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MISSA – AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 57 ANOS DA
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA

5
15

ESTUDO SOBRE A PEC 6/2019 – REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

17a19

FESTEJOS DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Celebração, às 7h / Carreata, às 9h • Procissão, às 16h30 / Missa, às 18h
Local: Matriz Paroquial – Igreja São José – R. Paracuúba,178 – São José I
Informações: (92) 3639-3923

1
4

Horário: 10h • Local: Igreja São Sebastião, Rua 10 de Julho – Centro
Informações: (92) 93212-9030

Horário: 8h30 às 11h30
Local: Paróquia São Sebastião, Rua 10 de Julho – Centro
Informações: (92) 99424-2089 – Patrícia Cabral – Conselho Arquidiocesano
de Leigos e Leigas

4e5

FORMAÇÃO ARQUIDIOCESANA DE
CATEQUESE 2019

Tema: "Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais
terá sede" (Jo 4,14)
Assessor: Pe. Abimar Moraes – PUC RJ / Arquidiocese de São Sebastião
Horário: 8h às 16h • Local: Colégio Auxiliadora, R. Silva Ramos, 833 – Centro
Informações: (92) 99157-4029 / 99118-3080 / 99118-8840 – Catequese
Arquidiocesana a Serviço – CAS

4e 5

2ª EDIÇÃO CONAART – CONGRESSO
ARQUIDIOCESANO DE ARTISTAS
CATÓLICOS

4e 5

PAINEL FRATERNIDADE E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR

Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus – Cefam, Av. Joaquim
Nabuco, 1023 – Centro • Horário: 18h30 às 21h30
Informações: 98438-1538 / 99515-4978

Local: Faculdade La Salle – Av. Dom Pedro I, 151 – D. Pedro
Horário: 14h e 17h • Informações: (92) 3655-1200

ARTE E ESPIRITUALIDADE AMAZÔNICA
LIBERTADORA

Local: Casa MAGIS Manaus – Av. Leonardo Malcher, 339 – Aparecida
Horário: 8h às 17h • Informações: (92) 99235-5995/ 98466-9971 / 98841-8225

FORMAÇÃO ATENDENTES PAROQUIAIS

Tema: Técnica de Atendimento ao Público
Horário: 8h30 às 11h
Local: Centro Arquidiocesano São José, R. Emílio Moreira, 541 – Praça 14 de Janeiro
Informações: (92) 3212-9010/ 3212-9011 (Cúria Metropolitana)

ENCONTRO MULHERES AMADAS 2019

Tema: A minha essência é o Amor!
Local: Rua Luísa, 214-336 – Tancredo Neves
Informações: 92 99328-0143/ 99483-3515 (Comunidade Filho Amado)

19

ESCOLA DE EDUCADORES/AS DE
ADOLESCENTES E JOVENS

Local: CEMARIS • BR 174 , Km 7
Horário: 14h às 17h • Informações: (92) 99141 3405/ 99520-8411

22

FESTA SANTA RITA DE CÁSSIA

25

ENCONTRO DE CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO

13 a 21 – Novenário, às 19h e no domingo às 8h30 e às 17h
22 – Dia da Padroeira
6h30 – Bênção das viúvas / 8h30 – Bênção dos Desempregados
12h – Bênção de Santa Rita • Às 17h – Procissão, seguida de missa
Local: Av. Carvalho Leal, 931 – Cachoeirinha
Horário: 17h • Informações: (92) 3633-3475 / 99621-2776
Tema: O Perdão e o Amor de Deus
Assessor: Frei Diego Granados
Local: Centro Catequético da Paróquia N. Sra. Rainha dos Apóstolos – Rua
Washington Luis, 55 – Dom Pedro
Horário: 19h • Informações: (92) 3239-0426

26

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE
MISSIONÁRIA

“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”
Horário: 8h às 12h • Local: Paróquia São Jorge, R. Emília Ruas, 311 – São Jorge
Informações: (92) 9 9380-3783 (Janete – Comidi)

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Caros leitores e leitoras,
Maio e Maria. Na sua beleza infinita ela visita as casas, aparece em Fátima e se
alegra com as noivas que ainda fazem questão da bênção da Igreja. Foi-se o tempo em que havia filas de noivas nos sábados de maio diante das Igrejas. Há muito
tempo casar no religioso deixou de ser obrigatório como era nos tempos em que a
sociedade como tal era católica. Isto não quer dizer que o sacramento do matrimônio
acabou. Ainda há casais que, por causa da fé que têm, fazem questão de celebrar o
matrimônio junto com os familiares e amigos na Igreja, vivendo intensamente a dimensão religiosa do casamento, sinal da aliança de Deus com a humanidade e sinal
eloquente do amor de Cristo pela Igreja. A beleza do amor só é total quando aberta
para o transcendente. O que acontece com o amor entre homem e mulher quando
é pensado e vivido sem uma relação com a humanidade e com a divindade que nos
precedem, acontece com outras dimensões da vida humana. A humanidade fechada em si mesma começa a degenerar. Tudo está interligado, e é só nesta Interligação
que as coisas e os acontecimentos adquirem sentido.Viver esta interligação, sabendo
que todos dependem de todos e de cada um, é viver uma ecologia integral.
Ecologia tem a ver com casa, a casa comum, a todos os seres vivos. É o lugar
onde a vida acontece desde as suas formas mais primitivas até as mais sofisticadas. A ciência nos fez conhecer quão danosa tem sido a ação da humanidade
na vida do planeta que nos acolhe. Somos corresponsáveis pelo aquecimento
global, pelo acúmulo de lixo nos oceanos, pelas desastres ecológicos que podem e devem ser chamados de crimes. O Papa Francisco tem nos lembrado
que a relação que nós temos com a mãe terra deve ser uma reação de respeito
porque a terra é criação divina em favor dos homens e das mulheres que são
imagem e semelhança de Deus e têm na Terra a Casa Comum. Não foi por acaso
que a nossa Assembleia escolheu como um dos desafios pastorais a vivência de
uma ecologia integral, ao mesmo tempo que escolhia a vida familiar.
Um evento que tem pedido a nossa participação é o Sínodo para a
Amazônia. Ele tem como tema uma nova evangelização para a nossa região,
evangelização que implica mais que em outros lugares da terra uma ecolo-

gia integral. Queremos que as pessoas vivam
melhor, e de maneira especial queremos que
os povos originários sejam tratados com respeito e que possam viver em paz nesta terra
que lhes pertence. O processo sinodal supõem
muita participação. Sua recepção depois que
se tornar uma Exortação Apostólica será proporcional ao envolvimento na fase preparatória. Em outubro, os nossos bispos estarão em
Roma participando da sessão sinodal. É bom
que eles tenham bastante subsídios vindos das comunidades.
Convido você a participar do terço nas casas durante este mês. Ofereça sua casa e receba a visita da imagem. Não se preocupe em oferecer
lanche. Vai ver como é bom ser hospitaleiro. Foi na visita que Nossa Senhora fez à Isabel que Deus revelou seu plano de amor e seu jeito de agir.
Visitar as casas é também reagir contra a violência nos bairros que separa
as pessoas e instaura o medo. A superação da violência é um outro desafio
que assumimos em assembleia. Mostrar que vizinhos podem rezar juntos
é um belo testemunho. Um testemunho que os participantes do Terço dos
Homens vêm dando com o seu movimento. A oração do terço é a oração
dos pobres que proclama Jesus o Senhor, Deus e Homem, filho de Maria.
Neste mês completo sessenta e cinco anos de vida e quero agradecer
a Deus todos esses anos vividos na sua presença. Nasci numa família católica. Tive a graça de ter pais comprometidos com a comunidade. Tinham
defeitos mas procuravam ser honestos e ajudar os mais pobres. Tive a graça de conhecer a Igreja, sua liturgia, seus missionários, suas consagradas
desde muito cedo. Agora que a velhice chegou, peço a Deus sabedoria
para continuar a acolher o novo na minha vida e a ser um evangelizador,
tendo sempre uma boa notícia para dar, sobretudo aos jovens. Um belo
mês de maio a todos.
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PROVISÃO
DATA

NOME

MUNUS

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

22/03
22/03
09/04
10/04
10/04

Pe. Francisco Carlos Batista de Souza, Diocesano
Diácono Permanente Ruzeval Rodrigues Cardoso
Pe. Iginio Mazzuchi, OMV
Pe. Hugo Gildardo Hernandez Tellez, AMG
Pe. Gastón Gabriel Aquino, SDC

Vigário Paroquial
Diácono Auxiliar
Pároco
Presbítero Responsável
Vigário Paroquial

Área Missionária Sagrada Familia/Japiim
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
Área Missionária do Araçá
Missão Nossa Senhora das Vitórias
Paróquia Nossa Senhora das Graças/Colônia Antônio Aleixo

NOMEAÇÃO
09/04

Conselho Arquidiocesano de Administração e Finanças – CAAF
Dom Sergio Eduardo Castriani – Arcebispo, Dom José Albuquerque de Araújo – Bispo Auxiliar, Dom Edmilson Tadeu
Canavarros dos Santos – Bispo Auxiliar, Mons. José Carlos Sabino de Andrade – Vigário Episcopal, Pe. Ângelo Ferreira
da Silva – Diocesano, Diác. Rozinaldo Mota Trovão – Diácono Permanente, Ir. Maria Leticia de Paiva Chaves – Filha
de Maria Auxiliadora, Celi Bernandes Macêdo – Coordenadora Pastoral do Dízimo, Isabel Maria Bezerra Mota – Leiga
Coordenação Pastoral AIDS/Arquidiocese de Manaus: Claudionor da Silva Mendonça – Coordenador

DECRETO DE RECONHECIMENTO
Comunidade Católica em Adoração / Casa de Missão São João Batista
End: Av. Maneca Marques, 3 – Conj. Jardim Iolanda – Bairro Parque Dez

DECRETO DE CRIAÇÃO
09/04

10/04

Área Missionária do Araçá/Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – Setor Rio Solimões
Comunidades: São Pedro – Lago do Juma, São Sebastião – Boca do Juma, São Tomé – Paraná do Mamori, Nossa Sra. de Fátima – Lago do Tracajá, Nossa Sra. da Conceição – Andaraí / Paraná do
Mamori, São José – Igarapé do Piranha, Nossa Senhora de Nazaré – Lago do Arara, Santo Antônio – Boca do Marinheiro, Santa Luzia – Lago do Tucunaré, São João – Boca do Lago do Mamori, Divino
Espírito Santo – Lago do Mamori, São José – Lago do Mira, São Francisco – Lago do Jacuraru, São Pedro – BR 319, km 34 (antigo km 22), Santa Teresinha – Cabeceira do Purupuru, São Sebastião
– Lago do Anveres, São Francisco – Lago do Anveres, Nossa Sra. do P. Socorro – Estrada de Autazes, Km 6, São Benedito – Ramal do Km 8 / Estrada de Autazes, São Sebastião – Ramal do Km 11/
Estrada de Autazes, São Francisco – Ramal do Km 14/ Estrada de Autazes, Sagrado Coração de Jesus – ramal do km 17 / Estrada de Autazes, Santa Luzia – Estrada de Autazes, Km 21, São Francisco
– Ramal do Km 25/ Estrada de Autazes, Nossa Sra. Aparecida – Ramal do Km 25 / Estrada de Autazes, Senhor Bom Jesus – Ramal do Km 28 / Estrada de Autazes, São Sebastião – Ramal do Km 29
/ Estrada de Autazes, Comunidade do km 32/ Estrada de Autazes, São Francisco – Ramal 32 / Estrada de Autazes, Divino Espírito Santo – Lago Preto, São Sebastião – Paraná do Araçá, São Paulo
Apóstolo – Vila do Araçá (Matriz), São Raimundo – Lago do Araçá, Santa Maria – Pacatuba, São Sebastião – Pacatuba, São Francisco – Ramal do Jacamim, São Francisco Ramal do Timbó, Nossa Sra.
da Conceição – Cabeceiras do Mira, São Raimundo – BR 319, Ramal do São José, Km 69 (antigo 57), Sagrado Coração de Jesus – Ramal do Floresta, Nossa Sra. de Fátima – Ramal do Caapiranga
Missão Nossa Senhora das Vitórias / Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – Setor Dom Luiz Soares Vieira
Localização: ocupações situadas entre as Áreas Missionárias Santa Maria Goretti e Ternura de Deus
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DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

G

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa
Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. É preciso
cuidar da nossa casa comum, o planeta Terra. A falta
de cuidado para com nosso planeta está evidente na
vida cotidiana. No lixo despejado de qualquer modo
nas vias públicas. Na precariedade do sistema de esgoto
das grandes cidades que em época de chuvas extremas
colabora para o caos nas vias públicas e perdas de muitas vidas. Nossos rios e mares cada vez mais poluídos
expõem a ganância humana pelo lucro, não levando
em conta que não temos um plano “B”, não há outro
planeta para habitar e o nosso já começa a dar sinais
de adoecimento. Antes falava-se da crise climática para
as próximas gerações. Hoje, o descaso humano faz com
que agora, sintamos as consequências do aquecimento
global nos fenômenos extremos do clima cada vez mais
recorrentes. Até quando a sociedade global ficará letárgica em relação aos fatos que estão aí? Até quando o
planeta deverá esperar pela execução eficaz de políticas
em prol da preservação da vida no planeta? Porém, o
que se evidencia é a crescente argumentação para a
quebra de protocolos, acordos, pactos outrora assinados
em prol do planeta, para uma postura que não leva em
conta que o nosso mundo já começa a dar sinais de que
não suporta esse ritmo predatório dos recursos naturais
existentes na nossa casa comum. Está na hora de acordar e não ficar esperando a próxima tragédia acontecer.
Que a nossa Igreja Católica, sempre atenta a essas
questões relevantes para a vida no planeta, continue
ser essa voz profética em prol de uma ecologia integral.
Que os nossos meios de comunicação: Rádios Rio Mar e
Castanho, os nossos sites e a nossa revista façam eco a
esse engajamento da nossa Igreja em prol de uma casa
comum digna para todos. Uma ótima leitura para você e
que Nossa Senhora da Amazonia interceda por nós.

