensinou com esse
texto?
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GIRO PASTORAL
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA CLARA ACOLHE SEU NOVO PÁROCO, PE. JAILSON
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 3 de janeiro, o padre
Jailson Félix de Souza, da congregação religiosa
Sociedade Joseleitos de Cristo (Eleitos de São
José), tomou posse como novo pároco da Área
Missionária Santa Clara (AMSC), localizada no
Conjunto Américo Medeiros, bairro Cidade Nova,
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida –
Setor Padre Pedro Vignola. A cerimônia de posse
aconteceu na Igreja Santa Clara, sendo presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada pelo pároco da
Área Missionária São Paulo Apóstolo (AMSPA),
Pe. Isaías Lima; pelo Pe. Raimundo Ribeiro
Martins, Assistente Geral da Congregação dos

Joseleitos que veio de Belém; e pelos padres
da Área Missionária Santa Mônica, Pe. Cláudio
Trabachinn e Roberto Bovolenta, auxiliados
pelos diáconos Francisco Pina e José Frota.
Pe. Jailson fez seu discurso de
agradecimento de maneira sincera e
emocionada. “É de coração aberto que acolhi
o chamado para essa nova missão. Agradeço
ao nosso arcebispo pela confiança depositada
em nós, Joseleitos, e de modo especial eu
agradeço à AMSPA, onde eu aprendi um jeito
novo de ser igreja, saibam que levo todos
vocês em meu coração, foi um ano de muito
aprendizado. Assumo essa missão e peço que

Deus nos abençoe e a que todos vocês possam
caminhar comigo dando continuidade ao
trabalho realizado pelo padre José Cheregato”,
comentou Pe. Jailson.

NOVO PÁROCO E REITOR DO
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA
APARECIDA É EMPOSSADO

Antes da bênção final, Pe. Agildo fez um
agradecimento especial a todos os presentes,
sobretudo aos comunitários da Paróquia São
Lázaro, onde atuava como pároco. “Agradeço
de coração à Paróquia São Lázaro, onde passei
quatro anos da minha caminhada ministerial
e aprendi muito, podem ter certeza que
carrego todos no coração, hoje tomo posse
após a indicação do nosso vice-provincial, Pe.
Amarildo, sei que não será fácil assumir esse
novo desafio, mas à medida que a gente se
doa como missionário, religioso e servo da
igreja, conseguimos vencer as limitações e
vamos fazer o máximo para que tudo corra
bem ao longo deste tempo que estarei à
frente desta missão”, comentou Pe. Agildo.

com o vigário paroquial, Pe. Miguel McIntosh,
auxiliados pelo diácono Paulo Júlio Freitas.
Ao fim da homilia, a celebração continuou
com a renovação das promessas sacerdotais,
com as quais o novo pároco foi interrogado
pelo arcebispo diante do público e após esse
momento Dom Sergio realizou a entrega dos
três instrumentos que o pároco recebe para
desempenhar bem a sua missão: Estola; a
chave do sacrário; e o Evangelho, declarando
assim empossado e apto para desempenhar
suas funções de pároco.
Ivair Rodrigues Nascimento, é
missionário redentorista e tem 14 anos de
sacerdócio. Estava em missão no município
de Manacapuru e retornou à Manaus para
assumir esse trabalho na Paróquia São Lázaro.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O padre Agildo Alves de Souza (CSsR), tomou
posse como novo pároco e reitor do Santuário
Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, no
bairro de Aparecida – Setor Centro Histórico,
durante celebração realizada na manhã de 6 de
janeiro, presidida pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelo Vice-Provincial dos Redentoristas, Pe.
Amarildo Luciano, juntamente com os padres
Miguel McIntosh, vigário paroquial; Manoel
Soares, José Moura e Aereomar da Silva,
auxiliados pelo diácono Paulo Sérgio.
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PARÓQUIA SÃO LÁZARO RECEBE SEU
NOVO PÁROCO, PE. IVAIR
TEXTO E FOTO PASCOM SÃO LÁZARO

O padre Ivair Rodrigues Nascimento
(CSsR) tomou posse como pároco Paróquia São
Lázaro, situada no Setor Maria Mãe da Igreja
em celebração no dia 13 de janeiro, presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, concelebrada pelo padre
Agildo Alves de Souza (CSsR), juntamente

