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ATIVIDADES PASTORAIS

JULHO 2019
1 a7 • CURSO AJURI AMAZÔNICO

“Novos Caminhos para a Igreja e Ecologia Integral”
Local: Paróquia São Jorge – Rua Emília Ruas, nº 311 – São Jorge
Informações: (92) 99259-2771

3 a5 • ACAMP’S MANAUS 2K19

9 a14 • CONGRESSO DE LIDERANÇAS JUMIRE –
JUVENTUDE MISSIONÁRIA REDENTORISTA

“Jovens Testemunhas do Redentor em um mundo ferido”
Local: Centro de Espiritualidade Crostarosa, Rodovia AM 010, Km 21
Informações: (92) 99210-9419

Comunidade Shalom Manaus
Local: Sítio Canarinho, Rodovia AM 010 (Manaus/Itacoatiara), Km 32, Ramal
Água Branca – Km 2
Informações: (92) 3302-7191

16 • FESTEJOS EM HONRA À NOSSA SENHORA DO CARMO
– PROCISSÃO E MISSA

6 • FESTIVAL FOLCLÓRICO BOSCONIANO 2019

19 a 21 • ACAMPAMENTO VOCACIONAL – SEMINÁRIO
SÃO JOSÉ

Local: Av. Epaminondas, 57 – Centro
Horário: 18h • Informações: (92) 2125-4690

6 • FESTEJOS EM HONRA À SANTA MARIA GORETTI

Local: Área Missionária Santa Maria Goretti – Rua das Orquídeas, nº 35 –
Jorge Teixeira • Horário: 17h
Informações: (92) 3681-1072 / 99329-4304

6 • INÍCIO DO CURSO BÁSICO DE LIBRAS

Escola de Teologia Pastoral
Horário: 8h30 a 11h30
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus (Cefam)
Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Informações: (92) 99424-2089

7 • FESTEJOS DE SÃO BENTO – PROCISSÃO E MISSA

Local: Igreja Matriz São Bento – Rua Professor Felix Valois, 1 – Cidade Nova I
Horário: 16h • Informações: (92) 3221-3499

Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Av. Silves, 200 – Raiz
Horário: 18h • Informações: (92) 3347-3404

“Ó Senhor, mostra-me os teus caminhos (Sl 25,4)
Local: Sítio da Comunidade Hallel – Saída do Seminário São José – Rua
Maromba, 166 – Chapada
Informações: (92) 99267-1448 / 99604-6252

26 • FESTEJOS DE SANT’ANA – PROCISSÃO E MISSA

Local: Comunidade Santa’Ana – Rua 14, 40, Conj. Hiléia 1 – Redenção
Horário:17h • Informações: (92) 3304-8632

27 • ENCONTRÃO DOS COROINHAS

Horário: 8h às 12h
Local:
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios: Colégio Dom Bosco – Centro
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida: Área Missionária Santa Mônica –
Conjunto Manôa, Cidade Nova
Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes: Paróquia Santa Rita de
Cássia – Cachoeirinha • Informações: (92) 99284-5262

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

E

Caros leitores e leitoras,
ste número de nosso Informativo quer despertar solidariedade.
Nossa Igreja na Amazônia é privilegiada pelos povos que dela
fazem parte e pela riqueza cultural que aqui existe. É uma igreja
cheia de vida e comprometida com as pessoas que partilham
este pedaço do planeta tendo como casa comum o bioma amazônico. Por isso dói tanto ver a situação de muitas comunidades
do interior abandonadas por todos, às vezes até por nós. Não é
fácil ser ribeirinho. Tudo é complicado. Na vazante tudo seca e às
vezes fica difícil ter água para beber. Na enchente tudo se perde
e vai para debaixo da água. Mas há vantagens em morar na várzea e os que aí ficam se tornam os guardiões da floresta.
Onde há pessoas, a Igreja seguindo a ordem de Jesus deve
estar. E aí estão os missionários e missionárias que em longas
desobrigas sempre garantiram, ao menos esporadicamente a
Eucaristia, a possibilidade de batizar as crianças e se casar na
Igreja. Na maioria das vezes a Igreja era a única instituição de
fora que chegava onde habitavam os povos da floresta. Junto
com o material da missa ia a caixa de remédios, que significava a única esperança de cura para os pobres.
Ainda hoje há situações assim na nossa Arquidiocese.
São comunidades que não tem condições de sustentar o
padre e muito menos de financiar suas visitas. A pastoral se torna cara, e muitas vezes por falta de recursos as
comunidades ficam abandonadas. No passado, vinha dinheiro das Igrejas de onde vinham os missionários. Veio
muito dinheiro da Alemanha, Itália, Holanda, França,
Estados Unidos, e foram feitas capelas; comprados remédios; construiu-se hospitais, escolas e até casas populares.
O mundo mudou, e agora a responsabilidade é nossa. São
irmãos nossos, tanto o povo como os missionários.
Primeiro é preciso conhecer a realidade para se comprometer com ela. Podemos ser solidários de diversas maneiras. A primeira é a oração. Rezar pelo povo ribeirinho e
por aqueles que estão a seu serviço. Mas é preciso que colaboremos financeiramente. Tudo é mais caro no interior, a