É preciso cuidar
da nossa casa
comum, o
planeta Terra.
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MUDANÇA DE COMPORTAMENTO POR CAUSA DA

NOTÍCIAS DO VATICANO

Crise Ambiental

C

PE. GERALDO BENDAHAM

onstata-se que a exploração sem limites do
meio ambiente tem provocado uma grave
crise ambiental planetária. A crise está tendo consequências que podem comprometer
as presentes e as futuras gerações. Envolvido neste processo de destruição da natureza
está o seu principal ator, o ser humano, capaz
de construir coisas bonitas, mas também
pode ser responsabilizado pela exploração e
morte do próprio habitat.
Basta pensar nos quilos de lixos produzidos pelas famílias diariamente; indústrias
que não têm projetos de reciclagem e se
livram do lixo, jogando nos rios, terrenos
baldios que acumulam lixos ou até mesmo
deixados nas ruas das cidades que acabam
dentro do esgoto. O mais grave é o lixo sólido
e eletrônico quando descartado aleatoriamente causando morte ao meio ambiente.
Observa-se que nas cidades e no interior as
áreas verdes invadidas ou ocupadas por pessoas
necessitadas de moradia ou pelas construções
das indústrias, da habitação residencial planejada e pelo agronegócio são em geral destruídas.
Assim também ocorre com os rios, igarapés e
paranãs da Amazônia. Os megaprojetos governamentais com construções de grandes hidrelétricas têm trazido destruição da natureza e
extermínio de culturas indígenas, caboclas e ribeirinha da Amazônia.

Os danos ambientais provocados pelo desenvolvimento econômico irracional predador
têm sido maiores que os benefícios trazidos
pelo advento da economia e as consequências
podem ser vistas e sentidas pelas populações
que não respiram mais um ar puro, que têm
que pagar caro pela água para beber que já
está escassa e poluída. O desmatamento e as
queimadas também desequilibram o ecossistema, provocando grandes tempestades de
chuvas ou estiagem longas.
Diante da grave crise ambiental que
está comprometendo a qualidade de vida do
planeta e de todas as pessoas que nele habitam, urge mudança de comportamento do
ser humano para com a natureza. É urgente
estabelecer um novo vínculo amoroso e harmonioso com a natureza. O Papa Francisco
em sua Encíclica Laudato Si’, insiste para que
as pessoas façam o exercício da Conversão
Ecológica e compreendam que a natureza faz
parte da vida de cada pessoa. Há uma verdadeira simbiose, ou, seja não se pode separar
a pessoa da questão ambiental. Se ferir a natureza está agredindo o ser humano. A isso
o Papa Francisco chama de Ecologia Integral,
onde tudo está interligado na natureza.
Então, sabe-se que não se pode mais viver ignorando a crise ambiental e que
é preciso agir para garantir que
as crianças possam desfrutar do planeta que
os adultos vão cuidar
para que não ocorra
um ecocídio.

A solidariedade do mundo
católico pela Notre Dame
de Paris
ANDRESSA COLLET CIDADE DO VATICANO

Na noite de 15 de abril, enquanto as
chamas consumiam a Catedral de Notre
Dame, símbolo de Paris e segunda igreja
mais visitada da Europa, depois da Basílica
de São Pedro, os bispos da França expressavam imensa tristeza, assegurando proximidade e orações pela diocese. Em comunicado, disseram que a Notre Dame vai continuar
a ser um símbolo importante da fé católica e
um lugar para todos, católicos ou não.
Da Itália, os bispos enviaram “um abraço fraterno ao arcebispo de Paris, D. Michel
Aupetit, e a todos os fiéis da cidade e da
França inteira”, numa união de orações a
todos que “veem queimar 800 anos de patrimônio comum da fé”. O arcebispo de Cantuária e Primaz da Igreja Anglicana, Justin
Welby, também pediu orações pelo povo da
França e de todo o mundo que chorou “pelo
belíssimo lugar sagrado onde milhões de
pessoas encontraram Jesus”, terminando
a mensagem em francês: “Nous sommes
avec vous”, estamos com vocês.
De fato, após as chamas que consumiram
a catedral e comoveram o mundo, o pensamento agora é na reconstrução. O presidente
francês, Emmanuel Macron, já anunciou o lançamento de uma campanha para reconstruir
as partes atingidas pelo fogo: "a Notre-Dame
de Paris é nossa história, nossa literatura. É o
epicentro de nossa vida. Trata-se da catedral
de todos os franceses, mesmo daqueles que
nunca vieram aqui", disse Macron.
Das agências de notícias chega a notícia de que a família francesa Pinault, dona
de um banco de investimentos e de um
grupo especializado em artigos de luxo,
colocou 100 milhões de euros (cerca de
438 milhões de reais) à disposição para a
reconstrução da catedral.

LITURGIA
Instrução Geral do Missal Romano (IGMR)

Partes da Missa – DISTRIBUIÇÃO DAS
FUNÇÕES E A PREPARAÇÃO DA CELEBRAÇÃO

C
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

aríssimos leitores, neste mês (maio), voltamos com a Instrução Geral do Missal Romano sobre a distribuição das funções
e a preparação da celebração.
IV. A DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES E A PREPARAÇÃO DA
CELEBRAÇÃO
108. Um e o mesmo sacerdote deve exercer a função presidencial sempre em todas as suas partes, com exceção daquelas
que são próprias da Missa com a presença do Bispo.
109. Achando-se presentes várias pessoas aptas a exercerem o mesmo ministério, nada impede que distribuam entre
si e exerçam as diversas partes do mesmo ministério ou ofício.
Por exemplo, um diácono pode ser destinado a proferir as partes cantadas e, outro, ao ministério do altar; havendo várias
leituras, é bom que sejam distribuídas entre diversos leitores, e
assim por diante. Mas não convém de modo algum que várias
pessoas dividam entre si um único elemento da celebração, por
exemplo, a mesma leitura feita por dois, um após o outro, a não
ser que se trate da narração da Paixão do Senhor.
110. Se na Missa com o povo houver apenas um ministro, ele mesmo exerça diversas funções.
111. A preparação prática de cada celebração litúrgica,
com espírito dócil e diligente, de acordo com o Missal e outros
livros litúrgicos, seja feita de comum acordo por todos aqueles
a quem diz respeito, seja quanto aos ritos, seja quanto ao aspecto pastoral e musical, sob a direção do reitor da igreja e ouvidos também os fiéis naquilo que diretamente lhes concerne.
Contudo, ao sacerdote que preside a celebração, fica sempre o
direito de dispor sobre aqueles elementos que lhe competem.

CAPÍTULO IV: AS DIVERSAS FORMAS DE CELEBRAÇÃO DA
MISSA
112. Na Igreja local deve-se dar o primeiro lugar, por
causa de sua significação, à Missa presidida pelo Bispo, cercado de seu presbitério, diáconos e ministros leigos, e na qual o
povo santo de Deus participa plena e ativamente, visto que aí
se dá a principal manifestação da Igreja. Na Missa celebrada
pelo Bispo, ou à qual ele se faz presente sem que celebre a
Eucaristia, observem-se as normas que se encontram no Cerimonial dos Bispos.
113. Dê-se igualmente grande valor à Missa celebrada
com uma comunidade, sobretudo à paroquial, uma vez que
esta representa a Igreja universal, em determinado tempo e
lugar, principalmente quando se trata da celebração comunitária do dia do Senhor.
114. Entre as Missas celebradas em certas comunidades,
possui dignidade particular a Missa conventual, que faz parte
do Ofício cotidiano, ou a Missa chamada “da comunidade”. Embora estas Missas nada tenham de especial em sua celebração,
é de suma conveniência que sejam celebradas com canto e,
sobretudo, com a plena participação de todos os membros da
comunidade, religiosos ou cônegos. Nessas Missas, cada um
exerça a sua função segundo a Ordem ou o ministério que recebeu. Convém ainda que todos os sacerdotes, não obrigados a
celebrar individualmente por motivo pastoral, concelebrem na
medida do possível. (cf. continuidade IGMR)
Na próxima revista vamos ver o que diz a IGMR sobre
a MISSA COM POVO. Acompanhem.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – MAIO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

4º PÁSCOA
At 13,14.43-52
Sl 99(100),2.3.5 (R/. 3ac)
Ap 7,9.14b-17 • Jo 10,27-30
5º PÁSCOA
At 14,21b-27
Sl 144(145),8-13ab (R/. cf. 1)
Ap 21.1-5a • Jo 13,31-33a.34-35

6

5

At 6,8-15
Sl 118(119),23-24.
26-27.29-30 (R/. 1b ou Alelulia 3x)
Jo 6,22-29

12

N. Senhora de Fátima
At 11,1-18
Sl 41(42), 2-3; 42(43), 3-4 (R/.cf. Sl
41 [42], 3a) • Jo 10,1-10

19
26

6º PÁSCOA
At 15,1-2.22-29 • Sl 66(67),2-3.56.8 (R/.4) Ap 21,10-14.22-23 ou
Ap 22,12-14.16-17.20 • Jo 14,23-29

13
20

S. Bernardinho de Sena
At 14,5-18
Sl 113B (115),1-4.15-16 (R/.1 ou
Aleluia 3x) • Jo 14,21-26

27

S. Agostinho de Cantuária
At 16,11-15
Sl 149,1-6a.9b (R/. 4a ou Aleluia
3x) • Jo 15,26-16,4a

At 7,51-8,1a
Sl 30(31),3cd-4.
6ab.7b.8a.17.21ab
(R/. 6a) • Jo 6,30-35
S. Matias, Apóstolo
At, 1,15-17.20-26
Sl 112(113),1-8 (R/. cf.8)
Jo 15,9-17

S. Atanásio
At 5,27-33
Sl 33(34),2.9.17-20
(R/. 7a ou Aleluia 3x) • Jo 3,31-36
At 8,26-40
Sl 65(66),8-9.16-17.20
(R/. 1 ou Aleluia 3x)
Jo 6,44-51

7

At 8,1b-8
Sl 65(66),1-3a.4-7a
(R/. 1ou Aleluia 3x)
Jo 6,35-40

8

14

At 12,24-13,5a
Sl 66(67), 2-3.5-6.8
(R/. 4 ou Aleluia 3x)
Jo 12,44-50

15

21

S. Cristóforo Magalhães
e comps
At 14,19-28 • Sl 144(145),
10-13ab.21(R/. cf. 12a) • Jo 14,27-31a

28

At 16,22-34
Sl 137(138), 1-3.7c-8 (R/.7c ou
Aleluia 3x)
Jo 16,5-11

2

1

S. José Operário
Gn 1,26-2,3 ou
Cl 3,14-15.17.23-24 / Sl 89(90),24.12.14.16 • (R/. 17c) • Mt 13,54-58
3º PÁSCOA
At 5,27b-32.40b-41
Sl29(30),2.4-6.11.12a.13b (R/. 2a)
Ap 5,11-14 • Jo 21,1-19

Sexta

22

S. Rita de Cássia
At 15,1-6
Sl 121(122),1-5 (R/. cf. 1 ou Aleluia
3x) • Jo 15,1-8

29

At 17,15.22-18,1
Sl 148, 1-2.11-14 (R/. Da vossa
glória estão cheios o céu e a terra)
Jo 16,12-15

9
16

At 13,13-25
Sl 88(89),2-3.21-22.25.27 (R/. cf 2a
ou Aleluia 3x)
Jo 13,16-20
At 15,7-21
Sl 95(96), 1-3.10
(R/. cf. 3 ou Aleluia 3x)
Jo 15,9-11
At 18,1-8
Sl 97(98), 1-4 (R/. cf. 2b ou
Aleluia 3x)
Jo 16,16-20

23
30

Sábado

S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos
1Cor 15,1-8
Sl 18A(19A),2-5
(R/. 5a) • Jo 14,6-14
At 9,1-20
Sl 116(117),1.2
(R/. Mc 16,15)
Jo 6,52-59
At 13,26-33
Sl 2,6-11 (R/. 7 ou Aleluia 3x)
Jo 14,1-6
At 15,22-31
Sl 56(57), 8-12 (R/. 10a Ou
Aleluia 3x)
Jo 15,12-17

3

10
17
24

4

At 6,1-7
Sl 32(33),1-2.4-5.18-19
(R/. 22 ou Alelulia 3x)
Jo 6,16-21
At 9,31-42
Sl 115(116B),12-17
(R/. 12 ou Alelulia 3x)
Jo 6,60-69

11
18

S. João I
At 13,44-52
Sl 97(98),1-4 (R/. 3cd ou Aleluia
3x) • Jo 14,7-14

25

S. Beda, S. Gregório VII,
S. M. Madalena de Pazzi
At 16,1-10 • Sl 99(100), 2.3.5 (R/.2a
ou Aleluia 3x) • Jo 15,18-21

31

Visitação de Nossa Senhora
Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b
(Sl)Is12,2-3.4bcd-6 (R/. Is12,6b)
Lc1,39-56
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família

Promoção da cultura do cuidado com

a Casa Comum na Família
FREI FAUSTINO, TOR

A

onde ela nasce é acolhida, cresce e se multiplica na fecundidade A família é a
como dom divino. A família é o centro do cuidado, da educação
e da reverência à vida humana como um valor pleno de dig- protagonista de
nidade e preciosidade. Ao defender a casa doméstica estamos uma ecologia
prestando um valiosíssimo serviço de proteção à Casa Comum. integral.
Em nossas famílias precisamos considerar o sentido humano da Ecologia e buscar um novo estilo de vida que olhe a Papa Francisco
integração de tudo, porque estamos profundamente ligados
entre nós e à criação na sua totalidade. Quando maltratamos
a natureza, maltratamos também a nós mesmos. Ao mesmo
tempo, cada um de nós tem o seu próprio valor intrínseco que
deve ser respeitado. Nesse novo estilo de vida precisamos tomar consciência de que o cuidado da Casa Comum foi proposto pelo Papa Francisco como uma oitava Obra de Misericórdia;
então, deve fazer parte de nossa prática cristã.
Consideremos que é possível fomentar em nossas famílias uma cultura que leve à consciência da promoção da cultura do cuidado com a Casa Comum. Cada família é um lugar
que Deus proporcionou experimentar o Seu infinito Amor.
Nascemos nesse ambiente familiar. Precisamos recuperar a
bondade de Deus em nossa origem ao nos criar. Ele preparou
tudo para nós e “viu que tudo era bom” (Gn 1, 31).
Contudo, tentemos partir dos seguintes pontos para “recomeçar” nosso cuidado com a Casa Comum: recusar tudo o
que gera resíduos evitáveis; reﬂetir sobre alternativas menos
agressivas para o ambiente; reduzir a utilização de poluentes; reutilizar tudo o que for possível; reciclar separando e
encaminhando para processamento todos os materiais possíveis. E que, assim, aprendamos a agir com misericórdia para
com a Casa Comum, sendo um exemplo e testemunho de fé
profético e ético para os nossos filhos e gerações que surgirão.

