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Campanha da Fraternidade 2019

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

FAMÍLIA
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A FAMÍLIA

REPORTAGEM
FESTEJOS EM HORA A SÃO SEBASTIÃO
REUNEM MILHARES DE FIÉIS

CIDADANIA
CÁRITAS – SOLIDARIEDADE NO
INCÊNDIO DO EDUCANDOS

ATIVIDADES PASTORAIS

M A RÇO 2 0 1 9
1a5
1a6
2a4

EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE CARNAVAL PARA
JOVENS

5

4º CARNA CRISTO 2019

12o ACAMPAMENTO DESPERTA JOVEM

6
6

ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

Local: Casa de Retiro Ir. Vicente Canãs – Rua Careiro
Castanho,172 – Jorge Teixeira • Informações: (92) 98841-8225

Tema: Vem Senhor, me reinflama. Quero te adorar!
Local: Sítio Chácara Paraíso Verde, Km 13, Estrada do Caldeirão
Informações: (92) 98419-3343 / 99165-4113

ILUMINAR 2019

Tema: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o
temem, e os liberta
Local: Casa de retiro Laura Vicunã – Av. André Araújo, 2230 – Petrópolis
Informações: (92) 99345-2541/ 98199-1661

2a9
3
3a5

III ACAMPAMENTO JOVEM AMICOM

Tema: “Eis que faço novas todas as coisas”
Local: Casa de Retiro Maria de Loreto – AM 010, Km 26
Informações: (92) 99122 2347 / 99532-9243

1º SHOW DE CALOUROS E 1º FESTIVAL DA PIZZA

Local: Comunidade Santa'Ana – Rua 1, s/n – Monte Sião
Horário: 18h30 • Informações: (92) 99495-0147 / 99305-4458

MARANATHA 2019

Tema: Vem Senhor Jesus
Local: Centro de Convenções Vasco Vasques – Av. Constantino
Nery, 5001 – Flores • Horário: 8h às 18h • Informações: (92) 3622-8934 / 991842883

3a5

RENASCER MANAUS 2019

Tema: Cristo é a nossa Paz
Local: Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida – Rua
Comendador Alexandre Amorim, 325 – Aparecida
Horário: 8h às 18h
Informações: (92) 3343-6153

Local: Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa – Rua Itaúba, s/n
– Jorge Teixeira (próximo ao terminal 4)
Horário: 13h às 19h
Informações: (92) 99387-8821/ 99402-9196
Local: Paço da Liberdade – Rua Gabriel Salgado – Centro
Horário: 9h
Informações: (92) 3212-9029

MISSA DE CINZAS

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

9
19

I MOSTRA DE ARTES CATÓLICA

Local: Centro Catéquico – Rua Washington Luis, 55 – Bairro Dom Pedro
Horário: 14h30 às 17h30
Informações: (92) 3239-0426

FESTEJOS DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – PROCISSÃO,
MISSA COM NOVENA

Tema: A santidade é também para você!
Local: Rua Visconde de Porto Alegre, 820 – Centro
Horário: Novenas às 6h15; 9h; 12h, 16h; e Procissão às 17h, com missa às 19h
Informações: (92) 3232-4464

20a22

FORMAÇÃO DA CF 2019

Local: Colégio Dom Bosco – Av. Epaminondas – Centro
Horário: 19h às 21h
Informações: (92) 3212-9029

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Caros leitores e leitoras,
Mais uma vez o Senhor nos concede a graça de vivermos uma Quaresma, tempo de conversão e de penitência. Teremos uma nova oportunidade
de conhecer melhor Jesus, contemplando o mistério de seu sofrimento ao
fazermos a Via-Sacra, exercício espiritual que nos recorda a Paixão do Senhor, seu grande ato de amor por nós. Ao mesmo tempo fazemos memória
de todo sofrimento humano assumido pelo Filho de Deus. Tempo de oração,
de silêncio interior e exterior, somos convidados a deixar de ver tanta televisão e a escutar menos músicas e ler mais a bíblia e bons livros. A Quaresma
nos convida à sobriedade. Não precisamos comer demais, nem precisamos
de tanta roupa no armário. Dividir com quem não tem é uma atitude que
nos aproxima do Amor e da Misericórdia. Oração, jejum e esmola são as três
palavras chaves deste tempo de preparação para a Páscoa. Na liturgia não
se canta Aleluia durante a Quaresma. Isto não significa que a Quaresma é
um tempo triste. Pode haver alegria maior que viver como Deus quer? A
alegria quaresmal é a paz que se sente depois de uma boa confissão, a paz
do perdão dado e recebido. Não percamos esta oportunidade de refazer o
caminho do Êxodo, o livro quaresmal por excelência.
No entanto, no Brasil, quaresma é quase sinônimo de Campanha da
Fraternidade. Já faz parte da nossa tradição católica fazer uma campanha
de cunho social durante este tempo. Isso corresponde a uma convicção
que temos: a conversão tem sua dimensão social, Deus quer um mundo justo e fraterno para seus filhos. Nos últimos anos cresceu também
a consciência ecológica da humanidade e o papa foi um grande incentivador desta reflexão ao falar da responsabilidade que temos com a casa
comum. Este ano a Campanha da Fraternidade vai tocar a questão das políticas públicas. Como entender o que são? Eu entendo que são as ações,
programas e projetos dos governos para garantir e promover os direitos
constitucionais dos cidadãos. Por exemplo, todo cidadão tem direito à
educação. Ao governo cabe a responsabilidade de providenciar escolas,
professores, material didático, merenda escolar etc. Tudo com o dinheiro
do próprio povo, arrecadado nos impostos. O povo tem o direito e o de-

ver de controlar as políticas púbicas através
dos parlamentos, câmara de vereadores, câmara dos deputados federais, assembleias
estaduais e Senado Federal, mas também
de forma direta participando dos conselhos
paritários. Cabe a nós cidadãos, sob o risco
de sermos omissos, conhecer os direitos
fundamentais garantidos pela constituição,
depois procurar conhecer a realidade e ver
como o Governo está gastando o dinheiro
público. Controlando o exercício do mandato dos parlamentares eleitos
com o nosso voto. Enfim, participando dos conselhos paritários e de associações de classe, de bairro, nas escolas e no trabalho, enfim participando
da vida social. Vamos aproveitar a Campanha para aprofundar este assunto que é fundamental.
Março tem também a festa de São José. Em Manaus a devoção por
ele é grande. Padroeiro do nosso Seminário, confiamos a sua proteção a
formação dos padres de nossa Arquidiocese. Pai bondoso, ele vela pelos
nossos seminaristas para que tenham liberdade para doar a própria vida
a serviço da Igreja e de todo o Povo de Deus. Teremos muitas missas e
procissões no seu dia. Participarei de manhã no seminário e à tarde irei
ao Lago do Limão, onde faremos a dedicação do altar da nova Igreja. Ele é
também o patrono da Igreja toda. Esposo de Maria participou com ela do
mistério da salvação de uma maneira especial. Discreto, viveu em função
de Jesus e de Maria. Que nós também vivamos assim.
Depois do carnaval a vida volta ao normal. Exageros a parte, de fato
as nossas pastorais esquentam mesmo a partir de agora. Temos um dever
a cumprir, que é fazer sair do papel o nosso Plano de Evangelização, fruto
do caminho sinodal que foi a nossa décima APA. Ele representa o nosso
sonho de uma Igreja em saída que vive em comunhão com Deus. Confiamos todos a São José e à Nossa Senhora para que velem por nós como
velavam por Jesus em Nazaré.
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Pe. José Ivanildo de Oliveira Lopes, SDB
Pe. Rafael Moura de Oliveira, SAC
Pe. José Carlos Hahn, SAC
Pe. Pedro Cardoso Carvalho, SJC
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho
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Comissão do Sistema de Administração da Arquidiocese – Sisarq
Mons. José Carlos Sabino de Andrade; Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva, Diocesano; Osimar dos Santos Sousa – Conselho Administrativo; Caroline de Souza Oliveira – Paróquia São
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EDITORIAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

G

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial
“Arquidiocese em Notícias”. O mês de março deste ano traz o chamamento para que todos possamos fazer desta Quaresma, um tempo
frutífero para a nossa caminhada cristã. É o tempo no qual cada cristão, a partir da liturgia quaresmal, tem a oportunidade de buscar
ainda mais a conversão pessoal através da oração, da penitência e
da caridade. Também é um tempo para acolher a convocação que
nos faz a Campanha da Fraternidade de 2019, cujo tema é “Fraternidade e Políticas Públicas”. No cenário político, a palavra “Reforma”
tornou-se um mantra de cada dia, presente nos noticiários. Urge
a necessidade dos cristãos, promotores do Reino de Deus, ficarem
atentos perante as ameaças que aparecem no radar social, a fim de
que os direitos adquiridos, a duras penas, possam ser preservados
em prol dos empobrecidos da nossa Pátria Mãe Gentil.
Que a Quaresma deste ano favoreça um tempo no qual, cada
um busque deixar de lado tudo aquilo que impede a Graça de Deus
acontecer na vida pessoal. Porém, livres de todo e qualquer tipo de
violência, possamos trabalhar juntos por uma sociedade mais justa e igualitária nas oportunidades para todos. Que o câncer social,
a corrupção, possa de fato ser eliminado do tecido social brasileiro.
Em um ano marcado em seu início por tantas tragédias, possamos todos nós construir um Brasil mais justo para todos, onde o
povo trabalhador desta Nação não venha mais ser surpreendido
por desgraças anunciadas, cujos responsáveis pairam impunes em
meio a morosidade daqueles que deveriam fazer valer a justiça.
Com o intuito de colaborar com a evangelização na Igreja, as
nossas mídias católicas representam este instrumental em prol
da propagação dos valores do Reino de Deus. Por isso, todos são
chamados a fazer parte deste processo. Seja amigo da Rio Mar
e ajude a Igreja de Manaus, a evangelizar através dos meios de
comunicação social que ela dispõe, seja rádio, revista ou mídias
sociais. Uma ótima leitura para você e que Nossa Mãe, Imaculada
Conceição, interceda sempre por nós.

