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

ATIVIDADES PASTORAIS

J U N HO 2 0 1 9
1 a2 • 3ª JORNADA DA COMUNICAÇÃO

1 – Sábado, no Auditório Mãe Paula, do Centro de Formação da Arquidiocese
de Manaus (Cefam), das 8h às 18h
2 – Domingo, na Catedral Metropolitana de Manaus, às 7h30
Informações: (92) 99136-7297/ 98457-3333 – Pastoral da Comunicação

1 • I JORNADA PAULINA DE CATEQUESE – MÓDULO 4
Local: Paulinas Livraria – Av. 7 de setembro, 665 – Centro
Horário: 9h às 12h • Informações: (92) 3633-4251 – Paulinas

1 a30 – FESTEJOS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
1 a 22 – PEREGRINAÇÃO DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA NAS
COMUNIDADES • 23 – CARREATA, às 9h
27 a 28 – TRÍDUO DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, às 19h
30 – PROCISSÃO DA PADROEIRA, às 18h
Local: Rua Rosa Resende, 820 – Morro da Liberdade
Informações: (92) 3629-2363

2 • FESTEJO EM HONRA AO DIVINO ESPÍRITO

Local: Comunidade Santa Teresinha – Rua São Francisco, s/n, Coroado 3
Horário: 17h • Informações: (92) 3644-3505

15 • SACRAMENTO SELADO POR DEUS...
SENDO UM SÓ CORAÇÃO

Assessoria: Padre Charles Cunha e Padre Amarildo Luciano
Local: Pró-Menor Dom Bosco – Rua João Paulo I, 2 – Alvorada 2
Horário: 17h30 • Informações: (92) 99505-0139/ 99119-7742 – Pastoral
Familiar – Setor Pós-Matrimônio

19 a28 • FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

19 a 27 – NOVENÁRIO • 28 – ALVORADA, PROCISSÃO E MISSA – início às 5h30
MISSA, às 12h e 19h • ARRAIAL, às 20h
Local: Rua Ferreira Pena,1285 – Centro • Informações: (92) 3234-6752

24 • FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA 2019
ALVORADA COM QUEIMA DE FOGOS, às 6h
CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA, às 7h
PROCISSÃO E MISSA, às 17h
Local: Av. Rio Madeira, 334 – Centro – Iranduba-AM
Informações: (92) 3023-0776

17 A 27 • FESTEJOS DE N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO –
EDUCANDOS – NOVERÁRIO, PROCISSÃO E MISSA

3 a7 • CURSO INTENSIVO DE TEOLOGIA PAULINA

Local: Rua Inocêncio de Araújo, 44 – Educandos
Horário: 17h
Informações: (92) 3624-6401

8 • FESTEJOS DE N. SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS

27 • FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO
SOCORRO – BALBINA

Local: CEFAM – Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Horário: 7h30 às 12h / 19h às 21h • Informações: (92) 3642-7297/ 3642-2228
PROCISSÃO, às 18h • MISSA, às 19h
Local: Rua Washington Luiz, 55 – Conj. Dom Pedro I
Informações: (92) 3656-5445 / (92) 99380-5445

8 a23 • FESTEJOS DE N. SRA. CONSOLADORA DOS AFLITOS
NOVENA, CARREATA, PROCISSÃO E MISSA
Local: Rua do Cruzeiro, 20 – Betânia
Horário: 19h • Informações: (92) 3085-9937

9 • PENTECOSTES 2019

Local: Centro de Convenções – Sambódromo
Horário: 15h – Acolhida e 17h – Missa
Informações: (92) 3212-9029 – Coordenação de Pastoral

12 • FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO
Local: Av. Coronel Jorge Teixeira, 6394 – Ponta Negra
Horário: 17h • Informações: (92) 3302-2114

13 • FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO

PROCISSÃO E MISSA
Horário: 17h • Local: Rua Padre Francisco, 350 – Santo Antônio
Informações: (92) 99491-2517

Local: Avenida Rio Negro, s/n., Distrito de Balbina– Presidente Figueiredo
– AM 240
Horário: 17h
Informações: (92) 99172-0406

27 • FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO
SOCORRO- CAREIRO
Local: Praça da Liberdade, s/n – Centro – Careiro da Várzea
Horário: 17h
Informações: (92) 98420-6538 / (92) 99377-3376

29 • FESTEJOS DE SÃO PEDRO – RIO PRETO DA EVA
PROCISSÃO FLUVIAL, às 17h30
MISSA, às 19h
Local: Rua Gov. Pedro Bacelar, 10 – Centro – Rio Preto da Eva
Informações: (92) 3011-1131

29 • FESTEJOS DE SÃO PEDRO

Local: Rua Coronel Ferreira de Araújo (esquina com Rua Benjamin Constant)
s/n – Petrópolis
Horário: 17h • Informações: (92) 3611-3201

MENSAGEM DO ARCEBISPO

C

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

aros leitores e leitoras
No mês que estamos começando temos duas grandes celebrações que dão testemunho da nossa comunhão em Jesus: Pentecostes e Corpus Christi. Em Pentecostes fica evidente o mistério
da Igreja, fruto da ação do Espírito Santo que, na pluralidade das
formas de pertença, faz de nós um só povo reunido para celebrar
o memorial da salvação. Todos os dias isto acontece quando os
cristãos se juntam para rezar e sobretudo para celebrar a Eucaristia. É sempre Pentecostes quando no domingo, o dia do Senhor, a
comunidade se encontra para dar testemunho da sua fé.
A Eucaristia, que é Mistério de Comunhão, é também
presença e sinal da Páscoa de Jesus. Por desígnios insondáveis
de Deus, quis permanecer entre nós sob a forma de pão e vinho. Uma presença frágil, fácil de ser profanada, totalmente
entregue nas mãos humanas. Nossa fé católica se caracteriza
por ser uma fé na Eucaristia, dom maior de Deus para a humanidade. Somos desafiados a desenvolver na nossa vida uma
espiritualidade eucarística. Muitas vezes escutei e li gente de
fora dizendo que a Igreja da nossa região é de muita reza e
pouca missa. Isto preocupa a Igreja e no processo de escuta
para o Sínodo da Amazônia as pessoas, de forma unanime,
colocaram este desafio para a Igreja. Como fazer com que todos aqueles que professam a fé católica tenham acesso à Eucaristia. E eu diria também ao sacramento da reconciliação e
a unção dos enfermos. Isto não quer dizer que o Povo de Deus
vive sem a Eucaristia. Os sacerdotes desta região sempre foram muito zelosos em fazer visitas pastorais às comunidades
ribeirinhas para que o povo pudesse se desobrigar do preceito
de comungar ao menos uma vez por ano na Páscoa.
O importante é que se encontra no meio do povo cristão,
gente que vive eucaristicamente. Em primeiro lugar tendo
uma profunda gratidão no coração e reconhecendo que tudo
vem de Deus. Nas comunidades ribeirinhas a partilha de bens
faz parte da vida. Partilhar o peixe, a caça, o açaí, os remédios,
as coisas da cidade, como o pão, e ser solidário nas muitas horas

de dor é quase natural para quem vive no meio da floresta com
o mínimo possível. É também eucarístico o que muitos fazem
vivendo a serviço da família e da comunidade. Há centenas de
comunidades que se reúnem no dia do Senhor e aí proclamam
a Palavra e rezam pela humanidade, tornando presente, de alguma forma, o Mistério Pascal, por que Jesus prometeu estar
presente onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome.
Este mês temos a semana do migrante e o dia do migrante. O fenômeno das migrações é tão antigo quanto a vida humana na terra. Os seres humanos migram pelas mais diversas
razões; para resolver problemas demográficos, econômicos,
religiosos, situações de conflito e até por espírito de aventura.
O problema é que os migrantes chegam onde já existe uma
sociedade organizada com sua cultura e que, na chegada de
gente estranha, se sente ameaçada. Todo migrante incomoda.
É alguém que veio sem ser convidado. Esquecemos que todos
somos migrantes ou filhos e netos de migrantes. Em Manaus,
fizemos a experiência de receber um grande número de migrantes haitianos. A Igreja deu um show de hospitalidade que
foi elogiado até pelo Papa. Agora estamos vivendo o drama dos
venezuelanos que se dirigem até aqui na esperança de arrumar algum emprego que os possibilite viver com dignidade. A
Cáritas tem se ocupado de um grande número deles, mas também paróquias, áreas missionarias e até famílias tem acolhido
venezuelanos, vivendo assim concretamente a solidariedade.
Mas não só estes migrantes que são atendidos pela Pastoral
dos Migrantes. Temos gente de todos os continentes que chegam a Manaus, sem contar os que vêm do interior do estado do
Amazonas e do Pará, e que também precisam de acolhimento.
Temos necessidade de termos o coração para compadecer-nos destes nossos irmãos e abrir as nossas portas
para que possam entrar na nossa casa, nas nossas Igrejas,
nas nossas escolas. Precisamos de gente que tenha o coração semelhante ao Coração de Jesus. Junho é o seu mês.
Contemplemos o seu amor e o imitemos.

Este mês temos
a semana do
migrante e o dia
do migrante. O
fenômeno das
migrações é tão
antigo quanto a
vida humana na
terra.
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EDITORIAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

G

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Neste edição do mês de junho,
nossa Igreja de Manaus convida a todos os leitores a sentir com
o coração a realidade da migração, especialmente aqui, perto de
nós, no dia a dia da nossa cidade. O rosto do outro é um apelo a sair do
trono da indiferença do eu. Ainda vive na memória, a mobilização da
nossa Igreja Católica reunida em Manaus em prol do acolhimento dos
nossos irmãos haitianos que diariamente chegavam em nossa cidade
num período em que o Haiti foi arrasado por catástrofes naturais deixando o país mergulhado numa grande crise econômica. E aqui com a mão
estendida, especialmente da Igreja, esse povo refaz a sua vida, através
do labor das próprias mãos. Nossa cidade segue, nos últimos anos, outro
desafio: continuar sendo praticamente, a única samaritana para acolher
os irmãos venezuelanos. São indígenas que chegaram, entre eles idosos
e crianças, mendicantes em nossas avenidas a chamar nossa atenção
para o que está acontecendo no país vizinho. Uma ditadura geradora
de empobrecidos, promotora de uma grande diáspora de um povo que
sai do seu país à procura da sobrevivência. Também chegam em nossa
cidade os saídos de áreas urbanas da Venezuela. Muitos, num primeiro
momento, acompanhados apenas de esperança no coração, ficam numa
área próxima à rodoviária de Manaus. É uma cena impressionante. E que
diante da indiferença do poder público, parece já compor a paisagem urbana de Manaus. O que fazer frente a esse novo desafio da migração dos
venezuelanos? A Igreja através da Cáritas e outras expressões eclesiais
tem respondido ao chamado que a presença desses irmãos com extrema
vulnerabilidade social nos fazem. Não podemos ficar indiferentes a esse
drama humano que esta aí e não pode ser ignorado.
Que a nossa Igreja Católica sempre sensível a essa realidade dos migrantes continue sendo essa mão estendida, geradora de esperança para
aqueles que deixaram sua pátria a procura de dias melhores na vida. 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 vida digna para todos. Uma ótima leitura para você e que
Nossa Mãe, Imaculada Conceição interceda sempre por nós.

