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6 a 7 
MOTIVOS PARA VOCÊ VIVER O MOB
Local: CEFAM – Auditório Mãe Paula 
Horário: Sáb. 8h às 17h / Dom. 8h às 13h

Informações: (92) 99169-0012 / 99180-5906 (Pastoral Familiar)

7  FORMAÇÃO DE AGENTES DO BATISMO
Local: Paróquia São Raimundo
Horário: 8h às 11h30 

Informações: (92) 3212-9029

14  SEMANA SANTA – DOMINGO DE RAMOS
Local: Início na Praça da Matriz e depois Catedral Metropolitana 
Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro 

Horário: 7h, 10h e 18h
Informações: (92) 3234-7821

18 
QUINTA-FEIRA SANTA – MISSA DOS SANTOS ÓLEOS
Horário: 9h30
Local: Catedral Metropolitana – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro  

Informações: (92) 3234-7821

18 
SANTA CEIA COM O ATO DO LAVA-PÉS 
Horário: 18h
Local: Catedral Metropolitana – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro 

Informações: (92) 3234-7821

19 
SEXTA-FEIRA SANTA – VIA SACRA 
Horário: Início às 9h
Local: Catedral Metropolitana – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro 

Informações: (92) 3234-7821

19 
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO (LEITURAS) 
E PROCISSÃO DO SENHOR MORTO 
Horário: Início às 15h

Local: Santuário N. Senhora de Fátima, Rua Tarumã – Praça 14 de Janeiro
Informações: (92) 3234-7821 

20 
VIGÍLIA PASCAL
Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro 

Informações: (92) 3234-7821

21 
SOLENIDADE DE PÁSCOA
Local: Catedral Metropolitana – Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro 
Horário: 7h30, 10h e 18h

Informações: (92) 3234-7821

29 
FESTEJOS DE SANTA CATARINA DE SENA  
PROCISSÃO E MISSA
Local: Rua Álvaro Bandeira de Melo, 155, Conjunto Jardim 

Petrópolis – Petrópolis • Informações: (92) 3663-8163 / (92) 99388-0771
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ATIVIDADES PASTORAIS

Paulinas  de CatequeseI Jornada
Juntos na Palavra, juntos na evangelização!
Na I Jornada Paulinas de Catequese, vamos compreender a catequese de inspiração catecumenal a serviço da 
iniciação à vida cristã, buscando novos caminhos para a transmissão da fé no contexto atual.

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6

Paróquia, casa da 
iniciação à vida cristã – 
A partir do documento 

da CNBB n. 107
9 de março

Espiritualidade e 
missão do catequista – 
A partir do documento 

da CNBB n. 107
6 de abril

Querigma – A partir do 
documento da CNBB 

n. 107
18 de maio

Discipulado – 
Da multidão ao 

seguimento
1o de junho

Mistagogia – A partir 
do documento da 

CNBB n. 107
6 de julho

Metodologia da 
iniciação à vida 

cristã – Formação do 
catequista

14 de setembro

sábados, das 9h às 12h
Local: Auditório Paulinas Livraria: Av. Sete de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM 
Mais informações: Facebook Paulinas Manaus 
(92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99972-2142 (WhatsApp)  | promomanaus@paulinas.com.br 



MENSAGEM DO ARCEBISPO

No início da 
Quaresma 
pedimos ao 
Pai a graça de 
progredirmos no 
conhecimento 
de Jesus Cristo.

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI
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aros leitores e leitoras, Feliz Páscoa!
Estamos em plena Quaresma. A Páscoa se aproxima. Espero 

que o tempo litúrgico tenha colaborado com o nosso processo pes-
soal de Iniciação à Vida Cristã pois, afinal, é isto que importa, crescer 
na fé e no amor, sem nunca perder a esperança. No início da Qua-
resma pedimos ao Pai a graça de progredirmos no conhecimento 
de Jesus Cristo. Oxalá, isto tenha acontecido. Espero também que 
a Campanha da Fraternidade leve a nós, católicos a uma maior e 
melhor participação na política. Sabemos que as transformações 
são lentas e demoradas, mas acontecem apesar dos acidentes de 
percurso. Não acreditar nisso é duvidar do poder criador do Pai e da 
restauração da criação em Cristo. Somos portadores de um Boa Nova 
que é menosprezada e atacada, mas que é a única Verdade da Histó-
ria, pois o Cordeiro é o vencedor. Não podemos esmorecer na luta por 
um mundo mais justo e mais fraterno, pois é nisto que acreditamos.

O mês de abril é marcado pelo dia dos Povos Indígenas. 
Na nossa Assembleia de Pastoral Arquidiocesana aceitamos o 
desafio de dar mais atenção a eles na nossa ação pastoral. Os 
indígenas que vivem na nossa Arquidiocese são em grade parte 
urbanos, isto é, vivem na cidade longe de suas terras ancestrais. 
Em geral estão em áreas de ocupação onde as condições de 
saúde são mínimas. Enfrentam o desemprego, a dificuldade de 
mover-se na cidade e todas as mazelas da cidade grande. Mas 
resistem, embora possam ser invisíveis na cidade, tem as suas 
associações, centros de cultura e igrejas onde buscam manter a 
sua identidade cultural. Mesmo quando são vítimas dos con-
troladores do tráfico nunca perdem a esperança de que seus 
filhos terão um futuro melhor, pois podem estudar e o estudo 
é tudo. Às vezes não são considerados índios pelos órgãos do 
governo, e não têm acesso à organização da saúde indígena e à 
escola diferenciada que são direitos de todo indígena.

O que fazer? Primeiro é preciso conhecer. Estudar a histó-
ria dos povos indígenas no Amazonas e no Brasil. Procurar co-

nhecer sua cultura e religião. Mas é preciso conhecer os índios 
concretos que vivem nas nossas paróquias e áreas missioná-
rias. Interessar-se por saber de onde vieram, de que etnia são, 
como estão vivendo na cidade. A partir daí surgirá amizade e 
comunhão que levarão a descobrir as reais necessidades do 
outro e a nossa caridade não se resumirá a uma cesta básica 
no final do ano, mas se traduzirá no apoio às grandes ban-
deiras de luta do movimento indígena. Estar ao lado deles é 
estar ao lado dos mais pobres e excluídos da sociedade. Por 
outro lado, sua cultura milenar é uma riqueza para cultura 
nacional. A sobrevivência destes povos ao massacre a que fo-
ram submetidos é quase um milagre e com certeza o Espírito 
de Deus que conduz a História tem algo a ver com isso. 

Para conduzir os rumos de nosso compromisso e apoio 
aos povos indígenas temos na Arquidiocese a PIAM – Pastoral 
Indigenista da Arquidiocese de Manaus e estamos em comu-
nhão com o CIMI – Conselho Indigenista Missionário. São dois 
organismos da nossa Igreja que necessitam de operários e vo-
luntários para um serviço que é realmente evangélico. Estar ao 
lado dos povos originários nunca foi fácil e na atual conjuntura 
nacional será uma atitude exigente. É preciso que as posições 
sejam comuns, de preferência junto com a Igreja local. Sejam 
bem fundamentadas na legislação nacional e na ordem jurídi-
ca internacional a qual asserimos como país livre e soberano.

Vivamos a semana santa com todo fervor e devoção. A 
semana santa é uma semana onde a humanidade se encon-
tra consigo mesma. Uma humanidade que em Jesus atinge 
a perfeição na glória da Cruz, mas que mostra também a 
baixeza da traição e do abandono por parte dos amigos. Que 
a força da ressurreição transforme nossa existência e que o 
nosso olhar seja sempre o do Ressuscitado. Façamos uma 
opção pela vida, enfrentemos as trevas da morte ao lado dos 
pequenos e humilhados da terra. Aleluia.

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
18/02 Diácono Permanente Raimundo Nonato Soares de Sousa Diácono Auxiliar Área Missionária Nossa Senhora dos Navegantes
27/02 Pe. Antônio Ramos de Sousa, Diocesano Pároco Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres/Puraquequara
13/03 Pe. José Alcimar de Souza Araújo, Diocesano Pároco Paróquia São Pedro Apóstolo/Petrópolis
13/03 Pe. Izaías Junior de Andrade, SDN Administrador Paroquial Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
13/03 Pe. Auricélio Ferreira Correa, SDN Administrador Paroquial Paróquia São João Batista/Iranduba

DECRETO
21/02 Suspensão de Ministérios: Extraordinário da Sagrada Comunhão, da Palavra e do Culto Paróquia Santa Terezinha

Ministras: Lorineide Simone Lopes da Silva e Maria de Nazaré da Silva Moreira 

NOMEAÇÕES ORDENAÇÃO DIACONAL
20/02 Pe. Alexsandro de Freitas Vieira, Arq. Militar do Brasil 23/02 – Vitor Hugo Fernandes da Silva (seminarista) – Paróquia Santíssima Trindade

Capelão da Congregação Maria da Imaculada Conceição e Santo Afonso Maria de Ligório
Capelão do Colégio da Congregação Mariana da Imaculada Conceição e Santo Afonso Maria de Ligório ORDENAÇÃO DIÁCONO PERMANENTE

08/03 Pe. Manoel Rubson Balieiro Vilhena, Diocesano 24/02 – Manoel Mateus Gomes Amaral – A. M. Nossa Sra. Aparecida/Cacau Pirêra
Membro da equipe da Missão do Coração de Maria/Tarumã Mirim, com poderes de administrador paroquial
Coordenação Renovação Carismática Católica

29/01 Coordenadora: Cleide Ribeiro Cantisani Pinto – Período: 2 anos
15/03 Pe. José James Batista da Silva, CSsR – Assistente Eclesiástico da Renovação Carismática Católica/RCC
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E X P E D I E N T E EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

G
raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Re-
vista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Neste mês ce-
lebra-se a Páscoa do Senhor Jesus. Com sua ressurreição 
reafirmamos a certeza expressa por São Paulo na carta 
aos Romanos: “A esperança não decepciona” (5,5). Ele 
está vivo e com essa convicção que brota da fé somos 
impelidos pelo Espírito de Deus a renovar nossas forças, 
deixando todo o pessimismo de lado para corrermos em 
direção à meta manifesta em Cristo Jesus. Com Ele de 
fato somos mais que vencedores. Que esta Páscoa aju-
de-nos a ressurgir das cinzas trazendo de volta a alegria 
nos nossos olhos, a exemplo do que diz no Salmo 126: 
“Quem semeia entre lágrimas colherá com a alegria”. 
Abramos então o nosso coração para que de fato, o Rei 
da Eterna Glória possa fazer nova todas as coisas. 

Desejemos também que essa alegria que vem do Se-
nhor renove o vigor de cada brasileiro em prol de uma so-
ciedade mais justa e fraterna. Que políticas públicas sejam 
elaboradas e executadas em prol dos que estão à beira do 
caminho, sem voz e sem vez. Que o amor à Pátria tão lar-
gamente ecoado pelas redes sociais palacianas, desperte o 
amor da Pátria-Mãe Gentil pelos brasileiros, preferencial-
mente, os de maior vulnerabilidade social. Que nosso povo 
brasileiro tenha vida e vida digna para todos.

Uma abençoada Páscoa é o desejo da Equipe do IAN 
para todos os apreciadores da nossa revista eclesial. Uma 
ótima leitura para você e que Nossa Mãe, Imaculada Con-
ceição interceda sempre por nós.

Que o amor 
à Pátria tão 
largamente 
ecoado pelas 
redes sociais 
palacianas, 
desperte o amor 
da Pátria-Mãe 
Gentil pelos 
brasileiros. 
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profecia

PE. GERALDO BENDAHAM

O
CIDADE DO VATICANO

O Papa Francisco visitou, no dia 3 de 
março, a Paróquia São Crispim de Viterbo, 
situada na zona norte de Roma.

Ao chegar, o Pontífice foi acolhido por 
um grupo de jovens que segurava uma 
faixa com a escrita: “Papa Francisco, a es-
cola da paz quer bem a você”.

O Papa recordou que Jesus diz “Hipócrita”, 
que significa alguém que tem um duplo pen-
samento, um duplo julgamento. “Mostra-se 
como pessoa boa, perfeita e por trás condena. 
É por isso que Jesus foge dessa hipocrisia e nos 
aconselha: “É melhor olhar para os próprios 
defeitos e deixar os outros viverem em paz”. 
“A fofoca não termina ali: semeia discórdia, 
inimizade, semeia o mal”, sublinhou Francisco. 

O Papa disse ainda que “as guerras co-
meçam com a língua. Se você fala mal do 
outro, começa uma guerra. Um passo rumo 
à guerra, à destruição. A língua tem o poder 
de destruir como uma bomba atômica”.

Segundo o Pontífice, “com os insultos, 
com o falar mal dos outros começam mui-
tas guerras: guerras domésticas, guerras 
no bairro, no local de trabalho, na escola 
e na paróquia”. “Antes de falar dos outros, 
olhe-se no espelho. Olhe os seus defeitos 
e sinta vergonha. A fofoca não resolve 
nada, só piora as coisas”, sublinhou.

Contra o falar mal do outro, o Papa in-
dicou como solução primeiramente a oração, 
rezar pelo outro, e depois, morder a língua.

Por fim, o Papa recordou aos fiéis que 
está para iniciar a Quaresma. “Seria bom 
que cada um de nós pensasse: Como eu 
me comporto com as pessoas? Como é o 
meu coração diante das pessoas? Sou um 
hipócrita que dou um sorriso e depois por 
trás critico e destruo com a minha língua?”