Buscar ainda
mais a conversão
pessoal através
da oração, da
penitência e da
caridade.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

NOTÍCIAS DO VATICANO

UM DIREITO QUE NÃO CHEGA A TODOS

S

PE. GERALDO BENDAHAM

egundo Rui Antônio de Souza, membro do
Laboratório de Políticas Públicas de Porto
Alegre (LAPPUS), a Campanha da Fraternidade de 2019 promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pode ser
considerada a “campanha das campanhas”
devido à atualidade do tema e suas implicações para vida da sociedade. Talvez o termo
política, hoje, não traduza mais o seu significado profundo e original vindo dos antigos
gregos e romanos, onde a politiká, derivação
de polis (designa aquilo que é público) e tikós
(refere ao bem comum de todas as pessoas).
No atual contexto brasileiro, a política
em vez de ser ação ao bem comum em favor
dos cidadãos e cidadãs, parece que se tornou
algo privado, reservado aos partidos políticos
que cuidam dos interesses econômicos dos
grupos a que representam, com nítidos traços de plutocracia, cleptocracia, demagogia e
populismo. Mas, apesar do conceito negativo,
devido às ações ilícitas da maioria dos políticos, “a política é a melhor forma de fazer
caridade”, segundo Papa Paulo VI.
É justamente por acreditar na Política
como um meio importantíssimo de articulação dinâmica da democracia para fazer o
bem aos cidadãos e cidadãs, que Campanha
da Fraternidade de 2019 tem como objetivo
“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”.
É importante distinguir Políticas Públicas e
serviço público. Os serviços públicos são serviços
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praticados tanto pelo Estado como pelo setor
privado, tais como água, energia elétrica, gás,
comunicação social, serviços postais, tratamento de águas residuais, entre outros. Em geral os
serviços são caros, burocráticos e não oferecem
qualidade total e segurança para o usuário.
As Políticas Públicas são um direito da
cidadania constitucional e servem para garantir os direitos fundamentais à saúde, educação, moradia, segurança pública, trabalho,
cultura, lazer, preservação do meio ambiente, entre outros. Em geral são praticadas pelo
Estado, são deficitárias e não atendem às
necessidades a contento da população. De
modo que o Estado está com grandes dívidas
com relação às Políticas Públicas para o povo
brasileiros, pois não está fazendo nenhum favor às pessoas. Por isso, a CF 2019 vai estimular a população a se mobiliar para que aquilo
que é de direito da população de fato aconteça e as oportunidades de melhoria de vida
cheguem a todos, especialmente aos pobres
mais afetados pelo descaso dos governantes.
O texto bíblico que inspirará as ações da
Campanha da Fraternidade 2019 realizada
por toda Igreja e por aqueles de boa vontade
que queiram contribuir para que as Políticas
Públicas cheguem a todos é o seguinte: “Serás
libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27).
Espera-se que toda as comunidades,
paróquias, pastorais e movimentos abracem
pra valer esta campanha e ajudem o povo a
cobrar, acompanhar e avaliar as Política Públicas praticadas pelo Estado.

Secretaria de Estado
recebe delegação da
Venezuela
CIDADE DO VATICANO

Uma delegação venezuelana foi recebida por membros da Secretaria de Estado
do Vaticano. É o que confirma o diretor
interino da Sala de Imprensa da Santa Sé,
Alessandro Gisotti.
Respondendo a perguntas dos jornalistas, o diretor afirmou:
“Foi reiterada a proximidade do Santo
Padre e da Santa Sé ao povo venezuelano,
principalmente àqueles que sofrem. Além
disso, foi destacada a profunda preocupação para que se encontre com urgência
uma solução justa e pacífica para poder
superar a crise, no respeito dos direitos
humanos e buscando o bem de todos os
habitantes do país, evitando um derramamento de sangue”.
Mediação
Nicolás Maduro fez um pedido ao
Papa para relançar o diálogo na Venezuela. Após esta solicitação, no dia 7 de
fevereiro, a Sala de Imprensa da Santa
Sé divulgou um comunicado afirmando
que “o Santo Padre sempre se reservou
e, portanto, se reserva à possibilidade de
verificar a vontade de ambas as partes,
determinando se existem condições para
seguir este caminho”.
No voo de regresso de Abu Dhabi,
durante a entrevista coletiva, o Papa falou
sobre a crise venezuelana, confessando
que ainda não tinha lido a carta enviada
pelo presidente venezuelano, mas confirma que é necessário fazer gestos “facilitadores” para uma aproximação. O primeiro
passo é o pedido de ambas as partes.

LITURGIA

QUARESMA: TEMPO DE
CONVERSÃO
E
PENI
T
ÊNCI
A
Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação!

A
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

Quaresma é um tempo forte na vida da Igreja, no qual nos
preparamos para melhor celebrar a Páscoa, motivados pela
Palavra e unidos aos sentimentos de Jesus Cristo, cultivando
a oração, o amor a Deus e a solidariedade com os irmãos. É
um tempo em que, na tradição da Igreja, os catecúmenos
preparam-se mais intensamente para o Batismo na noite da
Páscoa, isto é, na Vigília Pascal.
Nesse tempo, somos chamados a assumir a penitência
como método de conversão e unificação interior, como caminho pessoal e comunitário de libertação pascal. É tempo propício para avaliar nossas opções de vida, corrigir os erros e aprofundar a dimensão da ética da fé e realizando ações concretas
de solidariedade. É ainda tempo de renovação espiritual, uma
espécie de retiro pascal estruturado no trinômio: oração, jejum
e esmola, que se traduz em gestos de solidariedade, misericórdia. “O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia
recebe. Oração, misericórdia, jejum: três coisas que são uma só
e se vivificam reciprocamente” (Pedro Crisólogo, sec. IV).
Durante a Quaresma, além da celebração dominical, é
importante criar outros momentos de oração: Ofício Divino,
Via-Sacra, caminhada, retiros, celebrações penitenciais,
proporcionando à comunidade uma maior experiência da
misericórdia de Deus também através do sacramento da
reconciliação (confissão).
Todo ano a Igreja do Brasil (CNBB) nos apresenta a Campanha da Fraternidade (CF) como caminho de conversão
quaresmal. Um caminho pessoal, comunitário e social que

visibilize a salvação paterna de Deus. Para este ano, 2019, Fraternidade e Políticas Públicas é o tema da CF. O profeta Isaías
inspira o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is
1,27). Tem como objetivo 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 as ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cidadãos possam ter
vida digna. São soluções específicas para necessidades e problemas da sociedade. Para 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.
(Texto base da CF 2019). Para que isso aconteça, precisamos
percorrer um verdadeiro caminho de conversão e penitência,
não só na Quaresma, mas ao longo de toda a vida.
O tempo da Quaresma vem acompanhado de vários
símbolos, atitudes e iniciativas humanas e religiosas que
enriquecem e ajudam as comunidades a viverem mais intensamente, por exemplo: as cinzas e a cruz lembram o caráter de penitência e conversão próprio deste tempo, que se
manifesta também no visual do espaço celebrativo, sóbrio,
despojado. É recomendado utilizar o mínimo de instrumentos musicais, para ajudar a comunidade a viver esse tempo
de recolhimento. Vivamos intensamente esse tempo, caminhando com Jesus, carregando sua cruz para ressuscitar
com ele na alegria da vida nova em Deus.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – MARÇO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta
Eclo 6,5-17
Sl 118(119),12.16.
18.27.34.35
(R/. cf. 35a) / Mc 10,1-12

3

8º COMUM
Eclo 27,5-8
Sl 91(92),2-3.13-16 (R/. cf. 2a)
1Cor 15,54-58 / Lc 6,39-45

10

1º QUARESMA
Dt 26,4-10
Sl 90(91),1-2.10-15 (R/. cf. 15b)
Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13

17

2ª QUARESMA
Gn 15,5-12.17-18
Sl 26(27),1.7-9abc.13.14 (R/. 1a)
Fl 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36
3º QUARESMA
Ex 3,1-8a. 13-15
Sl 102(103),1-4.8.11 (R/. 8a)
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
4º QUARESMA
Js 5,9a. 10-12
Sl 33(34),2-7 (R/. 9a)
2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32

24

4

S. Casimiro
Eclo 17,20-28
Sl 31(32),1-2.5-7
(R/. 11a) Mc 10,17-27
Lv 19,1-2.11-18
Sl 18B(19B),8-10.15
(R/. Jo 6,63c)
Mt 25,31-46

11
18

S. Cirilo de Jerusalém
Dn 9,4b-10
Sl 78(79),8.9.11.13
(R/. Sl 102[103],10a) / Lc 6,36-38
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7,10-14;8,10
Sl 39(40),7-11 (R/. 8a.9a)
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38

25

Eclo 35,1-15
Sl 49(50),5-8.14.23
(R/. 23b)
Mc 10,28-31
Is 55,10-11
Sl 33(34),4-7.16-19
(R/. 18b)
Mt 6,7-15

5
12
19

S. JOSÉ
2Sm 7,4-5a.12-14a.16
Sl 88(89),2-5.27.29 (R/. 37)
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24
Dn 3,25.34-43
Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9
(R/. 6a)
Mt 18,21-35

26

6

CINZAS
Jl 2,12-18 / Sl 50(51), 3-6a. 1214.17 / (R/. cf. 3a) / 2Cor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18
Jn 3,1-10
Sl 50(51),3-4.12-13.18-19
(R/. 19b)
Lc 11,29-32
Jr 18,18-20
Sl 30(31),5-6.14-16
(R/. 17b)
Mt 20,17-28

13
20
27

Dt 4,1.5-9
Sl 147(147B),12-13.15-16.19-20
(R/. 12a)
Mt 5,17-19

Ss. Perpétua e Felicidade
Dt 30,15-20
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
Lc 9,22-25
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Sl 137(138), 1-3.7c-8
(R/. 3a)
Mt 7,7-12
Jr 17,5-10
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
Lc 16,19-31
Jr 7,23-28
Sl 94(95),1-26-9 (R/. 8)
Lc 11,14-23

7
14
21
28

S. João de Deus
Is 58,1-9a
Sl 50(51), 3-6a.18-19
(R/. 19b) / Mt 9,14-15
Ez 18,21-28
Sl 129(130),1-8 (R/. 3)
Mt 5,20-26
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Sl 104(105),16-21
(R/. 5a)
Mt 21,33-43.45-46
Os 14,2-10
Sl 80(81),6c-11ab.14.17
(R/. cf. 11.9a)
Mc 12,28b-34

Sábado

1
8
15
22
29

2

S. Maria no Sábado
Eclo 17,1-13
Sl 102(103),13-18a
(R/. cf. 17) / Mc 10,13-16

9

S. Francisca Romana
Is 58,9b-14
Sl 85(86),1-6 (R/. 11a)
Lc 5,27-32

16

Dt 26,16-19
Sl 118(119),1-2.4-5.7-8 (R/. 1b)
Mt 5,43-48
S. Turíbio de Mogrovejo
Mq 7,14-15.18-20
Sl 102(103),1-4.9-12
(R/. 8a) / Lc 15,1-3.11-32
Os 6,1-6
Sl 50(51),3-4.18-21ab
(R/. cf. Os 6,6)
Lc 18,9-14

23
30

31
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família

POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA A FAMÍLIA
MANOEL RAMOS COORDENADOR ARQUIDIOCESANO DA PASTORAL FAMILIAR

O Estado brasileiro, perante as desigualdades sociais inerentes ao país, se eximiu de sua responsabilidade por muito
tempo, tratando a pobreza como fatalidade, relegando à sociedade e às instituições religiosas o papel de prestar assistência aos mais necessitados. Este tipo de assistência, longe de
consolidar uma Política Pública e Social, não contribuía para a
superação das desigualdades sociais existentes, apenas reforçava a lógica da exclusão social, das famílias mediante ações
focalizadas, fragmentadas que distanciavam as famílias da
compreensão e das formulações políticas públicas para elas,
nos estados e no país como um todo.
Mas, nas últimas décadas até os dias atuais, foram criadas
políticas públicas de atendimento e assistência às famílias, tanto
nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Ações ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), como a Resolução n.
109, de Novembro de 2009, que criou inúmeros serviços que são
considerados básicos para o atendimento às famílias.
Dentro das políticas públicas de assistência às famílias são
oferecidos serviços em especial àquelas mais vulneráveis, socialmente falando, no sentido de atender os menos favorecidos, ou
seja, das classes com menor renda percapita da sociedade.
Vamos elencar alguns desses serviços que compõe as políticas públicas destacando programas como:
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• Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) que é uma unidade pública com principal objetivo de
oferecer o trabalho social especializado no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para famílias que estão em uma situação
considerada de risco social (por violação de direitos);
• Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), serviço
oferecido na esfera estatal;
• Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
• Política Nacional de Assistência Social (PNAS); dentre outros.
O município também oferece alguns serviços, como a
Carreta da Mulher, onde as mulheres podem fazer, sem burocracia, alguns exames como o Papa Nicolau, mamografia e
outros. Existem os Centro de Atendimento Psicosocial (CAPS)
que atende as pessoas com problemas mentais. Estes estão
voltados para as famílias de forma geral, ainda não são ideais,
mas os suportes destinados às famílias são de grande ajuda,
em especial para idosos, mulheres, crianças, adolescente.
Concluindo, as políticas públicas oferecidas para atendimento
às famílias, ainda estão aquém, mas hoje temos alguma coisa funcionando, mas que precisa ser melhorado. Acredito que nós, como
cidadãos, devemos cobrar o poder público, para que melhore estes
e implante-os, em especial nos municípios menores, para que todos
sejam atendidos. Afinal é um dever do estado e um direito do cidadão.