O rosto do outro
é um apelo a
sair do trono da
indiferença do eu.
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ACOLHER OS IMIGRANTES:
UMA DECISÃO EVANGÉLICA

A

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

identificação de Jesus com a fileira dos marginalizados, em Mateus 25, torna-se para os
cristãos um imperativo evangélico: todas as
vezes que realizar alguma coisa aos pequeninos é a mim que o fizestes (Cf Mt 25,40 ). Jesus dá nome às categorias sociais que viviam
excluídas pelo Império Romano e rejeitadas
pelos religiosos do seu tempo: tem fome, sede,
doentes, estrangeiros, na prisão e sem roupa.
Estas pessoas eram consideradas totalmente impuras. São pessoas em situação de
extrema pobreza, que não têm mais forças para
lutar, pois suas mentes estavam conformadas
com sua realidade de submissão, introjetadas
pelas lideranças religiosas e políticas da época
que os deixavam cegos e paralíticos param reagir. Jesus se identifica com estas pessoas, formando com elas um único corpo: o que fizerem
a elas estão fazendo a mim (CfMt 25,40).
De qualquer modo, cuidar com amor das
pessoas, especialmente dos pobres, é critério
para salvação eterna (Cf Mt 25, 46).
Hoje a fileira dos marginalizados cresceu e
aumentou para números alarmantes. Destaca-se o grupo dos imigrantes venezuelanos que
entram no Brasil, fugindo do regime ditatorial
do governo da Venezuela que não oferece nem
comida para seu povo. Por isso, não há outro
caminho a não ser migrar para região cada vez
mais longe de sua casa em busca de comida.
O fluxo de pessoas da Venezuela é muito
grande, tanto em Roraima como em Manaus.
Mas existem também muitas pessoas volun-
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tárias ajudando e colaborando para que o sofrimento humano seja amenizado, acolhendo
afetivamente as famílias que entram no Brasil.
Apesar da ajuda humanitária da Igreja Católica e outros grupos que também
acolhem os migrantes, mesmo assim não é
suficiente, pois o número de pessoas desabrigadas que estão morando em barracas ou
pedindo nas principais avenidas da cidade de
Manaus continua crescendo.
O risco de se tornarem pedintes, vítimas
do tráfico ou cair na prostituição é muito
grande. Sabe-se que existem venezuelanos
obrigados a vender drogas para traficantes
na Praça da Saudade, em Manaus. Então,
não sabemos até quando vai durar esta dura
realidade na Venezuela. Talvez permaneça
por anos! De qualquer modo, o Evangelho de
Jesus nos impele a realizar a caridade com os
migrantes. Não se pode ficar assistindo famílias com crianças nas ruas pedindo comida e
não fazer nada.
Talvez as paróquias, áreas missionárias,
pastorais e movimentos que ainda não acolheram os imigrantes venezuelanos, possam
tomar a decisão de fazer esta experiência
evangélica: “todas as vezes que vocês fizeram
isso a um dos menores de meus irmãos, foi a
mim que o fizeram”. (Mt 25,39)

Papa ao PIME: retomar com
novo impulso a transformação
missionária da vida e da pastoral
CIDADE DO VATICANO

O Papa Francisco recebeu em audiência no dia 20 de maio, na Sala do Consistório, no Vaticano, os participantes do
Capítulo Geral do Pontifício Instituto das
Missões Exteriores (PIME).
O Santo Padre deu graças a Deus pelo
longo caminho percorrido pelo organismo
eclesial em seus quase 170 anos de fundação, ocorrida em Milão, na Itália, como
Seminário das Missões Exteriores.
Francisco recordou Dom Angelo Ramazzotti, na época Bispo de Pavia, fundador do
PIME. “Ele acolheu o desejo do Papa Pio IX e
teve a ideia de envolver na fundação os bispos da Lombardia, com base no princípio da
corresponsabilidade de todas as dioceses, na
difusão do Evangelho aos povos que ainda
não conhecem Jesus Cristo”, frisou o Pontífice. Era uma novidade para aquele tempo,
pois até àquele momento, o apostolado
missionário estava totalmente nas mãos das
Ordens e Congregações religiosas.
O Papa sublinhou que o PIME está procurando, na medida do possível, colocar a
missão no centro, pois esta foi a urgência
missionária que fundou o Instituto e continua a moldá-lo.
“Vocês estão convencidos disso e escolheram as palavras de São Paulo ‘Ai de
mim se eu não pregar o Evangelho’, como
guia e inspiração.” Segundo o Pontífice, à
luz dessas palavras, o organismo trabalhou
“para compreender novamente a missão ad
gentes; reafirmar a primazia da única vocação missionária tanto para os leigos quanto
para os sacerdotes, escolher os âmbitos
da missão, definir a animação vocacional
como atividade missionária, verificar o seu
ser comunidade e repensar a organização
do PIME de hoje e de amanhã”.

LITURGIA

O
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

A acolhida do Migrante na Liturgia
Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, conjuga quatro verbos (acolher, proteger, promover e integrar) para dar uma resposta comum
e articulada para o desafio dos migrantes e refugiados. São
pessoas atribuladas por perseguições, catástrofes naturais,
pobreza e miséria que os expulsam de suas terras, culturas
e famílias.
Como acolher? A acolhida antes de ser uma tarefa é uma
atitude que brota do coração. Somos chamados a ser pessoas
de Acolhida nas condições normais da nossa vida, a partir
daquilo que somos e daquilo que fazemos.
A atitude da acolhida sempre esteve presente nos ensinamentos de Jesus e nas primeiras comunidades. A melhor
maneira de descobrirmos isso é o contato com os textos bíblicos. A palavra de Deus ilumina nossos passos e a palavra
da Igreja também orienta, com abertura e sensibilidade seguindo o princípio da liberdade cristã. Essa atitude está alicerçada no respeito e realiza-se mediante o diálogo aberto,
que valoriza a experiência do outro e o ajuda na sua busca,
sem julgar, sem condenar, nem impor.
A forma de atuação da Igreja junto aos migrantes é através das pastorais, fundamentadas nos princípios do Evangelho e das comunidades dos primeiros cristãos. A Igreja como
instrumento da construção do Reino de Deus que se constitui
de pessoas, de raças, religião e culturas diferentes deve privilegiar o espírito de acolhida. Por falar nisso, como acolhemos
os migrantes em nossas celebrações? Que atuação eles têm?
Sabemos que existem grupos de migrantes em diferentes pontos de nossa cidade; sabemos que em alguns lugares

eles celebram em sua própria língua, com suas danças, de
acordo com sua cultura etc. Mas, quando eles vêm para as
nossas comunidades, ainda não sabemos como acolhê-los,
como dar espaço para que eles participem ativamente.
Temos consciência que ainda há preconceitos por parte de
muitos agentes que, por falta de conhecimento da cultura e
da expressão de fé do outro, por medo do “novo” acabam se
distanciando, isolando e ficando indiferente à realidade do
migrante que acaba se sentido excluído dos nossos espaços
celebrativos.
Existem também boas e louváveis iniciativas de acolhida; equipes de liturgia que promovem a participação e
integração de pessoas de outras culturas nas celebrações da
comunidade, seja na proclamação da Palavra, nas preces,
em outras ações rituais. Precisamos nos conscientizar de que
nossa liturgia precisa ser mais acolhedora e que acolher é
cuidar. Cuidar é trazer para dentro, dar proteção, liberdade,
sentido mais profundo e atingir a essência da pessoa. Essa
atitude desconhece preconceitos e acomodação. Provoca a
atitude mais completa que o amor requer. Também significa amar. E amar com os sentimentos de Jesus é um exercício
constante. Acolher nos coloca no caminho da conversão. É
integrar, é dividir, para assim, multiplicar.
Com boas práticas de integração iremos construindo um
mundo mais fraterno e solidário, uma cidadania universal que,
respeitando as identidades culturais e nacionais, forjará uma
família humana mais unida, pacífica e acolhedora. Que Jesus,
o migrante do céu e o peregrino de todas as estradas, abençoe
e proteja nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JUNHO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

1

S. Justino
At 18,23-28
Sl 46(47), 2-3.8-10 (R/.8a ou
Aleluia 3x) • Jo 16,23b-28

2

ASCENSÃO DO SENHOR
At 1,1-11 • Sl 46(47),2-3.6-9 (R/.6)
Ef 1,17-23 ou Hb 9,24-28; 10,19-23
Lc 24,46-53

9

PENTECOSTES
At 2,1-11 • Sl 103(104),
1ab.24ac.29bc-30.31.34 (R/. cf. 30)
1Cor 12,3b-7.12-13 • Jo 20,19-23
SANTÍSSIMA TRINDADE
Pr 8,22-31
Sl 8,4-9 (R/. 2a)
Rm 5,1-5 • Jo 16,12-15

12º COMUM
Zc 12,10-11;13,1
Sl 62(63),2-6.8-9 (R/. 2ce)
Gl 3,26-29 • Lc 9,18-24

16
23

S. Carlos Lwanga e comps.
At 19,1-8
Sl 67(68),2-ac.6-7ab(R/. 33a)
Jo 16,29-33
2Cor 1,1-7
Sl 33(34),2-9 (R/. 9a)
Mt 5,1-1
2Cor 6,1-10
Sl 97(98),1-4 (R/. 2a)
Mt 5,38-42

3
10
17
24

Natividade de S. João Batista
Is 49,1-6
Sl 138(139),1-3.13-15 (R/.14a) • At
13,22-26 • Lc 1,57-66.80

4

At 20,17-27
Sl 67(68),10-11.20-21 (R/.33a ou
Aleluia 3x)
Jo 17,1-11a

11

S. Barnabé
Apóstolo
At 11,21b-26; 13,1-3
Sl 97(98),1-6 (R/. 2b) • Mt 10,7-13
2Cor 8,1-9
Sl 145(146),2.5-9a
(R/. 1)
Mt 5,43-48
Gn 13,2.5-18
Sl 14(15),2-4ab.5
(R/. 1b)
Mt 7,6.12-14

18
25

5

S. Bonifácio Bispo e mártir
At 20,28-38
Sl 67(68),29-30.33-34.35-36 (R/.
33a) • Jo 17,11b-19
2Cor 3,4-11
Sl 98(99),5-9 (R/. cf. 9c)
Mt 5,17-19
S. Romualdo
2Cor 9,6-11
Sl 111(112), 1-4.9
(R/. 1a) • Mt 6,1-6. 16-18
Gn 15,1-12.17-18
Sl 104 (105),1-4.6-9
(R/. cf. 8a)
Mt 7,15-20

12
19
26

6

S. Norberto
At 22,30;23,6-11
Sl 15(16),1-2a.5.7-11
(R/. 1 ou Aleluia 3x) • Jo 17,20-26
S. Antônio De Pádua
2Cor 3,15-4,1.3-6
Sl 84(85),9ab-14
(R/. cf. 10b) • Mt 5,20-26
CORPO E SANGUE DE CRISTO
Gn 14,18-20
Sl 109(110), 1-4 (R/. 4bc)
1Cor 11,23-26 • Lc 9,11b-17
S. Cirilo de Alexandria
Gn 16,1-12.15-16
Sl 105 (106),1-4a.4b-5
(R/. 1a) • Mt 7,21-29

13
20
27

At 25,13b-21
Sl 102(103),1-2.11-12.19-20ab
(R/. 19a)
Jo 21,15-19
2Cor 4,7-15
Sl 115(116B),10-11.15-18
(R/. 17a)
Mt 5,27-32
S. Luís Gonzaga
2Cor 11,18.21b-30
Sl 33(34),2-7
(R/. cf. 18b) • Mt 6,19-23
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Ez 34,11-16
Sl 22(23),1-6 (R/. 1)
Rm 5,5b-11• Lc 15,3-7

7

14
21
28

8

S. Efrém
At 28,16-20.30-31
Sl 10(11),4.5.7 (R/. cf. 7b ou
Alelulia 3x) • Jo 21,20-25
S. Maria no Sábado
2Cor 5,14-21
Sl 102(103),1-4.8-9.11-12
(R/. 8a) • Mt 5,33-37

15
22

S. Paulino de Nola
Ss. João Fisher e Tomás More
2Cor 12,1-10
Sl 33(34),8-13 (R/. 9a) • Mt 6,24-34
Imaculado Coração de Maria
Is 61,9-11
(Sl) 1Sm 2,1.4-8
(R/. cf. 1a) • Lc 2,41-51

29

30

S. Pedro e S. Paulo,
Apóstolos
At 12,1-11• Sl 33(34),2-9 (R/. 5)
2Tm 4,6-8.17-18 • Mt 16,13-19
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família

IMIGRAÇÃO DE FAMÍLIAS EM MANAUS

Uma realidade
IR. DINAR XAVIER E IR. ARCEOLIDIA SOUZA IRMÃS MISSIONÁRIAS SCALABRINIANAS

enfrentados, sobretudo na região de fronteira. Entre estes um
número considerável de mulheres grávidas e com criança,
marido ou esposa sozinha ou nenhuma família, aguardando
simultaneamente reunir a família e começar uma nova vida.
Outro caso são anciãos que também sonham em continuar a sua vida longe do país, devido a ausência de política
assistencial de seu país que garanta a sua permanência.
Portanto, enfrentam os desafios na inserção no mercado de
trabalho; devido à idade, sentem-se inseguros sem as condições mínimas, a fim de garantir autonomia e gerenciar a
própria vida.
Entre os quais registra-se, com a menor demanda, os
casais de adultos que atravessam com grande perigo, esperançosos de que poderão passar seus últimos dias de vida
em condições fabulosas; todos os dias buscam trabalho e
um teto para viver. E jovens que sonham com um crescimento em um país onde podem ter um futuro melhor, uma
estabilidade econômica.
Este é o caso de muitos jovens que um dia tomam suas
maletas e o caminho com o desejo de estudos, trabalho,
cursar uma faculdade, ter um bom emprego e constituir
família, isto reflete nas juventudes de diversas nacionalidades, que passam ou continuam na cidade de Manaus.
Constantemente buscam a melhoria de vida, mas
afirmam que, apesar das condições de vida que adotaram, expressam que podem comer aqui todos os dias. As
famílias colombianas, peruanas, venezuelanas, haitianas
rezam a cada dia, expressando sua fé na esperança de dias
melhores e agradecem aos irmãos brasileiros por dar-lhes
uma mão amiga nestes tempos difíceis.