DOM SERGIO PRESIDE CERIMÔNIA
DE ORDENAÇÃO DIACONAL DE
LEONARDO LUCAS

CATEDRAL METROPOLITANA DE
MANAUS CELEBRA A SOLENIDADE DE
MARIA MÃE DE DEUS E DIA MUNDIAL
DA PAZ

ENCONTRÃO DA
PASTORAL DO
BATISMO REÚNE
CENTENAS DE
AGENTES NO STÚDIO 5

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 29 de dezembro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu a solenidade de ordenação
diaconal de Leonardo Lucas Medeiros Cunha,
mais novo diácono permanente atuando
na Arquidiocese, que escolheu como lema
de serviço “Que Todos Sejam Um! (Jo 17,
21). A cerimônia aconteceu na Quadra
Santo Eugênio de Mazenod, situada na
Comunidade Santa Mônica, bairro Novo
Reino I, pertencente à Área Missionária Maria
Imaculada (AMMI), Setor Dom Luiz Soares
Vieira – Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes, e contou com a presença
de familiares e amigos que foram participar
deste momento importante na caminhada
religiosa do novo diácono, que é coordenador
e fundador da Comunidade Filho Amado, e,
na ocasião, também fez o lançamento do seu
primeiro livro intitulado “A Nossa Essência é
o Amor”.
Ao final da celebração, o novo diácono fez
um breve discurso de agradecimento e um
resumo de sua caminhada. “Essa celebração
é muito significativa pois aqui temos novas
comunidades, pastorais, irmãos, amigos,
membros da renovação carismática onde eu
comecei minha caminhada e acredito que
todo esse momento foi graça de Deus para
que eu pudesse atender a um chamado Dele,
que deposita muita confiança em nós. Em
especial eu agradeço a minha mãe, que foi
um instrumento de Deus. Agradeço muito a
Deus pelos meus irmãos, pela família que eu
constituí e pela família Filho Amado, que me
fez manter a espiritualidade e ser o que sou
hoje. Acredito que Deus ainda tem muitos
planos para nós”, disse Leonardo emocionado.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã de primeiro de janeiro, padre
Hudson Ribeiro presidiu a primeira missa de
2019, às 7h30, na Catedral Metropolitana
Nossa Senhora da Conceição (Igreja da
Matriz), quando celebrou a solenidade
de Maria Mãe de Deus, relembrando a
importância da santa mulher que deu à luz
ao Rei que governa o céu e a terra pelos
séculos eternos. Nessa data também se
comemorou o Dia Mundial da Paz, objetivo
de praticamente todos os fiéis, que buscam
paz, esperança e novos propósitos de viverem
segundo os valores do Evangelho e na luta
por um mundo melhor.
“As pessoas vêm para agradecer pelo
ano que passou e pedir pelo ano que está
começando, então no fundo elas vêm rezar
para ter um ano de paz, de esperança e de
viverem o ano na graça de Deus, por isso
elas já chegam pedindo a bênção desde
a entrada na igreja. E hoje o Evangelho
nos apresenta Nossa Senhora, ela que
guardava todos os acontecimentos em seu
coração, meditava e rezava antes de agir,
assim como devemos fazer nesse primeiro
dia do ano, relembrar os acontecimentos
bons e ruins de 2018 e aprender com eles,
pois todos nós sempre estamos em busca
de mudar e melhorar, seja na igreja, no
trabalho e em nossa família”, disse padre
Hudson em sua homília.

Na manhã de 13 de janeiro, aconteceu
o Encontrão Arquidiocesano da Pastoral
do Batismo que reuniu no Centro de
Convenções do Studio 5, centenas
de agentes desta pastoral, vindos de
diversas paróquias e áreas missionárias
da Arquidiocese de Manaus. Foi um
momento de oração e bate papo sobre
os desafios vividos no dia a dia e, nem
mesmo a forte chuva impediu a presença
de muitos neste evento que abriu o ano
de atividades da pastoral num clima de
muita descontração, alegria e troca de
experiências entre os participantes, sob as
bênçãos do Arcebispo Metropolitano Dom
Sergio Castriani.
Um destaque foi a homenagem
que os agentes da pastoral fizeram a
Dom Sergio, em agradecimento por
seu pastoreio junto ao povo de Deus a
ele confiado. Muito feliz, Dom Sergio
disse após a leitura do Evangelho,
algumas palavras de agradecimento e
motivação. “Hoje vimos na leitura, Jesus
se apresentando para ser batizado junto
com o povo e, a manifestação que Ele é o
filho de Deus, acontece naquele momento
e João Batista reconhece que Jesus é o
Messias e nós somos apenas os servos que
preparam o caminho do Senhor. Obrigado
pelo que vocês fazem, talvez uma das
pastorais mais antigas, sendo introdutores
da fé. Sabemos que não é fácil, mas temos
que ser perseverantes e comemorar o dia
do nosso nascimento para a vida da igreja
e corpo de Cristo” comentou Dom Sergio.
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GIRO PASTORAL