Falar mal do outro 
semeia discórdia e 
inimizade

NOTÍCIAS DO VATICANO

OUVI O CLAMOR DOS POVOS INDÍGENAS
SEUS SOFRIMENTOS SÃO HISTÓRICOS

tamente, muitas instituições que escutaram 
o grito de clamor dos sofrimentos indígenas 
se solidarizaram com esta grande causa. En-
tre elas, está a Igreja Católica que no início da 
colonização também contribuiu em parte para 
o sofrimento dos povos originários. Mas desde 
muito tempo a Igreja está ao lado apoiando 
as lutas indígenas, principalmente através do 
CIMI – Conselho Indigenista Missionário que 
muito tem realizado em favor dos indígenas. 

Neste mesmo sentido de apoio às cau-
sas indígenas, a Igreja de Manaus através da 
Pastoral Indigenista acompanha, no que é 
possível, os indígenas que estão na cidade de 
Manaus, inclusive está previsto no Plano de 
Evangelização da Arquidiocese, resultado da 
X APA, o acompanhamento dos Povos Indíge-
nas, tendo como objetivo específico identifi-
car indígenas nas Paróquias e Áreas Missio-
nárias, acolhendo-os e inserindo-os na vida 
pastoral e, fortalecer a Pastoral Indigenista. 

Então, espera-se que quem de fato der 
apoio às causas indígenas deverá saber que 
os indígenas são indígenas em qualquer 
lugar e não somente nas aldeias. Compro-
meter-se com eles, significa também se 
contrapor às políticas dos governantes que os 
desrespeitam passando por cima de suas ter-
ras, utilizando as armas da lei, com objetivos 
de explorá-las economicamente.

Oxalá, a sociedade escute o clamor dos 
Povos Indígenas, seja solidária e reconheça 
seus direitos de viverem com seu modo pró-
prio de vida, segundo a sua cultura.

desrespeito com a realidade dos povos in-
dígenas no Brasil pode ser comparado aos 
sofrimentos angustiantes do povo de Deus 
escravizado no Egito: Javé disse: “Eu vi muito 
bem a miséria do meu povo que está no Egito. 
Ouvi o seu clamor contra seus opressores, e co-
nheço os seus sofrimentos” (Ex 3,7). Imagine 
as dores indígenas causadas pelas agressões 
violentas, físicas e culturais realizadas pelo 
colonizador europeu, cujo objetivo era ar-
rancar as riquezas das novas terras invadidas 
através do uso da força e da arma. Para alcan-
çar suas metas cometeram genocídio contra 
os verdadeiros povos da terra, matando e 
eliminando etnias como se fossem animais.

Isto se explica somente pala insensibilidade 
e ganância de obter riquezas à custa da morte 
de pessoas que no olhar do colonizador eram 
apenas animais selvagem. Uma estupidez e erro 
histórico que se tornou uma chaga social incu-
rável e irreparável, que se perpetua até os dias 
de hoje. Infelizmente esta mentalidade precon-
ceituosa contra os povos indígenas, verdadeiros 
donos da terra, ainda permanece em muitas 
cabeças ignorantes que não conseguem com-
preender que se trata de outra cultura, línguas 
diferentes, cosmovisão e modo de viver próprio. 
Por serem diferentes sofrem discriminação e 
preconceitos ao longo da história do Brasil. 

A luta histórica dos indígenas pela sobre-
vivência e o direito de existir como povo que 
tem uma cultural diferente capaz de dialogar 
com qualquer outra cultura, se deu graças a 
resistências das lideranças que se organizaram 
em associações para ficarem mais fortes. Cer-
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LITURGIA

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – ABRIL/2019

A
memória dos ‘últimos passos de Jesus’, “começa com a missa 
vespertina na Ceia do Senhor, possui o seu centro na vigília 
pascal e encerra-se à tarde do domingo da ressurreição”. 
É o chamado tríduo pascal: a páscoa do Senhor celebrada 
sacramentalmente em três dias: sexta-feira Santa da pai-
xão, sábado da sepultura e domingo da ressurreição, 
centro de toda a vida cristã. 

A sexta-feira santa é dia de contemplar com atenção 
amorosa a morte vitoriosa do Cristo e a sua bem-aventurada 
e gloriosa paixão. Na ação litúrgica deste dia “em que ‘Cristo, 
nosso cordeiro pascal, foi imolado’ a Igreja comemora o seu 
próprio nascimento do lado de Cristo e intercede pela salva-
ção do mundo todo” (PCFP, 58). A Sexta-feira da Paixão, por 
um lado, expressa a tristeza e o luto, porque “o esposo nos foi 
tirado” e porque o mal que fez o justo inocente sofrer e morrer 
parece não ter acabado e se prolonga até nossos dias. É só re-
cordar os sofredores de rua das nossas cidades, os sem-terra, 
os sem teto, os ribeirinhos, os quilombolas, as ocupações ur-
banas e rurais, os povos Indígenas e tantas outras realidades 
de sofrimento... Prostrando-se, ajoelhando-se, silencian-
do, a comunidade participa da páscoa da cruz, expressando 
seu protesto, sua indignação contra a injustiça, e tudo o que 
fere a vida e a dignidade das pessoas, expressando sua solida-
riedade com os crucificados de nossa sociedade.

Ao mesmo tempo, a celebração da sexta-feira santa as-
sume a dimensão de ação de graças pela doação da vida de 
Jesus e pela missão que o Pai lhe deu. É a partir da ressurrei-

ção que celebramos a crucificação. Celebrando esta páscoa 
da cruz, recebemos força para sermos fiéis a nossa missão, 
confiantes na vitória que o Pai nos dará. A sexta-feira santa 
expressa o luto e a dor da comunidade: o clima é de pro-
fundo silêncio; o Altar fica sem toalhas; a cor das vestes é 
o vermelho, sinal do sangue do Senhor derramado na cruz; 
A cruz, sinal do supremo ato de amor de Jesus por nós; a 
oração universal, sinal da solidariedade.

A Igreja não celebra a eucaristia na sexta-feira santa. No 
entanto, não priva seus membros da sagrada comunhão, para 
que participem do mistério daquele que foi imolado por nós: 
Jesus, nossa Páscoa. A leitura da paixão segundo João é a parte 
mais importante da celebração deste dia. Exalta a vitória do 
Cristo o servo sofredor anunciado por Isaías 52,13-53,12 que 
fez da sua vida uma oferenda de amor até o fim (Hebreus 4,14-
16;5,6-7). Para bem celebrar a Paixão do Senhor: Tomando 
como referência o simbolismo das três horas da tarde, a cele-
bração pode ser realizada em horário que facilite a reunião dos 
fiéis, nunca, porém, depois das 21 horas” (PCFP, n. 63). 

É recomendada a celebração do ofício das leituras e do 
ofício da manhã (na igreja despojada, não na capela da re-
posição). com a participação do povo para contemplar em 
piedosa meditação a paixão e morte do Senhor, (cf. PCFP, 40 e 
62). Procuremos viver a sexta-feira santa no sentido de uma 
inserção mais profunda na religião e na sensibilidade popular. 
Exaltando o Senhor glorificado na Cruz, cantamos sua vitória 
na espera silenciosa da ressurreição do Senhor!

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

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
Is 65,17-21
Sl 29(30),2.4-6.11-12a.13b 
(R/. 2a) • Jo 4,43-54

S. Francisco de Paula
Ez 47,1-9.12
Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R/.8)
Jo 5,1-16

Is 49,8-15
Sl 144(145),8-9.13cd-14.17-18 
(R/. 8a)
Jo 5,17-30

Ex 32,7-14
Sl 105(106),19-23 (R/. 4a)
Jo 5,31-47

S. Vicente Ferrer 
Sb 2,1a.12-22
Sl 33(34),17-21.23(R/.19a)
Jo 7,1-2.10.25-30

Jr 11,18-20
Sl 7,2-3.9bc-12 (R/.2a)
Jo 7,40-53

5º QUARESMA 
Is 43,16-21
Sl 125(126),1-6 (R/.3)
Fl 3,8-14• Jo 8,1-11

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sl 22(23),1-6 (R/.4a)
Jo 8,12-20

Nm 21,4-9
Sl 101(102),2-3.16-21 (R/.2)
Jo 8,21-30

Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95
(Sl) Dn 3,52-56
(R/. Dn 3,52b)
Jo 8,31-42

S. Estanislau 
Gn 17,3-9
Sl 104(105),4-9 (R/.8a)
Jo 8,51-59

Jr 20,10-13
Sl 17(18),2-7 (R/. cf. 7)
Jo 10,31-42

S. Martinho I 
Ez 37,21-28
(Sl) Jr 31,10-13
(R/. cf. Jr 31,10d) • Jo 11,45-56.

RAMOS DA PAIXÃO
Is 50,4-7 • Sl 21(22),8-9.
17-18a.19-20.23-24 (R/. 2a)
Fl 2,6-11 • Lc 22,14-23,56 

Semana Santa 
Is 42,1-7
Sl 26(27), 1-3.13-14 (R/. 1a)
Jo 12,1-11

Semana Santa
Is 49,1-6
Sl 70(71),1-4a.5-6ab.15.17 (R/. cf. 
15) • Jo 13,21-33.36-38

Semana Santa
Is 50,4-9a
Sl 68(69),8-10.21bcd-22.31.33-34 
(R/. 14cb) • Mt 26,14-25

CEIA DO SENHOR
Ex 12,1-8.11-14 • Sl 115(116B), 
12-13.15-16bc.17-18 (R/. cf. 1Cor 
10,16) • 1 Cor 11,23-26  • Jo 13,1-15

PAIXÃO DO SENHOR
Is 52,13-53,12 • Sl 30(31),2.6.12-
13.15-17.25 (R/. Lc 23,46) • Hb 
4,14-16; 5,7-9 • Jo 18,1-19,42

VIGÍLIA PASCAL
Gn 1,1-2,2• Gn 22,1-18 • Ex 14,15-15,1
Rm 6,3-11 • Sl 117(118),1-2.16ab-
17.22-23(R/. Aleluia 3x) • Lc 24,1-12

RESSUREIÇÃO DO SENHOR
At 10,34a.37-43 • Sl 117(118), 1-2.
16ab-17.22-23 (R/.24) • Cl 3,1-4 ou 1Cor 
5,6b-8 Jo 20,1-9 • M. vesp. Lc 24,13-35

Oitava de Páscoa
At 2,14.22-33
Sl 15(16),1-2a.5.7-11 (R/. 1 ou 
Alelulia 3x) • Mt 28,8-15

Oitava de Páscoa 
At 2,36-41
Sl 32(33),4-5.18-20.22 
(R/. 5b ou Alelulia 3x) • Jo 20,11-18

Oitava de Páscoa
At 3,1-10
Sl 104(105),1-4.6-9 (R/. 3b ou 
Aleluia 3x) • Lc 24,13-35

Oitava de Páscoa
At 3,11-26
Sl 8,2a.5-9 (R/. 2ab ou Aleluia 3x)
Lc 24,35-48

Oitava da Páscoa
At 4,1-12
Sl 117(118),1-2.4.22-27a (R/. 22 ou 
Aleluia 3x) • Jp 21,1-14 

Oitava da Páscoa
At 4,13-21
Sl 117 (118), 1.14-21 (R/. 21a ou 
Aleluia 3x) • Mc 16,9-15

2º Páscoa ou Divina Misericórdia
At 5,12-16 • Sl 117(118),2-4.22-
27a (R/. 1) • Ap 1,9-11a.12-13.17-
19 • Jo 20,19-31

S. Catarina de Sena
At 4,23-31
Sl 2,1-9 (R/. cf. 12d ou Aleluia 3x)
Jo 3,1-8

S. Pio V
At 4,32-37
Sl 92(93),1-2.5 (R/. 1a ou Aleluia 
3x) • Jo 3,7b-15

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

3028 29

1 5 62 3 4
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DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

A SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO
A PÁSCOA DA CRUZ
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família

Eu sou um membro do povo Tuyuka, município de São 
Gabriel da Cachoeira – AM. Meu avô ensinou-me que so-
mos Utãpinopona, quer dizer: Filhos-da-Cobra-de-Pedra. 
Somos Pamuri Basoka = Gente que emergiu da água. 

Originamos no Opekõtaro = Lago de Leite, Lago da Vida. So-
mos humanos e divinos ao mesmo tempo. Nossas raízes vitais 
entrelaçam-se nas Casas das Divindades, Casas dos Trovões.

Nos rituais de cantos/danças e nos benzimentos de 
crianças, jovens, adultos, das casas, dos trabalhos, dos rios, 
do universo, etc., fazem referência às Divindades e às Casas 
de origem. A origem de nossa vida está no ser divino que ges-
tou. É nossa crença, fundamento de nossas histórias e de nos-
sas vidas. Nas Casas Rituais, meus avós contam e recontam, 
cantam e dançam essas histórias. Nós também aprendemos, 
vendo-ouvindo-praticando. 

A nossa existência humana começa na família, na aldeia. 
Nascemos da relação de amor de nosso papai e nossa mamãe. O 
útero materno é o Lago de Leite – fonte da vida. É o primeiro es-
paço de vida. Nele somos acolhidos desde o início da nossa exis-
tência. Ali permanecemos e crescemos durante vários meses. O 
divino-artesão constrói cada parte de nosso ser com carinho, pa-
ciência e amor. Constrói a nossa originalidade, individualidade e 
especificidade. A mãe gera a vida, acompanha o crescimento de 
cada filho (a). Fica feliz e partilha sua alegria com a família. A 
gravidez torna-se visível a cada dia. A partir disso os membros 
da aldeia acompanham o crescimento do novo membro da al-
deia. Perguntam se será menino ou menina? A ansiedade chega 
para todos. Os benzedores benzem a mãe, põem em sua vida as 
forças espirituais que lhe darão força e à sua criança. Benzem 
para que o ventre da mamãe torne-se espaço sadio para favore-
cer o bom crescimento da criança. 