Estima-se que
cerca de 16 mil
solicitantes
de refúgio
venezuelano
já passou
em Manaus,
segundo a Polícia
Federal, cresce
consideravelmente
a chegada
imigrante.

Etty Hillesum

A lista de Bergoglio

Sobreviveu a Auschwitz

Humanidade enraizada em Deus Os que foram salvos por Francisco Liliana Segre, uma das últimas
Frei Michael Davide
durante a ditadura
testemunhas da Shoah
Nello Scavo
Emanuela Zuccalà

Cód. 529907

Cód. 528293

Mártir do nazismo
A história do teólogo
e pastor luterano,
membro da resistência
alemã antinazista,
que voltou à Alemanha
para ficar junto de seus
fiéis, mesmo
sabendo que pagaria
por isso com a vida.

Cód. 527378

Dietrich Bonhoeffer –

Cód. 524964

Histórias de vida que você precisa conhecer
Cód. 532592

Cód. 532681

A imigração é uma característica histórica e distintiva
na América Latina, devido a grandes fatores internacionais,
políticos, econômicos, sociais e nos últimos anos aumentou
consideravelmente o fenômeno da mobilidade humana.
No Brasil, observa-se a crescente chegada de famílias
de configurações e cultura diferenciada, que vivem nas
ruas e bairros devido às razões que passam seus países de
origem. São obrigadas a abandonar suas casas e vidas, na
oportunidade de empreender uma viagem em busca da
sobrevivência e de uma nova oportunidade.
Perguntemos: Qual é a realidade destas famílias
imigrantes aqui em Manaus? O que sabemos sobre seus
sonhos, planos para o futuro? Seus medos e temores mediante uma nova terra que os acolhem sem poder suprir
suas mais básicas necessidades?
No entanto, vê-se esta realidade cotidianamente na
capital amazonense e em sua maioria são venezuelanos
obrigados a fugir da crise que seu país atravessa, e vêm refugiar-se no Brasil. Como "nem tudo que reluz é ouro", nem
todo brasileiro se encaixa na reputação de pessoa hospitaleira e solidária.
"Há discriminação, preconceito e até violência psicológica, que também caracteriza a xenofobia em Manaus, na
busca de aliviar esse sofrimento e até evitar essas expressões", afirma o coordenador do Projeto Refugiados e Refugiados em Manaus.
Estima-se que cerca de 16 mil solicitantes de refúgio venezuelano já passou em Manaus, segundo a Polícia Federal,
cresce; consideravelmente a chegada imigrante. Consta-se
no decorrer do processo de saída que são muitos os desafios

O meu nome
é Meriam

Condenada à morte
por ser cristã
Antonella Napoli

O preço a pagar

Por me tornar cristão
Joseph Fadelle

Paulinas Livraria: Av. Sete de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM | Tel. (92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99972-2142 | promomanaus@paulinas.com.br | www.paulinas.com.br
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REPORTAGEM

Migracão forcada
coloca crianças e adolescentes
na rota do trabalho infantil
TEXTO E FOTOS BRUNO ELANDER E GECILENE SALES – RÁDIO RIO MAR

N

o final de 2016, o Amazonas se tornou rota e destino de imigrantes venezuelanos. Primeiro foram os indígenas Warao. Até maio
de 2017 já eram mais de 350 em Manaus. Em 2018 começaram a
chegar os refugiados não indígenas, em busca de comida e dignidade, diante da grave crise econômica e política na Venezuela. Na busca por
sustento, muitos deles usam crianças e adolescentes para mendicância e
trabalho infantil.
É comum ver nos semáforos, calçadas, cruzamentos e portas de bancos, imigrantes com crianças para pedir dinheiro ou vender produtos.
Na alça de acesso da Avenida das Torres, zona Norte de Manaus, por
exemplo, as crianças menores brincam na sombra das árvores, enquanto as
maiores ajudam os pais a vender água, balas e pano. A venezuelana Delvalle
Herrera, 50, é uma delas. Está em Manaus há pouco mais de quatro meses, e
trouxe duas filhas: uma 10 e outra de 12, que inclusive vende balas. Herrera
afirma que não tem onde deixar as crianças e, por isso, precisa levá-las para as
ruas, onde consegue dinheiro para comprar comida e pagar o aluguel.
“Não tenho onde deixar as crianças, elas não estão na escola, então
as trago comigo para ajudar nas vendas. Precisamos pagar o aluguel e há
muita demora para conseguir tirar a carteira de trabalho no Brasil”, justifica.
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A refugiada Nilda Martinez, 44, também relata a mesma situação.
Aliás, divide o mesmo pedaço de papelão colocado no chão sujo do canteiro
central da Avenida, no qual passa o dia sentada com o filho de 9 anos, pedido ajuda de quem passa e vendendo “os caramelos”.
Segundo a gerente de migração, refúgio, enfrentamento ao tráfico de
pessoas e trabalho escravo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Maria José, no caso dos imigrantes indígenas
Warao, as mulheres relatam que levam crianças para praticar a mendicância porque conseguem arrecadar mais. “Com as crianças elas arrecadavam
em torno de R$ 250 por dia. Sem elas, era pouquíssimo, R$ 40. A maioria
destas pessoas não está em situação de rua, elas estão em abrigos ou imóveis alugados, mas levam as crianças para os semáforos”, afirmou, ao citar
que já há registro de brasileiros que imitam a prática dos venezuelanos e se
passam por imigrantes nas ruas de Manaus.
A gerente de migração da Sejusc não soube precisar, mas informou que houve,
inclusive, mortes de crianças pela insalubridade em que viviam. “Na Venezuela a
saúde é precária , não há um sistema de vacinação eficaz que proteja essas crianças. Quando chegam ao Brasil enfrentam sol e chuva nas esquinas para conseguir
dinheiro; ficam expostas e muitas pagam com a própria vida”, lamentou.

Legislação Brasileira

Conscientização
Segundo o procurador do Trabalho Marcos Gomes Cutrim, o Ministério Público do Trabalho (MPT-AM/RR),
recebeu denúncias de trabalho infantil praticado por crianças imigrantes e
acionou a rede de proteção. “A rede de
proteção, os órgãos das Secretarias de
Estado e do Município que lidam com
a matéria migratória e o combate ao
trabalho infantil pretendem realizar
operações em Manaus nos meses de
maio, junho e julho, de modo a conscientizar a sociedade sobre o tema e
retirar as crianças dessa situação de
vulnerabilidade, além de promover
políticas públicas adequadas às famílias imigrantes”, afirmou.
A primeira destas ações foi no dia
2 de maio, para sensibilizar a população de venezuelanos não indígenas e
indígenas a evitar que crianças e adolescentes realizem trabalho infantil
ou a mendicância nas ruas de Manaus.
Ao todo, 43 famílias de venezuelanos
não indígenas foram abordadas.
A Cáritas Arquidiocesana de Manaus também trabalha na conscientização sobre a problemática. Segundo a
coordenadora do projeto de imigração,
Janaína Paiva, as rodas de conversas
são a principal ferramenta de combate.
“Nós temos as oficinas, com palestras
sobre essa temática, para mostrar que
no Brasil não é permitido a criança trabalhar. Também mostramos o Estatuto
da Criança e do Adolescente. A gente
tem feito a nossa parte, inclusive com

orientações sobre como fazer denúncia,
caso haja exploração”, disse Paiva.
A gerente de migração da Sejusc,
Maria José, afirmou que quase três mil
imigrantes venezuelanos estão matriculados nas escolas da rede pública estadual e municipal. Segundo a secretária
municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio,
1,3 mil deles estão na rede municipal de
ensino.
O assistente de soluções duradouras do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados em Manaus
(ACNUR), Lucas Nascimento, afirma que
o trabalho da Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio da Acnur, é de
identificação e referenciamento, por
meio da sociedade civil, para a rede de
proteção social. “Nosso principal parceiro é o Instituto Humana, que trabalha
nesse apoio a refugiados e também nos
casos de exploração do trabalho infantil”, afirmou Nascimento.

T

O trabalho infantil no núcleo familiar, na maioria das
vezes, é apenas uma das violações de direitos, segundo a
gerente do Programa de Erradicação Do Trabalho Infantil
(Peti), Márcia Cristina Matos. “Isso é acarretado por diversos outros fatores como a baixa renda. Quando falamos de
imigrantes, temos que saber que é outra cultura e outras
leis. Mas quando entram em território brasileiro, eles ficam
submetidos à nossa legislação. No brasil, o trabalho infantil
é crime, pois se trata de violação de direitos”, citou Matos.
No Brasil, a prática é proibida pela Lei 8.069/1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Não é permitida
qualquer forma de trabalho até os 13 anos, sendo permitido, apenas na forma de aprendiz, a partir dos 14 anos, ou
com restrições a atividade noturna, insalubre e perigosa, no
caso de carteira assinada para jovens com 16 e 17 anos.
Conforme a legislação, as crianças flagradas em situação
de vulnerabilidade, por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado, e ainda por falta ou abuso dos pais ou responsável,
devem receber medidas de proteção, inclusive com colocação
em família substituta ou em acolhimento institucional.
Nesse contexto, o auditor fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas (SRTE-AM), Emerson Costa disse que um mapeamento
está sendo feito para identificar quais famílias têm usado
crianças em semáforos e vendas. “É para saber quem são
essas famílias e qual é a situação delas. Inclusive, a partir
das famílias que estão nas sinaleiras, nós conseguimos
identificar situações de trabalho doméstico infantil, pois
os pais estão pedindo dinheiro nas ruas e as crianças estão
trabalhando em casa”, exemplificou.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou ter recebido, através do Disque-Denúncia 181, nove
registros de exploração do trabalho infantil, no ano passado, e dois neste ano.
Outros canais de denúncias são o 0800-092-1407, 0800092-6644 e o 92 3632-0554 da Semasc, do Disque Direitos
Humanos e da Sejusc, respectivamente.

Convenções Internacionais

rês convenções internacionais definem
as fronteiras jurídicas do trabalho infantil
às bases para ações nacionais e internacionais de combate: Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança (CRC), a
Convenção nº 182 e a Convenção nº 138 da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) – que
inclusive estipula a idade mínima de 15 anos
para admissão ao trabalho.