PROCISSÃO E MISSA CAMPAL
ENCERRAM OS FESTEJOS DE
SANTA LUZIA DA MATINHA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia de Santa Luzia, localizada no
bairro Presidente Vargas (matinha), finalizou
na noite de 13 de dezembro, os festejos da
padroeira com procissão e missa campal
presidida pelo Monsenhor Sabino Andrade,
concelebrada pelo administrador paroquial,
Pe. Marco Aurélio e Pe. Hugo Hernandez, e
os demais padres convidados, entre eles:
Pe. Eduardo Santos, Frei Paulo Xavier e Pe.
Antônio de Melo (Pe. Tonico), vindo de Coari
para prestigiar o encerramento dos festejos
cujo tema foi “Com o exemplo de Santa Luzia
construiremos um mundo melhor”.
O evento contou com a participação de
milhares de fiéis e devotos da santa conhecida
como “protetora dos olhos”. Durante todo

RITO É REALIZADO PARA A
CONSAGRAÇÃO DA IRMÃ JULIANE
ROBERTA À VIDA RELIGIOSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na noite
do dia 5 de janeiro, o Rito de Consagração
à vida religiosa da irmã Juliane Roberta
Teixeira, pertencente à Comunidade de Vida
Descendência de Maria. A celebração foi
realizada na Comunidade Nossa Senhora de
Fátima, localizada na Rua Albânia, nº 3 – Nova
Cidade, pertencente à Área Missionária São
Paulo Apóstolo (AMSPA), do setor Pe. Pedro
Vignola, concelebrada pelo pároco Pe. Isaías
de Lima, sendo auxiliados pelos diáconos José
Frota e Leonardo Lucas.
A solenidade teve início às 19h, contando
com a presença de familiares, amigos,
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o dia, lotaram a igreja fazendo suas preces,
pedidos e agradecimentos e prestando suas
homenagens à santa, seja nas missas (7h,
10h e 12h) ou na adoração das 15h. Após
esse momento, os devotos começaram a se
concentrar em frente à igreja onde, por volta
das 17h, deu-se início à procissão percorrendo
as principais ruas do bairro. A animação ficou
por conta de Frei Paulo Xavier que, no decorrer
do trajeto ia conduzindo o povo com orações
e músicas, tudo transmitido ao vivo pelo rádio
Rio Mar FM em 103,5 MHz.

religiosos e leigos que foram prestigiar esse
momento tão importante na vida da nova
consagrada. “Agradeço a todos que se fizeram
presente nesse momento tão especial da
minha vida, sobretudo aos meus pais, meu
pai fundador, Alain Viana, e a Dom Sergio que
me deu muita força em um momento que
achei que não fosse conseguir, mas a história
de vida dele me fez prosseguir”, disse a nova
consagrada de maneira muito emocionada.

NOVENA MARCA A DESPEDIDA DE
PE. AMARILDO COMO PÁROCO DE N.
SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 3 mil fiéis, dos
quatro cantos da cidade, lotaram o Centro
de Convenções do Studio 5 na noite de 27 de
dezembro, para participarem da última novena
do ano em honra a Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, padroeira dos Redentoristas. O evento
também marcou a despedida do pároco, Pe.
Amarildo Luciano (CSsR), que durante oito
anos esteve à frente da paróquia de N. Sra.
do Perpétuo Socorro, que fica situada à Rua
Inocêncio de Araújo, 44 – bairro Educandos,
pertencente ao Setor Maria Mãe da Igreja da
Arquidiocese de Manaus.