Após crescer no tempo necessário no ventre materno a 
criança deixa o primeiro espaço vital e começa ver e viver no 
mundo maior. Esse momento gera a alegria a muitas pes-
soas, começando pela mãe, pai, familiares da casa e parentes 
de toda a aldeia. Deixando para trás o mundo que era só dele, 

a criança começa a viver e a conviver com muitas pessoas e 
em diversos espaços. 

Cada pessoa é original e única. Nasce frágil, delicada e 
simples. No início as mãos carinhosas da mamãe que cuidam, 
carregam. Os olhos maternos entendem a vida da criança e a 
admira. Cada pessoa é parte da mãe. Com ela, fica tranquila e 
segura. Cresce pequenina nesse mundo tão grande. 

Nos espaços reservados para nós, crescemos e ficamos bonitos, 
dia após dia. Crescemos e admiramos a beleza das pessoas, esco-
lhemos gostar e a não gostar de algumas pessoas. Coisa de criança. 

Nossos avós e pais cuidam bem de nós, com os seus ben-
zimentos desde que somos crianças até à vida adulta, antes 
das viagens, festas, protegem das doenças, curam quando 
adoecemos. Os nossos pais nos acompanham cada dia; as 
avós, tias, irmãs ajudam diariamente no cuidado. A comuni-
dade toda cuida de todos.

Na adolescência passam pelos rituais de iniciação masculina 
e feminina. Para o menino o ritual coincide com a mudança de 
voz. Para menina, na primeira menstruação. Depois desses rituais 
acontecem os casamentos seguindo as regras de cada povo.

Na vida adulta alguns homens tornam-se narradores de 
histórias de origem, mestres de cantos/danças, xamãs, pen-
sadores, conselheiros, orientadores da vida, curadores das 
doenças. Realizam os rituais no cotidiano e nas festas. 

Segundo o meu avô, tudo é vida dentro de nós e ao nosso 
redor. Nós seres humanos devemos cuidar, reconhecer, res-
peitar, invocar suas forças positivas das realidades que nos 
envolvem: rios, florestas, chuva, calor, frio, trovões, animais, 
etc. Os sábios benzedores cuidam das vidas humanas e não 
humanas, pois tudo está interligado. 

Um dia partimos desse mundo e seguiremos vivendo 
noutro mundo. Segundo o meu avô o falecido continua sendo 
parte da família mesmo vivendo noutro lugar próprio dele. 
Cada povo possui modos próprios de compreender e condu-
zir a vida, desde a concepção no ventre materno, vida nesse 
mundo e noutro mundo. 

O SENTIDO DA FAMÍLIA PARA O INDÍGENA
PE. JUSTINO SARMENTO REZENDE – TUYUKA/SDB*

A nossa 
existência 
humana começa 
na família, 
na aldeia. 
Nascemos da 
relação de amor 
de nosso papai e 
nossa mamãe.

* Padre salesiano, com formação 
em Filosofia, Teologia, mestrado 
em Educação e doutorando em 
Antropologia Social (UFAM)
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DE existência

REPORTAGEM

Centro Cultural 
dos Tikuna comemora

A Associação Comunidade Wotchimaucu 
(ACW), localizada na Rua Salvador nº 1105 
– bairro Cidade de Deus, realizou uma pro-
gramação especial, na manhã do dia 23 

de fevereiro, para comemorar o aniversário de 13 
anos de existência e resistência do Centro Cultural 
dos Tikuna. O evento contou com a presença do 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, além de convidados representando Ins-
tituições que apoiam as Organizações Indígenas, 
como a Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), Ministério Público Federal (MPF), Secre-
taria Municipal de Educação (SEMED), entre outros 
e, na programação estava incluída também algu-
mas apresentações culturais de grupos indígenas, 

além da apresentação das atividades realizadas no 
Centro Cultural e do tradicional almoço do povo 
Tikuna. O anfitrião do evento foi o cacique Agui-
nilson Tikuna, que recepcionava todos sempre com 
grande sorriso no rosto. 

Dando início ao evento, o cacique deu as 
boas-vindas acolhendo a todos no dialeto Tikuna 
e depois fazendo a tradução para os não indíge-
nas presentes. Pastor Domigos Tikuna, fez uma 
oração nas duas línguas e ressaltou a importância 
da presença de Dom Sergio naquele momento tão 
especial. “Mesmo sendo de várias tribos, para Deus 
somos só um e hoje nós temos aqui presente o 
representante da igreja católica que veio para tra-
zer a palavra de Deus e não importa se nós somos 

“Mesmo sendo de 
várias tribos, para Deus 
somos só um e hoje nós 

temos aqui presente o 
representante da igreja 

católica que veio para 
trazer a palavra de Deus e 
não importa se nós somos 

japoneses, alemãs ou 
índios, todos nós somos 

cristãos".

13 anos
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA
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japoneses, alemãs ou índios, todos nós somos 
cristãos e hoje me sinto muito feliz por ele estar 
aqui, abraçando a nossa causa, vendo a nossa 
luta para manter a cultura, para não perder 
o jovem para o mundo e por isso precisamos 
trabalhar juntos e libertar esse povo que está 
perdido. Oremos por isso, pela paz e união de 
todos”, comentou pastor Domingos.

Após a oração, foi realizada a apresentação 
do Hino Nacional cantado em Tikuna pelos alu-
nos da Profa. Omaida Vasquez. Na sequência, o 
Grupo Wotchimaucu, devidamente caracteriza-
dos com suas vestes, pinturas e instrumentos, 
fez uma apresentação chamando todos para 
participar das danças típicas, fazendo assim uma 
união de culturas, mostrando que não existem 
preconceitos entre as raças. Na sequência tam-
bém houve a apresentação dos grupos Bayaroa 
e Waruna, dessa vez nem foi preciso convidar, 
o público presente já estava no ritmo e já havia 
deixado a timidez de lado. Na primeira oportu-
nidade se uniram à roda e completaram a bonita 
apresentação mostrando que o povo indígena 
possui uma cultura alegre e contagiante.

“Trabalhei com os índios em 
1979 no Acre, lá a gente queria 
que eles continuassem a falar a 
língua nativa deles, e para mim 
foi muito importante chegar aqui 
e ver vocês falando a própria lín-
gua, preservando as tradições e a 
história de vocês. A evangelização 
começa por aí e quem não enten-
de isso não entende nada, porque 
essa é a maior riqueza que o Brasil tem e vocês 
estão de parabéns pela iniciativa de preservar a 
cultura, pois a cultura é a nossa identidade e a 
vida de um povo. Podem ter certeza que a igre-
ja está do lado de vocês. Estamos no mesmo 
barco e aqui é um lugar que eu sempre quis vir 
conhecer e hoje tive a oportunidade de conhe-
cer esse povo alegre e feliz”, disse Dom Sergio 
em um breve discurso.

As Instituições presentes também tiveram 
momento de dar sua colaboração por meio da 
fala de seus representantes e, logo na sequên-
cia o Cacique Aguinilson fez a apresentação das 
atividades realizadas no Centro Cultural e tam-
bém falou como se desenvolve a vida na comu-
nidade. “O Centro funciona nos três turnos, com 
professores indígenas contratados pela SEMED, 
também temos aulas de informática e no total 
temos mais de 100 alunos. E em nossa comuni-
dade temos mais de 150. Gostaríamos de man-
ter mais pessoas conosco, relocando as famílias 

PARTICIPAÇÃO 
NO ENCONTRO 
DA JUVENTUDE 
INDÍGENA

De 17 a 27 de janeiro, o 
cacique Aguinilson participou 
como representante do 
Amazonas do Encontro da 
Juventude Indígena, na aldeia 
Soloy, no Panamá quatro dias 
antes de começar a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ). 
Entre os temas tratados 
estiveram: a questão da Terra, 
da cultura, da educação e 
socioeconômica. “A influência 
da tecnologia está afetando 
a cultura indígena e nisso 
nós constatamos que está 
acontecendo no mundo 
todo, também discutimos a 
questão da prostituição, tráfico 
humano, pedofilia. Sentimos 
falta de políticas públicas que 
atendam especificamente a 
questão indígena e isso é uma 
preocupação nossa. Fizemos um 
relatório e ficamos de enviar para 
o Papa, estamos muito felizes 
por ele estar ouvindo nossas 
denúncias” explicou Aguinilson.

que moram de aluguel ou que não têm moradia, e 
para isso o governo deveria reservar essa área para 
nós, esse é o nosso grande sonho que viemos bata-
lhando há 13 anos”, comentou Aguinilson.

No fim da programação ma-
tutina, o arcebispo foi convidado 
a participar do almoço preparado 
com todo carinho e compartilhado 
com todos os presentes. Depois, 
antes de se despedir, ainda co-
nheceu a igreja indígena que está 
em construção. “Essa é a nossa 
política, chamar as pessoas de fora 
para conhecer o trabalho que rea-

lizamos aqui dentro da Comunidade Wotchimaucu. 
Nossa igreja é ecumênica, não fazemos restrições e 
aceitamos qualquer religião pois aqui é um templo 
que está sendo erguido para Deus e todos são bem-
-vindos. Para nós é uma grande felicidade nos honrar 
com a sua visita porque essa é a primeira igreja indí-
gena e por isso não tem denominação”, disse Aguinil-
son emocionado.

O CENTRO FUNCIONA 
NOS TRÊS TURNOS, 
COM PROFESSORES 
INDÍGENAS 
CONTRATADOS 
PELA SEMED
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Nascido em 28 de maio de 1933, o padre Robert Ma-
rie Joseph de Valicourt, mais conhecido como Pe. 
Roberto, da Congregação dos Missionários Oblatos 
de Maria Imaculada (OMI) é natural de Besançon, 

uma cidade a leste da França, quase fronteira com a Suíça. 
Foi ordenado padre em 1961, bem na véspera do Concílio 
Vaticano II e, sete anos depois, no dia 24 de julho de 1968, 
estava chegando ao Brasil, mais exatamente em Belém 
(PA), onde começou seu trabalho junto às Comunidades 
Eclesiais de Base (CEB's), permanecendo durante três anos.

Depois passou 10 anos trabalhando com as CEB's e com 
formações de liderança, que estavam localizadas nas zonas 
rurais de Marabá (PA) e ao longo da rodovia Transamazônica, 
que estava começando a ser construída. Foi um período muito 
difícil e perigoso, onde em virtude de seu trabalho ajudando 
os “posseiros” a resistir, a ficar e a lutar pelas suas terras que 
estavam sendo invadidas por pessoas que chegavam de ou-
tros estados para trabalhar na construção da Transamazônica, 
acabou sendo preso e torturado acusado de dar cobertura à 
Guerrilha do Araguaia. 

Após esse período, saiu da zona rural e foi trabalhar na 
cidade de Marabá, permanecendo durante aproximada-
mente 20 anos, antes de ser transferido para o município 
de Sumaré (SP), localizado à 32 Km de Campinas, onde 
trabalhou como formador, preparando os futuros missioná-
rios no seminário dos Oblatos de Maria Imaculada, durante 
três anos. Chegou em Manaus em 2009 e desde 2010 vem 
desempenhando um trabalho na Pastoral Indigenista da 
Arquidiocese de Manaus (Piama), junto às comunidades in-
dígenas e seus principais desafios, entres eles: o abandono 
da cultura e a luta pela terra. 

VIDA E FÉ

Pe. Roberto 
Valicourt
50 anos de trabalho 
missionário no Brasil 
junto às CEB's e à 
Pastoral Indigenista 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Um dos primeiros trabalhos realizados na Piama, foi criar um movimento 
que reunisse todas as etnias, que até então tinham o hábito de agir de forma 
isolada e assim foi formada a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e 
Entorno (COPIME) que juntou todas as etnias e possui quatro comissões (Ter-
ra, Saúde, Cultura e Educação). Hoje em dia, Pe. Roberto é vigário paroquial 
da Área Missionária Maria Imaculada (AMMI), situada no bairro do Tancredo 
Neves, mas sempre atuando na Arquidiocese de forma geral, principalmente 
no que diz respeito a ajudar o indígena a assumir sua autonomia perante à so-
ciedade e na busca dos seus direitos.

Surgimento da vocação
“Minha vocação surgiu durante a 

guerra da Argélia, no norte da África, 
quando eu servi o exército e tomei 
consciência do absurdo da guerra ao ver de 
perto franceses e argelianos se torturando 
e se matando. Essa desunião e violência me 
machucaram bastante e achei no Evangelho 
a resposta à minha angústia e decidi 
ser missionário, só que para 
ser missionário tinha que ser 
sacerdote e assim resolvi trocar 
a metralhadora pela Cruz de 
Cristo e adotei o versículo ‘Eu 
vim para que todos tenham 
vida e vida em abundância’, 
como meu lema de 
vida e fonte da minha 
vocação, que sempre foi 
de luta desde a minha 
ordenação, começando 
com os operários na 
periferia de Paris, depois os 
posseiros no sul do Pará e 
agora os índios de Manaus 
e entorno que também 
precisam ter uma vida 
digna, sem descriminação 
ou ameaças”, comentou Pe. 
Roberto.
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Amazônia sempre foi vista como um paraíso, um espaço de vida e 
biodiversidade. Poder desfrutar daquilo que em tantos lugares do 
Planeta tem desaparecido é uma dívida que a humanidade tem 
com os povos indígenas, que secularmente fizeram realidade o 
desejo do Criador, cuidar de sua obra.