X Assembleia Pastoral Arquidiocesana apresentou-nos um importante Plano de Evangelização para os
anos de 2019 a 2022, o qual nos direcionará em nossa
ação missionária, em comunhão com a Igreja, para
sermos um “testemunho de fé com postura ética e profética”.
Em maio de 2015, na Solenidade de Pentecostes, o Papa
Francisco apresentou-nos a Carta Encíclica Laudato Si’ e com
ela realizou uma grande virada no discurso ecológico ao passar da ecologia ambiental para a ecologia integral. Esta inclui
a ecologia político-social, a mental, a cultural, a educacional,
a ética e a espiritual. Daí surge a possibilidade e necessidade
de promovermos uma cultura do cuidado com a Casa Comum.
Onde promover tal cultura, senão na família?
O Papa Francisco diz: “Acho que São Francisco é o exemplo por
excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral,
vivida com alegria e autenticidade”(LS10).“São Francisco pedia que,
no convento, se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar,
para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que, quem as admirasse, pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza”
(LS12). O convento é a casa onde vive uma família religiosa e este
está situado na Casa Comum, onde se encontram todas as outras
famílias, em suas mais variadas e peculiares experiências vitais.
É merecida uma atenção ao Papa Francisco quando faz
uma afirmação muito inspirada sobre a família no capítulo VII
da Encíclica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, quando dá enfoque à
educação dos filhos: “A família é a protagonista de uma ecologia
integral, porque constitui o sujeito social primário que contém
no seu interior os dois princípios-base da civilização humana sobre a terra: o princípio da comunhão e o princípio da fecundidade” (AL 277). Realmente a família é o principal elo de comunhão
social, mas também ela é o berço, fonte e santuário da vida,
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“Porque ele vive, eu posso crer no amanhã”
foi o tema da manhã de espiritualidade que
a Fundação promoveu no dia 30 de março, no
auditório do colégio Dom Bosco, no centro de
Manaus, sob a assessoria do padre redentorista
Amarildo Luciano. Cerca de 400 pessoas
estiveram presentes no encontro que tratou da
importância da preparação espiritual durante o
período da quaresma.
No dia 6 abril, a Rádio Rio Mar
promoveu a palestra “O poder do diálogo

na resolução de conflitos”, pertencente
ao projeto Aprendendo a Ser Feliz,
ministrada pelo Padre Charles Cunha,
especialista em Psicologia Positiva
e Master Coach, que falou para cerca
de 300 pessoas sobre a importância do
diálogo no relacionamento interpessoal,
na família e no trabalho.
O objetivo de ambas as palestras foi de
arrecadar recursos para realização de reparos
no prédio da Fundação Rio Mar.

Foto: Arquivo Fundação

Rio Mar

PRIMEIRA AÇÃO SOCIAL DE 2019
A Fundação Rio Mar realizou no dia 13 de abril, a sua primeira ação social do ano de 2019,
beneficiando mais de cem moradores em situação de rua, atendidos pela Comunidade Aliança de
Misericórdia. O evento aconteceu na Casa Restaura-me, situada à Av. Sete de Setembro, no Centro
de Manaus, onde diariamente é oferecida alimentação aos moradores de rua das proximidades.
O diretor superintendente da Rádio Rio Mar, padre Charles Cunha, esteve no evento e afirmou
que a sociedade deve ser parceira nas causas dos menos favorecidos e por isso tem-se promovido
eventos como este. Segundo a diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana, o evento foi um
sucesso e já há o planejamento da próxima ação, prevista para o início do mês de junho.

Rio Mar
Foto: Arquivo Fundação

PALESTRAS SOBRE ESPIRITUALIDADE E
DIÁLOGO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Foto: Arquivo Rádio Rio Mar

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

marca o início da Semana Santa

C

entenas de fiéis participaram no dia 14
de abril, da tradicional missa do Domingo de Ramos, realizada às 7h30 na Catedral Nossa Senhora da Conceição (Igreja
da Matriz). A solenidade, que marca o fim da
Quaresma e o início da Semana Santa, foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, e concelebrada pelo pároco, Pe. Hudson Ribeiro, tendo esse ano um
diferencial que foi a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que chegou
à Manaus na noite do dia 12 de abril, vinda do
Pará, e deixou os devotos muito emocionados,
tornando a celebração ainda mais especial.
Antes de começar a celebração, todos foram
convidados a sair de seus lugares e se dirigirem
ao lado de fora da igreja, mais especificamente
no portão central. Houve uma solene liturgia
com o diácono Ruzeval Cardoso que proclamou
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TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

a leitura do Evangelho, recordando o momento
em que Jesus Cristo foi aclamado Rei dos Judeus
ao chegar à Jerusalém montado num jumentinho e sendo recebido por um corredor de folhas
de oliveira. Em seguida, Dom Sergio fez a bênção dos Ramos e os fiéis seguiram cantando em
procissão de volta para dentro da igreja, dando
continuidade à santa missa, marcada por vários
momentos de emoção e devoção.
Sem dúvida foi uma celebração muito
importante para começar a Semana Santa de
forma abençoada. Havia emoção nos olhos
de cada participante, com os ramos nas mãos
unidos em uma só fé, em uma só oração, prontos para iniciar a semana em que revivemos a
Paixão e morte de Jesus. Dom Sergio em sua
homilia, salientou esse grande amor que Deus
tem por nós, ao ponto de enviar seu filho único
para morrer por nós, lavando os nossos peca-

dos e nos servir de exemplo verdadeiro de amor
fraterno, que se compadece do sofrimento do
próximo mostrando que, quanto mais humanos nós somos, mais próximos de Deus ficamos.
“Somos muito gratos por mais uma Semana
Santa e também por mais uma Campanha da
Fraternidade (CF) e Jesus foi àquele que sofreu
nossas dores, passou pela dificuldade de cada um
de nós e isso é ser fraterno. Esse ano a CF abordou
o tema das Políticas Públicas, onde lutamos pela
saúde, moradia, educação, saneamento básico e
outros assuntos, pois o sofrimento de um é o sofrimento de todos. Hoje encerramos a Quaresma
e entramos na semana do amor, que vai até o fim
e nós somos o sinal desse amor de Deus. Então,
que possamos viver essa Semana Santa com devoção, contemplação e fé, para que possamos, a
exemplo de Jesus, sempre sermos fraternos com
o próximo”, disse o Arcebispo.

Momento marcante com a
presença da imagem peregrina
A celebração seguiu seu rito
normal e, após a comunhão, a imagem peregrina de Nossa Senhora
de Nazaré adentrou na igreja,
sendo conduzida pelo pároco que
a entregou para a bênção de Dom
Sergio. Ao fim da celebração, formou-se uma fila para receber as
bênçãos do Arcebispo e também
para fazer uma breve oração junto
à imagem que ficou exposta para
os devotos ali presentes.

“É muita emoção! Não tenho
nem palavras para explicar esse
momento. Uma grande bênção
participar dessa celebração tão
importante para nós católicos e ao
mesmo tempo poder contemplar
a imagem de Nossa Senhora de
Nazaré tão perto de nós. Só Jesus,
só Maria”, comentou Izabel Cristina, da Paróquia Divino Espírito
Santo, do bairro Coroado 3.

Peregrinação e presentes
“Entendemos que uma das melhores formas de evangelização é a
visitação nas comunidades católicas
mais distantes de Belém (PA), por isso
fazemos essa peregrinação de Nossa
Senhora de Nazaré em todo o Brasil e
até no exterior, inclusive agradecemos
a parceria com a Arquidiocese de Manaus que nos proporcionou esse momento ímpar, pois a imagem já tinha
vindo outras vezes a Manaus, mas é a
primeira vez que a visita coincide com
o período da Semana Santa, onde já
participou de algumas celebrações e
homenagens”, disse Humberto Catunda, da Diretoria do Círio de Nazaré.

Após a celebração e bênção dos
fiéis, Dom Sergio recebeu da Diretoria do Círio de Nazaré e da Secretaria
de Turismo de Belém, na pessoa de
Carlos Figueira, alguns presentes: um
pedaço da corda do Círio de Nazaré e
dois livros escritos sobre a história e
memória da maior festa católica do
mundo, que reúne mais de 2 milhões
de pessoas em procissão. “Essas obras
contam a história do Círio e a Festa de
Nazaré, sua importância para a economia e para o turismo da cidade, assim
como narra a manifestação de fé do
povo, não só paraense, como todos os
visitantes”, comentou Carlos.

Mensagem do Papa para o 56° Dia
Mundial de Oração pelas Vocações
FONTE VATICAN NEWS

O

Dia Mundial de Oração pelas Vocações ocorrerá no dia 12 de
maio, IV Domingo da Páscoa, e o Papa Francisco envia uma
mensagem para esta data com o tema “A coragem de arriscar pela promessa de Deus”. No início da sua Mensagem, o Papa
recordou os dois grandes eventos, que se realizaram recentemente na Igreja: o Sínodo dedicado aos jovens, em outubro de 2018, e
a 34ª Jornada Mundial da Juventude no Panamá, que permitiram
à Igreja dar ouvidos à voz do Espírito e também à voz dos jovens,
aos seus interrogativos, às suas fadigas e esperanças.
Francisco reflete sobre o chamado do Senhor, que nos torna
portadores de uma promessa e, ao mesmo tempo, nos pede coragem de arriscar com Ele e por Ele. Em cada vocação, também acontece um encontro: no seu caminho, Jesus encontra aqueles pescadores e se aproxima deles. A mesma coisa acontece para quem
escolhe compartilhar sua vida no matrimônio ou quando sente o
fascínio da vida consagrada. Trata-se da surpresa de um encontro e
da promessa de uma alegria, capaz de saciar a nossa vida.
Contudo, a chamada do Senhor não é uma ingerência de
Deus na nossa liberdade. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa
com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a participar de um grande projeto.
A vocação é um convite a não ficarmos parados na praia
com as redes na mão, mas a seguir Jesus no seu caminho, para
a nossa felicidade e para o bem dos que nos rodeiam. Claro,
aceitar a sua promessa requer coragem de “arriscar”.
Aceitar o chamado do Senhor quer dizer deixar-se envolver
totalmente e “correr o risco” de enfrentar um desafio inédito; é
preciso deixar tudo o que nos impede de fazer uma escolha definitiva; é preciso audácia para descobrir o projeto que Deus tem
para nós. Devemos confiar na promessa do Senhor.
No encontro com o Senhor, alguém pode sentir-se chamado
à vida consagrada ou ao sacerdócio. Trata-se de uma descoberta
que entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta para se tornar “pescadores de homens” no barco da Igreja, dedicando-se totalmente
ao serviço do Evangelho e dos irmãos, colaborando assim com a
sua obra. Não há maior alegria do que arriscar a vida pelo Senhor!
O Santo Padre conclui a sua Mensagem com um apelo
aos jovens: “Não sejam surdos à chamada do Senhor! Se Ele os
chamar, não se oponham, mas confiem nele. Não se deixem
contagiar pelo medo, que nos paralisa, diante da proposta do
Senhor. Lembrem-se sempre que o Senhor promete, aos que
deixam tudo para segui-lo, a alegria de uma vida nova, que
enche o coração e anima nosso caminho”.
“Porém, nem sempre é fácil discernir a própria vocação e
orientar a própria a vida. Por isso, os jovens devem poder contar
com a Pastoral juvenil e vocacional, que ajude os ajude a descobrir
o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da
Palavra de Deus, adoração eucarística e direção espiritual”.
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VIDA E FÉ