Antes de encerrar a celebração, a
Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro fez uma
homenagem ao pároco com a exibição de um
vídeo e também com a proclamação de uma
mensagem em nome das três comunidades.
Muito emocionado e com poucas palavras
o padre agradeceu ao carinho e comentou
a respeito da sua saída para assumir uma
nova missão no Santuário de Aparecida. “É
um momento de ação de graças que a gente
reconhece e valoriza a ação dos agentes de
pastorais e dos leigos nas comunidades, pois
sem eles não conseguiríamos realizar quase
nada. Esse é um momento de gratidão a cada
um deles e sabemos que na paróquia nada
começou comigo e não vai terminar comigo,
cada padre deu sua contribuição e colaborou
de alguma forma”, disse.

PRIMEIRO ENCONTRO DE
CONTADORES DA ARQUIDIOCESE DE
MANAUS
TEXTO E FOTO ALBERTO SILVA

Em 2019, a Arquidiocese de Manaus
passará adotar um sistema único de folha de
pagamento e para apresentá-lo aconteceu
no dia 17 de janeiro de 2019, no Auditório da
Rádio Rio Mar, o 1o Encontro de Contadores
das Paróquias e Áreas Missionárias da
Arquidiocese de Manaus. Compareceram mais
de 40 profissionais, a equipe do Departamento
Arquidiocesano de Administração (DEPAD) e
o padre Charles Cunha da Silva, ecônomo da
Arquidiocese de Manaus.

DOM JOSÉ PRESIDE SOLENIDADE
MARIA MÃE DE DEUS NA ÁREA
MISSIONÁRIA SANTA CLARA

CAAC REALIZA A “I EXPOARTES
VISUAIS CATÓLICA”COM CERCA DE
120 OBRAS RELIGIOSAS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

INORMAÇÕES E FOTO EDILÚCIO CARNEIRO

Na manhã do dia 1° de janeiro, o bispo
auxiliar, Dom José Albuquerque, presidiu
a missa da solenidade de Maria Mãe de
Deus, realizada na Comunidade Nossa
Senhora de Nazaré, pertencente à Área
Missionária Santa Clara (AMSC) – Setor
Padre Pe. Vignola. A missa foi concelebrada
pelo pároco da Área Missionária São Paulo
Apóstolo, Pe. Isaías Lima, e pelo Pe.
Raimundo Ribeiro Martins, da Congregação
dos Joseleitos, que veio de Belém, visitar
Manaus e acompanhar a AMSC, que está em
transição pela mudança de pároco, sendo
agora o Pe. Jailson Felix, pentencente aos
Joseleitos. “É Deus que nos sustenta na
missão e tenho certeza que o padre Jailson
será um ótimo pároco, ele está animado,
contente e em breve estará recuperado de
saúde para conduzir o povo de Deus”, disse
o padre Raimundo.

A Comissão Arquidiocesana de Arte e Cultura
(CAAC) encerrou suas atividades de 2018 com a
realização de um evento inédito na Arquidiocese
de Manaus, ao reunir pela primeira vez, cerca de
30 artistas, sendo 14 fora de Manaus e alguns até
de fora do Brasil, na I Expo Artes Visuais Católica. A
exposição aconteceu no dia 15 de dezembro, de 8h
às 18h, nas dependências do Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus (CEFAM), oferecendo
também aos visitantes, a oportunidade de
participarem das oficinas de Desenho e Fotografia.
Entre as obras expostas podemos citar:
fotografias, desenhos, quadros, esculturas,
gravuras, todas de cunho religioso com o
intuito de fazer o visitante refletir e tendo como
principal objetivo a evangelização. Durante a
exposição, também esteve presente o artista
venezuelano Jairo Chafa, fazendo trabalhos de
escultura e talhamento na madeira. Segundo
Katianne Ramos, uma das responsáveis pela
subcomissão de artes visuais da CAAC, o evento
contou com a presença de dezenas de pessoas
que puderam prestigiar as 120 obras expostas.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Grzegorz Paderewski (Pe. Gregório)
Pe. Suresh Kumar Dowluri (Pe. Bosco)
Pe. José Roberto da Silva Araújo
Pe. Guy Christopher Snyder
Pe. Gilson da Silva Pinto
Pe. Valter Freitas Oliveira
Diác. Miguel dos Santos Freitas
Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
Pe. José Reis Gaspar
Pe. Aparecido Donizete Maciel
Pe. Daniele Curnis (Pe. Daniel)
Pe. Prashanth Kumar Pothireddy (Pe. Paulo)
Pe. Sérgio Petkowski
Pe. Israel Magdaleno Juarez

2
3
12
14
15
20
21
22
24
24
24
24
25
28

ORDENAÇÃO

Pe. José Rodrigues Pessoa (Zezé)
Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima
Pe. Nelson Pereira da Silva
Pe. Alexsandro Freitas Vieira
Pe. Antônio Carlos Libânio Fernandes Filho
Pe. Severino Isaias de Lima
Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.