Falar dos povos indígenas na Amazônia nos leva a mergulhar 
na história da região, muitas vezes manchada de sangue. Mui-
tos afirmam que o mundo amazônico, e seus povos, têm vivido 
historicamente um desencontro com o mundo ocidental. A causa 
dessa situação está no modo tão diferente que ambos os mundos 
têm de entender a vida, e junto com isso, na invasão europeia em 
busca de terra e recursos, uma atitude ainda presente na região.

O Papa Francisco reconhecia isso em Puerto Maldonado, em 
janeiro de 2018, quando no encontro com os povos indígenas da 

Amazônia, denunciava que "temos que romper com o paradigma 
histórico que considera a Amazônia como uma dispensa inesgotá-
vel dos Estados sem levar em conta seus habitantes", o que "causa 
asfixia de seus povos" e estimula a migração de jovens por "falta de 
alternativas locais".

Nessa perspectiva, os indígenas reconhecem que aquilo que 
é fundamental na hora de falar sobre luta por direitos, a defesa 
do território aparece como um elemento essencial, pois "territó-
rio para um indígena tem a ver com a vida. A terra não é o chão, é 
o ambiente onde você vive", segundo o Professor da Universidade 
Federal do Amazonas, Gersem Baniwa, nascido no Alto Rio Negro.

Os indígenas “têm uma relação ancestral com seu território, é um 
bem vital, primordial para a subsistência", afirma Gersem Baniwa. Se-
gundo ele, o segmento indígena é marginalizado e invisibilizado por-

Povos indígenas na Amazônia
uma história de cuidado e perseguição

A
TEXTO E FOTO PE. LUIS MIGUEL MODINO
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que não gera renda, nem votos, que se traduz em uma falta de 
políticas públicas para os povos indígenas. Um exemplo disso 
é que, no estado do Amazonas, metade das escolas indígenas 
não tem prédio, o que é básico.

Se faz necessário um processo que leve a uma reconcilia-
ção aberta e sincera por parte da sociedade e dos estados com 
os povos indígenas, inclusive com a própria Igreja católica, que 
nem sempre soube se fazer presente, de um modo adequado, 
no meio dos povos indígenas. Também é verdade que essa 
realidade vem mudando nos últimos anos e que, na maioria 
dos casos, os povos indígenas reconhecem que a Igreja tem se 
tornado parceira de luta e caminhada em muitos lugares. 

Gersem Baniwa afirma, sem sombra de dúvida, que na 
década de 1970 a Igreja Católica salvou os povos indígenas 
da extinção, especialmente com a criação do Conselho In-
digenista Missionário – CIMI. Dada a situação atual, uma 
vez que o atual governo vê as terras indígenas "como um 
zoológico", em uma nova tentativa de extinção, porque eles 
são vistos como um empecilho para o desenvolvimento, o 
professor considera necessário que alguém ajude a salvar 
hoje os indígenas. De fato, "qual é o desenvolvimento que 
os indígenas querem?", pergunta o indígena Baniwa. Ele 
mesmo responde dizendo que "respeito e dignidade, para 
que o indígena seja sujeito e protagonista da sua vida".

Na vida dos povos indígenas, o paradigma do bem-viver 
os leva a uma harmonia que une os povos e as gerações com 
a natureza e com os espíritos, valorizando a vida como maior 
presente da divindade, descobrindo a luz divina que habita 
em seu interior. O bem-viver tem uma dimensão material, 
que garante recursos e território, e outra espiritual, interliga-
da, que leva a cuidar da vida como respeito ao próprio ser e 
não como um mandato. Além disso, o bem-viver fortalece a 
cultura e se preocupa com as gerações futuras, tendo como 
ponto de partida o respeito e cuidado com a vida, consigo 
mesmo, com a natureza e com os outros.

Povos indígenas na Amazônia
Marcivana Sateré faz parte da coor-

denação da COPIME – Coordenação dos 
Povos Indígenas de Manaus e Entorno, e 
da Pastoral Indigenista da Arquidioce-
se de Manaus. Ela afirma que “mesmo 
vestidos, na cidade, com curso superior, 
somos índios”. Segundo ela, “o indígena 
pode alcançar esses objetivos, o indíge-
na não perde a identidade. Somos indí-
genas lá onde quiser que a gente esteja”.

Um olhar histórico leva Marcivana Sateré 
a afirmar que “os indígenas sempre tiveram 
que se adaptar à cultura que vem de fora”. 
Está presente na mente de muita gente, no 
mundo todo, até dentro da própria Amazônia, 
um preconceito histórico, que “ainda tem a 
imagem folclórica do índio, nu, no interior, sel-
vagem”, segundo a liderança indígena. Junto 
com isso, ela denuncia que “nos dias de hoje, 
o governo está empurrando os indígenas para 
as cidades, numa tentativa de esvaziar os terri-
tórios para favorecer os grandes projetos”. 

O resultado dessa política, que tenta 
urbanizar os indígenas, pelo fato de que na 
Amazônia o desenvolvimento está muito 
centralizado nas cidades, o que obriga os 
indígenas a vir para as grandes capitais, é 
a falta de amparo legal, jurídico, para os 

indígenas, quando eles chegam na cidade. 
O caminho percorrido pelos indígenas é da 
aldeia para a sede do município e de lá para 
as ocupações em Manaus, consequência 
de uma falta de planejamento urbano. Um 
dado que não pode ser deixado de lado é o 
fato de que em Manaus mora mais da me-
tade da população do estado do Amazonas.

Tudo isso, tem provocado um incre-
mento dos conflitos por terra dentro do 
espaço urbano, pois nos últimos anos está 
crescendo exponencialmente o número de 
indígenas que chegam na capital. Os poucos 
direitos que tinham no interior, e que a pró-
pria Constituição Brasileira garante educa-
ção e saúde diferenciada dentre outros, são 
perdidos. Também eles vão perdendo sua 
identidade, a cultura urbana vai sendo assu-
mida e a invisibilidade se faz presente. Não 
é menos importante ressaltar o fato de que, 
em Manaus, os indígenas têm uma qualida-
de de vida inferior a outros coletivos sociais.

O mês dos povos indígenas e o Sí-
nodo da Amazônia é uma oportunidade 
para a Igreja escutar os povos indígenas, 
para mudar a linguagem e a mentalida-
de, desde a perspectiva da intercultura-
lidade e o reconhecimento.

"TERRITÓRIO PARA UM 
INDÍGENA TEM A VER COM A 
VIDA. A TERRA NÃO É O CHÃO, 
É O AMBIENTE ONDE VOCÊ 
VIVE".
Gersem Baniwa
Professor da Universidade Federal do Amazonas

ADAPTAR-SE À CULTURA QUE VEM DE FORA



SÍNODO da amazônia

Escuta Sinodal
um processo que trouxe alegria, 

esperanca e muitos frutos

Desde o início do processo sinodal, o Papa Francisco insistiu na im-
portância de escutar os povos da Amazônia, especialmente os povos 
indígenas. Uma vez concluído o tempo de escuta, muitos afirmam 
que esse momento trouxe alegria, esperança e muitos frutos. Com o 

material recolhido, tem surgido um resumo que vai ser fundamental na ela-
boração do Documento de Trabalho, que será o instrumento que os padres 
sinodais vão ter em mãos na preparação e decorrer da Assembleia Sinodal, 
que vai acontecer no Vaticano de 6 a 27 de outubro de 2019. 

Nesse processo participaram todas as jurisdições eclesiásticas da Pan-
-Amazônia, também a Arquidiocese de Manaus, onde além do trabalho 
realizado em muitas comunidades, áreas missionárias, paróquias, colégios, 
congregações religiosas etc. aconteceram diversos encontros regionais, na-
cionais e Pan-Amazônicos. Também outros organismos e instituições que 
não estão diretamente relacionadas com a Igreja católica, têm se involucra-
do nesse processo, tentando fazer seus aportes ao Sínodo para a Amazônia. 

A Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, tem realizado um trabalho 
importante nessa escuta sinodal. Segundo a própria REPAM a participação 
pode ter chegado a 87.000 pessoas em todos os processos de escuta sinodal 
da REPAM, 22.000 em eventos diretos nas jurisdições e instâncias da igreja, 
e outros 65.000 nos processos de preparação para essas consultas. 

Na Pan-Amazônia, cerca de 60 a 70 assembleias territoriais foram rea-
lizadas, junto com 25 fóruns temáticos e cerca de 160 a 170 rodas de con-
versa, fora dos milhares de rodas de conversa que não enviaram relatórios, 
que receberam o nome de escutas preparatórias e que antecederam as as-
sembleias territoriais. O número total de atividades realizadas pela REPAM 
entre julho de 2018 e 15 de fevereiro de 2019 foi de 260 pontos de escuta. 
Nesses eventos, em maior ou menor medida, tem participado a totalidade 
dos bispos da Pan-Amazônia, que junto com outros convidados de diferen-
tes partes do mundo, todos eles serão padres sinodais. 

O fruto desse enorme trabalho foi formalmente entregue em 25 de fe-
vereiro, no Vaticano, pelo Cardeal Cláudio Hummes, Presidente da REPAM, à 
Secretaria do Sínodo dos Bispos, através do cardeal Lorenzo Baldisseri, um 
relatório onde todas as escutas sinodais da REPAM foram coletadas. 

A Igreja da Pan-Amazônia tem entrado em uma dinâmica que pode 
ajudar a conhecer melhor a realidade em que vive e os anseios do Povo 
de Deus na região. Ao mesmo tempo, além de possíveis resultados gerais 
que podem surgir em uma futura exortação post sinodal, cada diocese 
vai poder se servir desse processo de escuta para ajudar a fazer realidade 
novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, algo que o 
Sínodo para a Amazônia tem como objetivo principal. 

PE. LUIS MIGUEL MODINO  FOTO DIVULGAÇÃO
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MISSÃO

Experiência desafiadora 
de fazer pastoral em 
comunidade indígena em 
área urbana

Trabalhar a dimensão pastoral com indígenas é mer-
gulhar nos desafios, enquanto ser humano e como 
cristão, do amor, da disponibilidade e da perseverança. 
Trabalhar em uma pastoral indigenista principalmente 

nas comunidades urbanizadas em Manaus”, é o que afirma 
Eliomar Sarmento, seminarista de São Gabriel da Cachoeira, in-
dígena da etnia Tukano, ao relatar sua experiência desafiadora 
no trabalho pastoral que realizou por dois anos junto a duas co-
munidades indígenas: 1. Parque das Tribos, localizada na Área 
Missionária Tarumã, com cerca de 400 famílias e 38 grupos ét-
nicos diferentes, totalizando quatro mil pessoas; 2. Parque das 
Nações, também na Avenida do Turismo, tendo somente três 
famílias indígenas e as demais não essencialmente indígenas. 

Eliomar, enquanto indígena, escolheu fazer sua experiência 
na dimensão pastoral (proposta pelo seminário), junto às comu-
nidades indígenas urbanas, e esteve diante de grandes desafios 
intensificados por encontrar aculturação de muitos indígenas, o 
que dificultou o trabalho de escuta e evangelização a partir da 
proposta do Evangelho. Houve dias de desânimo em virtude 
do trabalho não sair conforme proposto. “Há famílias que não 

querem participar, outras vivem situações de violência sexual, 
problemas com drogas e outras situações que têm atingido as 
famílias indígenas, sobretudo as que vem do interior do Estado, 
seja do Alto Solimões, do Alto Rio Negro e de comunidades ribei-
rinhas. De vez enquando há tomada de posse das terras que eles 
ocupam e nós, enquanto seminaristas, temos a responsabilidade 
de recorrer ao Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que tem 
uma atuação junto às comunidades indígenas, com apoio jurídi-
co que pode auxiliar os indígenas nesses conflitos e na incerteza 
de continuar onde estão residindo”, explicou Eliomar. 

“A gente tenta propor um estilo de vida mais sólido, uma 
vivência do Evangelho de Jesus. Ser presença da Igreja nessas 
comunidades. Damos formações e capacitamos, para fazê-los 
compreender que, apesar das particularidades, somos cristãos 
e devemos caminhar de forma equilibrada sem deixar a nossa 
cultura de lado, mas caminhar em conjunto com nossa cultura 
tradicional e a cultura cristã. Nós fomos enviados pela Pastoral 
Indigenista e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) por 
dois anos para que as famílias indígenas tivessem um suporte 
de escuta e conversa, em caso de problemas familiares, com 
drogas ou violência vivida. Um dos objetivos do CIMI é que 
compreendam que nunca devemos deixar a cultura indígena 
de lado, mesmo vivendo uma proposta de vida cristã, a partir 
do Evangelho de Jesus, a favor sempre da vida, caminhado de 
forma equilibrada, pois ela não vem para abolir a cultura, mas 
para somar e contribuir, enriquecer a cultura indígena. O síno-
do, por exemplo, significa o caminho que apresenta uma pro-
posta de vida em Jesus, não impondo às famílias algo que vem 
de fora, mas muita coisa foi proposta pelos próprios indígenas, 
nas escutas feitas juntos às comunidades urbanas e do interior.  
A gente quer que sejam colocadas em prática as propostas que 
virão do Sínodo, principalmente as que visam colaborar com a 
cultura indígena”, afirmou Eliomar. 