Enéas e
Doroteia
Há mais de 10 anos plantando
a vida e colhendo o amor

P

TEXTO E FOTOS: ÉRICO PENA

ara a maioria das pessoas, uma tragédia familiar além de causar
dor e tristeza, também se torna um motivo para abandonar ou
duvidar da fé, mas felizmente ainda existem casos como o do casal Enéas Lima e Maria Doroteia, que transformaram o local onde
faleceu o netinho Pedro Lucas, em um lindo jardim, repleto de flores e
plantas de todos os tipos e tamanhos, dando um novo significado à vida
da família e vivendo literalmente plantando e colhendo amor.
A fatalidade aconteceu em 2006, quando o neto, Pedro Lucas, na época
com 1 ano e um mês, afogou-se na piscina que existia no quintal da casa.
Enéas estava sozinho com ele e outro neto de oito anos e foi o que socorreu
o neto afogado, mas apesar dos primeiros socorros, não conseguiu evitar o
falecimento e, durante o velório, fez uma promessa ao neto que, no lugar
onde ele havia falecido, ia construir um jardim para cultivar a vida. “Deus
me tirou uma vida, mas me deu muitas outras para eu cuidar e, o que começou há quase 14 anos atrás com apenas um vaso de planta, hoje não
tenho mais nem local para colocar minhas plantinhas”, disse Enéas.
Enéas trabalha como autônomo e, no seu tempo livre, gosta de se dedicar ao jardim que acabou se tornando um grande hobby, onde ele aos
poucos foi aprendendo as técnicas e se tornou um verdadeiro botânico autodidata, com vários conhecimentos em: compostagem, germinação, enxerto, tipos de adubo etc., sem falar que além de cultivar o jardim, também
acabou criando um verdadeiro pomar, com vários tipos de frutas. “Comecei
apenas com flores, agora estou com flores e frutíferas, entre elas: caram-
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bola, maracujá, uva, maçã, sapoti, tangerina, laranja, acerola, amora, pitomba, manga, goiaba, limão, banana, figo e tomate. Tudo, tanto as flores
quanto as frutíferas eu rego e cuido todo dia, pois o segredo das minhas
plantas serem tão bonitas assim é o amor”, explicou Enéas emocionado.
Segundo Doroteia, a fatalidade com o neto não desuniu a família, muito
pelo contrário, aumentou ainda mais a fé. Devotos de São José; a família toda
participa da novena em honra ao santo que é realizada mensalmente há quatro anos, na casa de algum familiar reunindo em torno de 30 pessoas. “Encontramos na novena familiar, uma forma de renovar a fé a praticar a união entre
os familiares. Rezamos, damos testemunhos, agradecemos e fazemos nossa
confraternização. E, desde o ano passado fizemos o propósito de, uma vez por
semana, assistirmos missa ou rezar o terço juntos”, comentou dona Doroteia.
Outra coisa que o casal também gosta de fazer junto é viajar em peregrinação, já fizeram duas viagens na caravana do Pe. Charles Cunha, na
última visitaram o Egito, e na primeira foram em sete cidades da Itália,
entre elas: Assis, Roma, Veneza e o Vaticano, onde tiveram até a oportunidade de receberem a bênção pessoal do Papa Francisco. “Sem dúvida
foi algo muito especial e inesperado, pois nem imaginávamos que o Papa
ia passar justamente no corredor que havíamos ficado. Ele tocou na Doroteia e nos deu a bênção, um momento único e muito emocionante em
nossas vidas”, disse Enéas.
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Ecologia Integral
O bioma Amazônico é o lugar próprio para refletir sobre a ecologia integral. Queremos aqui
apresentar alguns aspectos importantes desta grande temática, seguindo as trilhas da Encíclica
Laudato Si’, do Papa Francisco, ao mesmo tempo, tecer um diálogo com a realidade Amazônica, que
com sua sócio-bio-diversidade nos interpela a uma nova vivência da fé cristã.
PE. RICARDO GONÇALVES CASTRO DIRETOR DO INSTITUTO DE TEOLOGIA, PASTORAL E ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA – ITEPES

P

ara falar de Ecologia integral é fundamental apresentar alguns
desafios do nosso tempo, nesta busca de ler e discernir os sinais
dos tempos, para melhor responder aos apelos do Deus Criador.
No primeiro capítulo da carta do Papa Francisco, há uma apresentação de fatos para que se compreenda a extensão do problema histórico que vivemos em nosso planeta – nossa Casa
Comum. Em um estreito diálogo com as pesquisas científicas
sobre o clima, o Papa adverte a humanidade sobre as mudanças
climáticas, o aquecimento global que ameaça a vida do planeta,
o abastecimento de água e a biodiversidade. A degradação das
fontes de vida do planeta afeta de modo abrangente e na sua totalidade a vida humana e os modos de convivência social. A crise
ecológica afeta de modo particular a vida dos mais pobres e os
países do sul do planeta, onde as políticas de controle ambiental
e o saneamento não são prioritárias.
O nº 61 da Laudato Si’, descreve os aspectos da deterioração
da Casa Comum. A poluição, resíduos e a cultura do descarte presentes de modo particular nos grandes centros urbanos. Manaus
é uma cidade onde os esgotos a céu aberto e os igarapés que
cortam a cidade estão todos poluídos. Grande parte do esgoto é
jogado nos rios sem nenhum tipo de tratamento. A produção de
lixo não possui políticas públicas e investimentos nos processos
de reciclagem. A poluição do mundo natural repercute na qualidade de vida precária e na degradação social. A falta de uma
cultura ecológica e de processos educativos de cuidado com a natureza, levam a sociedade de modo geral a um cuidado precário
com seu ambiente natural.
Para adentrar a uma compreensão de ecologia integral, algumas questões pessoais e comunitárias locais precisam de nossa
meditação. Como a poluição dos mananciais, dos igarapés e dos
rios da Amazônia tem afetado a qualidade de vida dos povos da
região? As grandes enchentes e vazantes dos rios da Amazônia,
não seriam uma evidência clara das mudanças climáticas geradas
principalmente pela ação do ser humano? Por que o Papa afirma
que a biodiversidade é importante (32-42)? Quais são as ameaças
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à biodiversidade principalmente na Amazônia? Quais são os efeitos da degradação ambiental, dos atuais modelos de desenvolvimento e da cultura do desperdício na vida das pessoas (43-47)?
Todos estes fatos que podemos detectar facilmente quando
prestamos atenção ao contexto que vivemos, nos levam a compreender que existe algo profundamente problemático em nosso
relacionamento com a natureza que nos leva a construir sociedades humanas que são destruidoras de nosso próprio espaço de
vida. Existe também um problema sério no modo como estamos
administrando os bens da natureza dentro de nossas estruturas
econômicas. Podemos incluir aqui também nossas relações sociais, nosso modo de entender o mundo em que vivemos.
A crise ecológica inclui várias dimensões de nossa vida que
passa pelo mundo natural até o modo como tecemos relações e
estruturas sociais. Estamos vivendo uma profunda e complexa
crise socioambiental. Deste modo, para responder a esta crise
multidimensional, precisamos de uma abordagem mais complexa, mais integral para combater a destruição galopante da
natureza que gera um aprofundamento da situação de pobreza,
que não somente exclui, mas mata a vida dos pobres e marginalizados.
Papa Francisco, no capítulo IV da Laudato Si’, articula de
modo brilhante o cuidado da Casa Comum com a realidade social, política e econômica. O cuidado com a vida do planeta exige
respeito, devoção aos ciclos e dinamismos da vida, acompanhado
de justiça social, diminuição das desigualdades sociais. É necessário reconhecer as sabedorias de convivência com a natureza
principalmente das comunidades indígenas e ribeirinhas que
podem nos ajudar a vivenciar melhor a vida humana dentro dos
contextos urbanos. A compreensão dos Ensinamentos sociais e
ecológicos da Igreja e da Palavra de Deus, nos desafiam a um engajamento mais eficaz na luta pelo Bem Comum, pelo cuidado
da Casa Comum e na solidariedade intergeracional. Que mundo
estamos deixando para as futuras gerações? Como viverão os seres humanos do futuro?

“A Ecologia Integral abarca: ecologia ambiental, econômica e
social (LS 138-142), ecologia cultural (LS 143-146) e ecologia da
vida cotidiana (LS 147-155). Relaciona-se com o Bem Comum, clássico princípio da Doutrina Social da Igreja, e a opção preferencial
pelos pobres (LS 156-158). Inclui ainda um princípio emergente
consensual: a justiça intergeracional, compromisso para com as
futuras gerações” (LS 159-162).
A Ecologia Integral nos convida à experiência estética (da beleza, do encantamento) e do estético (do que é bom e nos faz felizes).
Principalmente na Amazônia, somos chamados a desenvolver nossa capacidade contemplativa e meditativa observando a beleza dos
ecossistemas e de cada ser que nele vive e o constitui. Nossa reconciliação com a natureza deve nos levar a amar, cuidar, admirar e nos
encantar pelo mundo criado por Deus, falar a língua da irmandade
franciscana com o mundo e suas criaturas.
Para uma espiritualidade da ecologia integral precisamos reconhecer que não há oposição entre o caminho para Deus e o respeito
e cuidado com a natureza. Cuidar, respeitar e amar a natureza é
condição para amar a Deus e ao próximo, tanto aqueles e aquelas
que hoje estão ao meu redor, como aqueles e aquelas que virão futuramente habitar esta Casa comum.
Vislumbrar um outro modelo de vivência social, de economia
e desenvolvimento, somente vai ocorrer quando nos convencer-

mos que precisamos reduzir o nosso ritmo de produção e consumo, o que entendemos por tecnologia e ciência e aprendermos a
nos libertar da tecnocracia.
Para compreender e vivenciar a ecologia integral precisamos
adotar uma vida de maior gratidão e louvor ao nosso Criador,
exercitando gestos de gratuidade e solidariedade, vivendo a vida
como um grande dom. Perceber a interligação entre todos seres na
comunidade da vida, ou seja, adquirir consciência de comunhão
(vida eucarística) com Deus e todas as suas criaturas. Deixar-se
sensibilizar, envolver-se, engajar-se, nos grandes dramas da humanidade hoje e, ao mesmo tempo, buscar comunitariamente as
soluções criativas. Exercitar a sobriedade e a simplicidade de vida,
vivendo do suficiente, partilhando, não acumulando, vivendo o
estilo jesuânico e profético de modo ecológico. Cultivar uma vida
pessoal de relação profunda com Deus e com a natureza na comunidade, com a ajuda de irmãos e irmãs na diversidade de culturas,
religiões, caminhos espirituais e estilos de vida que aprofundam a
vida humana. Praticar cotidianamente pequenos gestos de cuidado
com a vida humana e com a natureza. Valorizando momentos de
pausas necessárias, vivendo a espiritualidade sabática do descanso,
da contemplação, dando tempo para você mesmo, para conviver,
comer, dançar e sentir a presença do Deus que também contempla
o pôr do sol e ama crianças e animais.

QUE MUNDO ESTAMOS DEIXANDO PARA
AS FUTURAS GERAÇÕES? COMO VIVERÃO
OS SERES HUMANOS DO FUTURO?
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SÍNODO da amazônia

Amazônia

Ecologia integral
chave para o
cuidado da riqueza
que encerra a

O

PE. LUIS MIGUEL MODINO

Sínodo para Amazônia, que vai ter sua assembleia sinodal
entre os dias 6 e 27 de outubro, no Vaticano, tem como um
dos seus desafios refletir sobre os novos caminhos para
uma ecologia integral. O conceito de ecologia integral é
relativamente novo, ele aparece na Encíclica Laudato Si’, publicada
em 15 de junho de 2015, e atinge quatro dimensões: ambiental,
econômico/social, cultural e vida quotidiana.
Na visão do Papa Francisco o conceito de ecologia integral vai
além do meio-ambiente. De fato, ele afirma que o grito da Terra e o
grito dos pobres é o mesmo, pois como ele mesmo assegura, “não
há duas crises separadas: uma ambiental e outra social, mas uma
única e complexa crise socioambiental” (Laudato Si’, 139).
No Documento Preparatório do Sínodo para a Amazônia
aparece que a ecologia integral, “articula os vínculos fundamentais que possibilitam um verdadeiro desenvolvimento”. De fato,
quando no documento se reflete sobre a realidade amazônica,
se diz que “na Amazônia, a noção de ecologia integral é chave
para responder ao desafio de cuidar da imensa riqueza de sua
biodiversidade ambiental e cultural”.
Falar de ecologia integral nos leva a pensar numa conversão
integral, uma dimensão que aparece na Encíclica Laudato Si’ e
também é recolhido no Documento Preparatório, pois “quan-

NA AMAZÔNIA, A NOÇÃO DE
ECOLOGIA INTEGRAL É CHAVE
PARA RESPONDER AO DESAFIO DE
CUIDAR DA IMENSA RIQUEZA DE
SUA BIODIVERSIDADE AMBIENTAL
E CULTURAL.
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do tivermos consciência de como nosso estilo de vida e nossa
maneira de produzir, comercializar, consumir e desejar afetam a
vida do nosso ambiente e de nossa sociedade, só então poderemos iniciar uma transformação com horizonte integral”.
Essa é uma dimensão que deve ser trabalhada em nossas
comunidades, pois esse debate pode ajudar a tornar realidade
os novos caminhos aos que somos chamados no Sínodo para a
Amazônia. Faz-se necessário procurar ações concretas que como
batizados, como discípulos missionários, possam nos levar a ser
fermento na massa e transformar uma realidade degradada, a
promover uma ecologia integral, seja, ambiental, econômica,
social, cultural e da vida cotidiana na Amazônia.
Vivemos numa cultura onde a insistência na dimensão antropocêntrica fez com que tenha sido primado nosso ser dominador e consumidor. Nesse sentido, as cosmovisões dos povos
originários amazônicos, onde a relação com o meio ambiente
e os diferentes seres que nele habitam está baseada numa visão espiritual, pode nos ajudar a penetrar no conhecimento e
vivência da ecologia integral e encontrar modelos de desenvolvimento alternativo, uma atitude que só vai poder acontecer na
medida em que aconteça uma verdadeira conversão.