3642-123

1
6
9
13
17
19
22
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FESTA EM HONRA A SÃO SEBASTIÃO MOBILIZA MOVIMENTOS SOCIAIS EM MANAUS
TEXTO IVÂNIA VIEIRA FOTO RAFAELA MOURA

As atividades em homenagem a São Sebastião, iniciadas no
dia 11, ganharam adesões de mais de uma dezena de coletivos e
organizações do movimento popular de Manaus. Reinterpretado
na Amazônia, a figura de São Sebastião foi cantada e tocada por
vários artistas e, na tarde 19 de janeiro, o Largo São Sebastião viveu
momentos destinados às religiões afro-brasileiras que têm nesse
santo uma de suas inspirações.
Este ano, o tema de homenagem ao santo foi “São Sebastião
e o sínodo para a Amazônia” e o lema “Novos caminhos para
a igreja e para uma ecologia integral”. Por toda a semana, nas
inúmeras atividades realizadas na Igreja São Sebastião, os povos da
Amazônia foram lembrados na mística de São Sebastião.

Cerca de 20 mil fiéis devotos participaram da procissão e missa
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GIRO PASTORAL
MISSA NA CAPELA SAGRADA
SETOR PADRE PEDRO VIGNOLA
FAMÍLIA ENCERRA COM A ENTREGA REALIZA 8a CAMINHADA PELA PAZ
DE DOAÇÕES À CASA DA CRIANÇA
NO PRIMEIRO DIA DE 2019
TEXTO E FOTO RAFAELA MOURA

INORMAÇÕES E FOTO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

Na manhã do dia 30 de dezembro,
em que se comemorou a festa da Sagrada
Família, o bispo auxiliar de Manaus, Dom
José Albuquerque, presidiu a missa na capela
Santuário Sagrada Família, situada no Studio 5,
que existe há 14 anos, lugar onde há celebração
eucarística todos os domingos, tendo a cada
domingo um padre convidado para presidir.
Na ocasião a família Daou reafirmou o
compromisso junto à obra Casa da Criança,
realizada pelas irmãs Filhas da Caridade, no
centro de Manaus, entregando a elas uma
quantia resultante das ofertas acumuladas
durante todo o ano. O recurso ajudará nas
despesas da creche/escola que educa centenas
de crianças carentes.

O dia primeiro de janeiro é a data do início
de um novo ciclo e é o dia da Confraternização
Universal onde o mundo une-se para celebrar a
Paz. Em muitos lugares do mundo são realizados
momentos que celebram esta data. Em Manaus
aconteceu a oitava edição da Caminhada pela
Paz, promovida pelo Setor Padre Pedro Vignola,
cujo tema foi “ Fraternidade e Políticas Públicas”
e reuniu centenas de comunitários das Áreas
Missionárias São Lucas, São Francisco das Chagas,
Família de Nazaré, São Paulo Apóstolo, Divina
Misericórdia, Santa Mônica, Santa Clara e São
Raimundo.

A caminhada iniciou na Comunidade
São João Batista, núcleo 16, da Cidade Nova
em direção ao Campo do Cruzeiro. Durante o

OITAVÁRIO DA EPIFANIA ACONTECE
PELA PRIMEIRA VEZ NA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
INFORMAÇÃOES ROZI NASCIMENTO

Com o tema “Epifania: Manifestação
do Senhor no rosto alegre da juventude” a
Paróquia Nossa Senhora da Glória, localizada
no bairro Glória, recebeu pela primeira vez o
Oitavário da Epifania. O evento é promovido
pela União do Apostolado Católico, com
duração de oito dias. Iniciou no dia 6 de
janeiro, com o subtema “Juventude: Unidade
e Diversidade”, sendo a missa presidida
pelo bispo emérito de Manaus, Dom Mário
Pasquallotto.

26 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • FEVEREIRO • 2019

percurso, as pessoas em sua grande maioria
vestidas com camisa branca, traziam balões,
faixas e cartazes com frases alusivas ao pedido
de paz. Durante o percurso foram feitas
paradas de reflexões em frente às casas de
pessoas que sofreram violência. Orações e
muitos cantos fizeram parte do percurso que
findou no Campo do Cruzeiro onde aconteceu
uma celebração eucarística, presidida pelo
Padre Marco Antônio (Marquinho) que durante
a homilia, relembrou o início da caminhada
que aconteceu em 2012 quando ainda era o
pároco da Área Missionária São Lucas.