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  FOTOS ELIOMAR SARMENTO



PARÓQUIA EM DESTAQUE Santos Mártires e Nossa Senhora Aparecida 
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A cidade de Presidente Figueiredo, localizada 
na região metropolitana de Manaus, conhe-
cida como "terra das cachoeiras", acolhe em 
seu seio a Paróquia Santos Mártires e Nossa 

Senhora Aparecida. O início da caminhada da Igreja 
católica naquela área é marcada por uma história de 
dor e sofrimento ligada aos povos indígenas, primeiros 
moradores daquela região, e está permeada por fatos 
relacionados à construção da BR 174, que liga Manaus 
à Venezuela, em meados de 1960 e 1970.

Diversos relatos de quem conheceu de perto a rea-
lidade dos projetos de integração da Amazônia ao res-
tante do Brasil, mostram que a Igreja Católica exerceu 
um papel importante junto aos Waimiri-Atroari que 
sofreram de forma imensurável durante todo o processo 
de construção da estrada. A presença da Igreja foi cons-
truída entre outras mãos, pelas dos missionários ligados 
ao Pontifício Instituto das Missões Exteriores (Pime) e ao 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), que ergueram 
suas vozes em defesa dos indígenas. Além da narração 
dos fatos por testemunhas vivas, fontes documentais e 
bibliográficas podem ser consultadas que evidenciam 
essa história que mistura dor, sangue, mortes, ditadura, 
imposição e colonização com resistência, luta, encon-
tros, solidariedade e vida. Daí surgiu o nome da Paró-
quia Santos Mártires (fazendo memória aos milhares de 
mártires indígenas que morreram nesse período – pro-
va de que o sangue de Cristo foi derramado ali) e Nossa 
Senhora Aparecida, celebrada no dia 12 de outubro. 

Os padres colombianos, da Congregação dos Mis-
sionários Xaverianos de Yamural, foram os primeiros a 
atuar na paróquia no final da década de 80. A chegada 
dos padres, a primeira missa e implantação da cruz na 
área da igreja matriz, ocorreu em 1987. Vários padres 
ajudaram a construir a história da paróquia, entre eles: 
Pe. Omar de Jesus Marin Arboleda, Pe. Xavier Afonso 
Osorno Gil e Pe. Juon Fernando Restreço Arboleda. As Ir-
mãs de Jesus Adolescente, entre elas Ir. Umbelina Santa 
da Costa, Ir. Neiva Maria de Mattos e Ir. Maria Cleuodete 
Rodrigues Correia, também colaboraram com a admi-
nistração da paróquia no período de 2001 a 2008. A par-
tir de 2009, ajudaram a dar continuidade ao trabalho da 
igreja na paróquia os padres diocesanos Ângelo Ferreira 
da Silva, Ronaldo dos Santos Araújo e Ricardo Pontes 
Oliveira, além do diácono Jardson Sampaio e das irmãs 
Adriele Guedes Coinete, Alzenir Maria Severino Barbo-
sa e Maria Ramos de Jesus. Atualmente as irmãs Maria 
Agostinha de Souza e Maria Pereira Soares dedicam-se 

ao serviço de evangelização. Recentemente, no final de 
dezembro de 2018, o Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva 
assumiu a paróquia.

Compõem a paróquia seis comunidades localiza-
das na sede do município/área urbana: Menino Jesus, 
Nossa Senhora Aparecida (matriz), Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Sagrado Coração de Jesus, São José 
Operário e Santa Cruz. Além de 21 comunidades na 
zona rural do município:
1. Divino Pai Eterno (BR 174, KM 120, Ramal Boa Espe-
rança/Ramal do Adelmo)
2. Jesus Misericordioso (BR 174, KM 137, Ramal do Ca-
nastra I e II)
3. N. Sra. da Conceição (BR 174, KM 179, Nova Jerusalém)
4. Nossa Senhora de Fátima (BR 174, Nova Galileia)
5. Nossa Senhora das Graças (Ramal do Urubuí I)
6. N. Sra. do Rosário (BR 174, KM 134, Vila Micade)
7. Santa Bárbara (AM 240, KM 7, Maruaga)
8. Santa Luzia (BR 174, KM 126, UrubuíII)
9. Santo Antônio (BR 174, KM 126, Jardim Floresta)
10. Santíssima Trindade (BR 174, KM 139, Vila Canoas, 
Rio Canoas);
11. São Cristóvão (BR 174, KM 200);
12. São Francisco de Assis (AM 240, KM 4);
13. São Francisco de Assis (BR 174, KM 139, Rio Pardo, 
Ramal Novo Paraíso);
14. São Francisco de Assis (BR 174, KM 165, Rumo Certo, 
Ramal Boa União);
15. São Francisco de Assis (BR 174, ZF4, KM 67, Ramal 
Rio Branquinho);
16. S. João Batista (BR 174, KM 179, Ramal do Paulista);
17. São Lázaro (BR 174, KM 120, Ramal Boa Esperança);
18. São Miguel (BR 174, Serra do Sol);
19. São Pedro (BR 174, KM 100, Tracuá);
20. São Raimundo Nonato (BR 174, KM 165, Novo Rumo);
21. São Sebastião (BR 174, KM 144).

Os agentes estão organizados e atuando em várias 
atividades: Pastoral do Batismo, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral da Catequese, Pastoral da Criança, Pastoral da 
Terra, Terço dos Homens, Renovação Carismática Cató-
lica (RCC), Encontro de Casais com Cristo (ECC) e Grupo 
de Jovens Thalita-Kun (ligado à RCC). Motivados pelo 
Espírito Santo, dão sustentação ao trabalho de evan-
gelização feito no local. Colaboram na formação para 
o matrimônio, na organização dos dizimistas, nos en-
contros catequéticos, na visita às famílias, na organi-
zação de cestas básicas para as famílias mais carentes, 
nas atividades voltadas para os idosos, entre outras. 

Sobre o Pároco

Nascido em Manaus, Pe. Marco Antônio 
Cardoso da Silva, diocesano, também 
conhecido como Pe. Marquinho, foi 
ordenado no dia 14 de junho de 2009. Já 
trabalhou na Área Missionária São Lucas, 
na Cidade Nova, depois na Paróquia 
Nossa Senhora Mãe dos Pobres, no 
Puraquequara e por último, na Paróquia 
São Vicente de Paulo, na Compensa 3. 
É formado em Filosofia e em Teologia. 
No dia 30 de dezembro de 2018 foi 
empossado como pároco da Paróquia 
Santos Mártires e Nossa Senhora 
Aparecida (Presidente Figueiredo) e 
segue adiante sendo instrumento de 
evangelização em nossa arquidiocese.

O sangue de Cristo 
DERRAMADO NO MEIO DE NÓS!
TEXTO ADRIANA RIBEIRO  FOTO ARQUIVO DO PADRE MARCO ANTÔNIO

Os festejos da paróquia são reali-
zados no mês de outubro, tendo seu 
ponto alto o dia 12, dia de Nossa Se-
nhora Aparecida. Nos últimos anos, 
além das novenas, celebrações, pro-
cissão, arraial e do tradicional bingão, 
com o apoio da prefeitura foram rea-
lizados shows com cantores e bandas 
católicas como: Pe. Fábio de Melo, 
Celina Borges, Adriana Arydes, Anjos 
de Resgate, Tony Alysson, Banda Do-
minus, Thiago Brado e Rosa de Saron. 

Desde 2016 os fiéis católicos par-
ticipam da Caminhada da Misericór-
dia percorrendo vários quilômetros 
da estrada AM 240 até chegar na 
matriz paroquial. E em 2017, após 
caminhada pelas ruas da cidade, pela 
imposição das mãos de Dom Mário 
Pasqualotto, bispo emérito, o municí-
pio de Presidente Figueiredo foi con-
sagrado à Nossa Senhora Aparecida.

Para fazer jus ao sangue de Cristo 
derramado neste chão, a Igreja Cató-
lica segue firme em seu trabalho de 
evangelização, junto ao povo que ali 
está, semeando a esperança e reno-
vando continuamente a luta por uma 
vida digna para todos.



CULTURACULTURA

FONTE CNBB 

Seis anos se passaram desde 13 de março 
de 2013, quando Bergoglio foi eleito o primei-
ro papa do continente americano, o primeiro 
jesuíta, o primeiro com o nome do pobrezinho 
de Assis. No dia 13 de março de 2019, comemo-
ramos o 6º aniversário da eleição de Bergoglio 
à Cátedra de Pedro. E Francisco comemora este 
dia em oração, em Ariccia, onde está fazendo 
Exercícios Espirituais desde domingo à tarde 
com membros da Cúria Romana.

Em entrevista à Rádio Vaticano, o arcebispo 
de Brasília e presidente da CNBB, cardeal Sérgio 
da Rocha, em nome da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e da Igreja do Brasil, expressou a 
alegria, o louvor a Deus, a ação de graças pelo 6º 
aniversário do querido Papa Francisco.

“É com alegria, e com ação de graças a Deus 
que nós celebramos este momento tão especial 
para a vida da nossa Igreja, dando graças pelo 
dom imenso da vida e do ministério petrino do 
nosso querido Papa Francisco”, disse.

O presidente da CNBB agradeceu a aten-
ção, o carinho do papa com a Igreja no Brasil 
e a sua solicitude para com a Igreja no mundo 
inteiro. Na ocasião, o cardeal Sergio renovou a 
comunhão, o desejo e o compromisso sincero 
de caminhar sempre mais unidos com o papa 
Francisco, acolhendo os seus ensinamentos, 
aprendendo com o seu testemunho, assumindo 
com ele, com generosidade, com simplicidade a 
missão evangelizadora da Igreja.

“Muitíssimo obrigado ao nosso querido 
Papa Francisco pela sua presença, seu testemu-
nho, sua doação a nossa Igreja, particularmente 
à Igreja que está aqui no Brasil. Que Deus aben-
çoe o nosso querido Papa e asseguramos a ele 
as nossas orações”, concluiu o cardeal.

Presidente da CNBB 
saúda papa pelo 6º 
aniversário de sua 
eleição

CNBB

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

P
reservar a história e a cultura de dife-
rentes etnias da Amazônia foi o objetivo 
da irmã Maddalena Mazzone (FMA) 
ao criar, em 1952, o Museu do Índio 

em Manaus, sendo esta uma das obras da 
Inspetoria Santa Teresinha, situada à avenida 
Duque de Caxias, no Centro da capital amazo-
nense. Tem um acervo com mais de três mil 
peças originais, distribuídas em seis salas, fru-
to das missões que as irmãs salesianas reali-
zavam no Alto Rio Negro, em meio aos índios. 

O acervo é constituído por adornos, uten-
sílios, armas, artesanato, diversos instrumentos 
que contam sobre o modo de vida indígena, 
uma visão da vida de homens e de mulheres no 
ambiente das aldeias, a exemplo do “ritual fú-
nebre”, do “pega-moça” e da “zarabatana”, que 
mais despertam a curiosidade nos visitantes. 
Algumas delas são centenárias e foram doadas 
por arqueólogos, outras são originalmente fei-
tos por indígenas das tribos do Alto Rio Negro, 
coletadas e levadas ao museu pelas irmãs em 
missão desde a década de 1950. 

A atual diretora do museu é a Irmã Vir-
gínia Danti que, aos 90 anos de idade, cuida 
com zelo do local que rememora muito de sua 
missão junto aos indígenas. “Há muitos anos as 
irmãs que vinham para o Amazonas buscavam 
passar pela experiência da missão junto aos 

indígenas em Santa Isabel, São Gabriel da Ca-
choeira, dentre outros, atuando na educação 
dos índios, no ensino da língua portuguesa 
para que eles pudessem estudar. Muitos índios 
tornaram-se médicos, professores, padres, ti-
veram oportunidade de trilhar por caminhos 
que eles mesmo escolheram, sem esquecer 
sua língua e cultura”, explicou a irmã que é 
italiana e está em missão no Brasil desde 1958. 

Irmã Virginia conta que no museu tam-
bém há um espaço com utensílios usados 
pelas irmãs na missão, em sua maioria ins-
trumentos médicos para o cuidado da saúde 
dos indígenas, pois em muitos lugares onde 
não havia assistência à saúde, elas também 
tinham que atuar nesse campo. 

O espaço recebe a visita de muitos alu-
nos, pesquisadores e turistas, em sua maio-
ria, asiáticos e europeus e se mostram en-
cantados pela cultura indígena. A visitação é 
feita juntamente com um guia que explica o 
acervo e conta tudo sobre as tribos indígenas 
do Alto Rio Negro. Está aberto de segunda a 
sexta, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, 
também aos sábados das 8h30 às 11h30.

Irmãs Salesianas mantÊm 
memória cultural de 
indígenas do Amazonas



JUVENTUDE

Na década de 1980, lideranças e representações das co-
munidades indígenas brasileiras, passaram a se articular 
em assembleias, buscando soluções coletivas para pro-
blemas comuns, visando uma reestruturação na política 

indigenista e por medidas asseguradoras aos povos indígenas do 
direito a uma educação escolar autêntica com especificidades 
socioculturais de cada povo. No Amazonas constatou-se a fun-
dação de três importantes organizações indígenas, dentre elas 
o Movimento dos Estudantes Indígenas do Estado do Amazonas 
(Meiam), legalmente constituído e registrado em 1993, quando 
tornou-se mais atuante como movimento social organizado, ten-
do sua origem no município de São Gabriel da Cachoeira, entre 
os anos de 1987 e 1989, inicialmente denominado de Associação 
Autóctone do Alto Rio Negro, mas ao vir para Manaus percebeu-
-se que existiam outros povos e línguas, então foi pensado em 
um nome que desse maior prevalência a essa demanda, e em 
assembleia foi escolhido o Meiam.