Em 1989, a Assembleia Geral da ONU aprovou
o texto da Convenção Internacional dos Direitos da
Criança, que especifica o direito da criança de ser protegida contra a exploração econômica e de trabalho
perigoso, além da abstenção de qualquer pessoa com
menos de 15 anos para as forças armadas.
Já a Convenção 182, da OIT, aprovada em 1999,
é sobre a proibição das piores formas de trabalho
infantil e ação imediata para sua eliminação.
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VIDA E FÉ

Fiorella e
Rita Castro
Monnin
Perseverança e fé na
providência divina
Por Ana Paula Lourenço

H

á 1 ano e 3 meses no Brasil, Fiorella Castro
Monnin e sua mãe Rita Castro Monnin, são
migrantes que saíram da Venezuela, em virtude da crise instalada em seu país. Chegaram
através de uma carona e sem pertence algum, com
fé e perseverança, juntas buscaram o Brasil para
trabalhar e cuidar da saúde, progredindo aos
poucos, contado sempre com a providência
divina que abriu caminhos e oportunidades
de trabalho para se manterem e ainda enviar
recursos financeiros para o restante da família
que permanece na Venezuela.
Elas residiam em Margarita, onde tinha
tudo do bom e do melhor, podendo comprar alimentos de boa qualidade e importados. Rita criou seus seis filhos com muita
fartura e também de forma muito protetora
e fechada, preservando-os do contato com a
pobreza, proximidade com pessoas dependentes químicas e outras situações que considerava
prejudicial, mas a crise na Venezuela fez com
que tivessem uma reviravolta em suas vidas, e
elas viveram experiências nunca imaginadas que
as fizeram dar mais valor a tudo e amar todas as
pessoas independente de sua condição.
Decidiram sair e tentar a vida em outra região,
primeiro foram para uma zona de mineração, onde
a moeda era o ouro e sem ele nem um prato de
comida conseguiam. Depois decidiram cruzar a
fronteira com o Brasil. Elas chegaram na cidade
de Pacaraima, em Roraima, através de carona,
depois seguiram para Manaus, ficando três meses no abrigo localizado no bairro Santo Antônio
e, depois, com o aluguel social, foram para um
apartamento onde produzem os lanches e cafés que Fiorella vende nas ruas da Compensa,
especialmente na Avenida Brasil.
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Rita é nascida no Uruguai, mas morou a maior parte do tempo na
Venezuela onde se casou com um peruano e teve cinco filhos e acolheu
uma sexta filha, garantiu o sustento por muitos anos como artesã. Hoje
com alguns problemas de saúde (insuficiência renal, problemas cardíacos, artrite e hérnia) não conseguia assistência médica na Venezuela.
Fiorella, apesar de tímida e muito reservada, superou seus limites
para sobreviver. É solteira, formada em Engenharia de Gás e Petróleo,
mas seu diploma ainda está em processo de validação, porém ela não se
acomodou, foi à luta, pois precisava de um local reservado para viver com
sua mãe, de recursos para comprar comida e cuidar de sua mãe, comprar
seus remédios e conseguir realizar exames.
Segundo Rita, a fé que elas têm em Deus as fizeram confiar na sua
providência e Deus as auxiliou, agraciando-as, colocando anjos em seus
caminhos para orientar primeiramente qual melhor local para elas tentarem uma nova vida e depois aconselhar o que poderiam fazer para
conseguir o dinheiro necessário para uma vida digna.
Afirmam que sempre se pegaram a Deus para buscar
a força e a superação necessária para migrar para um
outro país, apenas com a roupa do corpo e dependendo da solidariedade dos brasileiros. Garantem que
aqui nunca se sentiram discriminadas, pelo contrário,
elas se sentem brasileiras, pois o pai de Rita era brasileiro e há muitos anos migrou para a Venezuela. Aqui
encontraram acolhida, apoio, orientação e solidariedade, tudo o que era necessário para iniciar uma nova vida, conseguir recursos para
se manterem e enviarem dinheiro para os
familiares que ficaram na Venezuela.
Rita é muito grata à Cáritas, à Pastoral do Migrante, aos irmãos católicos
que as acolheram tão bem e auxiliaram
nos primeiros passos em Manaus. “Bendita
seja a Cáritas e tudo o que ela faz por nós
e meus irmãos venezuelanos. Muita gente
boa, gente bonita, gente de Deus que encontramos”, afirmou Rita.
Elas são de religião protestante, mas
vão às missas na Paróquia São Geraldo,
ajudam no canto quando chamadas pela
Pastoral do Migrante e afirmam respeitar e
amar muito Maria por ser a mãe de Jesus.
São gratas pela ajuda, pelas doações que receberam para comer nos primeiros dias em que
ficaram na rodoviária de Manaus e hoje realizam o
mesmo gesto de solidariedade para com os que chegam. Elas fazem parte de um grupo que prepara e
distribui sopa para os migrantes que chegam e ainda não possuem um direcionamento de onde fica.
Hoje, Rita vive a alegria de ter outra filha
junto dela e dois netos que chegaram recentemente a Manaus.
As duas garantem que não querem voltar
para Venezuela e que vão trabalhar mais para
conseguir uma casa maior e trazer mais 18 integrantes da família para morarem com elas e não
se separarem mais.
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CAPA

Migração
O Fenômeno da

NA Arquidiocese de Manaus

H

ROSANA NASCIMENTO – COORDENADORA ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DO MIGRANTE
FOTOS ARQUIVO DA PASTORAL DO MIGRANTE

á 27 anos as Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
– Scalabrinianas chegaram a Manaus com o objetivo
de iniciar as atividades da Pastoral do Migrante. Àquela
época, o trabalho iniciou na periferia da cidade, acompanhando a população que vinha do interior do estado para a
capital, o que nós chamamos de migração interna. Os agentes
da pastoral, nesse período, acompanhavam algumas ocupações que aconteciam em Manaus, como Monte Sinai e Florestal,
oferecendo aulas de reforço e curso pré-vestibular para os que
pretendiam ingressar na universidade.
Com a intensificação dos conflitos na região da Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru, as estratégias da Pastoral precisaram ser
reelaboradas para que fosse possível acolher de maneira digna essa
nova realidade que se apresentava, incluindo conhecer os critérios
dos tratados internacionais dos quais o Brasil era signatário, isto é,
fazia parte. Muitos colombianos e peruanos foram acompanhados
nesse período, inclusive em seus processos de solicitação de refúgio
junto ao governo brasileiro.
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No ano de 2008, chegaram os Padres Missionários de São
Carlos Borromeo – Scalabrinianos que vieram para ajudar nas
atividades da Pastoral do Migrante. Com eles iniciaram as celebrações em Espanhol, Inglês e Francês e a festa cultural dos
migrantes ganhou endereço fixo: a Paróquia São Geraldo.
Em 2010, com o terremoto que abalou o Haiti, muitos haitianos vieram para o Brasil em busca de melhor qualidade de
vida. As principais portas de entrada no Brasil eram as cidades
de Tabatinga, no Amazonas, e Brasiléia, no Acre. O caminho até
Manaus era difícil e perigoso fazendo com que muitos chegassem bastante debilitados e exaustos da viagem.
Estima-se que mais de 20 mil haitianos passaram por Manaus entre homens, mulheres e crianças, e destes aproximadamente 3,5 mil fixaram residência em Manaus. Muitos foram
para as regiões sul e sudeste do país.
O intenso fluxo migratório dos haitianos ajudou na organização dos trabalhos que deu origem à nova Lei de Migrações, Lei
nº 13445/2017, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro de 1980.

Essa lei define os direitos e deveres do migrante
e do visitante no Brasil e também estabelece
normas de proteção ao brasileiro no exterior,
entre outras coisas, a partir da ótica dos direitos
humanos.
A Pastoral do Migrante neste período abriu
várias frentes de trabalho e experimentou o
amor de Deus agindo de modo muito concreto, pois muitas pessoas se apresentaram para
ajudar. Foi possível estabelecer parcerias com
muitas instituições que favoreciam o ensino
da língua portuguesa, cursos de qualificação
profissional e geração de renda, além de ajuda
com doação de cestas básica, colchões, utensílios domésticos, botijas de gás etc. Celebrações
eram realizadas nos canteiros das obras da copa
(Ponte Rio Negro e Arena da Amazônia) onde
muitos migrantes trabalhavam, inclusive muitos brasileiros de outras regiões.
Como resposta a essa realidade que se
apresentava, nossa Arquidiocese, por ocasião
da IX Assembleia Pastoral Arquidiocesana
(APA), estabelece como uma de suas prioridades a acolhida dos migrantes e indígenas.
A partir deste desafio, inicia-se um trabalho
sistemático da Pastoral do Migrante junto às
paróquias, comunidades e áreas missionárias com objetivo de sensibilizar nosso povo
para a realidade dos migrantes em Manaus.
Trabalho este, difícil, dada a diversidade,

complexidade e dimensão geográfica da
cidade, mas como formiguinhas seguimos
sem parar, pois acreditamos no que a Evangelli Gaudium (178, 188) nos pede, que não
existe profissão de fé sem compromisso social e que precisamos nos envolver tanto na
cooperação para resolver as questões estruturais da pobreza quanto nos gestos simples
e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas que encontramos.
No final de 2015, início de 2016 o fluxo
migratório haitiano estava menos intenso,
contudo, iniciou-se a diáspora venezuelana devido à forte crise na Venezuela. Nesta
mesma época o contexto social e econômico
do Brasil passava por mudanças, dificultando
a integração dos migrantes na comunidade.
Dados recentes (fevereiro de 2019) da
Organização Internacional para as Migrações
(OIM) e da Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR) mostram que 3,4 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela e que o Brasil
é o 6º país em números de venezuelanos com
aproximadamente 96 mil. Colômbia e Peru
são, respectivamente, os países com maior
número de venezuelanos: 1,1 milhão na Colômbia e 506 mil no Peru. Os dois Estados com
maior incidência da migração venezuelana
são Roraima e Amazonas dada a proximidade
com a fronteira.

PASTORAL
DO MIGRANTE

A

Igreja do Brasil, por meio da
Pastoral do Migrante e da
Cáritas, tem respondido a este
fenômeno com várias ações tanto em
Roraima quanto no Amazonas e em
outras regiões, criando projetos que
possibilitem a integração, a acolhida,
a proteção e a promoção destas
pessoas conforme nos orienta Papa
Francisco.
A Arquidiocese de Manaus atenta
a esta realidade nos propõe, de forma
bem objetiva, na X APA o desafio de
ampliarmos a equipe da Pastoral
do Migrante nos diversos setores e
regiões episcopais como forma de
possibilitar uma rede mais forte,
abrangente e colaborativa. Deste
modo estamos tecendo a rede pouco
a pouco, mas perseverantes no amor
de Deus.
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SÍNODO da amazônia

Migração e tráfico humano
uma reflexão que deve se fazer presente no Sínodo para a Amazônia
PE. LUIS MIGUEL MODINO

O

Sínodo para a Amazônia
está levando a Igreja e
a sociedade da região a
uma reflexão que parte
da realidade local, numa tentativa de visibilizar aquilo que
está presente na vida dos povos
amazônicos. O processo sinodal
também deve nos levar a refletir
sobre a realidade dos migrantes
e refugiados, presente desde
sempre na vida desses povos.
O Documento Preparatório,
que tem servido como base no
trabalho de escuta sinodal, fazendo uma leitura da realidade
desde o ponto de vista histórico,
nos diz que “as cidades da Amazônia cresceram muito rapidamente, e integraram muitos migrantes, forçosamente deslocados de suas terras, empurrados até as periferias dos grandes centros urbanos que avançam selva
adentro”. Podemos afirmar que Manaus é um claro exemplo dessa chegada
massiva de migrantes desde o interior do estado, do país, e de outros países,
inclusive da própria Pan-Amazônia.
O mesmo documento explicita as causa dessa migração, “expulsos pela
mineração ilegal e legal ou pela indústria de extração petroleira; são encurralados pela expansão da exploração da madeira e representam os mais flagelados pelos conflitos agrários e socioambientais”. A consequência dessa
realidade é a geração de “desigualdades sociais”, nas cidades da Amazônia,
que ao longo da história foi gerando “relações de subordinação, de violência
política e institucional, aumento do consumo de álcool e drogas – tanto

nas cidades como nas comunidades –, e representa uma
ferida profunda nos corpos
dos povos amazônicos”.
A chegada da população
indígena nas cidades é uma
realidade cada vez mais visível na Pan-Amazônia. Tem se
dado um inchaço das cidades
pan-amazônicas, até o ponto
de que quase 80% da população da Amazônia vive no
ambiente urbano. Hoje também nos encontramos com a
realidade da migração trans-fronteiriça, com uma chegada massiva de migrantes venezuelanos, cada vez mais presentes nos diferentes países da Pan-Amazônia.
Como recolhe o Documento Preparatório,“em consequência desse fluxo migratório, cresce em toda a Amazônia uma atitude de xenofobia e de criminalização dos migrantes e deslocados”. Essa atitude tem dado “lugar à exploração dos
povos da Amazônia, vítimas de mudança de valores decorrentes da economia
mundial, na qual prevalece o valor lucrativo sobre a dignidade humana”.
Junto com a migração aparece o fenômeno do “tráfico de pessoas,
especialmente o de mulheres, para fins de exploração sexual e comercial.
Elas perdem seu protagonismo nos processos de transformação social,
econômica, cultural, ecológica, religiosa e política em suas comunidades”. Façamos possível que a reflexão sinodal nos ajude a tomar consciência dessa realidade e faça das nossas comunidades locais de acolhida
para quem muitas vezes chega sem nada.