O oitavário durante 15 anos aconteceu
na Paróquia Nossa Senhora Rainha dos
Apóstolos. Foi idealizado e impulsionado
pela leiga Deise Barros e a partir de 2019
o evento passou a acontecer na Paróquia
Nossa Senhora da Glória, no bairro da
Glória, também sob a responsabilidade dos
padres Palotinos, sendo o pároco o padre
Anselmo Mantovani.
O evento encerrou no domingo,
13 de janeiro, com missa presidida

pelo pároco, Pe. Anselmo Mantovani, mas durante
toda semana, contou com a participação de diversos
presbíteros, entre eles Pe. Stanislaw Krajewski, da
Paróquia Santo Ângelo – Novo Airão; Pe. César dos Santos,
da Paróquia N. Sra Rainha dos Apóstolos; Pe. Eliton
Pagnussato, do Santuário N. Sra de Fátima, e Pe. Celestino
Ceretta, da Área Missionária da Ponta Negra.

NOVO ALTAR DA COMUNIDADE
SAGRADO CORAÇÃO DA PARÓQUIA
SANTA TERESINHA É DEDICADO PELO
ARCEBISPO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na noite
do dia 4 de janeiro, a celebração com rito

de dedicação do altar da Comunidade
Sagrado Coração, situada à rua 13 do bairro
Alvorada II, pertencente à Paróquia Santa
Teresinha – Setor Alvorada. A santa missa foi
concelebrada pelo vigário paroquial, padre
Kleython Cabral, e padre Cândido Cocaveli,
diante de uma igreja lotada de fiéis vindos
de várias comunidades que compõem a
paróquia.
Durante a sua homilia, Dom Sergio fez
um pequeno comentário sobre as leituras do
dia e depois falou a respeito da importância
do altar na igreja, segundo o novo e antigo
testamento. “O altar é 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”, disse
o arcebispo.
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CIDADANIA

PROJETO DE INSTITUIÇÃO CATÓLICA
É A REFERÊNCIA NO TRABALHO COM DEFICIENTES AUDITIVOS

O Instituto Filippo Smaldone (IFS), localizado no bairro Planalto, há 35 anos é a referência no trabalho com deficientes auditivos,
levando em frente o carisma que é a educação civil, moral e religiosa dos surdos.
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O

Instituto Filippo Smaldone é uma rede de ensino com mais de
quatro escolas no Brasil, é coordenado pelas Irmãs Salesianas dos
Sagrados Corações. Em Manaus, é coordenado pela Irmã Alessandra Farias da Silva e atende atualmente cerca de 342 alunos (da
educação infantil ao nono ano), sendo 100 desses em tempo integral.
De acordo com irmã, há cerca de seis anos, o IFS começou o processo de “inclusão ao contrário”, atendendo também os ouvintes, que
geralmente são os parentes mais próximos dos surdos que frequentam
o Instituto. “A princípio, nós acolhemos somente os surdos, mas depois
vimos a necessidade de acolher também alguns ouvintes, geralmente da
família dos surdos (irmãos, primos) e a demanda esta crescendo muito,
já estendemos o atendimento às crianças das comunidades vizinhas e
bairros mais próximos, mas com eles trabalhamos somente a educação
infantil, já com os surdos nós temos além da educação infantil, também
o fundamental I e II. Como aqui é uma escola especial para os surdos,
nós temos salas separadas dos ouvintes, porque eles precisam de uma
atenção especial em virtude da sua necessidade”, explicou a irmã.
Ainda segundo a Irmã Alessandra, mesmo estudando em salas separadas, em todas as atividades realizadas na escola os dois públicos participam
juntos sem nenhum preconceito, aliás, os próprios surdos dão aula para os
ouvintes em alguns projetos. Entre esses projetos, destaca-se a Pastoral dos
Surdos que, no IFS funciona com formações e conversas de acompanhamento
para saber se estão passando por algum problema familiar ou no trabalho;
participação nas celebrações na Comunidade Sagrada Família e momento de
lazer e esporte, com direito até a time de futebol formado por alunos e ex-alunos. A ideia é tentar expandir esse projeto também nas paróquias e áreas
missionárias da Arquidiocese de Manaus, conforme explica a irmã.
“O nosso trabalho não se limita somente na escola, ele abrange várias dimensões, principalmente a questão dos nossos ex-alunos que já se encontram
casados, no mercado de trabalho, daí vimos a necessidade de desenvolver a
Pastoral do Surdo, para mantê-los perto e em comunhão, estando presente
conosco praticamente todos os dias no IFS, inclusive nos fins de semana. Vimos
a importância de estender a pastoral para atender as necessidades dos surdos
nas paróquias, pois existe uma falta de intérpretes nas celebrações e às vezes
isso leva ao surdo, procurar outras igrejas quando querer rezar”, comentou.