MISSÃO

SENSUMED

A ESPERANÇA QUE BROTA NO CORAÇÃO DA

Igreja da Amazônia
DIÁC. FRANCISCO ANDRADE DE LIMA – SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO REGIONAL NORTE 1 DA CNBB

A

Igreja da Amazônia tem uma longa
história voltada para o cuidado com
a vida. São muitos os encontros realizados que trataram desta temática,
sempre com uma preocupação que as Igrejas
Locais atuassem de forma mais conjunta no
enfrentamento dos desafios da região.
A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM)
é fruto de uma inquietação da Igreja que via a
necessidade de se criar uma maior consciência à cerca da importância da Amazônia, no
ano de 2007, durante a V Conferência Geral do
Episcopado Latino-Americano, que aconteceu
em Aparecida, quando os bispos afirmaram a
necessidade de “Criar nas Américas a consciência sobre a importância da Amazônia para toda
humanidade. Estabelecer entre as Igrejas locais
de diversos países sul-americanos, que estão na
bacia amazônica, uma pastoral de conjunto com
prioridades diferenciadas para criar um modelo
de desenvolvimento que privilegie os pobres e sirva ao bem comum” (DAp 475). O caminho é feito
também a partir da Encíclica Laudato Si', lançada
em 2013 pelo Papa Francisco: “Somos Chamados
a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para
que nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza
e plenitude”. (LS 53). Depois de muita reflexão, o
Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
o Secretariado da América Latina e Caribe da Cáritas (SELACC) e a Confederação Latino-Americana
e Caribenha dos Religiosos e Religiosas (CLAR)
fundaram a Rede Eclesial Pan-Amazônia (REPAM)
em setembro de 2014, que foi se consolidando
nos nove países que compõem a Pan-Amazônia
(Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname).
No Brasil, a REPAM foi se constituindo nos
regionais, com a realização dos Seminários
sobre a encíclica Laudato Si', e a partir deles se
organizou os comitês locais, onde, aos poucos

a rede vai sendo tecida com a participação de
pessoas, grupos, pastorais, organismos, comunidades, paróquias e dioceses.
A REPAM Brasil em seu planejamento para o
biênio 2019-2020 afirma que “Tecendo as redes em
defesa da nossa Casa Comum, a REPAM se propõe a
escutar, acompanhar, apoiar, animar, formar, servir,
estimular, comunicar e unir forças para responder
aos grandes desafios socioambientais”. A REPAM
não quer ser uma nova instituição, quer ser uma
rede, que vai sendo tecida por diversos atores eclesiais, com o intuito de cada vez mais, tornar os povos
amazônicos protagonistas de sua própria história.
No Regional Norte 1, atualmente existem
dois comitês organizados, um na Diocese de
Roraima que conta com a participação das
pastorais sociais, de organismos da diocese e
instituições da sociedade, outro está em Manaus com a participação de organismos, pastorais e congregações. Ambos têm a missão de
articular as ações da Igreja voltadas para a Ecologia Integral, sobretudo a partir das três causas comuns assumidas pelo Regional em sua
Assembleia em 2015: Meio Ambiente, Causas
Indígenas e Migração e Tráfico de Pessoas.
O Sínodo para Amazônia é um importante
instrumento neste caminho que a REPAM está
fazendo de articulação, o processo de animação
e de escuta em vista do Sínodo, uma missão
assumida pelos comitês que tem colaborado no
crescimento e fortalecimento desta rede.
Sabemos que juntar pessoas, instituições,
pastorais, organismos, comunidades, paróquias e dioceses não é uma tarefa fácil, mas
aos poucos a REPAM vai se fortalecendo, os
nós da rede vão sendo tecidos e a Rede Eclesial
Pan-amazônica vai se consolidando. À medida que entendemos que juntos ficamos mais
fortes, e podemos avançar no cuidado a vida,
a rede vai sendo ampliada e aos poucos vai se
concretizando o sonho de uma “Igreja sinal de
vida e esperança junto aos povos indígenas,
ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, povos
das florestas, moradores das cidades e na defesa da biodiversidade” (Histórico da REPAM).

Médicas apresentam pesquisa em
Congresso Mundial de Cuidados
Paliativos na Alemanha
O trabalho científico realizado por meio
do Instituto Sensumed de Ensino Pesquisa
– Ruy França – ISENP, pela médica Rafaela
Melo Borges, sob orientação da médica Caroline dos Anjos, o qual traçou o perfil dos
médicos atuantes em dois grandes serviços
de saúde da rede privada, em Manaus-AM,
quanto ao conhecimento e conduta médica
em cuidados paliativos, será apresentado
pelas médicas no 16º Congresso Mundial da
Associação Europeia de Cuidados Paliativos
| EAPC 2019 | Cuidados Paliativos Globais –
Moldando o Futuro, de 23 a 25 de maio de
2019, em Berlim|Alemanha.
A pesquisa realizada como Trabalho de
Conclusão de Residência Médica de Rafaela
Borges, que tem coorientação do oncologista
clínico e pesquisador científico do ISENP, Dr.
William Fuzita, e parceria das enfermeiras
Maressa Lisboa (Oncologia/AM) e Paula Barrioso (Paliativista/SP), aponta que as informações levantadas na amostra delimitada de
médicos cirurgiões, com mais tempo de formado e sem religião, indicam mais condutas
invasivas para pacientes em fim de vida.
A diretora do Departamento de Cuidados
Paliativos da SENSUMED Oncologia, oncologista clínica Caroline dos Anjos, acrescenta que
são condutas invasivas em pacientes em processo ativo de morte, toda e qualquer conduta
caracterizada como obstinação terapêutica
que irá apenas prolongar o sofrimento do paciente, internação em UTI, início de manobras
de reanimação cardiopulmonar, alimentação
artificial. Será esse o trabalho que representará a pesquisa científica realizada no Amazonas, no Congresso Mundial da EAPC.

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE NOSSA SENHORA DA AMAZÔNIA

Um oásis de misericórdia

O

ADRIANA RIBEIRO – PASCOM ARQUIDIOCESANA

Sobre o Pároco
Nascido em Manaus, Pe. Charles
Cunha da Silva, diocesano,
ordenado sacerdote no dia 14 de
junho de 2009. Foi nomeado por
Dom Sergio Eduardo Castriani,
Arcebispo Metropolitano de
Manaus, como administrador
paroquial da Área Missionária
Nossa Senhora da Amazônia,
após o falecimento do Pe. Reneu
Pegararo Stefanello, ocorrido no
dia 8 de junho de 2018.
Pe. Charles também é pároco
da Área Missionária Sagrada
Família do Tarumã, é o ecônomo
da Arquidiocese de Manaus
e Diretor Superintendente da
Rádio Rio Mar. Responsável pela
ação da Igreja nas duas áreas,
Pe. Charles vem procurando
realizar um trabalho de
comunhão e participação, em
prol da evangelização

COMUNIDADE

(endereço e atividades)
Capela Nossa Senhora da
Amazônia
Rua Cerina Souto, Loteamento
Itapuranga IV – Ponta Negra
Missa aos domingos, às 10h.
Momento Jovem Celebrativo,
com a celebração da Palavra e da
Eucaristia, aos domingos, às 18h.

Foto: Ingra Castelo Branco

rosto de Jesus no meio de nós pode ser revelado de
diversas formas. Uma delas é por obra de Maria,
nossa mãe. No final da primeira década do novo milênio, uma chama foi acesa no coração de algumas
pessoas, que sentiam a necessidade de termos um espaço
celebrativo na região onde fica a Ponta Negra, em nossa arquidiocese. Até então, a comunidade era atendida pela Igreja Nossa Senhora do Sameiro, ligada à Arquidiocese Militar.
Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo de Manaus e seus bispos
auxiliares, Dom Mário Pasqualotto e Dom Sebastião Bandeira,
sentiam essa necessidade e juntou-se a eles, um grupo de pessoas devotas de Nossa Senhora, que se reuniam semanalmente
nas casas, por meio do grupo de oração Cenáculo da Ponta Negra. Depois, Dom Mário Antônio e o Pe. Reneu Stefanello, palotino, reforçaram essa necessidade. E o sonho foi sendo sonhado
em conjunto, embalado no amor e no colo de Maria.
Era necessário um local e Maria abriu caminhos. Tocou no
coração da família Loureiro que no dia 3 de novembro de 2010,
cedeu um terreno de 12 mil m² onde foi construída a Capela
Nossa Senhora da Amazônia – um local que favorece a contemplação da obra da criação de Deus, por meio da natureza. Em
seguida, foi necessário captar recursos financeiros para a obra.
Eventos foram realizados para arrecadar fundos para a construção, doações voluntárias foram feitas, um exército de benfeitores foi sendo organizado e profissionais de diversas áreas foram
cedendo seus conhecimentos e boa vontade. A obra foi sendo
construída e, a cada nova conquista, via-se ali, a mão de Deus
conduzindo os trabalhos e a presença de Maria dando ânimo e
fortalecendo os que estavam à frente desse serviço.
Em 2011, um concurso público, de âmbito nacional, foi
criado para a escolha da imagem de Nossa Senhora da Amazônia. A vencedora foi a jovem designer Lara Denys Bonadiman, que se inspirou na realidade amazônica para compor
a imagem de um linda índia Yanomami, carregando em seu
colo o menino Jesus curumim, com seu manto azul e véu
branco, simbolizando a pureza do corpo e da alma.

No dia 12 de agosto de 2012 foi celebrada a primeira missa no local. A Amazônia é fonte de inspiração para
tudo o que tem na capela, desde os móveis até os objetos
litúrgicos, produzidos pelo artesão Haroldo Cavalcante,
passando pelo hino dedicado à Nossa Senhora da Amazônia, feito pelo compositor amazonense, Celdo Braga.
Na manhã do dia 13 de março de 2016, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Eduardo Castriani,
oficializou durante uma celebração eucarística, a instalação
da Área Missionária Nossa Senhora da Amazônia, no Setor
Alvorada, e deu posse ao seu primeiro pároco, Pe. Reneu
Stefanello, que ali viveu e dedicou parte de sua vida. Sob o
manto de Nossa Senhora da Amazônia, junto com a comunidade, Pe. Reneu vivenciou cada passo da construção do
templo dedicado à mãe e guardiã dos povos da Amazônia
– um período tão importante em sua missão sacerdotal.
Como foi construída para ser um oásis da misericórdia, lugar de amor e fonte de vida, a comunidade tem
procurado ser uma Igreja em saída e desde 2018, passou
a colaborar com ações sociais junto às comunidades da
Área Missionária Nossa Senhora Aparecida, localizada
no Cacau Pirêra, distrito do município de Iranduba, sob
a responsabilidade do Pe. Cândido Cocaveli de Andrade.
Estão previstas novas ações sociais para 2019, nas comunidades do Paricatuba e Lago do Limão, que fazem
parte daquela região, procurando estar em sintonia com
o Plano de Evangelização da Arquidiocese de Manaus.
O grupo de oração Cenáculo da Ponta Negra continua firme e forte há 12 anos, reunindo as famílias toda
segunda-feira, às 20h, de forma itinerante, semeando
o amor de Maria nas casas dos comunitários.
De acordo com José Roque Nunes Marques, integrante da comissão de administração da área missionária, o
envolvimento das pessoas com o serviço de evangelização está sendo tão produtivo no local, que atualmente
está sendo avaliado pela comunidade qual o melhor dia
e horário para ampliar as celebrações eucarísticas.
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CULTURA

Gaponga
Bioinstrumentos
reproduzem o som
da natureza

C

TEXTO ÉRICO PENA FOTOS ÉRICO PENA
E ARQUIVO PESSOAL DE CELDO BRAGA

onsiderado um grupo inovador, por fazer
música de forma diferenciada ao usar a
natureza como a própria matéria prima
de suas composições, o Grupo Gaponga
é estruturado nos princípios cristãos. Formado por Celdo Braga (fundador), Sofia
Amoedo, João Paulo, Neil Armstrong Júnior
e Defson Braga, o grupo tem como missão
cantar a beleza das coisas mais simples da
paisagem, estabelecendo conexões especiais com tudo que pulsa vida na grande
floresta.
É exatamente aí que está o diferencial
do grupo, sua identidade e característica
marcante é exatamente essa, ser um grupo
que valoriza a cultura regional, ressaltando
em suas apresentações musicais, a beleza da
natureza e com suas canções, reproduzem o
som dos rios, da mata, do vento, dos pássaros
e de tudo mais que cerca o caboclo amazônida. Tudo, até mesmo o som do motor que
conduz a embarcação, serve de inspiração
para as canções do grupo que utiliza da música, poesia, dança e outras manifestações,
como forma de evidenciar os valores culturais do Amazonas e revelar em cada detalhe
da paisagem natural a assinatura de Deus.