MISSÃO

Paróquia São Geraldo

SENSUMED

e os trabalhos junto aos migrantes
TEXTO ÉRICO PENA / FOTO DIVULGAÇÃO

A

Paróquia São Geraldo, localizada na Av.
Constantino Nery, é conhecida por ser
o lugar de acolhida e abrigo para os irmãos e irmãs migrantes, que chegam à
Manaus, não importa se são haitianos, cubanos,
peruanos, venezuelanos... todos são tratados
da mesma forma e recebem a devida atenção
tanto pela equipe da Pastoral do Migrante, que
há 27 anos atua na Arquidiocese de Manaus,
quanto pelos agentes da própria paróquia que,
desde 2010, já atendeu cerca de 11 mil pessoas
que migraram para o Brasil, grande parte são de
haitianos, que chegaram na cidade e aqui se instalaram com o apoio da igreja católica.
De acordo com o pároco, Pe. Valdecir Molinari, da congregação dos Padres Missionários
Scalabrinianos (também conhecida como Padres
Missionários de São Carlos Borromeo), cujo o carisma é trabalhar juntos aos migrantes, não basta
apenas acolher e sim fazer todo um processo em
busca de moradia e emprego, além da ajuda com
aulas de português e retirada de documentos.
Um trabalho árduo e diário e que, infelizmente,
na maioria das vezes só é realizado por meio da
Paróquia São Geraldo, que se tornou uma referência quando se trata dos migrantes.
“Chegamos a Manaus em 2009 para somar junto com a Pastoral do Migrante, pois
somos uma congregação religiosa que nasceu
dentro da igreja para ser um serviço junto
aos migrantes, mas isso não quer dizer que
devemos assumir sozinho o trabalho, mas justamente para sermos um sinal de igreja, despertando a própria igreja para essa realidade
que está presente e que precisa ser atendida.
Isso é até um apelo do próprio Papa Francisco
e até um dos assuntos abordados na última
Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA),
na qual seria um compromisso de todas as
paróquias ter um pequeno espaço de acolhida
e isso seria uma força muito grande, porque
ainda existe um olhar geral de que, na ques-

tão da migração, os únicos que resolvem são a
Paróquia São Geraldo e a Pastoral do Migrante.
Na verdade, sabemos que todas as paróquias
podem ajudar”, disse o padre.
Segundo Pe. Valdecir, esse “espaço de acolhida” que cada paróquia e ou área missionária
poderia ter, seria apenas um local que os migrantes pudessem fazer uma alimentação, tomar um banho ou passar uma noite até se organizar. “Nossa ideia era que cada paróquia tivesse
uma casa de acolhida, uma estrutura pequena
que pudesse acolher algumas pessoas. Tenho
certeza que esse pequeno apoio não ia deixar
que nenhum migrante ficasse na rua. Creio que
dar abrigo, fazer esse gesto de solidariedade
não seria peso para ninguém”, disse.

Obras concretas da Paróquia São
Geraldo e Pastoral do Migrante

Entre as obras já realizadas nos últimos 10
anos de atividades podemos citar: Duas casas de
acolhida alugadas, uma no bairro Santo Antônio,
maioria venezuelana, e outra no bairro do Zumbi,
com a maioria de haitianos; a construção de uma
creche na área da quadra da paróquia, atualmente com 32 crianças dos seis meses aos quatro
anos, todas filhas de migrantes; além da fábrica
de picolé instalada nas dependências do salão paroquial, fundada em 2014, funcionando das 8h às
18h, com cinco funcionários e uma produção média de 2 mil picolés “da massa” por dia (13 sabores
diferentes), tendo à frente o jovem haitiano Jean
Wilkenson Justin. A fábrica é aberta para qualquer pessoa que quiser comprar seu picolé para
revender nas caixinhas de isopor ou nos carrinhos.
“Nossa ideia é marcar presença nos setores
e despertar outras paróquias para essa responsabilidade que cabe a elas também. Estamos
abertos para quem quiser essas orientações,
reunimos toda primeira quarta-feira do mês
no salão da paróquia para organizar os trabalhos, quem quiser participar está convidado”,
explicou o padre.

Amazonas tem radioterapia
de alta tecnologia para
pacientes do SUS
“O combate ao câncer tem no Amazonas um complexo hospitalar que permite
tratamento moderno de radioterapia pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de
convênio do Governo Federal, que reuniu
o Hospital Universitário Getúlio Vargas –
HUGV/UFAM, a Fundação Centro de Controle de Oncologia – FCECON e a clínica SENSUMED Oncologia para tratar os diversos
tipos de câncer com tecnologia avançada”,
destaca Dr. André Campana, médico rádio-oncologista, diretor clínico e coordenador
da radioterapia da SENSUMED Oncologia.
Pela parceria, segundo Campana, os
pacientes tratados inicialmente pelo HUGV
e FCECON devem ser encaminhados, por
meio do Sistema Nacional de Regulação
(SISREG), para a clínica SENSUMED Oncologia, para o tratamento de radioterapia, que
disponibiliza 30 vagas para o acelerador
linear e 30 vagas para pacientes de Braquiterapia (câncer de colo uterino). Em um ano
de convênio, a clínica tratou pacientes pelo
SUS, com tumores de próstata, mama e colo
de útero, de maior incidência no Estado,
mas a parceria prevê que sejam tratados os
diversos tipos de câncer.
“É um grande marco na radioterapia do
Amazonas”, avalia Campana. E esclarece que
o tratamento dos pacientes é feito com maior
precisão, avançada tecnologia instalada, acelerador linear e sofisticados planejamentos
como a arcoterapia volumétrica modulada
(VMAT), a radiocirurgia, radioterapia estereotáxica fracionada e radioterapia guiada (IGRT)
por imagem através do Cone Beam CT. “Todo
esse investimento em tecnologia, associado a
um melhor entendimento da doença se reflete na cura e em melhor qualidade de vida dos
pacientes”, enfatiza Campana.

PARÓQUIA EM DESTAQUE NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS

rogai por nós!
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos,
VIVIANE FIGUEIRA PASCOM PARÓQUIA N. SRA. RAINHA DOS APÓSTOLOS
ADRIANA RIBEIRO PASCOM ARQUIDIOCESANA

A

Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
pertence ao Setor Alvorada, Região Episcopal
Nossa Senhora dos Remédios, da Arquidiocese
de Manaus, e abrange as áreas dos Conjuntos
D. Pedro I e II, Déborah, Kyssia, Tropical e Jerusalém.
O nome foi dado em homenagem ao valor e importância que o título de Maria Rainha dos Apóstolos tinha
para o fundador da União do Apostolado Católico, São Vicente Pallotti, que fez o propósito antes de se tornar sacerdote, de permanecer no Cenáculo com Maria e com todas
as criaturas para receber a abundância do Espírito Santo.
A Comunidade foi assumida em sua dimensão pastoral pelos padres da Sociedade do Apostolado Católico,
conhecidos como Palotinos. Seu pioneiro foi o Pe. José
Maslanka, com a celebração da primeira missa realizada
na Praça D. Pedro, no dia 5 de agosto de 1973, continuando ao ar livre até dezembro do mesmo ano. A Construtora
Flávio Espírito Santo que estava construindo os conjuntos,
construiu um pavilhão muito simples que serviria de igreja. Em 25 de dezembro de 1973, embora mal acabado, foi
realizada a primeira missa no novo local, com a primeira
turma de crianças da Primeira Eucaristia.
Com a construção dos conjuntos o número de
moradores foi aumentando e também a participação nas atividades da igreja. No dia 18 de maio de
1980, o Cônego Walter Nogueira presidiu a missa de
implantação oficial da paróquia e o Pe. Celestino Ceretta foi empossado como pároco.
Além do Pe. José Maslanka, outros palotinos ajudaram a construir a história da paróquia: Pe. Eloi Roggio
(1974), Pe. Nelsi Zamberlan (1975 – 1976), Pe. Celestino Ceretta (1977 – 1986), Pe. Albino Ambroz (1981),
Pe. Belino Piovesan (1982 – 1990), Pe. Alceu Facco
(1986), Pe. Gilberto Orsolin (1987 – 1992), Pe. Arlindo
Schneider (1990 – 1991), Pe. Valdemar Secretti (1992),
Pe. Milton Both (1993 – 1998), Pe. Antônio Dalla Costa
(1999 – 2001), Pe. Celestino Ceretta (1993 – 2012), Pe
Miguel Klauck (2002 – 2012), Pe. Cláudio Wolmir Rossi-
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ni (2012), Pe. Jocemar Malinoski (2013-2014), Pe. João
Aparecido Bergamasco (2012 – 2014). Desde 2014, o
Pe. Nelson Taffarel atua como pároco e o Pe. César dos
Santos como vigário paroquial.
Atualmente, doze pastorais desenvolvem atividades na paróquia: Acolhida, Batismo, Catequese, Comunicação, Criança, Dízimo, Família, Juventude, Liturgia,
Pessoa Idosa, Saúde e Visitação. O movimento Terço dos
Homens também está presente e vem se fortalecendo.
Entre os serviços, encontramos cinco: Ministério Leigo,
Apostolado da Oração, Encontro de Casais com Cristo,
Coroinhas e Acólitos e União do Apostolado Católico.
Todas essas atividades dão sustentação ao trabalho de
evangelização feito com muito amor e empenho dos
diversos agentes.
Além dos palotinos, outras congregações religiosas
também estão instaladas na área da paróquia: as Irmãs
Missionárias do Santo Nome de Maria, os Irmãos Maristas e os Irmãos Lassalistas.
Para 2019, o calendário da paróquia foi construído
com várias atividades, entre as quais podemos destacar:
• 1º de janeiro: Caminhada pela Paz;
• De 19 a 22/01: Tríduo e Festa de São Vicente Pallotti;
• 2 vezes ao mês: Formação Bíblica;
• Encenação da Via-Sacra com os membros da Pastoral da Juventude;
• 25/05: Mostra Mariana;
• De 5 a 8/06: Tríduo e Festa da padroeira, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos;
• De 25 a 28/06: Tríduo e Festa do Sagrado Coração
de Jesus;
• De 23 a 25/08: 38º Encontro de Casais com Cristo (ECC);
• De 18 a 21/09: Tríduo e Festa de São Mateus
• 27/09: Casamento Comunitário;
• Outubro: Festa das Inscrições da Catequese;
• De 2 a 5/10: Tríduo e Festa de Sta. Terezinha;
• 20/10: Caminhada Missionária.

Sobre o Pároco
Nascido em 1° de outubro de 1948, em
Gaurama, RS, foi ordenado sacerdote
pela congregação Sociedade do
Apostolado Católico – Palotinos no dia
9 de dezembro de 1979. Nesses 39 anos
de vida sacerdotal, já semeou o amor
por Jesus Cristo em diversos locais: Anori
(AM), Ariquemes (RO), Campo Grande
(MS), Palotina (PR) e, atualmente,
em Manaus (AM). Na Arquidiocese de
Manaus já desenvolveu sua missão
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima
(1995), na Área Missionária Ponta
Negra (1996 a 1999) e atualmente, na
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos
Apóstolos (desde 2014). Também exerce
a função de juiz do Tribunal Eclesiástico
Interdiocesano e membro eleito do
Conselho Presbiteral. Junto com o
vigário paroquial, Pe. César dos Santos
e com o coordenador paroquial, Osório
Fonseca Neto, vem cumprindo sua
missão à frente da paróquia.