As políticas
públicas
oferecidas para
atendimento às
famílias, ainda
estão aquém,
mas hoje temos
alguma coisa
funcionando,
mas que precisa
ser melhorado.

PALESTRA

Feliz
Aprendendo a ser

Palestrante

PE. CHARLES CUNHA
Especialista em Psicologia
Positiva e Master Coach

O Poder do diálogo
na resolução de
conflitos
6 de abril, às 9h • Auditório da Fametro, Unidade II – Djalma Batista
Realização:
Inscrições: Fundação Rio Mar e
Paulinas Livraria • Informações: 92 3198-0903

REPORTAGEM

Festejos
em honra a
refletem temática do
Sínodo para a Amazônia

A

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Paróquia São Sebastião e São Francisco de Assis realizou no dia 20 de janeiro, a festa de São Sebastião,
um dos santos que mais possui devotos no mundo
inteiro. Em Manaus, a festa teve como tema “São Sebastião e o sínodo para a Amazônia” e lema “Novos
caminhos para a igreja e para uma ecologia integral”. A programação, contou com a tradicional procissão, saindo às 17h,
da frente da Igreja, localizada à Rua 10 de Julho, percorrendo
as principais ruas do Centro de Manaus (Joaquim Nabuco, Av.
Leonardo Malcher e Av. Epaminondas) até retornar ao Largo
São Sebastião, onde foi realizada a missa campal, presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros;
pelo pároco, Frei Paulo Xavier e demais padres convidados.

A procissão começou após uma vasta programação que se
estendeu durante todo o dia, com centenas de devotos comparecendo à igreja para saudar e agradecer ao Santo que foi
soldado romano, conhecido por ajudar os primeiros cristãos,
tendo compaixão das atrocidades que eles sofriam. E, por volta das 17h20, com o local completamente lotado de fiéis que
se concentravam em frente à Praça São Sebastião, a procissão
foi animada pelo pároco, Frei Paulo, que conduziu a multidão
que, em poucos minutos, tomou as ruas de grande extensão,
caminhando, rezando, cantando, pedindo ou agradecendo por
alguma graça recebida. Com velas e terços nas mãos, carregando uma pequena estátua ou imagem do santo, seja sozinho ou
com a família reunida, cada fiel ao seu modo, ia percorrendo
o caminho com expressão de felicidade e de emoção no rosto.

Com aproximadamente 20 mil participantes,
segundo os dados fornecidos pela Manaustrans, na
procissão destacavam-se alguns, que consideram
uma “verdadeira procissão”, aquela que é feita com
os pés descalços e às vezes até vestidos como o santo, a exemplo do senhor Sebastião de Souza Lopes.
“Há 12 anos participo desta procissão vestido como
o santo, fazendo todo o trajeto descalço. É uma forma de agradecer a graça da cura de uma enfermidade não só do corpo, mas também da alma, pois
o que me causou essa enfermidade foi um assalto
que eu sofri e por muito tempo me fez desejar a
morte do meu agressor. Isso não agrada a Deus,
mas com as minhas idas à igreja São Sebastião, eu
consegui não apenas minha cura física, mas também aprendi a perdoar e clamar pelo ‘inimigo’ e ter
um coração onde habita a graça e estar sempre caminhando com Deus”, disse o devoto emocionado.
Pouco mais de uma hora depois, os fiéis retornaram ao Largo São Sebastião, lugar onde foi realizada a missa campal, tendo ao fundo o Teatro Amazonas e, ao lado, a igreja São Sebastião, compondo
um belo cenário digno do santo homenageado.
Mesmo sendo ao ar livre, o local tornou-se pequeno
diante de tantas pessoas que se organizavam em pé
ou sentadas para prestigiar a Santa Missa celebrada
pelo arcebispo que já aguardava todos.
Dom Tadeu foi o porta voz do arcebispo, lendo
a homilia em que Dom Sergio ressaltou que a festa
de São Sebastião caiu numa data que casa muito
bem com a liturgia da palavra. “Não há outra realidade humana mais próxima do amor de Deus que
o casamento, que é a fonte de alegria e de sentimentos longos. No Evangelho Jesus realizou seu
primeiro milagre numa festa de casamento e não
poderia existir uma oportunidade melhor para
acontecer a terceira epifania do Senhor”, disse.

Antes do encerramento, o Coral de São Sebastião, com 30 componentes incluindo os solistas
Frei Darlam e Frei Higino, fizeram uma breve apresentação interpretando o Hino Oficial de São Sebastião. Logo em seguida, Frei Paulo agradeceu a
participação de todos os fiéis e colaboradores, que
direta ou indiretamente ajudaram durante todos
os festejos, desde antes de começar o novenário,
até a finalização do arraial, agradecendo também
a transmissão nas redes sociais para aqueles devotos que não puderam estar presentes, mas que
dessa forma puderam acompanhar no conforto
de sua casa, via internet ou por meio das ondas
da Rádio Rio Mar 103,5 MHz, a festa do santo que
também é padroeiro dos militares e atletas.

O Sínodo
como temática
Conforme Frei Paulo, a escolha do
tema deu-se em virtude do Sínodo
para a Amazônia que acontecerá em
outubro deste ano, tendo sido importante ressaltar a relação entre o Sínodo
e a religiosidade popular na Amazônia.
“Neste ano trouxemos para a reflexão o
sínodo para a Amazônia, pois é muito
importante para nós recuperarmos a
beleza da festa do Santo Padroeiro São
Sebastião na vida das comunidades.
É uma alegria a gente poder conjugar
a religiosidade popular e o sínodo
para a Amazônia e confirmar o compromisso da ecologia integral na vida
das pessoas: recuperar a religiosidade
popular, o sentido da espiritualidade e
a vivência das famílias”, destacou Frei
Paulo.
Durante o novenário, de 11 a 19 de
janeiro, os fiéis puderam refletir diversos pontos do sínodo e sobre ecologia
integral através dos subtemas: “Diversidade Cultural”; “Memória Histórica
Eclesial”; “Identidade dos Povos Indígenas”; “Espiritualidade e Sabedoria com
o Rosto Amazônico”; “Justiça e Direito
dos Povos”; “Anunciar o Evangelho na
Amazônia”; “Anunciar Jesus na Amazônia”; “Anunciar o Evangelho de Jesus na
Amazônia: Novos Caminhos da Missão”;
e “Mistérios com o Rosto Amazônico:
Diálogo com as diversas manifestações
religiosas”.
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VIDA E FÉ

Dona Marieta

Simplicidade no servir e amar ao próximo
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A

os 73 anos, dona Maria Brito da Silva é figura conhecida na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Carinhosamente chamada de Marieta, ela exerce há 30 anos a
função de Ministra da Eucaristia e também é coordenadora, há mais de 10 anos, do Movimento Legião de Maria.
Segundo ela, para servir a Deus não existe idade e, enquanto
tiver sopro de vida, vai continuar na sua missão que exerce
com carinho e dedicação.
Devota de Nossa Senhora e uma das comunitárias mais
ativas na paróquia, confessa que uma das coisas que mais
gosta de fazer são as visitas aos doentes e enfermos, ainda
mais com o apoio do pároco, Pe. Paulo César, que acompanha o grupo de ministros em várias das visitas. Para ela, o
fator principal para servir e amar ao seu irmão mais necessitado é a simplicidade de saber acolher e escutar aquele que, na maioria das vezes, só precisa de um pouco de
atenção.
“É revigorante a gente sair de casa para fazer visita,
levar a Palavra de Deus e a Comunhão para aqueles que estão
enfermos e necessitados. Isso faz bem tanto para eles, quanto
para nós que às vezes estamos em casa triste achando que temos tantos problemas mas, depois dessas visitas, percebemos
que não temos problemas nenhum. Eu amo o que eu faço e é
como eu sempre digo para as minhas filhas: eu vou servir até
o dia que Deus quiser”, comentou dona Marieta que é mãe de
seis filhos.
Dona Marieta também serve a Deus participando do Terço
dos Homens e do Terço em Família, onde às vezes reúne mais
de 40 pessoas em encontros realizados toda quinta-feira. “Uma
das coisas que eu gosto de fazer é rezar o terço, por isso também participo do Terço dos Homens e do Terço em Família e,
toda semana estamos em uma residência diferente, já rodamos o bairro inteiro e onde chamar nós vamos, pois nós temos
que saber tratar bem as pessoas independente da classe social”, disse sorridente.
Com tanto tempo de caminhada, dona Marieta já viu passar
pela paróquia vários párocos e revela o segredo da boa convivência, inclusive é grande amiga de uma das pessoas mais conhecidas no bairro, o padre Pedro Gabriel. “Nós temos que saber lidar
com todos os padres, em primeiro lugar porque nosso serviço é
para Deus e eles vão passar apenas um determinado período.
Nós que somos da comunidade vamos permanecer por aqui. O
segredo de tudo é saber viver em união e ter sempre um bom relacionamento com nosso pároco, que por sinal é realmente uma
pessoa abençoada”, comentou.
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"É REVIGORANTE
A GENTE SAIR DE
CASA PARA FAZER
VISITA, LEVAR A
PALAVRA DE DEUS
E A COMUNHÃO
PARA AQUELES QUE
ESTÃO ENFERMOS E
NECESSITADOS".

+ de 200
clientes
satisfeitos

• CONTABILIDADE EMPRESARIAL
• CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
• CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL

• PROJETOS FINANCEIROS PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

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

2019

As melhores coleções para

Iniciação à Vida Cristã
você só encontra na PAULUS Livraria.

A sua comunidade merece o melhor conteúdo para os
encontros de preparação ao Batismo, Eucaristia e Crisma.
Por isso, a PAULUS oferece diversos manuais para auxiliar na
formação de cristãos comprometidos com a missão da Igreja.
CONHEÇA NOSSAS COLEÇÕES E ESCOLHA OS MELHORES
MANUAIS DE CATEQUESE PARA A SUA PARÓQUIA!
ADQUIRA NA PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro — CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

E
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ivo.
é intens
O curso a vida toda.
é pr
O inglês

3198-7100

www.icbeu.com
/icbeumanaus

@icbeumanaus
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CAPA

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

Fraternidade e
Políticas Públicas
“Serás libertado pelo direito e pela justiça”. Is 1,27

Todos os anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza no período da Quaresma a Campanha da Fraternidade, por imaginar ser um momento favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial, na graça da
meditação da palavra que nos conduz pelos caminhos das obras de misericórdia, que se tornam os itinerários para uma
vida plena, desviando-nos de uma vida alienada e de morte, para uma vida plena na força do Evangelho.