“Gaponga é o nome dado ao som do
fruto caindo no igapó e é uma forma que
nós temos para falar de Deus, por meio das
suas criações que encontramos na natureza,
produzindo assim obras ligadas ao Sagrado”,
explicou Celdo, fundador do grupo Gaponga
que é uma espécie de segunda evolução
do Grupo Raízes Cablocas, que também foi
fundado por ele no início da década de 80.
“O Grupo Raízes Caboclas tinha uma pegada
mais tradicional, com músicas ligadas à realidade local, depois veio o Grupo Imbaúba,
que trazia músicas de caráter mais ambiental e durou 10 anos, agora estamos com o
Grupo Gaponga, que em maio completa três
anos e é uma síntese dos dois grupos anteriores, fazendo uma junção do tradicional
com o ambiental”, completou Celdo.

Bioinstrumentos
e a música orgânica
O Grupo Gaponga se destaca por possuir
uma série de instrumentos, criados e confeccionados pelos próprios integrantes que utilizam
como matéria-prima: cuias, miçangas, sementes, ouriços, troncos de palmeiras e outros organismos encontrados na região que são aproveitados para a confecção de bioinstrumentos de
corda, sopro e percussão, como tambores (vários tipos), “cuinãs” e outros, que juntos formam
a música orgânica como é conhecida.
“Nossa meta é criar um ritmo amazônico
que tenha nossa cara e sotaque e trabalhamos
com carinho e fundamentação, pois até para
usar os instrumentos que a natureza nos dá,
exige toda uma técnica que envolve desde o
trabalho de luthier artesanal (aquele que confecciona os bioinstrumentos), até o de formação, pois também queremos ensinar e passar
o processo da construção à frente. Inclusive
o projeto Claudio Santoro, da Secretária da
Cultura do Amazonas, já fechou conosco algumas oficinas onde ensinaremos como fazer os
bioinstrumentos”, comentou Celdo Braga.
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JUVENTUDE

TRABALHO
EM
REDE
PARA E COM AS JUVENTUDES DA AMAZÔNIA

A

DIEGO GOMES AGUIAR – ARTICULADOR DO EIXO DE FORMAÇÃO E MÉTODOS PASTORAIS
DA REPAM E AGENTE DE PASTORAL MARISTA PARA A REGIÃO AMAZÔNICA

Rede Eclesial Panamazônica (REPAM) tem buscado ser um serviço de interconexão e articulação de ações no sentido construir
e fortalecer uma grande rede tendo em vista a vida dos povos e
do bioma amazônico. A Igreja reconhece seu papel de parceira e
servidora junto às realidades da região, com a missão de fortalecer sua
presença (efetiva e afetiva) neste imenso território, alvo de interesses
que muitas vezes seguem a lógica do lucro e da exploração dos recursos
naturais, da biodiversidade e da vida humana.
As juventudes constituem-se uma parte expressiva da população desta
vasta região. São rostos diversos e plurais que vivem e convivem com suas
crenças, espiritualidades e culturas. São jovens indígenas, ribeirinhos/as,
pescadores/as, quilombolas, caboclos, habitantes da zona rural e urbana
de nossas cidades, moradores das periferias e fronteiras. Assim como são
afetados pelas ameaças que se apresentam na Região Amazônica, também são protagonistas de inúmeras ações que visam a defesa e o cuidado
da vida, atuando como verdadeiros “profetas e profetizas da esperança”.
No sentido de contribuir com a formação das juventudes, o Eixo de
Formação e Métodos Pastorais da REPAM (desde 2016) tem realizado um
trabalho de presença e acompanhamento junto aos grupos de jovens no
sentido do despertar da consciência amazônica, no aprofundamento do
valioso conteúdo da Carta Encíclica Laudato Si’, estimulando-os a fortalecerem seu compromisso e atuação na região. Experiência que temos
chamado de REPAM Juventudes.
Desta forma, têm-se realizado inúmeros fóruns interativos que facilitam a assimilação do conteúdo da Laudato Si’ através das principais ideias-chave, partilha das vivências dos jovens e dos grupos na região de modo
dinâmico, conexão com a espiritualidade e arte amazônicas em suas diversas expressões. Metodologias que vão surgindo e se aprimorando para
e com as juventudes. Importante destacar que ações são voltadas a toda
região que compõe os nove países que integram a Panamazônia.
Em março de 2018, a REPAM Juventudes realizou em Manaus/AM, o
Seminário Caminhos Amazônicos de Formação, que faz parte de um pro-

jeto que tem como objetivo acompanhar a vida e missão dos jovens nas diversas realidades dos países que compõem o território panamazônico, além
de ser instrumento fundamental de diálogo, intercâmbio de experiências de
vida e compromisso pastoral e social, na ótica da ecologia integral. Jovens
e assessores de sete países da Panamazônia estiveram presentes em uma
rica troca de experiências, sinergia e dinamização das metodologias já construídas a partir da experiência adquiridas. Em setembro do mesmo ano, a
REPAM Juventudes colaborou com a construção metodológica da Escuta Sinodal dos Jovens da Amazônia Brasileira, atividade de preparação ao Sínodo
para a Amazônia, que reuniu jovens de seis regionais da CNBB.
É a partir da presença junto aos jovens, em um trabalho com os
jovens e para os jovens, que a REPAM Juventudes tem conseguido com
grande êxito contribuir no estímulo do despertar da consciência amazônica, no aprofundamento da Laudato Si’ e na valorização dos esforços das
juventudes amazônidas, no cuidado com a Casa Comum. O trabalho em
rede é para a Amazônia um trabalho árduo e necessário para a soma de
forças que têm como horizonte a defesa da vida.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Pentecostes: A vinda do Espírito Santo
Muito bem! Boa pergunta. Depois da
morte de Jesus, 50 dias depois da
Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre
a comunidade cristã de Jerusalém em
forma de línguas de fogo; a Mãe de
Jesus também estava lá. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo e começaram a
falar em outras línguas (At 2,1-4), porque
tinham recebido os dons que o Espírito
Santo enviou do céu.

Hoje vamos conversar sobre
mais uma festa muito importante
para todos nós. Quem consegue
adivinhar?

3 Não! Já conversamos sobre a Páscoa.
5

15

13

1

Este dia é importante, mas também
não é sobre ele que vamos conversar.
Nós vamos conversar
sobre a Festa de Pentecostes.

7

Claro que sim. Mas, só percebemos quando
estamos ajudando as pessoas, servindo Jesus
na Igreja e na sociedade. Para entender isso, vou
deixar um dever de casa para vocês fazerem com a
ajuda de sua família. Quais são os frutos do Espírito
Santo? Leia a Carta de São Paulo aos Gálatas,
(Gl 5,22-23) e responda.

Não é isso, não!

9 É uma festa da nossa Igreja
11

Esta Festa era de grande
alegria para os judeus,
porque era a festa das
colheitas; uma ação de
graças pela colheita do
trigo. No Templo eram
oferecidos os frutos das
primeiras colheitas. Era
também chamada festa
das sete semanas, porque
era celebrada depois de
sete semanas da Festa
da Páscoa. Daí surge o
nome Pentecostes, porque
acontecia "50 dias" depois
da Páscoa.

O que é isso?
Eu acho que é para
lembrar o Brasil que
é pentacampeão em
futebol.

Eu sei!
Páscoa!

17

10
Explica.

6
Então,
fala

14
Dons?
O que é
isso?
Será que
eu já recebi
algum desses
dons? 16

Dia das
mães?

Ah! Entendi.
Mas, por que é
uma Festa da
nossa Igreja?

8

2

4
12

Os dons são os presentes que o
Espírito Santo dá a cada um de
nós. Eles são sete: Sabedoria,
Entendimento, Conhecimento,
Fortaleza, Piedade, Conselho, Temor
de Deus. Mas, não recebemos todos
de uma só vez. Eles nos acompanham
por toda a nossa vida, porque o
Espírito Santo permanece no meio de
nós para sempre.
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Os frutos do Espírito Santo são:
• Alegria • Paz • Bondade • Autodomínio
• Benignidade • Fidelidade • Amabilidade
• Longanimidade • Amor
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GIRO PASTORAL
DIRETORIA DO CONSELHO
ARQUIDIOCESANO DE LEIGOS E
LEIGAS É ELEITA EM ASSEMBLEIA

INFORMAÇÕES E FOTO PATRÍCIA CABRAL

No dia 23 de março aconteceu no auditório
Mãe Paula, do Centro de Formação da
Arquidiocese de Manaus (Cefam), a III Assembleia
Arquidiocesana do Laicato de Manaus com a
presença de leigos e leigas representantes das
pastorais, movimentos, serviços e organismo. Na
ocasião, foi eleita a nova direção, sendo composta
por Patrícia Cabral (presidente), Adam Lopes
(vice-presidente), Roberto Rivelino (secretário
geral), Ivani Jacaúna (secretária adjunta), Ana
Maria Soares (tesoureira geral) e José Ricardo
(tesoureiro adjunto).
Dom Sergio Castriani, Arcebispo
Metropolitano de Manaus, esteve presente
na assembleia e falou aos presentes da

importância do papel dos leigos e leigas na
igreja e na vida em sociedade, que não devem
ter medo de falar sobre os problemas sociais,
e que é necessário estar mais próximos dos
irmãos excluídos e marginalizados. Também
destacou a necessidade dos cristãos leigos e
leigas estarem atuando em diversos espaços
da sociedade e que sejam sempre sal da terra
e luz do mundo. O Conselho de Leigos e Leigas
hoje está presente na comissão de articulação
do Laicato do Regional Norte 1, na Comissão
REPAM Norte 1, no Fórum das Águas, no
Sares, na Comissão Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura do Amazonas e na Rede
Um Grito pela Vida. Participa da articulação da
Campanha da Fraternidade arquidiocesana,
pastorais sociais e Grito dos Excluídos.

DEDICAÇÃO DO ALTAR E PROCISSÃO
MARCAM O FIM DOS FESTEJOS DE
SÃO JOSÉ NO LAGO DO LIMÃO

março, o Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, celebrou a solenidade
da Dedicação do Altar da igreja de São José,
com a participação de cerca de 200 pessoas,
algumas vindas até de comunidades vizinhas.
Com o rito concluído, a celebração seguiu
normalmente e, após a comunhão, deu-se
início à tradicional procissão por um breve
trajeto conduzido pelo Pe. Cândido em honra
ao padroeiro, cuja festa teve por tema “Com
São José somos todos enviados em missão”.
“São José foi um homem de fé que
soube fazer a leitura dos acontecimentos e
que a Palavra Sagrada de Deus estava sendo
cumprida e assim, junto com Maria, teve
a missão de cuidar do filho de Deus. Hoje
pedimos a poderosa intercessão daquele que
foi o pai de Jesus, daquele que foi o chefe da
Sagrada Família de Nazaré”, comentou Pe.
Cândido durante a procissão.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Localizado a 35 quilômetros de Cacau
Pirêra, no Distrito do Município de Iranduba,
o Lago do Limão é uma comunidade
pertencente ao Núcleo V, da Área Missionária
Nossa Senhora Aparecida (AMNSA) – Setor
Rio Negro. Foi neste lugar, repleto de pessoas
sorridentes e acolhedoras que, no dia 19 de

SEMINARISTAS REALIZAM O DIA DA DIOCESE NAS
TRÊS REGIÕES EPISCOPAIS DA ARQUIDIOCESE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Durante toda a manhã do 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 com várias
atividades organizadas em locais diferentes da
cidade. Estiveram envolvidos neste dia, toda
comunidade do Seminário Arquidiocesano
São José e do Seminário Propedêutico
Arquidiocesano Pe. Luís Gonzaga de Souza, além
do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani; seus três vigários episcopais:
Dom José Albuquerque, Dom Tadeu Canavarros
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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 à frente o
seminarista Matheus Marques, alugou
um ônibus para levar todos aos próximos
destinos, cada um localizado em uma Região
Episcopal diferente, entre elas: Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, pertencente
à Região Episcopal Nossa Senhora dos
Remédios; Área Missionária Santa Maria
Goretti, da Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes; e Área Missionária Santa

Helena, da Região Episcopal Nossa Senhora
Aparecida. A programação finalizou com o
almoço compartilhado entre todos os presentes,
nas dependências do Seminário Propedêutico
num clima de muita alegria e descontração.

CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA MARCA O ENCERRAMENTO DA
VISITA PASTORAL DE DOM JOSÉ NA A.M. SÃO JOÃO XXIII
TEXTO ÉRICO PENA FOTO ÉRICO PENA
E ARQUIVO DA COMUNIDADE

A Área Missionária São João XXIII,
localizada no bairro União da Vitória – Setor
Padre Ruggero Ruvoletto, Região Episcopal
Nossa Senhora Aparecida, realizou no dia
31 de março, a celebração eucarística que
marcou o encerramento da visita pastoral
do seu vigário episcopal e bispo auxiliar
da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque, que teve início no dia 27
de março. Dom José presidiu a missa na
Comunidade Santa Clara, ao lado do pároco,
Pe. Josevaldo de Souza Machado; do vigário
paroquial, Pe. José Luiz, e também contou

DIÁCONO FRANCISCO É ELEITO
PRESIDENTE DA COMISSÃO
NACIONAL DOS DIÁCONOS

com a presença do Pe. Ermenson de Lima
Nascimento, vindo da Arquidiocese de Feira de
Santana, na Bahia.
Entre as atividades realizadas esteve a
Celebração Eucarística na comunidade Santo
Expedito, seguida de reunião com os agentes
de pastoral da comunidade; Visita nas
comunidades: São José - Ramal do Pau-Rosa,
Km 8; Divino Espírito Santo - Ramal Fé em Deus;
Ramal da Cooperativa; Celebração Eucarística na
Comunidade Nossa Senhora Aparecida; Reunião
do Clero na Região Episcopal N. Sra. Aparecida,
na Casa Paroquial da A.M. São João XXIII; Visita
aos doentes da Comunidade Sagrada Família
com os agentes da Pastoral da Pessoa Idosa;
Celebração Eucarística na Comunidade Sagrada

dia 20 de março no auditório do Colégio Dom
Bosco para participarem do Seminário sobre
Fraternidade e Políticas Públicas da Campanha
da Fraternidade (CF) 2019, que contou com a
presença do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom José Albuquerque; do Bispo da
Prelazia de Itacoatiara, Dom Ionilton Lisboa; e
do Coordenador de Pastoral Arquidiocesano, Pe.
Geraldo Bendaham, entre outros convidados.