Av. Sete de Setembro,
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O clamor dos surdos

Segundo Francisca Farias, intérprete de Libras e educadora social do
IFS, o grande desafio da Pastoral do Surdo é realmente a falta de intérpretes e da perseverança daqueles que já são. “Para os ouvintes é muito
mais fácil participar de uma missa, já para os surdos eles têm que ir a
missas programadas ou em algumas igrejas que possuem algum intérprete atuando, como por exemplo, o Santuário de Aparecida, Paróquia
N. Sra. das Graças, Paróquia Cristo Rei, Paróquia Santíssima Trindade,
em algumas missas na Matriz, mas faltam mais opções para os surdos,
pois geralmente são os mesmos intérpretes que participam dos grandes
eventos da Igreja Católica”, disse Francisca.
Outro clamor dos surdos é também a necessidade de padres que saibam Libras para poder atender às confissões. “Não estamos desprezando
o trabalho das irmãs realizado conosco no IFS, mas gostaríamos de ter um
orientador espiritual e um padre que entendesse Libras para que pudesse
atender nossas confissões, pois sentimos vontade de confessar e estamos
limitados quanto a isso porque não temos nenhum padre”, disse (em Libras) o surdo Carlos Alberto. Aqueles que quiserem ser voluntários a participar como intérpretes na pastoral, podem entrar em contato com o IFS ou
diretamente com Francisca por meio do número (92) 99261-0064.

99901-1612 | promomanaus@paulinas.com.br | www.paulinas.com.br

Manaus nos

Caminhos de São Paulo
Acompanhamento:Pe.Charles
Saída: 29 de Agosto de 2019

Vamos vivenciar os Caminhos de São Paulo.
Este roteiro percorre cidades visitadas pelo
Santo em suas Viagens Missionárias.
Paulo viajou guiado pelo Espírito Santo por
várias cidades que hoje são palco de
peregrinações de cristãos de todo o mundo.
Você é nosso convidado para fazer parte desta
experiência única com
Direção Espiritual de Pe Charles.

O roteiro Inclui:

a 18 dias de viagem

a Assistente Lobotur desde o Brasil
a Passagem aérea ida e volta
a Traslados in/out
a Guias locais
a Hotéis de Categoria Primeira

Valores a partir de: U$D4.972,00 por pessoa em DBL
Em 01+12 nos cartões de crédito
(para boleto bancário consulte-nos)
Taxas de embarque não inclusas

a Regime de Meia-Pensão (café da manhã e jantar)
a Seguro de Assistência de Viagem
a Kit de Viagem Lobotur
a E mais....

Fátima Victor: (92) 99199-2850
Isabela: (71) 992897645

CF-2019

programação CF 2019
CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO
DIA

HORÁRIO LOCAL

2/2

14h

Área Missionária São Paulo Apóstolo

16/2

9h

Livraria Paulinas

21 e 22/2

19h

Setor Padre Ruggero Ruvoletto

9/3

19h

Paróquia São Raimundo

ABERTURA CF 2019
DIA

HORÁRIO

6/3

9h

LOCAL
Praça do Paço da Liberdade – Centro

ESTUDO ARQUIDIOCESANO DA CF
DIA

HORÁRIO

20 a 22/3

19h

LOCAL
Local a definir

INFORMAÇÕES:
92 3212- 9029 • 99424 -2089
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A Fermazon completa 25 anos de trabalho
e sucesso, sendo reconhecida atualmente
como uma empresa de vanguarda no setor
metalúrgico. Oferecemos um amplo
portifólio de produtos como: chapa cortada
e dobrada em 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
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Boa Vista - 95

3628-5540

Manaus - 92

3301-7000

LIVRE Comunicação

Compromisso
com seu