Esta instituição caracteriza-se por ser uma associação civil 
de estudantes indígenas do Amazonas que se rege por estatuto 
próprio, com duração por tempo indeterminado, sede e foro na 
cidade de Manaus e atua na defesa dos direitos dos estudantes 
indígenas, buscando mecanismos de inclusão de estudantes 
indígenas ao ensino técnico e superior, assegurando mecanis-
mos de permanência e manutenção para os estudantes indíge-
nas de nível superior.

“Quando foi criado, era voltado para a educação, mas como 
a maioria era jovem, começou-se a enveredar por este caminho, 
assumindo também assento do Conselho Municipal da Juven-

tude. A gente participa de questões políticas para a educação 
com demais estudantes do Estado e somos grandes parceiros 
da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab), atuando sempre na construção da melhoria 
da condição estudantil com a juventude”, afirma Erimar Cabral 
Miquiles, Acadêmico de Direito da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA) e atualmente coordena o Movimento dos Es-
tudantes Indígenas do Estado do Amazonas (Meiam).

Segundo Erimar, graças a união desses estudantes houve 
grandes conquistas como a lei de cotas da UEA em 2005, a con-
tinuidade de uma política de amparo a eles, de permanência, 
fiscalização junto aos alunos ingressos nas universidades do Es-
tado e Federal. Também houve a aquisição da Casa do Estudante 
Indígena do Meiam, em 1995, com ajuda de órgão internacional 
que permitiu a aquisição do terreno e depois a construção da casa 
que está localizada no Conjunto Oriental, no bairro Parque 10 de 
Novembro.

Quem compõe o Meiam são os acadêmicos e egressos, 
também estudantes de cursos técnicos, e hoje possui mais de 
200 pessoas dentre elas estudantes de várias instituições de 
ensino, porém as ações do movimento são mais voltadas para 
as que são de responsabilidade governamental por haver mais 
possibilidades de trabalhar políticas, porém nas universidades 
privadas há um outro tipo de abordagem e depende da boa 
vontade de suas administrações. Sua diretoria é formada por 
seis pessoas (coordenador, vice-coordenador, secretário, vice-
-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro) e em breve acontecerá 
uma nova assembleia para escolher sua nova diretoria. 

JOVENS EM DEFESA DOS DIREITOS 
DOS ESTUDANTES INDÍGENAS
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO



ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Páscoa: uma vida nova
A Páscoa é uma festa muito 
antiga. Mas, não só para nós 
que acreditamos em Jesus. 
Antes de Jesus já existia e 
era uma festa dos judeus.

Por que os judeus 
faziam essa festa?

Porque Deus, através 
de Moisés, tirou eles das 
mãos dos poderosos do 

Egito, depois de tantos anos 
de sofrimento e escravidão. 
Então, Deus pediu para que 

eles lembrassem sempre 
desse dia de libertação 

fazendo uma grande 
celebração festiva. Isso para 

ajudá-los lembrar que fizeram 
a passagem de uma vida de 

sofrimento e escravidão para 
uma vida nova, livre e alegre.

Jesus 
também 

fazia essa festa?

Sim. Porque Jesus 
era judeu e era 

fiel aos costumes 
de orações dos 

antepassados dele.

Legal! Mas, por 
que nós também 

precisamos festejar 
a Páscoa?

Que bom você 
perguntar isso. Com 
Jesus Cristo, esta 
festa da Páscoa 

ganha outro sentido...

Como podemos 
contribuir para que 
as pessoas tenham 
uma vida digna?

Precisamos 
sempre lembrar 
que acreditamos 
em Jesus. E Jesus 
mesmo nos diz: 
“Eu vim para que 
todos tenham 
vida e a tenham 
em abundância” 
(cf. Jo10,10). Nos 
esforçando para 
sermos fiéis aos 
ensinamentos de 
Jesus, estaremos 
contribuindo para que 
todas as pessoas 
tenham uma vida 
nova e digna. 
Pensemos com 
carinho sobre como 
podemos contribuir.

Então, se renovamos o nosso 
batismo, também renovamos 
a nossa fé em Jesus?

Isso mesmo. E ainda mais... 
Assim, vamos contribuir para 
que não tenha mais sofrimento, 
nem escravidão. Mas sim, vida 
digna para todas as pessoas. 

Como assim?

A partir de Jesus, a 
Páscoa não lembra 
simplesmente a 
libertação do Egito, 
mas a passagem 
do pecado e da 
morte para uma 
vida nova através 
da ressurreição de 
Jesus, que está 
presente, vivo e 
verdadeiro, no meio 
de nós. Isso é a 
Festa da Páscoa.

Interessante.

Essa é uma 
experiência que 

hoje, aqui e agora, 
acontece novamente 
na vida de cada um 

de nós. E a Igreja, ao 
celebrar a vitória de 

Jesus sobre a morte, 
nos convida para 
assumirmos essa 

vida nova em Jesus, 
através da renovação 

do nosso batismo.



DIA DA DIOCESE NAS TRÊS REGIÕES 
EPISCOPAIS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 16 de março, os seminaristas da 
Arquidiocese de Manaus realizaram pela 
primeira vez o Dia da Diocese, trazendo como 
tema “Arquidiocese de Manaus, Igreja da 
Acolhida e Esperança”. O evento contou com 
uma vasta programação iniciando às 6h30 
até às 12h, com várias atividades organizadas 
em locais diferentes da cidade, cada uma 
pertencente à uma Região Episcopal da 
Arquidiocese de Manaus. Estiveram envolvidos 
neste dia, toda comunidade do Seminário 

Arquidiocesano São José e do Seminário 
Propedêutico Arquidiocesano Pe. Luis Gonzaga 
de Souza, além do Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani; seus três vigários 
episcopais: Dom José Albuquerque, Dom Tadeu 
Canavarros e Monsenhor Sabino Andrade; 
alguns padres e lideranças leigas dos setores.

Após a celebração, as atividades começaram 
a ser realizadas fora do Seminário São José, 
para melhor deslocamento de todos, a equipe 
organizadora, tendo a frente o seminarista 
Matheus Marques, alugou um ônibus para levar 
aos próximos destinos, cada um localizado 
em uma Região Episcopal diferente. “O Dia da 
Diocese é uma atividade proposta pela formação 
que motiva os seminaristas a se aproximarem 
da história da evangelização da Igreja a que 
pertencem, por isso é importante entender a 
nova configuração de organização pastoral em 
Regiões Episcopais, que será abordada em cada 
parada por um grupo de seminarista”, explicou 
Matheus.

A primeira parada foi na Matriz da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
pertencente à Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Remédios, de responsabilidade 
do Monsenhor Sabino, onde foi realizado o 

café da manhã entre os participantes. Depois 
do café, os seminaristas falaram a respeito 
da evangelização a partir dos ministros 
ordenados. A Área Missionária Santa Maria 
Goretti, localizada no bairro do Jorge Teixeira 
– Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Navegantes, sendo Dom Tadeu Canavarros 
o vigário, foi o local escolhido da segunda 
parada, onde os seminaristas destacaram a 
evangelização a partir da atuação dos leigos 
e leigas. 

A terceira e última parada foi realizada no 
Seminário Propedêutico Pe. Sousa, localizado 
no bairro do Novo Israel, Área Missionária Santa 
Helena (AMSH), pertencente à Região Episcopal 
Nossa Senhora Aparecida, que tem Dom José 
Albuquerque como vigário. Ao chegar no local, 
o pároco Pe. Humberto Vasconcelos fez uma 
apresentação da AMSH e suas características, 
na sequência, Pe. Eduardo Santos, apresentou 
o Seminário Propedêutico, no qual faz parte 
da equipe formadora e finalizou o momento 
com a apresentação dos 10 seminaristas que 
fazem parte do Seminário Propedêutico. Nessa 
parada, o grupo de seminaristas deu destaque 
a Sinodalidade como marca da evangelização 
da Arquidiocese de Manaus.
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“A Quaresma é tempo de Campanha da 
Fraternidade (CF) e não pode haver conversão 
sem consequências na vida prática e na 
política, e não se muda nada sem políticas 
públicas, pois sem políticas reais fica tudo no 
palavreado e boas intenções”, assim ressaltou 
o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani, durante a solenidade de 
abertura da CF- 2019 realizada na manhã 
de quarta-feira de cinzas (6/3), no Paço da 
Liberdade, localizado à rua Gabriel Salgado 
– Centro, atrás do colégio Dom Bosco, local 
também conhecido como Paço Municipal e 
já foi sede por muitos anos da Prefeitura de 
Manaus.

A CF existe desde 1964 e tem sido 
uma atividade ampla de evangelização, 
desenvolvida na Quaresma, para ajudar os 
cristãos e pessoas de boa vontade a viverem 
a fraternidade em compromissos concretos, 
provocando, ao mesmo tempo, a renovação 
da vida da Igreja e a transformação 
da sociedade, a partir de problemas 
específicos, tratados à luz do Projeto 
de Deus. Esse ano, a CF traz como tema 
“Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema 
“Serás libertado pelo direito e pela justiça”. 
Segundo os organizadores do evento, cerca 
de mil pessoas, entre leigos e religiosos, 
pertencentes aos grupos, movimentos, 

ministérios, pastorais e forças vivas de todos 
os setores da arquidiocese, e representantes 
do poder público estiveram presentes.

SOLENIDADE DE ABERTURA DA CF 2019 REÚNE 
APROXIMADAMENTE MIL PESSOAS NO PAÇO DA LIBERDADE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

G I R O  P A S T O R A L



MOVIMENTO TERÇO DOS HOMENS 
DE MANAUS PARTICIPA DE ROMARIA 
EM APARECIDA

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO MANOEL MIRANDA E CLEBER CAMARÃO

Cerca de 45 “Guerreiros de Maria”, 
participaram de 15 a 17 de fevereiro da XI 
Romaria Nacional do Terço dos Homens, 
realizada em Aparecida – São Paulo que teve 
como tema “Terço dos Homens: Não basta 
rezar, é preciso agir”. A frente da caravana de 
Manaus esteve Manoel Miranda, coordenador 
arquidiocesano e regional (Norte 1 e Noroeste); 
o Pe. Hércules Lima, Orientador Espiritual do 
Movimento; Frei Pedro Rodrigues, pároco da 
paróquia Nossa Senhora das Mercês e da Área 
Missionária São Maximiliano Maria Kolbe.

A programação incluiu Missa de 
abertura; Procissão pelo Caminho do Rosário; 
Missa campal, na Tribuna Papal Bento XVI; 
recitação do Santo Terço no Altar Central da 
Basílica; consagração dos homens à Nossa 
Senhora Aparecida; Kairós na Canção Nova e 
missa presidida por Dom Gil Ferreira, bispo 
referencial do Movimento em todo o Brasil.

MISSA MARCA INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 2019 DO SEMINÁRIO 
ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 16 de fevereiro, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, presidiu a celebração eucarística 
de abertura das atividades do Seminário 
Arquidiocesano São José. A solenidade 
ocorreu às 7h na capela do seminário, sendo 
concelebrada por Pe. Zenildo Lima, Reitor; Pe. 
Marciney Marques, Vice-Reitor e formador 
do curso de Teologia; também estiveram 
presentes Pe. Leonardo Santos, formador 
do curso de Filosofia; Pe. Rubson Balieiro, 
orientador espiritual; Pe. Marco Aurélio, 
ecônomo; e Pe. Humberto Vasconcelos, 
pároco da Área Missionária Santa Helena 
que, juntamente com Pe. Rubson fazem 
parte da equipe de formadores do Seminário 
Propedêutico Arquidiocesano Pe. Luiz Gonzaga 
Sousa, localizado no bairro de Novo Israel.

Durante a celebração foram dadas as 
boas-vindas aos seminaristas que retornam 
para mais um ano de estudo e, também 
foi realizada uma breve apresentação 
dos seminaristas, vindos das dioceses de 
Coari, Roraima, São Gabriel da Cachoeira; e das 
prelazias de Tefé e Itacoatiara, que receberam 
uma singela lembrança das mãos do Arcebispo 
e, antes do término, Pe. Humberto apresentou 
os dez novos seminaristas do propedêutico, 
que iniciaram oficialmente seus estudos no 
dia 15 de fevereiro, quando foi realizada a 
bênção inaugural do seminário propedêutico 
por Dom Sergio. Desses dez seminaristas, 
dois pertencem à diocese de São Gabriel da 
Cachoeira. Durante a homilia, Dom Sergio 
falou a respeito dos três pecados: preguiça, 
da autocondenação e da fofoca, que são os 
principais pecados a serem evitados numa 
casa de formação.

 3642-1234
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Rua Major Gabriel, 1080
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CELEBRAÇÃO 
EUCARÍSTICA COM 
BISPOS DO REGIONAL 
NORTE 1 MARCA O 
INÍCIO DAS ATIVIDADES 
NO ITEPES
TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

Bispos do Regional Norte 1 – 
Amazonas e Roraima, padres, religiosos, 
seminaristas e leigos estiveram reunidos 
na Celebração Eucarística realizada 
na manhã de 11 de fevereiro, nas 
dependências do Instituto de Teologia 
Pastoral e Ensino Superior da Amazônia 
(ITEPES), para dar abertura ao ano letivo.

O arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Sergio Castriani, presidiu a 
celebração. 

Ao final da celebração, Padre Cândido 
Cocaveli leu um trecho de umas das 
cartas do livro de autoria de Dom Mario 
Clemente, bispo emérito de Tefé, onde ele 
conta experiências das missões realizadas 
na Amazônia, o jeito simples do povo 
ribeirinho e a vontade de aprender sobre 
Jesus. Citou ainda sobre os 20 anos em 
que a construção do ITEPES foi concluída 
e entregue.