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO SITE CND

A XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND) elegeu
na tarde de 6 de abril, o diácono Francisco
Salvador Pontes Filho (diácono Chiquinho), da
Arquidiocese de Manaus, o novo presidente da
Comissão para os próximos quatro anos. Ele
foi eleito com 73, dos 145 votos válidos dos
delegados presentes na Assembleia.
Francisco, assim que foi eleito, afirmou que
deseja promover a união de todos os diáconos
do Brasil em torno desse projeto bonito que é o
Diaconato Permanente, destacando que a oração
é o meio muito importante para fortalecer todos
no serviço a que foram chamados.

SEMINÁRIO SOBRE A CF-2019 REÚNE
APROXIMADAMENTE MIL PESSOAS
TEXTO E FOTO PATRÍCIA CABRAL E ÉRICO PENA

Agentes de pastorais, sacerdotes e
religiosas estiveram presentes na noite do

O objetivo do seminário foi apresentar o
texto base da Campanha da Fraternidade 2019
e motivar a todos na participação das políticas
públicas como sinal de fraternidade e na prática
do bem comum. Na primeira noite, Dom Ionilton
apresentou o VER, destacando o que são políticas
públicas, quais os atores sociais, onde precisamos
atuar e de que forma é possível transformar a
sociedade. A segunda noite contou a presença
do Diácono Francisco Lima, secretário executivo
da CNBB – Regional Norte 1, apresentando o
JULGAR, segundo o texto base da CF e após a
explanação foi aberto um espaço para as rodadas
de perguntas para os convidados responderem.
O evento encerrou com o AGIR, realizado na noite

Família; Visita aos doentes da Comunidade Nossa
Senhora Aparecida, seguida de encontro com as
crianças da Catequese de 1ª Eucaristia; após esse
momento, foi a vez de visitar a Comunidade São
Pio, localizada no Conjunto 23 de Setembro e
também a Comunidade São João Batista, no Lago
Azul; e Celebração Eucarística na Comunidade São
Francisco de Assis – BR 174, km 41.

dia 22, com 22 oficinas dos mais diversos temas,
ministradas por profissionais de várias áreas,
a maioria já atuando em alguma pastoral ou
movimento dentro da arquidiocese, sendo elas
ocorridas em quatro lugares: Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), Colégio Santa
Doroteia, na sede da Conferência dos Religiosos do
Brasil (CRB) e Paróquia São Sebastião.
De acordo com Patrícia Cabral, Presidente
do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese
de Manaus, a ideia é a partir desse ano, o AGIR
ser realizado em vários locais, como uma melhor
forma de interagir e ver o que se precisa trabalhar
de modo a ser motivadas ações práticas e se
consiga ter um olhar em cima das principais
problemáticas, como: educação, violência contra a
mulher, criança e adolescentes, entre outras.

3642-123

4
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,

Rua Major Gabriel, 1080

Av. Jacira Reis, 18
loppianopizza
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CONSTITUÍDO NOVO CONSELHO ARQUIDIOCESANO DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAAF
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O arcebispo da Arquidiocese de Manaus,
Dom Sergio Castriani, nomeou novos os
integrantes do Conselho Arquidiocesano de
Administração e Finanças (CAAF), de acordo
com o Cânon 492, do Código de Direito
Canônico, para o período de cinco anos, a partir
do dia 9 de abril de 2019. Conforme o Diretório
Administrativo e Financeiro da Arquidiocese de
Manaus (p.57), o conselho deve ser composto
pelos bispos, leigos e representantes do clero.
Confira os nomeados para o CAAF
nas provisões da Cúria Metropolitana, na
página 3.

PALESTRA SOBRE PRODUÇÃO
TEXTUAL AUXILIA A COMUNICAÇÃO
REALIZADA POR AGENTES DE PASCOM

movimentos, identificando pontos que precisam
ser melhorados na hora de produzir conteúdo
escrito. De acordo com a palestrante Maria
Perpétua, o hábito de ler é muito importante para
que se faça uma boa escrita e também há alguns
aliados que podem ser usados nesse processo
como os dicionários, gramáticas e o Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa, visto que para
produzir um texto coerente, coeso e de leitura
agradável exige esforço e dedicação.

DEDICAÇÃO DO ALTAR E REENVIO DE
MINISTROS NA A.M. SÃO FRANCISCO
DAS CHAGAS

foram reenviados os ministros extraordinários
da Palavra e Eucaristia Sérgio Bruno e Oricelia
Amaral. A celebração Eucarística foi presidida
por Dom José Albuquerque, e concelebrada
pelo pároco Pe. Afonso Amane.
Dom José, destacou em sua homilia
a importância do serviço do ministro
extraordinário como aquele que acolhe, que
visita os enfermos, assim como todos os
cristãos. Lembrou também que Jesus Cristo se
encontra no sacrário, na palavra, na assembleia
que é corpo de Cristo, e sobretudo no altar que
é partilha. O bispo fez a prece de dedicação
do altar e na sequência iniciou os preparativos
do ritual de consagração, que se 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.
Ao final, a comunidade fez memória desde
quando a Igreja celebrou a primeira vez em
1991, e Dom José recordou os primeiros padres
Mário Filip, Cláudio Dalbon e Luiz Giuliane
que fundaram esta Igreja, bem como todos os
missionários da Diocese de Treviso que ajudaram
muito as Igrejas da zona norte da cidade.

PRIMEIRO ENCONTRO CATEQUÉTICO
DA PASTORAL DO SURDO É
REALIZADO EM MANAUS

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO E ADRIANA RIBEIRO
FOTO ÉRICO PENA

“Comunicação e produção textual em
tempos digitais” foi a temática da terceira edição
do evento Di@logando, promovido pela Pastoral
da Comunicação (Pascom) Arquidiocesana na
noite do dia 29 de março de 2019, no auditório
da Fundação Rio Mar, sob a assessoria da
professora Maria Perpétua Pereira, graduada
em Letras/Língua Portuguesa pela Universidade
Federal do Acre (1994) e revisora de textos
técnico-científicos há mais de 19 anos.
Durante o evento foram apresentadas dicas
valiosas sobre o processo de comunicação, os
tipos de linguagem e o que é permitido ou não
para uma produção textual eficaz. Também houve
análise de peças divulgadas nas redes sociais
das paróquias, áreas missionárias, pastorais e
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TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

TEXTO E FOTO KETHLLEN PRESTES

A Igreja Nossa Senhora de Fátima,
pertencente à Área Missionária São Francisco
das Chagas (AMSFC), celebrou no dia 2 de
abril, a bênção do altar, depois da reforma que
a Igreja realizou com apoio dos dizimistas e
doações de fiéis devotos. Neste dia também

“Quem é Jesus?” foi o questionamento
que norteou o primeiro Encontro Catequético
da Pastoral do Surdo, realizado no dia 31 de
março, nas dependências do Seminário São
José, das 9h às 15h. O evento reuniu cerca de
20 deficientes auditivos e intérpretes para
um momento introdutório a respeito do
conhecimento de Jesus, sob a assessoria de
Renan Rodrigues que é intérprete e membro
de apoio da Pastoral do Surdo do Regional

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO

Norte 1 – Amazonas e Roraima, coordenada
pelas surdas Alice Costa e Diana Souza.
Na ocasião, foram feitos vários
questionamentos sobre Jesus e dinâmicas
para melhor assimilação sobre Quem é? Onde
está? A relação Jesus, evangelho e igreja;
o significado de seguir Jesus; Jesus, fonte
carismas para que todos com suas diferenças
e dons possam bem servir a igreja/irmãos,
contribuindo para a unidade. Houve dinâmicas
de grupo, específicas para os dez surdos
presentes assimilarem o conteúdo tratado.
O segundo encontro aconteceu no dia 28 de
abril, no Seminário São José, situado à rua
Maromba – Chapada.

SETOR CENTRO HISTÓRICO
PROMOVE ENCONTRO DE
ESPIRITUALIDADE PARA MINISTROS
EXTRAÓRDINÁRIOS DA COMUNHÃO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO FRANCISCO ALVES

Na manhã do dia 30 de março aconteceu,
no auditório do Centro de Formação Amadeu
Caroni, pertencente ao Santuário São José
– Centro, um encontro de espiritualidade
para os Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão (MESC) do Setor Centro
Histórico, assessorado pelo Monsenhor
José Carlos Sabino, que falou aos presentes
sobre a vocação para o serviço, em especial
no ministério da Sagrada Comunhão; a
importância da oração, da conversão pessoal,
da confissão, da vivência em comunidade e da
formação permanente; e apresentou diversas
orientações sobre o cuidado que se deve ter
ao distribuir a comunhão seja na visita aos
doentes, seja durante a celebração eucarística.
Para Monsenhor Sabino, é extremamente
importante reunir para refletir questões
inerentes ao serviço e exercício do Ministério
Extraordinário da Sagrada Comunhão. “A
comunhão é algo de mais caro que temos na
religião católica e saber lidar com a Eucaristia

é essencial e a gente não pode abrir mão disso.
Assim como todos os encontros que visam a
formação de nossos leigos é sempre muito
importante. Estar aqui presente e dar essa
apoio que é tão necessário e formação nunca
é demais para qualquer pessoa que está aqui
na igreja. A gente tem que conhecer e ter trato
para lidar com as coisas sagradas”, afirmou o
Monsenhor Sabino.

SETOR JUVENTUDE REÚNE JOVENS
PARA REFLETIR SOBRE OS SÍNODOS
DA JUVENTUDE E DA AMAZÔNIA
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia 31 de março, jovens de várias
expressões da Arquidiocese de Manaus reuniramse no Centro de Convivência do Idoso, no bairro
Aparecida, para refletir sobre o Sínodo da
Juventude, realizado em 2018, e as expectativas
para o Sínodo da Amazônia que acontecerá em
outubro de 2019. Foram dois momentos formativos
e no fim da tarde houve o encerramento com uma
missa presidida por Dom Tadeu Canavarros, bispo
referencial para a juventude.
O objetivo do encontro foi envolver a
juventude de Manaus no processo sinodal,
através da participação de diversas expressões
juvenis que estiveram representadas no encontro.
No período da manhã aconteceu uma formação
sobre o Sínodo da Juventude, com dois pontos
centrais: fé e discernimento vocacional. A
temática chamou a atenção dos jovens para a
necessidade de trabalhar a fé. À tarde, jovens
assessores da Rede Eclesial Pan-Amazônica
(Repam) fizeram uma interação sobre o sínodo
da Amazônia que vai acontecer em outubro
de 2019, mas que a preparação já aconteceu
por meio de processos de escuta junto aos que
habitam a Amazônia. Foi destacado o objetivo da
convocação para este sínodo e a necessidade da
juventude estar por dentro dos passos que a Igreja
Católica quer dar na Região, na evangelização
para o povo daqui, com a cultura local.
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GIRO PASTORAL
DIÁCONOS PERMANENTES REALIZAM
ENCONTRO COM DOM SERGIO

MÉTODO DE OVULAÇÃO BILLINGS É
TEMA DE FORMAÇÃO DA PASTORAL
FAMILIAR

as décadas de 1950 e 1960 pelo casal de médicos
australianos John e Evelyn Billings”, comentou
Manoel Ramos, coordenador da Pastoral Familiar.

LÍDERES DA PASTORAL DA PESSOA
IDOSA PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO
PARA FACILITADORES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente de 35 diáconos
permanentes e suas respectivas esposas,
participaram na manhã do dia 7 de abril, do
encontro mensal que faz parte do processo
de formação dos diáconos, realizado, no
Centro de Treinamento Maromba. O evento foi
organizado pela Comissão Arquidiocesana dos
Diáconos (CAD), visando o espírito de unidade,
partilha, confraternização, crescimento e
comunhão diaconal, não só entre os diáconos,
como também entre as famílias e finalizou
com a celebração eucarística presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, e concelebrada pelo Pe.
Fausto Beretta, diretor espiritual dos diáconos.
Segundo o diácono Francisco Pina, o
encontro foi um momento muito especial,
não apenas por contar com a presença de
Dom Sergio, mas também pelo fato de
celebrar a eleição do diácono Francisco Pontes
(Chiquinho) como presidente da Comissão
Nacional dos Diáconos (CND).