COMUNIDADE (endereço e atividades)
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Rua Antônio Lobo Sobrinho, 7, Dom Pedro I
Celebração de Missa: 1ª sexta-feira: 19h / 2°
domingo: 8h / 4° domingo: 8h
Comunidade Santa Terezinha
Rua Nova Esperança, 15, Dom Pedro I
Celebração de Missa: 1° sábado: 19h / 3°
sábado: 19h
Comunidade São Mateus
Rua Francisco Orellana, 85, Dom Pedro I
Celebração de Missa: 2° sábado: 19h / 4°
sábado: 19h
Comunidade São Vicente Pallotti
Rua Almirante Custódio, 9, Dom Pedro I
Celebração de Missa: 1° domingo: 8h / 3°
domingo: 8h
Comunidade Nossa Senhora Rainha dos
Apóstolos
Rua Washington Luiz, 55, Dom Pedro I
Celebração de Missa: De segunda a sábado,
às 19h
Domingo: às 7h, 8h30, 18h e 19h30
Quartas-feiras: Terço (18h); Novena e Missa,
às 19h
De terça a sexta-feira: Confissões e
atendimentos pelos padres (das 9h às 11h e

das 15h às 17h)

CULTURA

Arnam

Criada em 7 de abril de 1988, a Associação Recreativa dos
Nordestinos no Amazonas (Arnam) completou 31 anos fazendo a integração entre nordestinos e demais raízes culturais. De
acordo com Francisco Canidé Marinho, sociólogo, historiador,
antropólogo e presidente da Arnam há 18 anos, a associação
conta com aproximadamente 30 mil nordestinos cadastrados.
“A Arnam é uma instituição sem fins lucrativos e temos cadastrados cerca de 30 mil nordestinos residentes em Manaus, mas
sabemos que esse número é bem superior, pois esses são dados
catalogados há quase 10 anos”, explicou.
Professor Marinho, como também é conhecido, é natural de
Natal (RN) e conta que chegou ao Amazonas há 25 anos com o
objetivo de fundar o Centro de Tradições Nordestinas, mas acabou sendo eleito presidente da Arnam, entidade que passou a ser
responsável por difundir as tradições culturais do migrante nordestino seja por meio de eventos ou até mesmo numa simples
roda de conversa entre eles. “É raro o dia que não me ligam para
se informar onde podem encontrar uma buchada de bode, uma
carne de sol ou uma cachaça típica nordestina e aqui em Manaus
tem vários desses espaços formados por grupos de pessoas que se
reúnem para preservar os hábitos e costumes nordestinos, mas só
que não é muito divulgado, recentemente até tivemos um evento
chamado Feirão na Roça, realizado nas proximidades do Hospital
Delphina, onde se reuniram vários nordestinos”, disse.
Fora essas reuniões entre grupos de nordestinos, também
são realizadas algumas atividades abertas ao público de forma geral e, de acordo com o presi-

Há 31 anos promovendo a
integração dos migrantes
nordestinos no Amazonas
TEXTO ÉRICO PENA FOTOS DIVULGAÇÃO

dente da Arnam, para esse ano já estão agendados dois grandes eventos. “De 19
a 22 de junho estaremos realizando o Festival Nordestino, na Praça da Polícia, das
16h às 22h, com o objetivo de agregar, convidar e tentar reestruturar a questão
cultural e gastronômica. Esse evento contará com a Comunidade Hallel fazendo a
animação, além de muito forró pé de serra, entretenimento e espaço para negócios. O outro evento está marcado entre os dias 4 e 8 de outubro, quando comemoramos o dia do nordestino na Amazônia, fazendo lembrança aos nordestinos
que foram os grandes desbravadores, principalmente na época da borracha e será
realizado no Espaço Nordestino, localizado no Igarapé do Mestre Chico, perto da
antiga penitenciária”, explicou Marinho.
Mas, o maior evento não só desse ano, mas de todos desde a fundação da
Arnam, será a fundação do Memorial dos Nordestinos, previsto para acontecer no
fim do ano, também no Espaço Nordestino com data a definir. “O Memorial será
o referencial da cultura nordestina no Amazonas, que é o único estado que ainda não possui. Será um local permanente funcionando 24h onde teremos nove
quiosques, cada um com a identidade de um estado nordestino, também teremos
a apresentação de capoeira, danças folclóricas e gastronomia tipicamente nordestina. Um lugar com certeza muito aguardado e de grande importância para todos
nós”, finalizou Professor Marinho.
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JUVENTUDE

Desafios da
juventude migrante

A

EDNEY MANAUARA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

migração é um fenômeno social mundial. Aqui na
Arquidiocese de Manaus sempre tivemos presente
a migração. Essa ação social acontece mais fortemente na capital do Amazonas, pois o Polo Industrial do Manaus é no imaginário popular um celeiro de empregos e tanto os cidadãos dos municípios do interior do Amazonas
quanto os estados vizinhos sempre olharam para Manaus como
um local onde se pode ter melhor qualidade de vida. Entretanto,
sempre há migração de países vizinhos como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia, entre outros. Mas desde 2010 há grande movimentação
migratória com destino o Amazonas. Vimos isso após a catástrofe no Haiti
e agora com o agravamento da crise na Venezuela.
Nesse contexto, as juventudes estão inseridas de forma mais
veemente. Afinal de contas, jovens têm por si só essa força de lançar-se para buscar seus ideais, seus objetivos. É próprio da juventude ser corajosa em busca
de mudanças.
Também é de ampla divulgação e de
conhecimento do público que, com a
chegada dos missionários scalabrinianos,
em 2009, na Paróquia São Geraldo, que
tem como carisma o cuidado com os migrantes, a mesma ficou conhecida pela
acolhida aos migrantes em Manaus.
Relato aqui uma pouco da experiência
que vivemos com a Pastoral da Juventude (PJ) nesta paróquia no boom da
chegada dos haitianos em Manaus.
Havia dois grupos de jovens
da PJ na Paróquia São Geraldo
em 2010. Um chamava-se Cristágape e o outro Mon Ami (Meu
Amigo em francês). E a paróquia
vivia um novo dinamismo com
o acolhimento dos haitianos.
Muita demanda na coleta de
alimentos e também na organi-

zação dos migrantes. A juventude com maior força e vigor estava mais
focada na ajuda com os trabalhos de força e armazenamentos, mas
não era difícil notar que grande parte dos que chegavam era da faixa
etária juvenil (15 a 29 anos).
Chegar num país diferente com língua diferente é um baita desafio. A comunicação era dificultosa em palavras, mas muito eficiente
com os gestos de solidariedade. Também foi necessário entender os
hábitos daquela gente após sofrerem tanto com a perda de tudo e até
de entes queridos e estar numa nova terra. Mas uma coisa era bem
unânime, estavam entusiasmados com a possibilidade de ajudar seus
parentes que ainda estavam no Haiti.
A PJ na Paróquia São Geraldo nessa grande leva de haitianos que
chegou foi muito solidária a esses jovens e demais migrantes que
chegavam. Algumas tentativas de chamar esses jovens a participar da
pastoral não tiveram êxito. A ânsia de ajudar não deixava perceber que
mais do que participar de grupos de jovens, a necessidade maior era
procurar sua emancipação nessa nova terra. Mas ao mesmo tempo a
Pastoral do Migrante foi dando espaço. Ajudou na montagem de uma
banda de música, na participação desses jovens em alguns encontros da
Arquidiocese e também na vida da paróquia. Ressalto aqui o empenho
da Ir. Valdiza, Missionária Scalabriniana, nessas tentativas de enturmar
a juventude migrante às ações de jovens na Arquidiocese.
Não é diferente para um jovem que vem das cidades das calhas de
nossos rios aqui na Amazônia. Só a comunicação que é, digamos, mais
fácil. Entretanto, a dificuldade com a geografia dessa cidade-estado
Manaus, a violência extrema, os aproveitadores e também os assaltos
são novas realidades que esse jovem ao chegar à capital amazonense se depara. Talvez também com parente morando aqui na capital
as coisas possam até ser mais fáceis, mas também tem aqueles que
chegam sem sequer um lugar para pousar a cabeça e vão aos poucos
conquistando seu espaço e uma vida com mais dignidade por aqui.
A busca por emprego e também por melhor qualificação com
ensino técnico ou um curso universitário está entre a prioridade dessa
juventude que migra em busca de uma vida melhor. Não importa se
é de um país distante, vizinho ou de municípios aqui da Amazônia. A
luta por uma vida digna e vida em abundância também faz desses
jovens todos irmãos e irmãs nessa peregrinação terrena.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Santíssima Trindade:

Amor que nos conduz para o Céu
Frei Faustino: Neste mês a nossa Igreja faz um grande e solene louvor
à Santíssima Trindade, celebrando nosso Deus que é Amor.
Criança: Minha catequista falou sobre isso uma vez. Achei legal, mas não
entendi nada.
Criança: É mesmo. Lembro que ela contou a história de um menino que
disse que “era mais fácil colocar toda a água do mar num buraquinho, do
que entender a Santíssima Trindade”. Mas, eu também não entendi.
Frei Faustino: Calma, crianças! Vamos conversar mais sobre isso. Desde
a Criação do mundo até os fins dos tempos, a nossa história é dirigida
por nosso Deus que é Uno e Trino. É uma comunhão perfeita do Pai com
o Filho e o Espírito Santo, onde Um não é maior e nem melhor que o
Outro.
Criança: Como isso acontece?
Frei Faustino: Todos nós acreditamos que Deus é um, mas Ele age em
nós e em tudo que Ele criou de maneiras distintas e ao mesmo tempo.
Criança: Como assim?

Frei Faustino: O Pai nos criou, o Filho morreu na Cruz e ressuscitou para
nos salvar e o Espírito Santo é quem nos dá forças e ilumina a nossa vida no
caminho que nos leva ao Céu.
Criança: Continuo sem entender.
Frei Faustino: Ok! Feche os olhos e tente imaginar um ambiente escuro
com uma grande luz sendo sustentada por três velas, com um único pavio, e você conseguindo caminhar apenas através da claridade dessa luz.
Criança: Mas, isso é possível?
Frei Faustino: Só podemos compreender através da nossa fé em Deus.
Por isso, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Criança: É mesmo. Mas, quando vamos rezar também começamos as
orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Frei Faustino: É isso mesmo.
Criança: Mas, por quê?
Frei Faustino: Porque precisamos sempre lembrar que, para que a nossa
vida tenha sentido, precisamos aprender caminhar guiado por nosso Deus
que é Uno e Trino. Assim vivemos a esperança de uma sociedade que
busca viver a comunhão perfeita entre homens e mulheres, a exemplo da
Santíssima Trindade.

GIRO PASTORAL
DOM JOSÉ ALBUQUERQUE ORDENA
DIÁCONO O FREI MARCOS VENÍCIUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 18 de maio, Frei Marcos
Venícius Souza da Silva, pertencente à Ordem
dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas
e Roraima, foi ordenado como diácono
transitório (em preparação ao Sacerdócio),
pelas mãos do bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom José Albuquerque. A Celebração
aconteceu na Paróquia São Sebastião – Setor
Centro Histórico e foi concelebrada por vários
padres e confrades, entre eles o custódio dos
Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e
Roraima, Frei Carlo Maria, e também contou a
presença de integrantes da família e de irmãos
da congregação, além do povo em geral,

PE. JORGE ALAN É EMPOSSADO
NOVO PÁROCO DA ÁREA
MISSIONÁRIA SÃO JOÃO XXIII
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 19 de maio, o padre Jorge
Alan, da Arquidiocese de Feira de Santana
(BA), tomou posse como novo pároco da
Área Missionária São João XXIII do Setor
Padre Ruggero Ruvoletto. A cerimônia de
posse aconteceu na Igreja Santo Expedito,
localizada na Rua Riacho Fundo, bairro
União da Vitória, sendo presidida pelo Bispo
auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque, concelebrada pelo Pe. Humberto
Vasconcelos, da Área Missionária Santa Helena,
e auxiliados pelo diácono Roberto Moraes. Na
ocasião, Dom José também apresentou o novo
vigário paroquial, Pe. Ermenson Nascimento,
ordenado há três meses, também da
Arquidiocese de Feira de Santana.

oriundos de toda arquidiocese, inclusive de
sua paróquia de origem, Divino Espírito Santo,
localizada no bairro do Coroado.
Ao final da celebração, o novo diácono
fez um breve discurso de agradecimento,
ressaltando todo apoio que recebeu da
família e dos grupos que participou durante
sua caminhada cristã, que aos poucos foram
ajudando a formar sua vocação religiosa. “A
nossa vocação não é solitária, é comunitária e
a minha vem de uma família que sempre rezou
por mim e isso é fundamental na caminhada.
Também participei em alguns grupos de jovens
e sempre tive um carisma muito peculiar que
foi de visitar os doentes, isso tudo foi muito
Ao final da celebração, o padre Jorge Alan
proferiu suas primeiras palavras como novo
pároco da AMSJ. “Quem diria que a mim,
um menino padre como sou chamado, fosse
ser o responsável por essa Área Missionária.
Agradeço a cada um de vocês, aos líderes da
comunidade, às irmãs, a Dom Sergio, em nome
de Dom José, só tenho a dizer muito obrigado
e que Deus abençoe”, disse Pe. Alan.