Depois da celebração, houve uma 
mesa redonda que marcou o início do 
Curso “Realidade Amazônica” para novos 
missionários, recém-chegados à Amazônia.  
Na ocasião, abordaram assuntos pertinentes 
no Regional Norte 1, como o pastoreio, 
as experiências vividas na Amazônia e a 
migração ocorrida em Roraima.
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TEXTO E FOTO ANNA RITA – PASCOM N. SRA. AUXILIADORA

Entre os dias 24/2 e 3/3 a Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora, situada no 
bairro do Alvorada 1, Setor Alvorada, 
da Região Episcopal Nossa Senhora dos 

Remédios, recebeu a visita pastoral do 
Vigário Episcopal Monsenhor Sabino 
Andrade, que no decorrer de uma semana 
conheceu de perto a realidade de cada 
comunidade, junto aos seus agentes 

de pastoral, grupos, movimentos e 
demais forças vivas que compõem 
a paróquia. Foram dias muito 
intensos de atividades que iniciou 
com uma pequena carreata da 
entrada do bairro, até a Igreja de 
Nossa Senhora Auxiliadora, onde 
ocorreu uma Celebração Eucarística 
presidida pelo Monsenhor Sabino 
e concelebrada pelos padres 
Wolney Mourão e Sebastião Maia. 
Houve encontro com os agentes 
de pastorais e movimentos 
no auditório da igreja N. Sra. 

Auxiliadora, encenada uma dramatização 
pela Pastoral da Juventude, jantar 
com os coordenadores de pastorais e 
movimentos, dentre outros. 

“Foram dias muito ricos, 
espiritualmente falando, com momentos 
de encontros, de conversas, de 
celebrações, de visitas aos doentes, de 
reuniões, enfim, dias intensos vividos 
ricamente no meio do povo. Creio que 
pude dar minha contribuição, no sentido 
de ouvir, orientar, conversar e confirmar 
os irmãos na fé. Sinto que os vários 
agentes de pastorais estão muito mais 
animados agora e espero que possam 
tocar seus trabalhos com aquele olhar 
missionário e com a responsabilidade que 
cada evangelizador deve ter”, comentou 
Monsenhor Sabino.

A Área Missionária Imaculado Coração 
de Maria (Amicom), pertencente ao 
Setor Padre Ruggero Ruvoletto – Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, 
recebeu a visita pastoral do seu vigário 
episcopal Dom José Albuquerque, de 27 de 
fevereiro a 3 de março, que encerrou com 
uma celebração eucarística, concelebrada 
pelo pároco Pe. Alejandro Gollaz; e pelo 
vigário paroquial, Pe. José Luiz.

Para o pároco Pe. Alejandro, a visita 
pastoral de Dom José foi motivo de muita 
alegria e só veio contribuir no sentido 
de dar orientações e unir as pastorais e 
comunidades. “Uma das características 
dessa visita foi a possibilidade de se 
visitar outras instituições do bairro de 
Santa Etelvina, no sentido de conhecer 
e fortalecer mais os laços de parceria 
na evangelização. A presença do bispo 
também foi muito importante em nosso 
retiro espiritual, onde nos comunicou mais 
sobre o plano de evangelização e como é 

importante ter uma espiritualidade 
bíblica para poder trabalhar melhor 
em nossa atividade pastoral”, disse 
Pe. Alejandro.

“Foram dias muito bem vividos e 
planejados, onde aproveitamos o momento 
para visitar todas as sete comunidades que 
fazem parte da Amicom e conhecer um 
pouco de suas pastorais, seus grupos, seus 
projetos e diversas realidades envolvendo 
os jovens, a catequese, a pastoral litúrgica, 
o dízimo e outros. Faz parte, também, a 
visita aos idosos e enfermos e o encontro 
com os conselhos das comunidades e com 
as equipes administrativas, e assim poder 
conversar sobre a situação financeira 
e sobre a questão da organização no 
atendimento às pessoas. Visitamos também 
o CAPS, a 26ª CICOM, a Rádio Comunitária 
e Escola Municipal Heliodoro Balbi. Tenho 
certeza que aqui na Amicom, eu aprendi 
muito mais do que orientei”, disse Dom 
José.

Dom José também ficou contente em ver 
o plano de evangelização sendo colocado em 
prática nesta área missionária. “Fico feliz em 
constatar que aqui o plano de evangelização 
já está sendo estudado e adaptado à realidade 
da Amicom, louvo a Deus por saber que nossos 
agentes estão bem sintonizados com os 
desafios e propostas que a X APA nos trouxe. 
Isso nos mostra que a Região Episcopal N.S. 
Aparecida é privilegiada porque nós temos 
áreas missionárias muito bem organizadas, 
valorizando a força dos leigos, com as 
pastorais atuantes e, principalmente com a 
presença dos padres que moram e servem à 
igreja neste lugar, que é marcado por tantos 
desafios, mas aqui vemos muita alegria em 
poder servir e ir ao encontro das pessoas mais 
fragilizadas”, comentou o bispo auxiliar.

MISSA ENCERRA VISITA PASTORAL 
DE BISPO AUXILIAR À AMICOM
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

VISITA PASTORAL 

MONSENHOR REALIZA VISITA PASTORAL NA PARÓQUIA N. SRA. AUXILIADORA



REUNIÃO MENSAL DOS PADRES E 
DIÁCONOS MARCA  INÍCIO DO NOVO 
CENTRO ARQUIDIOCESANO SÃO 
JOSÉ

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Mais de cem padres e diáconos estiveram 
reunidos na manhã do dia 22 de fevereiro em 
reunião mensal realizada nas dependências do 
novo Centro Arquidiocesano São José, marcando 
o início das atividades no local. Um momento 
histórico para a Igreja pois este lugar já foi sede 
do Seminário Diocesano São José.

O Centro, tão sonhado pelo Arcebispo 
Metropolitano, tornou-se realidade com 
a retomada do espaço de propriedade da 
igreja, que passa por reformas para abrigar 
os setores administrativos, gabinete dos 
bispos, coordenações arquidiocesanas das 

pastorais e Tribunal Eclesiástico, contando 
com amplo auditório, estacionamento e 
refeitório.

É um momento histórico pois no local, 
em junho de 1944, teve lançada a sua pedra 
fundamental e o primeiro pavilhão deste 
Seminário Diocesano recebeu o nome de 
Dom Basílio, tendo sido inaugurado em 
20 de março de 1946, quando era dirigido 
pelo padre Estevão Dimitrovitsch. Depois foi 
cedido para a Universidade do Amazonas 
por muitos anos, tornando-se sede de 
duas de suas unidades: o Instituto de 
Ciências Humanas e Letras (ICHL) e depois a 
Faculdade   de Estudos Sociais (FES).Em 2018 
foi devolvido para a Arquidiocese de Manaus 
e a partir de março de 2019 centralizará os 
principais setores, pastorais e organismos 
Arquidiocesanos.

A Área Missionária Nossa Senhora 
Aparecida (AMNSA), situada na estrada 
Manuel Urbano, em Cacau Pirêra, distrito 
do município de Iranduba, esteve em festa 
no dia 24 de fevereiro, quando foi realizada 
a cerimônia de Ordenação Diaconal de 
Manoel Mateus Gomes Amaral, presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sergio Castriani, concelebrada pelo 
pároco, Pe. Cândido Andrade e pelos padres 
visitantes, Pe. Fausto Beretta e Pe. Kleython 
Cabral, além de contar com a presença de 
diversos diáconos que vieram de Manaus 

prestigiar esse momento tão importante 
na vida do 56° diácono permanente da 
Arquidiocese de Manaus.

A solenidade teve inicio por volta 
das 10h. Após a procissão de entrada e as 
boas-vindas do arcebispo, foi realizada 
pelos diáconos, a aspersão de água 
benta na igreja e na assembleia. Depois 
desse momento, a celebração seguiu 
normalmente e, logo após a proclamação 
do Evangelho, o Pe. Cândido apresentou 
o candidato a Dom Sergio para iniciar o 
rito de ordenação diaconal, logo após a 

DOM SERGIO PRESIDE CERIMÔNIA DE 
ORDENAÇÃO DIACONAL PERMANENTE 
DE MANOEL AMARAL
TEXTO E FOTO ÉRCIO PENA

homilia e é marcado pela prostração do candidato; oração 
consagratória de ordenação, realizada com a imposição 
de mãos do bispo; entrega das vestes diaconais, realizada 
pelos membros da família; entrega do livro do Evangelho; 
e a acolhida no presbitério, com o ósculo da paz, gesto com 
o qual Dom Sergio, os demais padres e diáconos presentes 
acolheram o novo diácono, que escolheu como Lema de 
Serviço “Pela graça que me foi dada” (Rm 12, 3).

NATALÍCIO

Pe. Eudo Castro do Nascimento 01

Pe. Francisco Paulo Pinto 02

Pe. Ivan Costa de Souza 03

Diác. Rozinaldo Mota Trovão 05

Diác. Agenor Martins Júnior 06

Diác. Jesus Vaz dos Santos 08

Diác. Luís Paula da Silva 10

Pe. Ricardo Gonçalvez Castro 11

Pe. César dos Santos 11

Pe. Kennedy Cardoso Picanço 12

Diác. Lúcio Basta Guaraldi Ebling 13

Pe. Valdecir Mayer Molinari 19

Diác. Raimundo Nonato Soares de Souza 21

Diác. Manoel Messias G. do Nascimento 27

Pe. Antônio Carlos Libânio Fernandes Filho 28

ORDENAÇÃO

Diác. José Alriberto Bezerra da Costa 16

Pe. Ângelo Ferreira da Silva 20

Pe. Claudi Gonçalves da Silva 21

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Peca pelo 

 3642-1234
Rua Major Gabriel, 1080
Av. Jacira Reis, 18

loppianopizza

,
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BÊNÇÃO INAUGURAL DO 
SEMINÁRIO PROPEDÊUTICO 
ARQUIDIOCESANO PE. LUIZ 
GONZAGA SOUSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 15 de fevereiro, foi realizada 
a abertura das atividades e a bênção 
inaugural do Seminário Propedêutico 
Arquidiocesano Pe. Luiz Gonzaga Sousa, 
localizado à Rua Natal nº 1, bairro Novo Israel 
– Setor Padre Ruggero Ruvoletto. A bênção 
foi realizada pelo Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Sergio Castriani, e contou 
com a presença dos familiares e amigos dos 
dez novos seminaristas, além de padres, 
religiosos, religiosas e demais leigos que 
fazem parte da Arquidiocese de Manaus 
foram prestigiar.

Entre os padres presentes, estavam os 
sacerdotes que farão parte da equipe de 
formação do Seminário Propedêutico no 

período de três anos, que são: Pe. Manoel 
Rubson Balieiro Vilhena, Diretor Espiritual; 
Pe. Humberto Vasconcelos de Souza, 
Coordenador da Vida Comunitária; Pe. Carlos 
Eduardo Castro dos Santos, Supervisor Geral; 
Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário São 
José, que leu a Ata de Nomeação da Equipe 
de Formação. Após esse momento, Pe. 
Zenildo, muito emocionado, disse algumas 
palavras em memória ao padre amigo e que 
agora estará dando nome ao seminário, 
em seguida, Dom Sergio, que estava muito 
feliz, fez um breve discurso falando sobre os 
principais pecados que devem ser evitados 
para que se possa ter um período de 
formação abençoado.

ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA 
DO REGIONAL NORTE – 1 REALIZA 
ENCONTRO ANUAL NO SETOR PE. 
PEDRO VIGNOLA

TEXTO E FOTO EDILÚCIO CARNEIRO

Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, 
aconteceu na igreja São João Batista, 
pertencente à Área Missionária São Lucas – 
Setor Pe. Pedro Vignola, o encontro anual da 
Animação Bíblico-Catequética do Regional 
Norte – 1. O evento contou com a presença de 
representantes da Diocese de Roraima, Padre 
Lúcio Nicoletto; de Parintins, do Alto Solimões 
e Coari, Prelazias Tefé, Itacoatiara e Borba. 
Foram convidados também, representantes 

da das Pastorais Arquidiocesana da Família, 
Batismo, Catequese e o SAL, além do Padre 
Ricardo Castro, diretor do ITEPES que falou 
da importância do Sínodo para Amazônia e 
o Diácono Francisco Andrade, que falou um 
pouco do tema "Povos Indígenas (Catequese 
Indígena)".

Na programação dos três dias esteve 
incluído: Partilha das realidades das dioceses 
e prelazias; discussão e organização do 
Seminário Regional e I Seminário da IVC; 
oração e celebração eucarística, entre outros. 
Segundo Rose Medeiros, Coordenadora 
Regional da Animação Bíblico-Catequética, 
o encontro anual é de suma importância, 
pois, além de trocar experiências, também 
é uma maneira de enriquecer o jeito de ser 
e fazer o processo do IVC e assim é realizada 
uma avaliação geral da caminhada. “Nós 
queremos fazer um seminário da IVC com 
a cara do Regional e, para nós, devemos 
lembrar os ribeirinhos, os indígenas, a causa 
urbana e os grandes acontecimentos da 
sociedade no momento atual”, disse Rose.

GIRO PASTORAL
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A Pastoral Familiar realizou no dia 
24 de fevereiro de 2019, um Encontro de 
Espiritualidade com palestras, dinâmicas para 
promover momentos de espiritualidade, missa 
e adoração ao Santíssimo Sacramento, nas três 
regiões Episcopais (Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa 
Senhora dos Remédios), reunindo cerca de 608 
agentes desta pastoral.