A

TEXTO COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO DA CF 2019 DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Quaresma como momento de reflexão, contemplação e conversão possibilita uma transformação
dos conceitos pessoais e sociais, como sinal de fraternidade nascida e alimentada da misericórdia,
como sinal do Reino presente em nossas vidas e
em nossas comunidades. As ações geradas a partir
da ação da misericórdia baseiam-se no direito e na
justiça como construtor de uma casa de irmãos e
irmãs, uma casa da fraternidade.
Nesse sentido a Igreja no Brasil traz como tema
para Campanha da Fraternidade 2019 “Fraternidade e Políticas Públicas” e lema “Serás libertado pelo
direito e pela justiça”. Is 1,27. O Papa Francisco em
sua mensagem da Quaresma em 2015 nos diz que,
“como obras de misericórdia as Políticas Públicas
nos recordam que a nossa fé se traduz em atos concretos e quotidianos, destinados a ajudar o nosso
próximo no corpo e no espírito e sobre os quais
havemos de ser julgados: alimentá-lo, visitá-lo,
confortá-lo e educá-lo”. Somos convidados, durante a Quaresma, a participar mais vivamente do mistério salvífico, através do cuidado evangélico para
com os irmãos construindo uma fraternidade que
desperta uma força de proximidade e vitalidade.
O texto-base define política como cuidado
da cidade e como realidade que compõe a sociedade. Santo Agostinho fala de uma nova cidade:
a Cidade de Deus. Uma realidade onde a convi-
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vialidade expressa a dignidade dos que vivem
como filhos e filhas de Deus. “A política é a forma
sublime de exercer a caridade”. Política pública
é o cuidado do todo realizado pelo Governo ou
pelo Estado. São aquelas ações discutidas, decididas, programadas e executadas em favor de
todos os membros da sociedade. São ações de
Governo ou ações de Estado. A metodologia da
apresentação do texto é o VER, JULGAR e AGIR.

Ver

No “VER”, as Políticas Públicas são apresentadas como conjunto de ações a serem implementadas pelos gestores públicos, com vistas a
promover o bem comum, perspectiva dos mais
pobres da sociedade. Também afirma que a
Constituição de 1988 possibilitou a participação
direta da sociedade na elaboração e implementação de Políticas Públicas através dos conselhos deliberativos, que foram propostos por leis
complementares em quatro áreas: a) Criança
e Adolescente; b) Saúde; c) Assistência Social e
d) Educação. Define e explica a importância e
atribuições dos poderes legislativo, executivo e
judiciário. Quais os tipos de políticas públicas,
definições, maneira de atuação e resolução de
problemas e os ciclos das políticas públicas.

Julgar

O “JULGAR” é subdividido em três partes:
1) Referências no Antigo Testamento;
2) Referências no Novo Testamento;
3) A contribuição da Doutrina Social da
Igreja para Políticas Públicas hoje.
O direito é apresentado no antigo testamento como ordem justa da sociedade e
justiça como obrigação moral com os mais
empobrecidos dentre o povo representados
pela viúva, o órfão e o estrangeiro.

Agir

No “AGIR” somos convidados a superar
a dualidade no campo da fé e da política, a
participarmos da sociedade e dos valores fundamentais e na construção do Bem Comum.
Algumas pistas de ação são apresentadas
para a participação, cidadania e bem comum.

Em todo Brasil o lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 será na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 6 de março de
2019. Na Arquidiocese de Manaus será às
9h da manhã, na Praça do Paço Municipal,
localizado no centro de Manaus, em uma
área historicamente marcada pela presença das sedes da Prefeitura de Manaus,
Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Será realizada uma Celebração Inter-religiosa com a presença de lideranças religiosas, pois por se tratar de um tema que
perpassa a vida de todas as pessoas e que
todos nós desejamos vida digna e fraterna
para todos e todas. Quanto às formações
estão acontecendo nas paróquias, áreas
missionárias e setores com a colaboração
da equipe de assessores e articuladores da
Arquidiocese.

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. Os objetivos específicos são:

1
2
3
4
5
6
7

Conhecer como são formuladas
e aplicadas as Políticas Públicas
estabelecidas pelo Estado Brasileiro;
Exigir ética na formulação e na
concretização das Políticas Públicas;

Despertar a consciência e incentivar
a participação de todo cidadão na
construção de Políticas Públicas em
âmbito nacional, estadual e municipal;
Propor Políticas Públicas que
assegurem os direitos sociais aos
mais frágeis e vulneráveis;

Trabalhar para que as Políticas
Públicas eficazes de governo se
consolidem como políticas de
Estado;
Promover a formação política
dos membros de nossa Igreja,
especialmente dos jovens, em vista
do exercício da cidadania;
Suscitar cristãos católicos
comprometidos na política como
testemunho concreto da fé”.

Informações sobre as formações e sobre o
evento da abertura da CF 2019 podem ser
obtidas com a Coordenação de Pastoral
92 3212-9029 / 99219-1762
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SÍNODO da amazônia

SENSUMED

Refletir sobre Políticas Públicas
é garantir direitos humanos
PE. LUIS MIGUEL MODINO

F

alar em políticas públicas, tema da Campanha da Fraternidade 2019, nos leva a pensar
em garantir direitos, especialmente para
aquela parte da população que mais precisa.
Poderíamos dizer que tudo aquilo que está presente na reflexão atual da Igreja da Amazônia
deveria ser focado no Sínodo para a Amazônia,
um momento histórico na história da Igreja Católica, pois pela primeira vez um Sínodo reflete
sobre a presença da Igreja numa região, sobre
o cuidado dessa região e seus moradores como
garantia de vida para a humanidade.
Ao longo dos últimos anos, com um apoio
significativo da Igreja católica, na maioria dos
casos, “os povos indígenas, campesinos e outros
setores populares em nível regional na Amazônia e em nível nacional, em cada país, organizaram processos políticos em torno de agendas
baseadas em seus direitos humanos”, como
recolhe o Documento Preparatório do Sínodo.
Todos sabemos que os direitos não se garantem
de um dia para outro, são fruto de lutas que se
prolongam no tempo e que se faz necessário o
compromisso de muita gente.
Nesse sentido, se existe uma população na
Amazônia onde a ausência de direitos é mais
plausível, esses são os povos indígenas, muitas
vezes privados de direitos fundamentais, como é
o direito à terra, a uma saúde e educação diferenciadas. O próprio documento recolhe essa preocupação, quando afirma que “proteger os povos
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indígenas e seus territórios é uma exigência ética
fundamental e um compromisso básico dos direitos humanos. Para a Igreja, esse compromisso é
um imperativo moral coerente com o enfoque da
“ecologia integral” de Laudato si’ (cf. LS, cap. IV)”.
Ninguém pode esquecer que, junto ao
anúncio do Evangelho, todo batizado é chamado a exigir os direitos fundamentais da pessoa
humana, o que deve ser concretizado na Pan-Amazônia, em “desenvolvimento integral e
sustentável, como foi descrito em pontos anteriores, criação de gado e agricultura sustentáveis, energia limpa, respeito às identidades e
aos direitos dos povos tradicionais, água potável
para todos”, elementos que aparecem no Documento Preparatório.
Como Igreja somos chamados a lutar pelos direitos dos povos da Amazônia, a procurar
caminhos que garantam essa dimensão fundamental na vida de toda pessoa, independentemente do modo de vida. Na Pan-Amazônia
existem claros exemplos de ameaças contra os
direitos humanos, que esperam e exigem uma
resposta como Igreja nesse sentido, que não
podemos esquecer é um “imperativo moral”
para a Igreja. Não deixemos passar as oportunidades que a história está nos dando para ser
voz profética em favor daqueles que perderam
quase tudo, inclusive os direitos que deveriam
ser garantidos a todo ser humano.

SENSUMED Oncologia lança Campanha
Permanente de combate ao câncer de
colo uterino no Amazonas
A SENSUMED Oncologia lançou a Campanha Permanente de Conscientização sobre o
câncer de colo de útero, no dia 4 de Fevereiro
de 2019, mesma data de mobilização do Dia
Mundial do Câncer, instituído em 2005, pela
União Internacional para o Controle do Câncer
(UICC), com o principal objetivo de fazer um
maior número de pessoas ao redor do Planeta
fale sobre a doença. No Amazonas, avalia o oncologista clínico e diretor técnico da clínica, Dr.
William Fuzita, é importante destacar e combater efetivamente o câncer de colo de útero.
“Pelas estatísticas e números de todo o
Brasil, o câncer de colo de útero sempre aparece em 4º ou 5º lugares e, infelizmente, em
nosso Estado aparece em 1º lugar de incidência”, enfatiza o especialista. A Campanha Permanente conta com o envolvimento de toda a
equipe transdisciplinar da clínica, na divulgação de informação sobre prevenção a todos e,
especialmente, incentivo à vacinação contra o
HPV (vírus papiloma humano).
O oncologista clínico ressalta a importância
do engajamento de todos – autoridades, profissionais de saúde, veículos de comunicação e,
obviamente, a população -, nessa luta. “Temos
uma ferramenta extremamente eficaz contra esse
tumor – a vacina contra o vírus HPV –, e devemos
usá-la pelo bem de nossas futuras gerações”, alerta
o médico, ao lembrar o exemplo da Austrália, considerada líder global na prevenção desse câncer, foi
um dos primeiros países a colocar a vacina contra o
vírus HPV no sistema público de saúde, em 2007.
E em 2018, relembra o médico, divulgaram
que estão praticamente com incidência Zero de
câncer de colo de útero. Segundo o estudo apresentado, a erradicação Zero mesmo é a partir de 2020
e até 2028 não terão mais nenhum caso de câncer
relacionado ao vírus HPV. “Esse é um exemplo que
devemos seguir. A nossa vacina contra o vírus HPV é
a mesma utilizada na Austrália – a tetravalente –,
que são para 4 tipos de vírus diferentes, disponível
no SUS para meninas de 9 aos 14 anos e para os
meninos de 11 aos 14 anos”, reforça William Fuzita.