REGIÕES EPISCOPAIS REALIZAM
ENCONTRO PARA LÍDERES DA
PASTORAL DA CRIANÇA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA E ANA PAULA LOURENÇO

Sob o tema “A Vocação do líder da Pastoral
da Criança”, ocorreu no dia 28 de abril, nas três
regiões episcopais da Arquidiocese de Manaus
um encontro com os líderes da Pastoral da
Criança, que reuniu cerca de 400 pessoas ao
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importante para os futuros desafios que viriam
pela frente desde o momento que aceitei o
convite e eu aceitei participar e conhecer os
frades capuchinhos e louvo e agradeço a Deus
por todos, à Maria Santíssima e aos demais
irmãos da comunidade sem os quais eu não
estaria aqui”, comentou Frei Marcos.

total. Durante o evento
houve oração, missa, palestra, dinâmicas,
café compartilhado e animação com o intuito
de confraternizar e estreitar os laços entre os
agentes desta pastoral de forma com que se
conhecerem um pouco mais e partilharem
experiências.
Na Região Episcopal N. Sra dos Remédios,
o evento aconteceu no auditório do Pró-Menor
Dom Bosco, situado no bairro do Alvorada 2,
tendo como formadores o padre Kleython Cabral
e a psicóloga e catequista, Marly Paixão. Na
Região N. Sra. Aparecida, o encontro ocorreu na
Casa de Retiro Santuário do Sagrado Coração
de Jesus e Nossa Senhora das Graças e foi
assessorado pelo Diácono José Torres, com
missa presidida pelo vigário episcopal Dom José
Albuquerque. E na Região N. Sra. dos Navegantes,
o evento aconteceu no Colégio Estadual Rui
Araújo, ao lado da Paróquia Santa Rita de Cássia,
sob a assessoria do Pe. Inácio Rhoden (SJ), com
missa presidida por Dom Tadeu Canavarros.
Para Lúcia Soares, coordenadora
arquidiocesana da pastoral da criança, os agentes
estão dando um retorno dentro das expectativas
e, em todas as três regiões episcopais que ela
visitou, o encontro foi sendo muito bem conduzido.
“Percebo que esses encontros estão gerando
momentos muito ricos e bonitos, ao mesmo tempo
faz uma espécie de resgate da nossa missão em si,

onde fazemos o acompanhamento das gestantes,
das famílias e da missão em si, a gente percebe
na expressão dos líderes, que todos estão muito
contentes e satisfeitos”, disse Lúcia.

FIÉIS CELEBRAM O DIA DO SANTO
PADROEIRO E DIA DO TRABALHADOR NA
PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO – LESTE

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
MOSTRA AMOR DE DEUS PELA
HUMANIDADE ATRAVÉS DE JESUS CRISTO

TEXTO RENAN PINHEIRO
FOTO TAINAN OLIVEIRA E NONATO AMORIM

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia em que a Igreja celebrou o mistério
da Misericórdia de Deus revelada plenamente
em seu filho Jesus, as seis comunidades
da Área Missionária Divina Misericórdia
estiveram reunidas na missa solene presidida
por Dom José Albuquerque, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Manaus e vigário da
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
e concelebrada pelo pároco padre Flávio
Gomes, na manhã de 28 de abril, na quadra
da Comunidade Nossa Senhora do Rosário,
localizada na Rua 133, Cidade Nova 2.
“Nada é imediato, nem os discípulos
entendiam o que Jesus queria dizer ao falar
sobre sua morte e ressurreição. Foi preciso um
tempo, fazer uma caminhada, por isso Jesus,
mesmo depois de ressuscitado, quis permanecer
com os seus discípulos, ficou com eles por
quarenta dias até chegar o dia da ascensão,
quando Jesus volta para junto do Pai, e no
domingo seguinte envia o Espírito Santo, no
Pentecostes. Jesus cada vez que apareceu aos
discípulos sempre desejou a paz, mas essa paz
não é ausência de problemas. Nossa fé em Jesus
Cristo é uma amizade, um relacionamento.
Podemos até ser como Tomé e duvidar em
alguns momentos da vida, mas precisamos
perceber que Jesus vem ao nosso encontro não
para nos castigar, nos cobrar ou humilhar. Ele
vem para confirmar que Ele está presente, que
é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele
nos convida a olhar pra ele e dizer as mesmas
palavras de Tomé: ‘Meu Senhor e meu Deus!’.
Temos que fazer uma experiência pessoal com
Jesus e imitá-lo, amar, perdoar, fazer o bem”,
explicou Dom José.

No dia 1º de maio foi celebrada a
solenidade de São José Operário, padroeiro
foi realizada a tradicional carreata que saiu da
matriz paroquial até o Santuário Arquidiocesano
São José Operário, no Centro, reunindo cerca
de 600 veículos que percorreram as principais
avenidas da capital, e na chegada ao Santuário
os veículos foram aspergidos com água, símbolo
de bênção e pureza.
À tarde os fiéis concentraram-se novamente
em frente à matriz paroquial onde seguiram
em procissão com a nova imagem de São José
pelas ruas do bairro que leva o mesmo nome
do santo padroeiro. Na chegada foi realizada
celebração eucarística presidida pelo pároco
Pe. Wilson Ribeiro, SDB, e concelebrada pelo
vigário paroquial Pe. Manoel de Jesus, SDB.
Dando continuidade ao festejo, o pároco
realizou a abertura saudando todos os presentes
(paroquianos, visitantes, coordenadores das
comunidades e aos que colaboraram com a
realização de todos os momentos desta festa).
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PARÓQUIA SÃO PEDRO
EM PETRÓPOLIS
ACOLHE PE. ALCIMAR,
O SEU NOVO PÁROCO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 27 de abril, o bispo
auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom
Tadeu Canavarros, presidiu a solenidade
de posse do Pe. José Alcimar de Souza
Araújo, como o novo pároco da Paróquia
São Pedro Apóstolo – Setor Santa Rita de
Cássia, Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes. Concelebraram os padres
Ricardo Pontes, Alex Assunção, Bruno
Bachi e Claudi Gonçalves, auxiliados pelos
diáconos Ademar Vasques, Gilberto Saraiva
e Afonso Brito.
A comunidade de São Pedro se fez
presente em peso para acolher o novo padre,
que morou durante vários anos no bairro e
que agora retorna como pároco. Estiveram
presentes também as comunidades da
Paróquia Coração Imaculado de Maria,
Paróquia São Raimundo, Área Missionária
São Lucas e Paróquia São João Batista,
situada no município de Iranduba, onde
Pe. Alcimar atuou como pároco nos últimos
cinco anos.
Ao fim da homilia, a celebração
continuou com a renovação das promessas
sacerdotais, com o novo pároco sendo
interrogado pelo bispo diante do público,
após esse momento, foi realizada profissão
de fé e, em seguida, Dom Tadeu realizou a
entrega da chave da igreja, chave do sacrário
e Estola Roxa para Confissão, declarando-o
empossado e apto para desempenhar suas
funções de pároco. Depois desse momento,
Pe. Alcimar recebeu o abraço da paz do bispo
e dos agentes de pastorais das comunidades
em sinal de acolhida.
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GIRO PASTORAL
PJ E CEBS ARQUIDIOCESANA
PROMOVEM ENCONTRO DE JOVENS
NO SETOR AV. BRASIL

a nível de setor, pois a juventude é uma das
prioridades da APA”, comentou Conceição.

CAAC REALIZA O II CONAART REUNINDO
AS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DA IGREJA
CATÓLICA DE MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Setor Av. Brasil realizou na tarde de 4
de maio, na Paróquia São Jorge, um encontro
promovido pela Pastoral da Juventude (PJ)
em parceria com as Comunidades Eclesiais
de Base (CEBs) Arquidiocesana, que contou
com a participação de aproximadamente 150
jovens e uma programação que envolveu
debates, oficinas, caminhada, show artístico
e muita confraternização. O evento contou
com a presença do Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani, além de
alguns padres pertencentes às paróquias
que compõem o setor e também de algumas
lideranças de pastorais e grupos.
De acordo com Conceição Silva,
coordenadora do Setor Av. Brasil, cerca de 20
pessoas estiveram envolvidas na coordenação,
incluindo representantes da PJ, CEBs e
coordenação setorial. “Nós queremos reunir
toda a juventude e não só a PJ, no sentido de
articular melhor essa pastoral que, das oito
paróquias que compõem o setor, só existe
mesmo três. A maioria dos jovens aqui são
do Setor Avenida Brasil, mas temos jovens
de vários outros setores da Arquidiocese de
Manaus e, como recolhemos os dados deles,
a gente já vai entrar em contato com as
paróquias para fazer essa articulação da PJ

A Comissão Arquidiocesana de Arte e
Cultura (CAAC), promoveu nos dias 4 e 5 de
maio, o II Congresso Arquidiocesano de Artistas
Católicos – Conaart, realizado no auditório Centro
Arquidiocesano São José, tendo como objetivo
reunir todas as expressões artísticas da igreja
católica de Manaus em um único lugar para trocar
experiências em meio a palestras, fórum, debates,
show artístico e muito mais. O encontro contou
com a participação do Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani, que esteve
presente na abertura e no encerramento do
evento e também com Padre Charles Cunha, que
presidiu a celebração abrindo as atividades da
manhã do segundo dia.

O Conaart tem como público-alvo
cantores, instrumentistas, fotógrafos,
designers, cenógrafos, animadores,
dançarinos, blogueiros, profissionais de som,
entre outros. Para a palestra, foi convidado o
professor de Música da Universidade Federal
de Campina Grande, João Valter Ferreira Filho,
conferencista que também atua nas áreas
de educação musical, regência e história da
música, além de ser escritor com várias obras
publicadas, entre elas: “Socorro, sou um
coordenador” e “Arte e Poder na Casa de Deus”.

Em sua palestra, João Valter falou sobre “A
história da Arte Sacra” e como ela está ligada à
sociedade e à cultura.

CAS PROMOVE FORMAÇÃO SOBRE
IVC PARA CATEQUISTAS E DEMAIS
AGENTES DE PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Nos dias 4 e 5 de maio, cerca de 200
catequistas e agentes pastorais vindos de
vários setores da Arquidiocese de Manaus,
participaram do encontro de Formação
Arquidiocesana de Catequese, promovido pela
Catequese Arquidiocesana a Serviço (CAS).
O evento, que contou com a presença do
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de
Manaus, Dom Sergio Castriani, foi realizado
das 8h às 16h no auditório Mãe Paula, situado
nas dependências do Cefam, tendo como
formador o Pe. Abimar Moraes, que falou
a respeito da Iniciação à Vida Cristã (IVC)
baseado no DOC. 107 – Itinerário para formar
discípulos e missionários.
Segundo o padre, a IVC é uma realidade que
move a ação pastoral de nossas comunidades
no sentido de transformar todo o aprendizado
em ações concretas. “É a primeira vez que venho
a Manaus como assessor e está sendo uma
experiência muito positiva poder conhecer um
pouco melhor a realidade pastoral daqui, que é
um retrato daquilo que a gente vem encontrando
nas outras regiões do Brasil, ou seja, existe um
interesse da parte do clero e maior ainda por
parte do laicato, de compreender melhor esse
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
projeto da CNBB de fazer com que as nossas
comunidades sejam casas da IVC e nesse sentido
a Arquidiocese de Manaus está em sintonia com
outras realidades brasileiras”, disse.