A Região Nossa Senhora Aparecida 
realizou esta atividade na comunidade Santa 
Mônica, Manoa, e contou com a colaboração 

da Irmã Genaida. A Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Nevegantes, reuniu 
seus agentes na Paróquia Cristo Rei, 
São José II, e contou com a assessoria 
da psicóloga Ana Daniela. Já na Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios, as 
atividades foram realizadas no auditório 
da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, 
sendo conduzidas pelo seminarista 
Gutemberg Gonçalves, encerrando com 
a Celebração Eucarística presidida pelo 
bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros.

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE PARA AGENTES DA PASTORAL 
FAMILIAR É REALIZADO NAS TRÊS REGIÕES EPISCOPAIS

COM INFORMAÇÕES DA PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA
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COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS 
DIÁCONOS DE MANAUS ELEGEU 
NOVA DIRETORIA

COM INFORMAÇÕES DO DIÁCONO FRANCISCO PINA   
FOTO ARQUIVO DA CAD

Os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de 
Manaus elegeram a nova diretoria da Comissão 
Arquidiocesana dos Diáconos (CAD) para o 
período de 2019 a 2022, durante a Assembleia 
Eletiva, ocorrida em 4 de novembro de 2018, no 
Centro de Treinamento Maromba, com a presença 
do bispo auxiliar Dom José Albuquerque e dos 37 
diáconos acompanhados de suas esposas.

O diácono Armando Borges Filho foi eleito 
o novo presidente e Ozier Ferreira Coelho, o 
vice-presidente; Francisco Pina foi escolhido o 
Relações Pública e Pedro Moreno o secretário.

D. JOSÉ CELEBRA RITO DE DEDICAÇÃO 
DO ALTAR DA COM. SANTA MARTA
INFORMAÇÕES PE. HUMBERTO VASCONCELOS  FOTOS JÚLIO CESAR

O Bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom José Albuquerque, presidiu na 
noite do dia 8 de março, a celebração com rito 
de dedicação do altar da Comunidade Santa 
Marta, situada à Rua Parintins s/n°, bairro 
Terra Nova 3, pertencente à Área Missionária 
Santa Helena (AMSH) – Setor Pe. Ruggero 
Ruvoletto da Região Episcopal Nossa Senhora 
Aparecida. A santa missa foi concelebrada 
pelo Pároco, Pe. Humberto Vasconcelos, os 
mesmos foram auxiliados pelo diácono Afonso 
de Oliveira e contou com a participação de 
inúmeros fiéis da comunidade local e demais 
comunidades irmãs da AMSH além dos 
seminaristas do Seminário Propedêutico que 
ajudaram na organização da liturgia.

Durante a homília, “Dom José destacou 
a importância do rito da dedicação do 
altar; da importância de vivermos bem o 
tempo Quaresmal; e também falou sobre a 
importância de Santa Marta ligando ao dia 
Internacional da mulher”. Após a homilia, foi 
realizada a prece de dedicação do altar e na 
sequência iniciou-se os preparativos do ritual 
de consagração, que constitui em: ungir o 
altar com o óleo do Crisma para purificá-lo; a 
incensação do altar, simbolizando o sacrifício 
de Cristo e nossas orações elevadas a Deus; 
o revestimento, indicando que o altar é para 
o sacrifício eucarístico e mesa do Senhor; a 
iluminação do altar, lembrando-nos que Cristo 
é a luz para a revelação dos povos. 
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CIDADANIA

TEXTO E FOTO JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1 E DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, orga-
nismo da CNBB ligada à Cáritas Brasileira, é 
uma entidade de promoção e atuação social. 
E como organização da sociedade civil, a Cári-

tas sempre está atuante em sua função social de mi-
nimizar as inúmeras expressões da questão social em 
nosso estado, bem como com relação a migração de 
outros povos para a nossa região. Como por exemplo, 
a migração dos haitianos, por questões ambientais 
em seu país, e no presente momento a migração ex-
pressiva dos venezuelanos, em virtude da crise políti-
ca e econômica da Venezuela.

A Cáritas tem como uma de suas expertises exe-
cutar o auxílio das diversas demandas em necessida-
de, defendendo e promovendo toda forma de vida, 
independente do contexto e do território, e com a 
população indígena venezuelana não foi diferente. 
Os indígenas da etnia Warao são provenientes da re-
gião do delta do Orinoco, na Venezuela. Desde o final 
de 2016, vários indígenas dessa etnia têm se deslo-
cado até a capital amazonense, se estabelecendo em 
acampamentos no terminal rodoviário e arredores, 
em hotéis e casas alugadas no centro da cidade e em 
outros bairros da capital. Essa população, a partir de 
alguns projetos governamentais sofreram impactos 
diretos sobre as dinâmicas socioculturais, bem como 
sobre sua mobilidade e territorialidade, que os obri-
gou a criarem alternativas de sobrevivência no con-
texto urbano da Venezuela e, mais recentemente, 
também em outros países.

No mês de abril do referido ano, foi verificado 
um aumento significativo na quantidade de indíge-
nas venezuelanos na cidade de Manaus. Algumas 
famílias Warao se instalaram em três casas e um 
hotel nas imediações da Rua Quintino Bocaiúva, no 
Centro de Manaus. Um grupo de aproximadamente 
60 indígenas que estava hospedado no Centro com-
pareceu a uma missa na Catedral Metropolitana de 
Manaus, no dia 2 de abril, onde conversaram com 
o padre Joaquim Hudson Ribeiro sobre a vinda das 
famílias a Manaus, as motivações de seu desloca-
mento e as dificuldades que enfrentavam na cidade. 

Desde então, a Cáritas passou a acompanhar de per-
to a situação dos Warao que estavam hospedados 
no centro, a poucos quarteirões de distância da sede 
da instituição.

A Cáritas articulou o aluguel de cinco espaços 
para moradia dos Warao sendo um no Centro, um 
no Bairro Planalto, um no Bairro Cidade Nova, um 
no Educandos e um no Bairro Manoa para um total 
de 246 indígenas Warao. Além de também promover 
uma ação de saúde em parceria com a Universidade 
Estadual do Amazonas (UEA), a qual disponibilizou 
médicos, enfermeiras, remédios. A alimentação para 
mais de 100 indígenas Warao, que participaram da 
ação social, ficou por conta do Grupo Aliança de Mi-
sericórdia. Foram identificados alguns casos de tu-
berculose entre essa população e outros casos mais 
graves, ao quais foram encaminhados para a rede de 
saúde. Foram realizadas doações de alimentos, rou-
pas e de materiais para confecção de artesanato para 
a subsistência dos mesmos. 

ACOMPANHAMENTO PARA 
GARANTIR DIGNIDADE AOS Indígenas Warao

FONTE: CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE 
MANAUS, 2017

1  Coordenadora do Projeto Resposta à 
Emergência – Atendimento dos Solicitantes 
de Refúgio e Refugiados em Manaus.

2 Coordenador Executivo da Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus.

A migração dos indígenas 
venezuelanos consiste num mo-
vimento pendular, de idas e voltas 
da Venezuela constantemente, daí 
o aumento e diminuição dessa 
população de tempos e tempos. 
Segundo dados da Secretária de 
Justiça, Direitos Humanos e Cida-
dania (SEJUSC) (2019), atualmen-
te estão vivendo na rodoviária cer-
ca de 60 indígenas Warao. E ainda 
tem em torno de 350 indígenas 
no Abrigo Alfredo Nascimento, se-
gundo informações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Cidadania (SEMASC) (2019). E de 
acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas (ACNUR), os 
Warao já chegaram às cidades de 
Santarém e Belém no Pará.

Assim, vale ressaltar que a Cári-
tas, ao longo de sua trajetória, vem 
auxiliando e tentando assegurar os 
direitos sociais das pessoas em ex-
clusão social e mais vulnerabiliza-
das, não só da capital Manaus, mas 
também das cidades do interior do 
Estado. E há alguns anos faz esse 
mesmo trabalho com os migrantes 
oriundos do Haiti e da Venezuela. 
Visando uma “construção solidária, 
sustentável e territorial de um pro-
jeto popular de sociedade demo-
crática e de direitos”, que é o lema 
geral da instituição.

DIREITOS SOCIAIS



José Carlos de Oliveira
Oficial Titular

José Carlos de Oliveira Júnior
Oficial Substituto

Camila Lima de Oliveira
Substituta

Hélio da Cunha Teixeira 
Substituto

Rua Joaquim Sarmento, 418 – Centro
Fone: 92 3633-3536 / Fax: 92 3633-3010

oficio1.protesto@yahoo.com.br

Jornal Missão Jovem

Jornal Transcender

Revista Mundo e Missão

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

Site: www.editoramundoemissao.com.br
E-mail: sac@editoramundoemissao.com.br

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
a Regime de Meia-Pensão (café da manhã e jantar)

a Seguro de Assistência de Viagem
a Kit de Viagem Lobotur

a E mais....

Acompanhamento:Pe.Charles
Saída: 29 de Agosto de 2019

Caminhos de São Paulo
Manaus nos

Saída: 29 de Agosto de 2019

Valores : U$D4.972,00 por pessoa em DBLa partir de

Em 01+12 nos cartões de crédito 
(para boleto bancário consulte-nos)
Taxas de embarque não inclusas

                                                                Fátima Victor: (92) 99199-2850

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.

                                                                         Isabela: (71) 992897645
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Políticas públicas específicas 
para migrantes indígenas
As políticas públicas são um conjunto de programas, ações e ativi-

dades desenvolvidas pelo Estado direta ou indiretamente, com a 
participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar 
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para deter-

minado seguimento social, cultural, étnico ou econômico.
Infelizmente, em nosso país, ainda há a necessidade de uma política 

pública indígena que contemple a população indígena que vive na área 
urbana. Como é o caso específico dos indígenas venezuelanos Warao, os 
quais em virtude da apropriação de suas terras pelo governo venezuela-
no tiveram que deixar seus locais de origem e se deslocarem para as cida-
des em seu país e, ao se depararem com essa realidade, foram obrigados 
a se adaptarem ao contexto urbano. E por não possuírem qualificações 
específicas para o mercado de trabalho de seu país e nem terem mais 
suas terras nativas para produzir sua subsistência, essa população passou 
a adotar a mendicância como forma de sobrevivência.

Ao chegarem no Brasil, mas diretamente em Manaus, e ao não consegui-
rem se inserir no mercado de trabalho recorreram a essa prática adotada ainda 
em seu país, que  consiste em as mulheres Warao irem para as ruas com suas 
crianças pedirem dinheiro nos semáforos no entorno de onde estão vivendo. O 
que causou um grande impacto na sociedade manauara, em virtude de nossa 
legislação proibir veementemente essa ação através do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e sendo o Conselho Tutelar, o órgão acionado para a retirada 
dessas crianças das ruas, todavia, os Warao desconhecem a nossa legislação e 
num primeiro momento foram advertidos e, posteriormente, em caso de rein-
cidência serão penalizados com a retirada das crianças de suas famílias.

Todavia, mesmo sem uma política pública direcionada a essa popu-
lação indígena, a eles está sendo assegurado o acesso à política pública 
de educação, a qual possibilita a matrícula das crianças indígenas Waraos 

nas escolas, mesmo com toda a dificuldade da língua, elas estão apren-
dendo o português e estão transmitindo-o aos mais velhos da etnia.

Também lhes é ofertada a nossa política de saúde, principalmente 
com direito à vacinação e acesso a todos os serviços que a saúde pública 
brasileira pode garantir ao nosso povo, a eles também é assegurado sem 
distinção. Assim como a acessibilidade à política de assistência social, 
que por meio do Cadastro Único nos Centros de Referência em Assistên-
cia Social (CRAS), algumas famílias Warao já estão inscritas e recebendo o 
auxílio do Governo Federal por meio do Programa Bolsa Família.

Sabemos o quanto é difícil a criação de uma política pública específica para 
uma demanda, e há tempos os nossos povos indígenas brasileiros vêm lutando 
para conquistar e assegurar o mínimo direito para essa população. Sendo mais 
difícil ainda tentar a criação de uma política pública para povos indígenas mi-
grantes. Ainda mais no contexto atual do nosso país, o qual passa por uma grave 
crise econômica e política, e que não tem assegurado o mínimo a sua própria 
população, quiçá a uma demanda de migrantes indígenas de outro país.

É necessário melhorar urgentemente as condições de abrigamento 
dessa demanda, pois temos uma maioria no Abrigo Municipal Alfredo 
Nascimento e alguns em situação de rua, alojados no Terminal Rodoviá-
rio de Manaus, bem como criar uma política de inserção laboral de acor-
do com as especificidades dessa população. Faz-se necessário também, 
a construção de uma política migratória em Manaus que leve em con-
sideração as especificidades socioculturais do povo Waraos, em virtude 
de sua própria dinâmica de mobilidade, marcada pelo trânsito constante 
entre o Brasil e a Venezuela, garantindo o seu direito de ir e vir.

Enfim, que sejam elaboradas ações e políticas públicas etnicamente 
diferenciadas, em conjunto com os Waraos, principalmente nas áreas da 
saúde, da educação, do trabalho, da moradia e do abrigamento.

TEXTO E FOTO JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1 E DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

Av. Buriti, 1120 – Distrito Industrial
www.fermazon.com.br
Boa Vista 95 3628-5540  l  Manaus 92 3301-3000

Na Fermazon você encontra todo ferro 
e aço que sua obra precisa, além de 
cantoneiras, barras chatas, per� s 
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!

NA FERMAZON 

TEM