MISSÃO

DIREITOS DOS ENCARCERADOS
SÃO GARANTIDOS PELA ATUAÇÃO
EM CONSELHOS E COMITÊS
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

E

stive preso e vieste me visitar (Mt 25, 36). É com
esse lema em mente que a Pastoral Carcerária
(PCr), ligada à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), age junto às pessoas presas e
suas famílias. Acompanha e intervém na realidade
do cárcere brasileiro de forma cotidiana, busca ser a
presença de Cristo e de sua Igreja nos cárceres.
Em seu trabalho de atendimento religioso
às pessoas presas, os/as agentes da Pastoral Carcerária promovem um serviço de escuta e acolhimento, anunciam a Boa Nova, contribuem para o
processo de iniciação à vida cristã e para a vivência
dos sacramentos, e atuam no enfrentamento às
violações de direitos humanos e da dignidade humana que ocorrem dentro do cárcere. Além disso,
a Pastoral Carcerária atua em outras instâncias,
tendo representatividade em conselhos e comitês.
Segundo a coordenadora arquidiocesana da
Pastoral Carcerária, Nazaré Alcântara, sua atuação nos comitês consiste em visitar os presídios
duas a três vezes no ano, para verificar em que
condições estão os presos e contribuir para que
os direitos dos encarcerados sejam garantidos.
“A pastoral não faz apenas visitas para levar
a Palavra de Deus aos encarcerados, mas também
realiza trabalho social, apoio jurídico. Geralmente
quem nos procura é a família e nós damos o apoio.
Eles foram privados apenas da liberdade, porém
continuam tendo direito a uma vida digna mesmo
estando reclusos, dentro do presídio. Um relatório
é produzido pelo presidente do conselho e enviado
ao Ministério Público. Se houver alguma denúncia,
esta é feita pela família do preso ou pela coordenação nacional da Pastoral Carcerária”, afirmou Naza-

ré Alcântara, que também pertence ao Conselho
Penitenciário do Estado do Amazonas, que tem
por objetivo contribuir para as políticas públicas
ligadas à segurança dos presídios e às ações de socialização dos presidiários, atuando também como
órgão fiscalizador da execução penal.
Zarete Pereira, que também é membro da
coordenação arquidiocesana da Pastoral Carcerária,
foi indicada a compor o Conselho da Comunidade,
vinculado à Vara de Execução Penal (VEP), na qual
assume a função de vice-presidente. Contando com
participação de seis pessoas da sociedade civil, o conselho é previsto pela Lei de Execução Penal e, dentre
várias atribuições, busca cooperar com o Estado nas
atividades de execução da pena e de medidas de segurança, além de contribuir com a ressocialização de
apenados, colaborando para que aqueles que cumprem pena não reincidam na criminalidade.
Também há representatividade no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Amazonas, através do Diácono Paulo Sérgio Oliveira,
suplente do arcebispo Dom Sergio Castriani que é o
titular dessa cadeira. “Como representante da Igreja
e integrante da Pastoral Carcerária, temos voz e vez.
Uma vez ou outra sou convidado a estar presente
nas audiências de custódia e, a partir daí, podemos
acompanhar alguns casos. E entre uma visita ou
outra dentro do sistema prisional, observam se há
algum caso de tortura. Em uma visita foi verificado
um possível caso de tortura. Esse fato se deu por
visitas dos estudantes de direito que visitaram os
presídios e transmitiram essa informação de forma
sigilosa e logo em seguida o comitê entrou em ação,
também de forma sigilosa”, explicou o diácono.

ACOLHIMENTO E VIDA
NO SEGUIMENTO A JESUS
TEXTO ADRIANA RIBEIRO – COORDENADORA
ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO

E

que estão ativos na paróquia, entre eles: Batismo,
Liturgia, Catequese, Dízimo, Saúde, DST/Aids, Comunicação, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Renovação Carismática, Terço dos Homens e
das Mulheres, Coroinhas, Juventude Missionária,
Infância e Adolescência Missionária, Infância Missionária Redentorista e os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e da Palavra.
Destacam-se os trabalhos pastorais voltados principalmente para as crianças e os jovens, envolvendo-os de forma constante nas comunidades, semeando
neles o amor pela Igreja e a vivência comunitária.
O serviço de visita aos enfermos das comunidades é realizado sempre na sexta-feira, onde os
agentes procuram levar palavras de fé e encorajamento aos doentes e seus familiares.
Todo dia 11 de cada mês, na matriz paroquial,
é celebrada a novena em honra a São Lázaro – o
amigo de Cristo. A memória do santo padroeiro é
celebrada no dia 11 de fevereiro, quando também se
comemora o Dia dos Enfermos. A programação dos
festejos envolve ativamente todas as forças vivas da
paróquia, ocasião em que a colaboração e o trabalho
em conjunto se evidenciam e se fortalecem.
O povo de Deus que se dedica com zelo e fidelidade ao serviço de evangelização na Paróquia São
Lázaro, procura fazer o trabalho de acolhimento a
todos os que dela necessitam, seguindo o exemplo
de seu padroeiro.

FOTO DIVULGAÇÃO

m 1958, uma pequena comunidade surgiu no
bairro de São Lázaro. Ali o povo se encontrava,
refletia sobre a Palavra de Deus, comungava
da vida comunitária e ia se fortalecendo. Os
anos se passaram, as necessidades dos fiéis católicos
cresceram, era necessário dar novos passos. Conhecendo a realidade local, o arcebispo daquela época,
Dom Milton Correa Pereira, instituiu a Paróquia São
Lázaro, em 1980, no dia da padroeira do Amazonas,
Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro.
Desde então, vários padres ajudaram a construir a história da paróquia:
• Pe. Bernardino (1980);
• Pe. Ernesto Rodrigues (1981-1982);
• Pe. Wolney Mourão (2011-2014);
• Pe. Agildo Alves (2014-2018);
Atualmente, a paróquia é formada por quatro
comunidades: Bom Pastor, Cristo Rei, São Joaquim e
Sant’Ana e a matriz São Lázaro. Faz parte do Setor Maria Mãe da Igreja e da Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes.
O trabalho de evangelização é realizado por
meio de várias pastorais, movimentos e serviços

Nossa Senhora da Saúde
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PARÓQUIA EM DESTAQUE SÃO LÁZARO

Sobre o Pároco
Em janeiro de 2019, o Pe. Ivair
Rodrigues Nascimento, da Congregação
Santíssimo Redentor, foi empossado
como novo pároco da paróquia e vai
trabalhar em conjunto com o Pe.
Alfredo Viana Avelar, vigário paroquial.
Pe. Ivair já exerceu a função de vigário
na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, em Educandos.

MISSAS E ATENDIMENTOS
1. Bom Pastor
(Rua Magalhães Barata, 1518, Crespo)
Terça-feira: Novena de Nossa Sra. do
Perpétuo Socorro, às 19h30 • Última
quinta-feira do mês: Terço da Legião de
Maria, às 19h • Última sexta-feira do mês:
Adoração ao Santíssimo, às 19h.
Sábado: Encontro de Jovens, às 19h •
Domingo: Missa, às 7h30
2. Cristo Rei (R. Brasil, s/n°, Lagoa Verde)
Terça-feira: Novena de Nossa Sra. do
Perpétuo Socorro, às 19h30 • 1ª Quinta-feira
do mês: Celebração da Palavra, às 19h,
seguida de momento de espiritualidade
com a RCC e Adoração ao Santíssimo • Sextafeira: Terço da Misericórdia, às 15h, e Terço
da Legião de Maria, às 17h.
Sábado: Missa, às 19h.
3. São Joaquim e Sant’Ana
(Rua Nova, 148, São Lázaro)
Terça-feira: Novena de Nossa Sra. do
Perpétuo Socorro, às 18h • Quarta-feira:
Terço dos Homens, às 19h • Quinta-feira:
Terço das Mulheres, às 19h.
Domingo: Celebração da Palavra, às 8h,
com os catequisandos e missa, às 18h
4. São Lázaro (Rua São Vicente, s/n°, São
Lázaro) / Matriz Paroquial
Segunda-feira: Terço dos Homens, às 19h.
Terça-feira: Novena de Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, às 19h30 • Quarta-feira: Missa
às 19h, seguida de Adoração ao Santíssimo
• Quinta-feira: Missa às 19h, seguida de
momento de espiritualidade com a RCC
• Sexta-feira: Missa da Família, às 19h •
Domingo: Missa às 8h e às 19h30.
A secretaria da matriz paroquial funciona
todos os dias, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h / 15h às 19h e aos sábados,
das 8h às 12h.

CULTURA

Três pilares norteiam
planos de incentivos
culturais no Amazonas
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

O

Estado do Amazonas em sua nova
gestão está fazendo mudanças em
várias secretarias e com a Cultura não
é diferente. O escolhido para ser o titular da Secretaria de Estado de Cultura (SEC)
foi Marcos Apolo Muniz e em sua gestão assumiu os trabalhos com um planejamento
baseado em três pilares: apoio ao artista,
com ações voltadas para o empreendedorismo cultural; identificação e desenvolvimento das potencialidades culturais dos municípios do interior; e ampliação do acesso de
todos os cidadãos à cultura, fomentando as
atividades nos bairros de Manaus.
No que se refere ao apoio dado aos artistas, há uma política de capacitação e valorização iniciada em janeiro, que foi a “Oficina
de Elaboração de Projetos”, com a participação de 150 artistas e produtores, da capital e
interior. Na primeira quinzena de fevereiro a
SEC, em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), promoveu uma
palestra gratuita sobre financiamento para
aquisição de equipamentos e estruturas
para realização de eventos, direcionada aos
artistas e produtores do estado, com foco no
empreendedorismo cultural, visando capacitar sobre os procedimentos para solicitar
financiamento junto à Afeam, auxiliando artistas e produtores nas suas ações culturais.
Estão previstas outras iniciativas para
abordar as temáticas: “Produção executiva
de eventos de rua” e “Mecanismos de contratos e pagamentos da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas e da Agência
Amazonense de Desenvolvimento Cultural
(AADC)”, e a segunda edição da “Oficina de
elaboração de projetos culturais”.
“Com a ampliação do acesso da população e o apoio aos artistas, especialmente no
que se refere à capacitação, para que atuem
de forma cada vez mais profissional e em
condições de concorrerem em editais, teremos
uma cultura forte, que contribui para uma

economia dinâmica e para um cenário social
mais favorável”, afirmou o secretário de Estado
da Cultura, Marcos Apolo Muniz.
“Nós entendemos que a cultura é agente
de transformação social. Se nós a fortalecemos e expandimos, de acordo com a potencialidade de cada localidade, seja ela um bairro
mais afastado da zona central da capital ou
um outro município, nós teremos arte e educação com mais qualidade no Estado. Além
disso, a cultura é uma importante geradora
de renda. São milhares de pessoas que tiram
seu sustento dela, trabalhando no Carnaval,
no Festival de Ópera, nos bois de Parintins, nos
corpos artísticos. É uma indústria criativa, que
repercute, inclusive, no turismo, no comércio e
nos serviços. Uma cultura forte contribui para
uma economia dinâmica”, explicou Muniz.
Há também iniciativas previstas junto à
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), para fomento da arte
e da cultura nos bairros; e articulação com os
secretários municipais de Cultura para, em
parceria, potencializar das atividades no interior. “Também já iniciamos o diálogo com a
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade
do Ensino (Seduc) para futuramente firmar
uma parceria em que as escolas sejam aliadas
no fomento da arte e da cultura nos bairros.
E, para a potencialização das atividades no
interior, tivemos uma primeira conversa com
os secretários municipais de Cultura, para que,
posteriormente, as demandas sejam analisadas de forma individual, com o Governo do Estado incentivando o que é potencial em cada
um”, destacou o secretário afirmando ainda
que serão mantidos os eventos que já entraram para o calendário cultural do Estado, mas
há estudos para avaliar a inclusão de novos
eventos na programação.
Com informações da Assessoria
de Imprensa da SEC

CNBB

O Sínodo para a PanAmazônia é uma celebração
da Igreja para a Igreja”
FONTE CNBB

Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
na tarde de 11 de fevereiro, lembrou que o Sínodo
dos Bispos para a Pan-Amazônia é uma iniciativa
para que a Igreja compreenda sua missão evangelizadora naquela região do mundo: “é um evento, uma celebração da Igreja e para a Igreja”.
Dom Leonardo esclareceu: “Da Igreja para a
Igreja envolve toda a questão da Pan-Amazônia:
os povos, o meio ambiente. Toda essa realidade,
certamente será abordada. O Santo Padre, no entanto, deseja que encontremos novos caminhos
para a evangelização, para a Pan-Amazônia”.
No documento preparatório para a assembleia de outubro está definido que a Amazônia é
“uma região com rica biodiversidade, é multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa, um espelho
de toda a humanidade que, em defesa da vida,
exige mudanças estruturais e pessoais de todos
os seres humanos, dos Estados e da Igreja”.
Na primeira parte deste documento, verifica-se a preocupação da Igreja em fazer um chamado
a todos para “olhar a identidade e os clamores da
Pan-Amazônia. O Sínodo se propõe, desde a sua
convocação, a fazer uma revisão do trabalho de
evangelização e, por isso, a Igreja deve fazer um
sério discernimento diante da Palavra de Deus. O
anúncio do Evangelho de Jesus na Amazônia é apresentado a partir das dimensões bíblico-teológica,
social, ecológica, sacramental e eclesial-missionária.
“Hoje o grito da Amazônia ao Criador é semelhante
ao grito do povo de Deus no Egito (cf. Ex 3,7).
E, por fim, o texto-base aponta para um
comprometimento de todos diante da realidade: novos caminhos para uma Igreja com rosto
amazônico. O texto reflete o que seria esse rosto,
a dimensão profética, os ministérios e os novos
caminhos. “No processo de pensar uma Igreja
com rosto amazônico, sonhamos com os pés fincados na terra de nossos ancestrais e com os olhos
abertos pensamos como será essa Igreja a partir
da vivência da diversidade cultural dos povos. Os
novos caminhos terão uma incidência nos ministérios, na liturgia e na teologia”, destaca o texto.