gasolina, a manutenção dos carros e das embarcações, as
vindas dos missionários para reuniões e formação.
E continua para a nossa Igreja a evangelização das periferias. Quase todos os dias surge uma nova área de ocupação na
cidade. Os problemas urbanos como a falta de segurança, a
dificuldade do transporte se avolumam. O desemprego deixou
mais pobres as nossas comunidades. Na maioria dos casos é só
com a solidariedade de todos que se consegue dar os primeiros
passos da implantação da Igreja num bairro. E somos solidários.
Nos últimos anos o dízimo que as comunidades passam para a
Arquidiocese possibilitou além do financiamento da formação
presbiteral, do pagamento da côngrua de padres e bispos, da
estrutura da cúria com seus funcionários e dependentes, a compra de terrenos e veículos, o pagamento de agentes de pastoral e
outras necessidades das comunidades menos favorecidas.
Formamos uma só Igreja. A responsabilidade pela
evangelização e pelo cuidado pastoral é de todos. Ninguém pode ficar de fora. Mais que um dever, é um direito
que temos de participar do esforço evangelizador da Igreja. Lembremos que a quem dá mais Deus espera que dê
mais. Não se trata de dar esmola, mas de partilhar o que
temos de mais precioso, a nossa fé. A fé surge da pregação, é alimentada pela ação pastoral e pelos sacramentos.
Se faltarem operários a messe pode se perder. E operários
precisam de salários e instrumentos de trabalho.
Em julho temos Nossa Senhora do Carmo. Era a devoção
de minha mãe. Morreu invocando a Virgem do Carmelo. Temos
também a festa de Joaquim e Ana, os avós de Jesus. Que eles
intercedam pelos vovôs e vovós de nossas comunidades, para
que seus netos lhes dêem alegrias e não só preocupações, que
sintam que são amados e queridos pelo que são. Nossa gratidão à Pastoral da Pessoa Idosa pelo bem que faz aos nossos
irmãos e irmãs que já chegaram a terceira idade. Para muitos,
julho é um mês de férias ou ao menos de um recesso. Se você
está entre os privilegiados, tenha um bom descanso e não se
esqueça de rezar mais. Um feliz julho para todos!
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PROVISÃO
DATA

NOME

MUNUS

20/05
03/06
04/06

Pe. Alberto Rypel, SDB
Pe. Wilson Barros Ribeiro
Pe. Valdecir Paulo Martins, SDN

Pároco
Paróquia São José Leste
Administrador Paroquial Paróquia Santa Luzia (Bairro Presidente Vargas)
Vigário Paroquial
Área Missionária Tarumã

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

CANDIDATOS AO DIACONATO QUE RECEBERÃO O MINISTÉRIO DO LEITORATO
DATA NOME/PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

DATA NOME/PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

21/06
23/06
23/06
30/06
02/07
04/07

21/07
21/07
28/07
30/07
10/08
11/08

Francisco Rosivaldo Araujo de Lima – Comunidade Nossa Sra. do P. Socorro/Paróquia Sant'ana
Carson Farnela Duarte – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
Paulino Pedro da Conceição Maciel – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
Valtemir Livino Ribeiro – Paróquia Nossa Sra. das Graças (Colônia Antônio Aleixo)
Harley Oliveira Bacelar – Área Missionária São Domingos Sávio
Elizeu Araújo do Nascimento Filho – Com. Sta. Edwirges/Área Missionária S. Maximiliano Maria Kolbe

Ágdo de Freitas Guimarães Filho – Com. S. Pedro/A. M. Divina Misericórdia
Márcio Pedro Gomes dos Santos – Com. S. Pedro/A. M. Divina Misericórdia
Luiz Alberto Lira da Cruz – Com. Menino Jesus/A. M. São Paulo Apóstolo
André Rocha da Silva – Paróquia Cristo Rei
Agamenon de Assis Silva – Área Missionária São Lourenço
Edivaldo Pereira da Silva – Com. Sta. Clara/Área Missionária João Paulo II
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EDITORIAL