FESTEJOS DE N. SRA. DE FÁTIMA
ENCERRAM COM PROCISSÃO, MISSA
CAMPAL E ARRAIAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Santuário Nossa Senhora de
Fátima, localizado no bairro Praça 14 de
Janeiro, recebeu na noite de 13 de maio,
aproximadamente 10 mil devotos, que
apareceram dos quatro cantos da cidade e
até de alguns municípios do Amazonas, para
participarem de uma vasta programação em
homenagem aos 102 anos da aparição de
Nossa Senhora em Fátima (Portugal), que
começou com as missas matinais nos horários
de 6h e 12h, e finalizou com a procissão saindo
da Igreja de São Sebastião às 19h, com a
imagem de Nossa Senhora rumo ao santuário
de Fátima, onde o Vigário da Região Episcopal
N. Sra. dos Remédios, Monsenhor Sabino
Andrade, presidiu a missa campal em honra à
padroeira.
“Maria arrasta muitas pessoas para
Jesus, quantas pessoas estão neste dia em
suas capelas, igrejas, santuários e catedrais
celebrando Nossa Senhora de Fátima,
que implica uma proposta de conversão
permanente para cada um de nós que precisa
ir mais fundo na fé, na participação da vida
de nossa igreja e o projeto do Reino de Deus.
Que a nossa participação nessa procissão
e missa possa nos dar ânimo novo para
continuar caminhando como cristão com a
alma cheia e vida intensa, com fé madura
capaz de compromisso e responsabilidade,
sendo parceiro de Jesus e Nossa Senhora no
processo de evangelização”, disse Monsenhor
Sabino.

SAL ORIENTA SOBRE A IMPORTÂNCIA
DE PREPARAR A CELEBRAÇÃO
LITÚRGICA NA REGIÃO EPISCOPAL N.
SRA. APARECIDA
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Cerca de 200 pessoas, pertencentes aos
setores Padre Pedro Vignola, Padre Ruggero
Ruvoletto que compõem a Região Episcopal,
inclusive do interior de Estado, de Presidente
Figueiredo e Rio Preto da Eva, participaram da
Formação Litúrgica sobre a Ação de Cristo e da
Igreja na liturgia e preparar para bem celebrar,
realizada pelo Serviço de Animação Litúrgica
(SAL), na manhã do dia 18 de maio, no Centro
Pastoral da Comunidade São Francisco de Assis,
no bairro Amazonino Mendes. Como resultado
espera-se que os participantes tenham adquirido
mais conhecimento sobre a Liturgia, a Igreja e o
saber celebrar, e saibam colocar em prática dentro
da sua comunidade, sendo multiplicadores do
conhecimento recebido.
Dom José Albuquerque, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Manaus e vigário da região N.
Sra. Aparecida, esteve presente e acolheu os
participantes. Afirmou que estes momentos
de formação são muito importantes para
todos que fazem parte da igreja, que atuam
nas pastorais, pois sempre têm o que refletir,
conhecer, aprofundar. “A formação litúrgica que
temos precisa sempre ser confrontada com a
nossa realidade pastoral. Nós nunca sabemos
tudo, mas precisamos sempre conversar
debater, perceber qual é a missão, qual é a
responsabilidade de uma equipe de uma
pastoral litúrgica em uma comunidade ou uma
paróquia. Agradeço de coração a equipe do
SAL, a coordenação Litúrgica da Arquidiocese
que juntamente com a coordenação do Setor
Padre Pedro Vignola organizou este encontro.
Que Deus abençoe a cada um e esse trabalho
que é muito fecundo e frutífero. Parabéns pela
iniciativa. E um agradecimento especial à Área
Missionária São Pedro que nos recebeu nesta
manhã”, concluiu o bispo Dom José.
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GIRO PASTORAL
D. TADEU CANAVARROS É ELEITO
VICE-PRESIDENTE DO REGIONAL
NORTE 1 – AMAZONAS E RORAIMA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na tarde do dia 9 de maio, os bispos
do Regional Norte 1, que compreende
nove (arqui) dioceses e prelazias dos
estados do Amazonas e Roraima,
escolheram sua nova presidência para o
quadriênio 2019-2023.

Foi escolhido para presidente o bispo
de São Gabriel da Cachoeira, D. Edson
Taschetto Damian; para vice-presidente o
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, D.
Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, SDB;
e para secretário Bispo da Prelazia de Borba,
D. Zenildo Luiz Pereira da Silva, CSsR.
O então presidente, Dom Mário Antonio
da Silva, bispo da Diocese de Roraima e
atualmente eleito segundo vice-presidente
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), expressou sua gratidão aos que o
auxiliaram no período de 2015-2019 e a
disponibilidade dos que assumem agora este
regional. “Agradeço a nova Presidência do
Regional Norte 1: Dom Edson, Dom Tadeu
e Dom Zenildo pela prontidão em servir
nossa Igreja na Amazônia. Eu, Dom Mário
Antonio, agradeço a colaboração de Dom
Marcos e Dom Fernando no quadriênio que
se encerra. Gratidão ao Diácono Francisco,
secretário executivo pela incansável
dedicação. Gratidão a todos os Bispos pela

confiança e apoio neste período de 20152019. Vamos em frente com coragem e
esperança! Abraços!”, disse Dom Mário
Antonio.

José Carlos de Oliveira
Oficial Titular
José Carlos de Oliveira Júnior
Oficial Substituto
Camila Lima de Oliveira
Substituta
Hélio da Cunha Teixeira
Substituto
Rua Joaquim Sarmento, 418 – Centro
Fone: 92 3633-3536 / Fax: 92 3633-3010
oficio1.protesto@yahoo.com.br

CARTAS DO VATICANO: ÓBOLO DE SÃO PEDRO

A

Arquidiocese apresenta as cartas enviada pelo Vaticano a respeito do recebimento do Óbolo de São Pedro,
que consiste em uma coleta anual destinada a ajudar
a Sé Apostólica de Roma como sinal de adesão à solicitude do Sucessor de Pedro relativamente às múltiplas
carências da Igreja universal e às obras de caridade em
favor dos mais necessitados. No ano de 2018, a Arquidiocese de Manaus enviou a quantia de R$ 53.894,15;
em 2017, foram R$ 29.770,50 e em 2016, um total de
R$ 40.467,78.
Trata-se de um gesto antigo, iniciado pela primeira comunidade dos apóstolos, que continua a repetir-se porque a caridade é a marca de discípulos de Jesus:
"Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros" (Jo 13, 35). O Óbolo de
São Pedro representa uma pequena oferta em sua dimensão, mas com um grande espírito e uma grande
perspectiva. É o que cada cristão pode dar ao Papa
para que ele atenda às necessidades de toda a Igreja,
especialmente onde há maior dificuldade. Tradicionalmente, a coleta é feita em todo o mundo católico, de
acordo com cada diocese, no dia em que se celebra a
solenidade de São Pedro e São Paulo
Fonte: www.obolodisanpietro.va
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PROJETO GARANTE
CURSOS GRATUITOS PARA MIGRANTES
JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1
DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2
FOTO ÉRICO PENA

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus
por meio do projeto Resposta à
Emergência – Atendimento dos
Solicitantes de Refúgio e Refugiados em Manaus tem por objetivo acolher e
promover a integração na sociedade local,
além de auxiliar na promoção de seus direitos e deveres, mediante o apoio para a
regularização da documentação, a promoção do ensino da língua portuguesa, cursos
profissionalizantes, incentivo à geração de
renda, promoção do acesso a oportunidades
de emprego e acesso aos serviços públicos.
A Cáritas oferta e encaminha essa
demanda para os cursos de português e
cursos profissionalizantes que são disponibilizados gratuitamente pelo projeto, e em
parceria com algumas instituições.
No ano passado, 97 venezuelanos
concluíram o curso básico de português
disponibilizado pela instituição em alguns
lugares diferentes, que foram cedidos por
outros parceiros, como na Escola Superior
de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Escola Estadual Vicente
Telles de Souza, Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, Paróquia Santo
Antônio e pela Universidade do Norte –
UNINORTE. Visando atender justamente a
demanda nos locais onde elas se localizam.
Já com relação aos cursos profissionalizantes para essa demanda, foram realizados 17 cursos pelo Serviço Nacional do
Comércio (SENAC), os quais contribuíram
com a qualificação profissional de 209 formandos venezuelanos.
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A Cáritas por meio desse projeto ainda
conseguiu auxiliar 91 venezuelanos, que
fizeram os cursos profissionalizantes, com
o empreendedorismo próprio, ou seja, favorecendo a inserção destes no mercado de
trabalho informal.
Visto que, pela dificuldade de comunicação, e em virtude da diferença do idioma
e do próprio preconceito na sociedade manaura, poucos venezuelanos têm conseguido a inserção no mercado de trabalho com
carteira assinada.
Para esse ano, já finalizamos uma turma
de curso de português básico em parceria com
a Universidade Nilton Lins, a qual formou 42
venezuelanos. Ainda temos a oferta de dois
cursos de português básico para o primeiro semestre, bem como mais duas turmas do curso
de português avançado para o segundo semestre, além de outras ainda em negociação.
Além de 11 cursos profissionailizantes
que estão sendo oferecidos em parceria
com o SENAC, que totalizaram a oferta de
210 vagas, visando o empoderamento por
meio da capacitação dessa população para
o mercado de trabalho.
Assim, por meio desse projeto, a Cáritas
tem contribuído para a capacitação da população venezuelana, bem como, tem contribuido significativamente para a inserção
profissional dos mesmos no cenário brasileiro através do trabalho com dignidade.
FONTE: Dados da própria instituição, 2018.
1 Coordenadora do Projeto Resposta à Emergência
– Atendimento dos Solicitantes de Refúgio e
Refugiados em Manaus.
2 Coordenador Executivo da Cáritas Arquidiocesana
de Manaus.

CNBB deve criar
comissão episcopal para
tratar de meio ambiente
e desenvolvimento
FONTE CNBB – COM INFORMAÇÕES E FOTOS DA
ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, anunciou que a entidade pretende criar uma Comissão
Episcopal para tratar de assuntos referentes ao
meio ambiente e desenvolvimento, em especial a
mineração. O anúncio foi feito durante o Seminário
“A mineração e o cuidado com a casa comum”, realizado nos dias 17 e 18 de maio, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas).
Segundo Dom Walmor, o foco da atuação
da comissão será o diálogo da Igreja com setores da sociedade, com o Poder Legislativo e
outras instâncias. A notícia foi recebida com otimismo por todos os presentes no evento e, em
particular, pelo bispo de Caxias do Maranhão
(MA) e presidente do Grupo Trabalho de Mineração da CNBB, Dom Sebastião Lima Duarte,
que destacou a sensibilidade de Dom Walmor
no tratamento dessa questão.
O Seminário foi organizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, pela CNBB e a Rede Igrejas
e Mineração – uma plataforma ecumênica que
integra diferentes Igrejas na América Latina, unidas na missão de amparar comunidades impactadas pela mineração. Todas estas entidades e a
participação do monsenhor Bruno-Marie Duffé,
do Dicastério para o Desenvolvimento Humano
Integral do Vaticano, enviado pelo Papa Francisco, é um entrelaçar “de corações e mentes na
mesma direção”, disse dom Walmor.
“Somos todos nós, juntos, nos dando as
mãos e nossos corações, para fazermos um
novo caminho, que é tão necessário, se quisermos um desenvolvimento integral, se desejarmos um desenvolvimento sustentável”, afirmou
o presidente da CNBB.

“Espírito Santo,
liberta-nos pelo direito
e pela justiça!” (Is 1,27)
DE JUNHO
DE 2019

NO SAMBÓDROMO

LEVE 1Kg DE
ALIMENTO

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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