JUVENTUDE

AÇÃO EVANGELIZADORA CADA

COMUNIDADE UMA NOVA
VOCAÇÃO É APRESENTADA

EM PRIMEIRO ENCONTRO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

E

ncaminhar propostas e ações pastorais que visem fazer
acontecer os compromissos assumidos na X Assembleia
Pastora Arquidiocesana – APA foi o objetivo da primeira
reunião sobre a Ação Evangelizadora intitulada “Cada comunidade uma nova Vocação”, realizada na manhã de 2 de fevereiro, no auditório Mãe Paula, localizado no Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus (Cefam). O encontrão foi organizado
pela coordenação da Pastoral Vocacional com o apoio da Catequese Arquidiocesana à Serviço (CAS), do bispo auxiliar, Dom
José Albuquerque.

O evento reuniu cerca de 160 representantes das diversas Paróquias, Áreas Missionárias, Pastorais e Movimentos que atuam
na Arquidiocese de Manaus, além de seminaristas, padres, diáconos permanentes, irmãs de diversas congregações e leigos
atuantes em várias comunidades. Após a acolhida, Ir. Cidinha
Batista fez a oração inicial, lembrando do compromisso assumido com essa Ação Evangelizadora na X APA e Pe. Zenildo Lima,
Reitor do Seminário Arquidiocesano São José, apresentou o texto
base do 4º Congresso Vocacional enfatizando a necessidade do
envolvimento das comunidades no dinamismo vocacional que é
próprio da Igreja.
Dom José informou aos presentes a dinâmica do trabalho do dia e depois reproduziu o vídeo de divulgação da
Ação Evangelizadora que visa, de forma geral, suscitar uma
cultura vocacional em toda a Igreja para despertar as mais
variadas vocações. Esta ação também pretende promover
orações pelas vocações em todos os espaços e momentos da
vida eclesial; desafiar as comunidades a despertar um de seus
membros para uma vocação de consagração; dar sustentação
espiritual aos que responderam ao chamado de Deus; publicar nos meios de comunicação testemunhos, músicas, filmes
vocacionais; e viver a experiência da unidade eclesial na promoção vocacional.
Os participantes organizaram-se em grupo e debateram
algumas ideias e pistas de ação, segundo a experiência de cada
comunidade e que sejam possíveis de se trabalhar na dimensão
vocacional nos próximos quatro anos, tudo com base no que foi
assistido no vídeo de divulgação da Ação Evangelizadora, mas
levando em conta a realidade da nossa juventude e o dinamismo
de nossas paróquias.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Nesta edição o Frei Faustino nos conta
sobre a Quaresma.
Vamos ler juntos?
Quaresma é o período de quarenta dias que antecede
a Páscoa de Jesus. Começa na Quarta-Feira de Cinzas
e termina no Domingo de Ramos. É tempo de fazer
sempre o bem e buscar a Deus em primeiro lugar.
Tempo especial para ouvir mais a Palavra de Deus, rezar
e fazer caridade.
Na Quaresma Jesus jejuou e orou durante 40 dias antes
de enfrentar o inimigo de Deus no deserto, ele quer nos
ensinar a vencer as tentações pela oração e pelo jejum.
Da mesma forma a Igreja quer nos ensinar a vencer as
tentações de hoje.
No Brasil, durante a Quaresma também acontece
a Campanha da Fraternidade e neste ano o tema é
Fraternidade e Políticas Públicas.

Vamos refletir juntos?
O que aprendemos com esse texto?

Para colorir

Quaresma, tempo do perdão
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G I R O PA S T O R A L
PE. HUMBERTO VASCONCELOS
É NOVO PÁROCO DA ÁREA
MISSIONÁRIA SANTA HELENA

Terra Nova 3 e contou com a presença de
familiares e amigos provenientes das Áreas
Missionárias São Lucas, São Francisco das
Chagas e Santa Catarina de Sena e Paróquia
São Pedro Apóstolo, em Manaquiri, onde
teve sua primeira experiência como pároco.
Estiveram presentes vários padres amigos que
concelebraram com Dom José, que também
contou com o auxílio dos diáconos Francisco
Alves e Afonso de Oliveira.

PADRE MISSIONÁRIO DA DIOCESE DE
DIVINÓPOLIS ASSUME A PARÓQUIA
SÃO VICENTE DE PAULO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese
de Manaus, Dom José Albuquerque,
presidiu na manhã do dia 10 de fevereiro,
a cerimônia de posse do padre diocesano
Humberto Vasconcelos de Souza, que
atuará como pároco da Área Missionária
Santa Helena, bairro Novo Israel – Setor
Pe. Ruggero Ruvoletto, Região Episcopal
Nossa Senhora Aparecida. A Santa Missa
ocorreu na Comunidade Sagrada Família,
situada à Av. Arquiteto José Henrique, Bairro

Na noite do dia 10 de fevereiro (domingo), o
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, deu posse ao presbítero Pe. Geraldo
Menezes da Silva, da Diocese de Divinópolis
(MG), como novo pároco da Paróquia São Vicente
de Paulo, localizada no bairro Compensa III, Setor
Avenida Brasil, pertencente à Região Episcopal
Nossa Senhora dos Remédios. A celebração
contou com a participação de vários comunitários
provenientes de todas as sete comunidades que
compõem a paróquia e também com o Pe. Marco

Antônio (Pe. Marquinho), ex-pároco que acolheu
o seu sucessor e concelebrou com o Arcebispo.
Pe. Geraldo tem uma grande experiência
como pároco. Antes de vir para Manaus, por
três anos administrou a Paróquia Senhor Bom
Jesus, em Divinópolis e, em seu discurso,
agradeceu a calorosa acolhida e pediu
para rezarem por ele. “Quero agradecer a
todos pela acolhida, sobretudo do padre
Marquinhos. Me coloquei a disposição para
estar junto com vocês e fazer a experiência
da partilha, pois o que vai nos unir é a graça
de Deus. Peço humildemente para que rezem
por mim pois eu não vim aqui para ser o chefe
de vocês, vim aqui para ser irmão e quero
contar com o apoio solidário de todas as
comunidades”, disse o padre.

SANTUÁRIO/PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO ACOLHE SEU NOVO REITOR/PÁROCO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã do dia 20 de janeiro, o padre José
Ivanildo (SDB), tomou posse como novo pároco
e reitor da Paróquia/Santuário Arquidiocesano
São José Operário, situado à Rua Visconde de
Porto Alegre, Centro, pertencente aos Setor
Centro Histórico, Região Episcopal Nossa Senhora
dos Remédios. A celebração foi presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada por Dom Walter
Ivan de Azevedo, bispo emérito de São Gabriel
da Cachoeira; Pe. Jefferson Luís Santos, Inspetor
da Inspetoria São Domingos Sávio; Pe. João
Benedito, ex-reitor, Pe. Washington Luís, e Pe.
Gilberto Cucas, novo vigário paroquial.
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Ao final da celebração, Pe. Ivanildo, em seu
discurso, falou a respeito da responsabilidade
de, apesar de pouco tempo de ordenado, estar
à frente dessa grande missão de comandar
o Santuário São José. “É uma alegria poder
assumir esse serviço confiado por Dom Sergio
a nós salesianos e nós queremos agradecer
essa confiança nos colocando a disposição
e a serviço da igreja da Arquidiocese de
Manaus. Contamos com as orações dos fiéis,
a solidariedade, a companhia e a disposição
para servir neste caminho de discipulado
missionário que todos nós estamos”, comentou
o pároco/reitor.

PE. HILTON É EMPOSSADO PÁROCO
NA PARÓQUIA SÃO PEDRO, NO
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

FREI JOSÉ MARIA TOMA
POSSE COMO NOVO PÁROCO
DA PARÓQUIA SÃO JORGE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO PEREZES JUNIOR

O bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus e vigário da Região Episcopal
Nossa Senhora dos Navegantes, Dom Tadeu
Canavarros, deu posse ao novo pároco da
Paróquia São Pedro Apóstolo, Município de
Manaquiri, padre Hilton Brito, diocesano. A
Santa Missa marcou o início dos trabalhos
pastorais e a partir de então, o empossado
assumirá os compromissos de evangelização
nesta paróquia. Concelebraram, neste Ato
Litúrgico, os anteriores párocos diocesanos
Pe. Martin James Laumann e Pe. Humberto
Vasconcelos.
Durante a homilia, o bispo enfatizou
quais as funções e os atributos que devem
assumir um pároco, que, em coletividade e
em obediência ao colégio dos bispos realizará
a missão que Jesus Cristo a todos confiou. Em
suma, Canavarros ainda contribuiu dizendo
que, o pároco é colaborador dos bispos. “O
pároco é colaborador do bispo. Somos nós,
os bispos, que confiamos a eles o dever de
comunidade com os paroquianos”, afirmou
Dom Tadeu Canavarros.

A Paróquia São Jorge, pertencente ao
Setor Avenida Brasil, Região Episcopal Nossa
Senhora dos Remédios, acolheu com muita
alegria, na noite de 3 de fevereiro, o seu
novo pároco, Frei José Maria Botelho, que
tomou posse durante a santa missa presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani. A celebração foi
concelebrada pelo Frei Faustino Fernandes,
que continuará os trabalhos como vigário
paroquial; pelos padres Geraldo King e Paulo
Tadeu; e por Frei Agostinho Odorizzi, expároco que durante os últimos 12 anos esteve
à frente da paróquia e agora assume uma
nova missão assumindo a função de ministro
provincial da Vice-Província da Terceira Ordem
Franciscana (TOR), em São Paulo.
Após a homilia, Dom Sérgio renovou os
votos de frei José Maria, foi realizada a leitura

Tancredo Neves, Setor Dom Luiz Soares Vieira.
A solenidade foi presidida pelo bispo auxiliar
e vigário da Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes, Dom Tadeu Canavarros,
concelebrada pelo padre Lindomar Felix,
provincial da congregação Oblatos de Maria
Imaculada (OMI); Pe. Pedro Francis Curran
(OMI), Pe. Roberto de Valicourt (OMI),
auxiliados pelo diácono Leonardo Lucas.