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Nos dias 6 e 7 de abril, a Pastoral Familiar
realizou no auditório Mãe Paula, localizado no
Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus
(Cefam), a formação Método de Ovulação Billings
(MOB), tendo como público alvo os agentes
da pastoral familiar, da saúde, da criança e da
juventude. O evento teve como formadoras a Dra.
Maristela Zoboli e a enfermeira Helisa Pereira,
do Centro de Planejamento Natural da Família
(Cenplafam). A metodologia utilizada mostrou
de maneira simples, como se realiza o MOB que
consiste na observação dos sinais de fertilidade,
considerando as características biológicas
individuais de cada mulher.
“O nosso encontro tem como objetivo
despertar e difundir o Método de Ovulação
Billings (MOB), que é um método natural de
planejamento familiar, onde o casal vai decidir o
espaçamento entre cada gravidez e sua eficácia
é comprovada cientificamente. É um método
baseado no ciclo menstrual, desenvolvido entre

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO PASTORAL DA PESSOA IDOSA

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) promoveu
no dia 6 de abril, no Centro de Formação da
Arquidiocese de Manaus (Cefam), durante
a sua reunião mensal, uma capacitação
para facilitadores da qual participou a
sua liderança, com o objetivo de adquirir
conhecimentos que auxiliem na formação
de novos líderes e no serviço de visita
domiciliar aos idosos acompanhados, onde se
realiza escuta, partilha da palavra de Deus e
orientações sobre o cuidado que se deve ter
com as pessoas idosas, em especial as que se
encontram em situação de risco.
“Para nós líderes significa reflexão,
aprendizagem de conhecimentos sólidos e
segurança para o desempenho dos nossos
serviços junto à comunidade”, afirmou Iara Lanza,
coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI).

REGIÕES EPISCOPAIS DA ARQUIDIOCESE REALIZAM ENCONTRO ANUAL COM CATEQUISTAS DE CRISMA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“O Catequista de Crisma como protagonista
da Animação Vocacional” foi o tema do Encontro
Anual dos Catequistas de Crisma, realizado na
manhã do dia 31 de março, nas três regiões
Episcopais da Arquidiocese de Manaus. Na Região
Episcopal N. Sra. dos Navegantes ocorreu na
quadra da Igreja Santa Luzia, Setor Maria Mãe
da Igreja, e o momento formativo contou com a
presença das catequistas e membros da Pastoral
Vocacional, a leiga Esther Chacón e a religiosa Ir.
Andréia Müller, e do seu vigário episcopal, Dom
Tadeu Canavarros, que destacou a necessidade do
catequista ter uma relação de confiança com os
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jovens, seus catequizandos, acompanhando-os
em sua caminhada, além de orientar os presentes
sobre como deve ser a atuação do catequista.
Na Região Episcopal Nossa Senhora dos
Remédios, o encontro aconteceu no auditório
do Pró-Menor Dom Bosco, situado no bairro do
Alvorada 2, e contou com a participação de mais
de 200 catequistas e também do Monsenhor
Sabino Andrade, vigário episcopal da região,
que destacou a importância da catequese para a
formação de agentes de pastoral da Igreja.
Já na Região Episcopal Nossa Senhora
Aparecida, o encontro foi realizado no
salão pastoral da Área Missionária Monte
das Oliveiras, pertencente ao Setor Padre

Rogério. Na abertura do encontro Dom José
Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus e responsável pela Região Episcopal
falou da importância e papel do catequista na
formação cristã dos adolescentes e juventudes.
Ir. Rosiene, da Pastoral Vocacional, destacou a
necessidade de motivações para o chamado as
vocações principalmente à vida consagrada.

PASTORAL DA SAÚDE PROMOVE A 1ª
SEMANA DA SAÚDE NO BAIRRO DA
CHAPADA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de promover a saúde e a
qualidade de vida a comunidade carente da
Paróquia Menino Jesus de Praga, situada no
bairro da Chapada (Setor Parque Dez), a Pastoral
da Saúde realizou no período de 3 a 9 de abril, a
1ª Semana da Saúde, na qual foram oferecidos
diversos serviços de saúde e atendimento médico
básico por meio de profissionais, como psicólogo,
fisioterapeuta, serviço social, odontólogo,
médicos de várias especializações, enfermeiras,
técnicos, para atendimento à Comunidade através
de consultas, solicitação de exames, aferição

de pressão, medição de glicose, pesagem etc.,
contando com o apoio das equipes profissionais
da saúde da SEMSA, FVS e Fundação Alfredo
da Mata. Também houve dicas e orientações
quanto a higiene pessoal e a melhor qualidade
de vida, através de palestras de prevenção de
doenças, atividade física e espiritual, como forma
de aproximar a comunidade dos ensinamentos
fraternos e vivência dos valores cristãos.
De acordo com Rita Avelino, coordenadora
da Pastoral da Saúde no Setor Parque Dez, a
programação da Semana da Pastoral da Saúde
foi repleta de atividades voltadas para envolver
as comunidades (Igreja Menino Jesus, Medalha
Milagrosa e Divina Misericórdia) e seus Núcleos
Adjacentes, desenvolvida em várias etapas,
como: orientação; divulgação; formação;
visita aos enfermos, levando o evangelho
e a Eucaristia aos doentes; atendimento
comunitário e celebração eucarística.

No período de 8 a 11 de abril, foi realizado
no Centro Emaús, em Santarém (PA), o retiro
do Clero com o tema “Presbítero na Amazônia
– vida, missão e entrega”, que contou com a
presença de 45 padres e cinco seminaristas
da Teologia, tendo como formador Dom José
Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus.
O encerramento foi realizado com a Missa
dos Santos Óleos, realizada às 19h30 na Igreja
São Francisco de Assis. “Devido vários padres
morarem e atuarem nos municípios vizinhos,
aproveitamos a ocasião e celebramos a Missa
dos Santos Óleos e da Renovação das Promessas
Sacerdotais”, disse Dom José, que foi convidado
a ser o pregador em virtude da diocese ainda
estar aguardando a chegada do novo bispo.

BISPO AUXILIAR DE MANAUS
PARTICIPA COMO FORMADOR NO
RETIRO DO CLERO EM SANTARÉM
INFORMAÇÕES E FOTOS DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

MAIO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 27

CIDADANIA

CNBB

Economia Popular
Solidária
fortalecendo iniciativas
sociais e ecológicas

MARIA IDETE FERREIRA DE VASCONCELOS – AGENTE DE AÇÃO SOCIAL – CÁRITAS
ALFA DE JESUS MARTINS – ASSESSORIA TÉCNICA – CÁRITAS

A

Cáritas Arquidiocesana, dentre
suas atribuições, busca contribuir
com a sociedade através de suas
ações no cuidado com o ambiente, a partir da perspectiva do “Bem Viver”
tendo com foco central o protagonismo e
a valorização da Pessoa Humana, possibilitando as relações sociais e o fortalecimento dos vínculos, procurando alcançar
os seguintes tripés da Economia Solidária:
Domínio Político, Cultural e Econômico.
Desde 2003 a Cáritas, junto ao Movimento de Economia Solidária, vem fortalecendo as articulações políticas através das
contribuições na criação dos Fóruns Estaduais, Municipais e as Plenárias. Em 2010,
acessou o Fundo Nacional de Solidariedade
através de um projeto para formação e criação do grupo de “Mulheres Bordadeiras” do
Bairro Alfredo Nascimento, hoje conhecidas
como “Mulher Revolução”, que produzem
uniforme escolar. Objetivando fortalecer as
iniciativas coletivas de Economia Solidária
nos grupos e comunidades.
Com o apoio do Projeto Misereor, em
2015, a Cáritas ampliou seu trabalho voltado para a geração de renda fomentando e
fortalecendo os grupos e comunidades, seja
no âmbito urbano ou rural. Hoje acompanha
diretamente os grupos nos seguimentos:

alimentação, artesanatos indígenas e não-indígenas, vestuários, utensílios de cozinha,
velas, partículas, produção de materiais recicláveis (vassoura de garrafa pet e sabão de
reaproveitamento do óleo). Esses projetos,
além do empoderamento dessa demanda
contribuem significativamente para a conservação do meio ambiente ao fazer o reaproveitamento de alguns materiais.
Além da formação, a Cáritas também
articula com as entidades parceiras para a
exposição e comercialização dos produtos;
nas universidades, igrejas, shoppings, centros de convivências, eventos e feira anual
de Economia Solidária local e nacional.

FONTE DADOS E FOTOS DA CÁRITAS ARQUIDIOCESANA, 2019
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CNBB e organizações
Católicas lançam
“Agenda Universidades e
Amazônia 2019-2029”
FONTE CNBB

Grupos de pesquisa, programas acadêmicos, atividades de extensão, ações comunitárias
e inserção de conteúdo de ecologia integral
nos componentes curriculares, estão entre as
atividades da Agenda Universidades e Amazônia 2019-2029 lançada, dia 25 de março, no V
Congresso Nacional de Educação da Associação
Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)
para o ambiente acadêmico (ensino, pesquisa e
extensão). Um projeto que vem sendo desenvolvido em parceria pelas Comissões Episcopais
para a Cultura e a Educação e para a Amazônia
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), o Observatório de Justiça Socioambienal
Luciano Mendes de Almeida (OLMA) e a ANEC
desde a publicação da Encíclica Laudato Si’, do
Papa Francisco em 2015.
A iniciativa propõe alguns objetivos e metas que podem ser cumpridos pelas Instituições
de Ensino Superior (IES), confessionais católicas
ou não pelo país, na formação de uma comunidade universitária, no comprometimento com a
Igreja na Amazônia, através da responsabilidade social com o bioma amazônico.
De acordo com o arcebispo de Montes Claros (MG) e presidente da Comissão Episcopal
para a Cultura e a Educação da CNBB, dom João
Justino de Medeiros, além do principal objetivo
de pautar a temática socioambiental no âmbito
universitário. Essa Agenda quer envolver toda
a comunidade acadêmica, pensando colaboradores, direção e funcionários. “Às vésperas do
sínodo da Amazônia o objetivo é criar espaço
para que em nossas faculdades e universidades
o cuidado com a Casa Comum seja uma referência para os estudos nas mais diferentes graduações, pós-graduações, cursos”, destaca.

Manaus nos

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

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

O roteiro Inclui:

a 18 dias de viagem
a Assistente Lobotur desde o Brasil
a Passagem aérea ida e volta
a Traslados in/out
a Guias locais
a Hotéis de Categoria Primeira

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

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

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

PETISCOS para fazer
NA SUA casa OU NO
SEU COMÉRCIO,
com a qualidade
José Carlos de Oliveira
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CF-2019

ecologia
Políticas públicas para

PATRÍCIA CABRAL COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DE ARTICULAÇÃO DA CF 2019

V

ivemos no berço de uma das maiores biodiversidades do planeta, a Amazônia. E enquanto amazônidas e manauaras que
somos, parece que ainda não nos demos conta disso totalmente. Nesta presença (contexto), temos vozes que se levantam na
proteção deste bioma: a CNBB com a temática da Campanha da Fraternidade de 2019 – “Fraternidade e Políticas Públicas” no qual se discute
políticas públicas para o meio ambiente; o Papa Francisco, na convocação do Sínodo para a Amazônia, com o olhar carinhoso da Santa
Madre Igreja para com os povos tradicionais, em especial os indígenas,
em seus ecossistemas; e a nossa X Assembleia Pastoral Arquidiocesana
(APA) que definiu, como um dos desafios, a criação de uma Comissão
Arquidiocesana de Ecologia e incentiva a criação da Pastoral da Ecologia nas paróquia e áreas missionárias. A motivação dessas vozes reside
no profetismo e proteção da nossa Casa Comum – a Amazônia – que
passa também por um olhar predatório de grandes grupos econômicos,
que já assumem o seu protagonismo nefasto em detrimento do capital
especulativo, e que não geram vida; e de uma política atual do estado
brasileiro que enfraquece as conquistas. Segundo o Papa Francisco, em
sua carta encíclica “Laudato Si” ele nos exorta que é urgente o desafio
de proteger a nossa casa comum (Cf. LS “o meu apelo”, 13) e nos conclama a continuar trabalhando por mudanças radicais, mudanças na
economia, nos estilos de vida, na forma de como tratamos a Mãe Terra.
Neste sentido, urge que o Estado brasileiro possa definir políticas públicas que contemplem uma efetiva proteção deste berçário da ecologia

em nosso País. E aqui vai, um recado em tom de clamor aos congressistas em Brasília, que representam todos os 26 estados da federação e
distrito federal, e aos parlamentares que compõem as câmaras municipais e assembleias legislativas na Amazônia Legal, no sentido de se debruçarem sobre essa temática ambiental que a região demanda, região
essa com dimensões continentais. Não é de hoje que existe um saque
sistemático dos recursos naturais da Amazônia, que acentua a degradação ambiental e fragiliza os povos tradicionais: indígenas, caboclos, ribeirinhos, quilombolas e a população urbana que compõe esse grande
mosaico populacional desta região. “Visto que tudo está intimamente
relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha
em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia
integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais”. (Cf.
Ls IV, 137). Dom Hélder Câmara dizia: “Que responsabilidade a nossa!
Levar para a escuridão do mundo não apenas um candeeiro, uma vela.
Levar a luz de Deus. Levar o próprio Deus”. Sendo assim, é importante
sairmos desta posição de “meros espectadores” que assumimos, seja
consciente ou inconscientemente, pois tal postura se configura como
uma grande zona de conforto dos Amazônidas, que residem e moram
nos grandes centros populacionais da Amazônia Legal. “Se esta geração
não agir, nenhuma geração futura será capaz de reparar os danos que
esta geração causou ao planeta”, disse Seah Mcdonagh, teólogo irlandês (Agenda 2019 do Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB).

“QUE RESPONSABILIDADE A NOSSA! LEVAR
PARA A ESCURIDÃO DO MUNDO NÃO APENAS
UM CANDEEIRO, UMA VELA. LEVAR A LUZ DE
DEUS. LEVAR O PRÓPRIO DEUS”.
Dom Hélder Câmara

PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

TEM
Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas, perfis
telhas, chapas sob medida, telas,
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto
em nossa loja no Distrito Industrial, que
é indústria e comércio, para atender as
grandes e pequenas obras.
Faça-nos uma visita e solicite seu
orçamento conosco!

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