ÁREA MISSIONÁRIA MARIA
IMACULADA ACOLHE SEU NOVO
PÁROCO

ao Senhor os dons do seu Espírito para me
capacitar e me ensinar a viver de modo que
meu testemunho possa vir evangelizar, pois
no dia da minha ordenação, quando eu disse
‘eis-me aqui’, eu nunca imaginei os lugares
por onde Ele iria me levar e hoje eu sei que
tudo é vontade Dele e pra mim, a vontade
do Senhor é a minha felicidade”, disse Pe.
Patrick.
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 30 de janeiro, a Área
Missionária Maria Imaculada (AMMI),
acolheu com muita alegria o seu novo pároco,
Pe. Patrick Oliveira Urias (OMI). A celebração
aconteceu na Comunidade Jesus Divino
Mestre, localizada à Rua do Areal, s/n°, bairro

da Ata de Posse e, em seguida, Dom Sergio
realizou a entrega dos três instrumentos que
o pároco recebe para desempenhar bem a sua
missão. Frei José também recebeu no altar
do Senhor alguns dos símbolos celebrativos
da Igreja Católica e também uma sandália
e uma rede como presentes de boas-vindas
ao Amazonas. “Eu e frei Faustino estamos à
disposição de todos para o trabalho pastoral
com que nos comprometemos em nossa
vida sacerdotal. Peço que todos da paróquia
continuem nos ajudando na evangelização,
nessa bonita caminhada. Que Deus possa nos
abençoar a todos”, disse o pároco.

“Como aquele semeador do evangelho,
eu também me disponho a semear nessas
terras que hoje me acolhem, de modo
especial nesta área missionária, agradeço a
Deus e meus superiores por me confiarem
está missão de viver junto a vocês e peço

Rua Major Gabriel, 1080
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GIRO PASTORAL

PASCOMS REÚNEM-SE PARA CELEBRAR
A MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA
MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES
COM INFORMAÇÕES DE ADRIANA RIBEIRO FOTOS VIVIANE – PASCOM PARÓQUIA RAINHA DOS APÓSTOLOS

“Somos membros uns dos outros” (Ef
4, 25): das comunidades de redes sociais
à comunidade humana”. Este é o tema
da Mensagem do Papa Francisco para
o 53º Dia Mundial das Comunicações
Sociais divulgado no dia 24 de janeiro,
data em que se festejou São Francisco
Sales, patrono dos escritores e dos
jornalistas. Para celebrar este dia e
refletir um pouco sobre a mensagem,
neste mesmo dia agentes da Pastoral da
Comunicação atuantes na Arquidiocese
de Manaus reuniram-se na Igreja Nossa

Senhora Rainha dos Apóstolos, no bairro
Dom Pedro, em missa presidida pelo
padre Nelson Taffarel.
Durante a homilia, Pe. Taffarel
falou sobre a vida de São Francisco
Sales e a preocupação da Igreja em
relação ao assunto comunicação.
Relacionou a figura de “Franciscos”
que dedicaram sua vida à Igreja ao
longo da história da humanidade:
Francisco de Assis, Francisco de Sales,
Francisco Xavier, Francisco das Chagas
e Papa Francisco. Por fim, falou

COMUNIDADE CATÓLICA DO
EDUCANDOS ACOLHE O NOVO
PÁROCO DA PARÓQUIA N. SRA. DO
PERPÉTUO SOCORRO

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom Tadeu Canavarros, deu posse
ao padre James Batista, da Congregação do
Santíssimo Redentor, CSsR, que a partir do
dia 27 de janeiro deste ano estará à frente
da Paróquia N. Sra. dos Perpétuo Socorro. A
cerimônia ocorreu durante a missa realizada
na Igreja localizada na rua Inocêncio de
Araújo, bairro Educandos. Concelebraram os
padres Miguel Mcintosh (CSsR), Valter (CSsR) e
Amarildo Luciano, atualmente novo viceprovincial dos redentoristas.
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sobre a mensagem do Papa e leu alguns trechos dela,
procurando aproximá-la da vida das pessoas. Estiveram
presentes agentes das paróquias Divino Espírito Santo,
Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos, São Sebastião e equipe da Pascom
Arquidiocesana. Ao final da missa, foram distribuídas
entre os presentes cópias da mensagem do Papa que está
disponível no site do Vaticano.

Padre James Batista é fruto da formação
e apoio que recebeu nesta paróquia entre os
anos de 2011 e 2013. “Ao vir pra cá, eu posso,
de alguma maneira, gastar o meu ministério
junto ao povo que me acolheu e me alimentou
espiritualmente, com abraço, carinho, afeto e
acolhida nos três anos que morei aqui. Hoje,
com muita alegria, chego para me juntar a
vocês. E que com a graça de Deus e a proteção
de Maria façamos uma boa caminhada,
unidos, partilhando as dores, mas sobretudo
celebrando as alegrias do dia a dia”, afirmou o
novo pároco.

RITO DE DEDICAÇÃO DO ALTAR
E UNÇÃO DA NOVA CAPELA E
SACRÁRIO DA PARÓQUIA SÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu
Canavarro, presidiu na noite de 7 de fevereiro, a
celebração de Dedicação do Altar e a bênção da
Nova Capela e do Novo Sacrário da Paróquia São
Francisco das Chagas, situada à Rua Felizmino
Soares, Colônia Oliveira Machado. A solenidade
foi concelebrada pelo pároco, Pe. Geraldo
Bendaham que, assim como a comunidade,
estava muito contente com a presença do bispo
abençoando mais uma etapa da restauração

da igreja, que começou com a reforma do
presbitério.
“O Altar é o centro das nossas celebrações.
É o próprio Cristo Jesus, pois o altar significa
Jesus, o sacerdote, a oferenda e o próprio altar.
É o local onde Ele nos confia seu corpo e seu
sangue. Lugar onde o Senhor não só nos dá
a sua vida, mas também perdoa os nossos
pecados, e nos chama a viver na graça, na vida
em Deus novamente. O altar é o que faz com
que a igreja se torne esse espaço de celebração
que se reveste de divindade quando dedicamos
o Altar à Deus, nosso Pai”, comentou Dom Tadeu.
Logo após a comunhão, Dom Tadeu
dirigiu-se à capela onde guardou a âmbula
com o Santíssimo Sacramento no novo
Sacrário. De joelhos, Dom Tadeu e todos os
demais fizeram uma breve oração em silêncio,
finalizando assim a inauguração da nova
Capela e Sacrário.

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO PAULO
APÓSTOLO FESTEJA PADROEIRO COM
PROCISSÃO E MISSA PRESIDIDA POR
DOM JOSÉ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária São Paulo Apóstolo
(AMSPA), localizada no conjunto Nova Cidade,
celebrou na noite de 25 de janeiro, a solenidade
da conversão de São Paulo, que passou de
perseguidor do cristianismo a um dos grandes
apóstolos da Igreja e exemplo de cristão. Para
comemorar esse dia tão marcante na fé católica,
os devotos provenientes das 10 comunidades
pertencentes à AMSPA, se reuniram para fazer
uma bela homenagem que, começou com
uma breve procissão percorrendo algumas ruas
próximas da igreja de Nossa Senhora de Fátima,
situada à rua Albânia, Nova Cidade, onde foi
realizada a celebração presidida pelo bispo
auxiliar, Dom José Albuquerque, concelebrada
pelo pároco, Pe. Isaías de Lima, auxiliados pelo
diácono José Frota.

DEDICAÇÃO DO ALTAR É REALIZADA
NA COMUNIDADE SANTA LUZIA –
SETOR ALVORADA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na tarde do
dia 27 de janeiro, a celebração do rito da
dedicação do altar da comunidade Santa

Luzia, situada à Rua Bela Vista, nº 145 –
Redenção, pertencente à Paróquia Nossa
Senhora das Dores, Setor Alvorada. A santa
missa foi concelebrada pelo pároco, padre
Eudo Castro Nascimento, diante de uma igreja
lotada de fiéis vindos das comunidades que
fazem parte da paróquia.
“Nos alegramos com a presença de Dom
Sergio aqui na comunidade que veio ungir o
nosso altar que não é uma simples mesa, e
sim representa o Cristo que é a pedra viva ao
redor do qual a comunidade se reúne. Esse
simbolismo do Cristo vivo só é válido após o
rito que o arcebispo realiza e, a comunidade
já estava há um mês sem Eucaristia, apenas
celebrando a Palavra enquanto o novo
altar era reformado e agora estamos aqui
festejando esse momento tão bonito e
podemos sentir a presença de Cristo cada dia
em nossas vidas”, disse o pároco, Pe. Eudo.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ REALIZA
JORNADA CATEQUÉTICA FORMATIVA
E ENVIO DE NOVOS CATEQUISTAS

TEXTO E FOTO PASCOM DA PARÓQUIA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO – LESTE

Após três dias de formações sobre
temas importantes da Iniciação à Vida Cristã
(IVC), aproximadamente 100 catequistas
e aspirantes de toda a Paróquia São José
Operário – Leste puderam receber a bênção
de envio realizada no dia 3 de fevereiro, na
matriz paroquial, localizada à rua Paracuúba,
bairro São José Operário, pertencente à Região
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes.
A preparação aconteceu através de
uma jornada que durou três dias e teve
como formador o membro da Catequese
Arquidiocesana a Serviço (CAS), Irineu Castro,
que abordou temas essenciais para a formação
do perfil do catequista: o documento da CNBB
N. 107: Iniciação a vida cristã, tendo como
referência a sagrada escritura; Catequese e
Liturgia; e os ritos da IVC.

SOLENIDADE DAS
ORDENS MENORES
E NOVICIADO DOS
OBLATOS DE SÃO
MAURO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã do dia 2 de fevereiro, o
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, presidiu a solenidade
das Ordens Menores e Noviciado dos
Oblatos pertencentes à Associação Privada
Clerical de Fiéis da Fraternidade São
Mauro, realizada na igreja Nossa Senhora
dos Remédios, no Centro da cidade,
com a Santa Missa celebrada na forma
extraordinária, usando o ritual de São Pio
V, reformado por São João XXIII, contando
com a presença do Pe. Edinaldo Oliveira,
Moderador da Fraternidade São Mauro
que veio de São Paulo para participar da
solenidade.
Entre os candidatos que participaram
da solenidade estiveram: Francisco
Rodrigo Ramos da Silva, que recebeu a
Tonsura, onde o candidato é revestido da
batina e da Sobrepeliz, se tornando um
clérigo. Paulo Victor Andrade Cordeiro,
recebeu a Tonsura e o Ostiariado, que é
a primeira das ordens menores, onde o
candidato recebe a responsabilidade de
cuidar das coisas da igreja. Yuri Dib de
Sena, já possuía o Ostiariado e o Leitorado,
segunda das ordens menores, e recebeu
o Exorcistado, que é terceira da ordem
menores.
Na segunda parte da cerimônia houve
o Rito do Noviciado, o terceiro patamar
depois de Aspirante e Postulante.

GIRO PASTORAL
DOUTORA EM COMUNICAÇÃO VEM À
MANAUS MINISTRAR CURSO PARA
COMUNICADORES CRISTÃOS

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Stanislaw Krajewski
Pe. Miguel Mcintosh
Pe. Leudimar dos Santos (Pe. Leudo)
Pe. Francisco Carlos B. de Souza
Diác. José Marques Frota
Diác. José Torres dos Santos
Pe. Agildo Alves de Souza
Pe. Maria Stephen Antoni

3
7
10
18
19
20
26
31

ORDENAÇÃO

Diác. Rozinaldo Mota Trovão
Pe. Pedro Gabriel de O. Neto
Diác. Roberto Morais da Silva
Padre Fausto Beretta
Diác. Afonso de Oliveira Brito
Diác. Armando Borges Filho
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho
Pe. Manoel Rubson Balieiro
Pe. Walter Borghesi

3642-123

4
5
9
15
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TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

“A espiritualidade do comunicador cristão
e a pastoral na cultura digital” foi o tema do
curso ministrado pela Irmã Joana T. Puntel, irmã
Paulina, do Serviço à Pastoral da Comunicação
(SEPAC), ocorrido nos dias 2 e 3 de março, no
auditório do Colégio Preciosíssimo Sangue.
Foram dois dias de muita reflexão sobre o papel
do comunicador, a necessidade de experimentar
Deus para evangelizar através do serviço
pastoral, e sobre a abertura para as novas
tecnologias que permitem ultrapassar diversas
fronteiras, sendo luz para aqueles que todos
os dias estão conectados e buscam respostas
existenciais por meio das redes sociais. Ao todo
foram 60 participantes, sendo um da Diocese de
Coari e dois da Prelazia de Itacoatiara.
Promovido pela Pastoral da Comunicação
Arquidiocesana, o curso veio atender a algumas
das necessidades já levantadas junto aos

BISPOS REALIZAM VISITA À ÁREA DE OCUPAÇÃO NO DISTRITO 2
PARA RECONHECIMENTO DESTA ÁREA DE MISSÃO
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 25 de janeiro, o
arcebispo Dom Sergio Castriani, e o bispo
auxiliar e vigário da Região Episcopal
Nossa Senhora dos Navegantes, Dom
Tadeu Canavarros, acompanhados do
coordenador de pastoral da Arquidiocese,
padre Geraldo Bendaham, e do padre
Pedro Francis Curran, da Área Missionária
Ternura de Deus, realizaram uma visita
a três comunidades que estão surgindo
a partir da ocupação em uma área
localizada no Distrito 2.
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O local está sendo habitado por
centenas de famílias carentes que não tem
moradia. Há diversos tipos de construções
de pequenas casas em terrenos
acidentados, sem estrutura mínima,
sem esgoto, água potável e energia
elétrica. Diante disto, a percepção é de
que há um grande desafio no campo da
evangelização, em manter uma presença
religiosa missionária para atender o povo
católico em suas necessidades pastorais e
sociais, sendo este um desafio previsto no

agentes de Pascom, sendo esta uma das muitas
atividades que serão oferecidas ao longo deste
ano. “Com o curso foi possível refletir sobre a
espiritualidade do comunicador cristão, fazer
memória sobre os principais documentos da
igreja, e também sobre a evolução da visão
sobre a comunicação. Nós refletimos as novas
linguagens que existem na cultura digital e
partilhamos várias experiências sobre o assunto.
A avaliação feita por quem participou do curso foi
muito positiva, todo o nosso esforço para trazer a
Dra. Joana Puntel para nos assessorar neste curso
foi extremamente válido e a gente agradece
a todos os apoiadores do curso. Pra 2019, a
Pascom Arquidiocesana tem várias atividades
programadas que em breve serão divulgadas”,
explicou Adriana Ribeiro, coordenadora da
Pastoral da Comunicação Arquidiocesana.

PE. CAIRO GAMA É NOVO
RESPONSÁVEL PELO CRUZEIRO DA
CIDADE NOVA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 4 de fevereiro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu a missa mensal realizada
no Terreno do Cruzeiro, situado à Av. Timbiras,
Cidade Nova – Setor Padre Pedro Vignola,
toda primeira segunda-feira do mês. Na
ocasião, Pe. Cairo Gama foi nomeado o novo
responsável pelas celebrações mensais, função
anteriormente exercida pelo Pe. Marco Antônio
(Pe. Marquinhos) que agora atua no município
de Presidente Figueiredo, como pároco da
paróquia Nossa Senhora Aparecida.

novo Plano de Evangelização 2019-2022, que consiste
em manter "Presença Missionária no Interior e nas
Periferias", fazendo chegar a Palavra de Deus àqueles
que se encontram às margens da sociedade, para que
conheçam o Evangelho e seus direitos constitucionais.

mas também é um local de evangelização, de
amigos e quando nos deixamos envolver de
modo especial pela Palavra e pelo Evangelho,
fazemos desse lugar, um lugar do reino dos
céus”, comentou Pe. Cairo.

IRMÃ IVONE LEONOR REALIZA
PROFISSÃO PERPÉTUA EM CELEBRAÇÃO
PRESIDIDA POR DOM SANTIAGO
Ao final da celebração, Dom Sergio
agradeceu ao Pe. Marquinho, pelos trabalhos
realizados no Terreno do Cruzeiro ao longo
de sete anos, sendo um dos idealizadores
do projeto e que esteve sempre à frente das
atividades. “Recentemente tomei posse na
Paróquia Santa Teresinha, onde também temos
um espaço para a comunidade mais pobre velar
seus entes queridos e a experiência de perda de
alguém que a gente ama, me ajudou a refletir
para ficar como responsável desse espaço, pois
sabemos que é um lugar de choro, de luto,

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 6 de fevereiro, aconteceu a
solenidade da Profissão Perpétua de Irmã
Ivone Leonor da Silva Herbert, pertencente à
congregação das Irmãs Missionárias Recoletas. A
celebração teve início às 19h, sendo realizada na
Paróquia Nossa Senhora das Graças, presidida
por Dom Santiago Sanchez, Bispo da Diocese de
Lábrea, concelebrada por Dom Sergio Castriani,
Arcebispo Metropolitano de Manaus e pelo
Pe. João Cruz, pároco da Paróquia Santa Rita,
localizada no bairro da Cachoeirinha.

Terminada a Profissão de Fé, a Irmã assinou
o documento oficializando todo o rito. “Sou filha
aqui do bairro onde cresci e descobri minha
vocação, realizando minhas primeiras missões
aqui, agora retorno para Lábrea, onde vou dar
continuidade ao meu serviço missionário com
as comunidades ribeirinhas, pois eu trabalho
na Pastoral das Curvas (por causa do Rio Purus)
e também visitando as famílias porque meu
perfil e meu forte é estar no meio dos pobres,
evangelizando e levando a Palavra de Deus
àqueles que estão desamparados”, disse a Irmã.
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CIDADANIA

INCÊNDIO NO EDUCANDOS

CADASTRO
E APOIO AOS
DESABRIGADOS
DO INCÊNDIO

N
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os últimos anos temos visto incêndios
acontecidos em nossa cidade, principalmente em lugares onde casas de madeiras ficam juntas umas das outras, as
palafitas erguidas às margens dos Igarapés da
cidade. Fatos dessa natureza aconteceram na Comunidade Artur Bernardes, localizada no bairro
de São Jorge, e na Comunidade do Bariri, no bairro Presidente Vargas (Matinha), entre outras com
as mesmas proporções. Incêndios que levaram
não apenas objetos materiais, mas, sobretudo
sonhos, suor derramado na labuta diária com o
objetivo de erguer uma casinha, mesmo que singela, mas que abriga uma família.
O dia 17 de dezembro de 2018 deixou uma
grande ferida em nossa cidade. Aproximadamente 600 casas foram consumidas pelo fogo no
bairro de Educandos, desabrigando mais de 4 mil
pessoas. Incêndio de gigantescas proporções que
dói na alma daqueles que ali habitavam. Diante
desta trágica situação, a Paróquia Nossa Senhora
do Perpetuo Socorro, localizada no bairro de Educandos, abriu suas portas para acolher de braços
abertos as famílias que em estado de desespero
não tinham para onde ir. Uma atitude de solidariedade, de compaixão e amor ao próximo.
Para somar no processo de organização das famílias abrigadas na Paróquia, juntamente com seus
agentes de pastorais, a Cáritas Arquidiocesana de
Manaus, por determinação do Arcebispo de Manaus,
Dom Sergio Eduardo Castriani, no dia seguinte ao sinistro, esteve com sua equipe de Serviço Social auxiliando a Defesa Civil no cadastro, além de cadastrar
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as famílias que estavam nos espaços
da paróquia. Após este trabalho, as
famílias foram transferidas para os
abrigos do Governo do Estado, mais
precisamente, a Vila Olímpica, outras
para casa de parentes. Todas estas
famílias, neste primeiro momento, receberam além
de roupas e alimentos, fogão, colchões, máquina de
lavar e demais utensílios domésticos e todo apoio
psicológico, afinal o abalo foi grande.
A Prefeitura de Manaus, através da Defesa
Civil, cadastrou mais de 500 famílias e já está
dando os devidos suportes para fins de moradia, como o aluguel social entre outros. A Cáritas cadastrou 52 famílias (também constam no
cadastro da prefeitura) que estavam no espaço
da Igreja, aproximadamente 260 pessoas. Estas
continuam sendo assistidas por esta entidade,
recebendo todo apoio necessário.
A mobilização da sociedade foi intensa e sabemos que nosso povo é muito solidário, responde rápido às situações como esta vivida no bairro
de Educandos. Queremos aqui agradecer a todas
as pessoas, entidades, universidades, empresas,
paróquias e áreas missionárias que não mediram esforços para ajudar as famílias que perderam suas casas e seus pertences, mas, que não
perderam, sobretudo, a esperança de continuar
lutando e buscando respostas do poder público
para uma moradia digna.
A Cáritas existe para apoiar e estar junto ao povo
em situação de exclusão e vulnerabilidade social.
Cáritas é caridade, é fraternidade, é solidariedade.

SOLIDARIEDADE
Foram arrecadados e entregues às famílias
ao longo de toda esta ação, por parte da
Cáritas, aproximadamente 5 mil quilos
de alimentos (arroz, macarrão, farinha,
feijão, frango, chester, peixe, leite, enlatados, café, chocolate etc.); centenas de roupas e de calçados (sapatos, sandálias, tênis,
etc.); colchão, cômodas, água, e tantas outras doações que ajudaram a amenizar a
situação material.

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

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

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

Presenteie um amigo/a com uma assinatura
de nossos impressos. Tel.: (11) 5549-7295

José Carlos de Oliveira
Oficial Titular
José Carlos de Oliveira Júnior
Oficial Substituto
Camila Lima de Oliveira
Substituta
Hélio da Cunha Teixeira
Substituto
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ESTUDO DA
CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2019
MARÇO
DIA

HORÁRIO LOCAL

2/3

19h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

9/3

15h

Paróquia São Raimundo

ABERTURA CF 2019
DIA

HORÁRIO

6/3

9h

LOCAL
Praça do Paço Municipal – Rua Gabriel Salgado – Centro

ESTUDO DO TEXTO-BASE
DIA

HORÁRIO

20 a 23/3

19h

LOCAL
Auditório do Colégio Dom Bosco
Av. Epaminondas, 57 – Centro

ABRIL
DIA

HORÁRIO

20/4

8h

LOCAL
Paróquia São Pedro – Rio Preto da Eva

INFORMAÇÕES: 92 3212- 9029 • 99219-1762 • 99424 -2089

Av. Sete de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM – Tel. (92) 3633-4251 |

99901-1612 | promomanaus@paulinas.com.br | www.paulinas.com.br
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PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

TEM
Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas, perfis
telhas, chapas sob medida, telas,
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto
em nossa loja no Distrito Industrial, que
é indústria e comércio, para atender as
grandes e pequenas obras.
Faça-nos uma visita e solicite seu
orçamento conosco!
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Av. Buriti, 1120 – Distrito Industrial
www.fermazon.com.br
Boa Vista 95 3628-5540 l Manaus 92 3301-3000