G

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Nesta edição do mês de
julho, nossa Igreja de Manaus convida todos os leitores para
um despertar solidário para dentro e para fora da Igreja.
Pela fé somos revestidos de uma bondade originária e inalienável. O rosto do outro é um apelo à bondade, um chamamento a uma resposta. Especialmente os manauaras que
são interpelados pelo cenário da migração, parte da realidade urbana da cidade de Manaus nos últimos anos. Não dá
pra ignorar a presença dos nossos irmãos venezuelanos nas
proximidades da rodoviária de Manaus. O que, como Igreja,
podemos fazer ainda mais por essa situação que está diante
de nós? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é dito a nós: “Entre eles não havia necessitados, tudo era posto em comum”.
Esse anseio cristão deve ganhar um rosto real em nossa Igreja Local. Que as paróquias com mais recursos continuem a
abrir o coração e as mãos como gesto solidário em prol das
paróquias e áreas missionárias com menos recursos. Isso é
sinal do Reino de Deus. Isso é testemunho de uma Igreja
solidária que faz da missão, um chamamento à comunhão.
Que este gesto concreto de todas as paróquias e áreas
missionárias de oferecer um algo a mais em prol da missão
da Igreja, através da manutenção de fundo solidário seja o
sinal nosso para a sociedade, onde também cada um, independentemente do credo que professa, deve lembrar que
ser humano implica em ver o outro como irmão, alguém
que pela sua indigência chega até nós como convocação a
uma resposta: “Eis-me aqui”.
Aproveite para apreciar os demais conteúdos da revista
e acompanhar o que foi e o que será notícia em nossa Arquidiocese de Manaus. Uma ótima leitura para você e que
Nossa Mãe, Imaculada Conceição interceda sempre por nós.

O rosto do outro
é um apelo à
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uma resposta.
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SOLIDARIEDADE COM A MISSÃO

S

PE. GERALDO BENDAHAM

e hoje temos Cristo em nossas vidas, foi porque muitos missionários e missionárias vindo
de diversos lugares do mundo, obedientes ao
“ide” de Jesus, tornaram-se sal e luz na cidade, no interior e na periferia urbana, trazendo
na vida a experiência da Boa Notícia de Jesus
Ressuscitado. Você concorda com isso? Eles,
para chegarem até aqui, certamente gastaram
recursos econômicos para que a missão fosse
cumprida. Somos gratos aos primeiros missionários e missionárias que não mediram esforços físicos, espirituais e econômicos para que o
Evangelho de Jesus fosse além-fronteiras.
Os recursos econômicos na Igreja são
importantes para a missão continuar. Os recursos, em geral, vêm da solidariedade de
muitos corações e mãos que com generosidade investem na missão evangelizadora. Os
recursos sozinhos não evangelizam, por isso
as pessoas que fazem a experiência da conversão, tornam-se discípulas de Cristo e em
comunhão com a Igreja vão para missão.
Precisamos urgentemente de novos e
renovados missionários para continuar a missão de anunciar Cristo às pessoas de perto e
de longe. A pedido do Papa Francisco é preciso sair para encontrar as pessoas, sobretudo
as mais necessitadas de tudo, pois somente a
“missão renova a Igreja” a partir da Palavra de
Deus e revigora a Fé dos cristãos.
Não podemos deixar de insistir, mediante a graça do Espírito Santo, no trabalho da
evangelização que liberta a pessoa de modo
pleno. Para recuperar o entusiasmo missionário não há outro caminho a não ser partir de
Cristo que é capaz de transformar a tristeza
em alegria (cf. Lc 24).
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A fonte é a Pessoa de Jesus que encontramos nos Evangelhos e na pessoa de cada
irmão e irmã, sobretudo, os pobres, excluídos,
supérfluos e descartáveis, necessitados de
atenção por parte dos missionários.
Desde o início das primeiras comunidades
cristãs, a Igreja comunicou aquilo que experimentou (cf Lc 1,1-3) e transmitiu o que vivenciou, não obstante a crise da perseguição aos
cristãos dos primeiros séculos (cf At 7, 54-60).
Isto revela que a missão de proclamar Cristo a
partir da experiência com Ele nunca foi fácil em
nenhuma época da história da Igreja.
Pois não anunciavam uma ideia, mas somente “aquilo que existia desde o princípio, o
que ouvimos, o que vimos com nossos olhos,
o que contemplamos e o que nossas mãos
apalparam: – falamos da Palavra, que é a
Vida. (...) dela damos testemunho, (...) agora
o anunciamos a vocês”(1Jo 1,1-3).
A missão ficaria incompleta se os missionários e missionárias não tivessem o mesmo
olhar e sentimento do Mestre (cf. Mt 15, 32, Mc
6, 34, Lc 9,13, Jo 6, Fl 2,5) em relação às multidões de pessoas da periferia urbana e interior,
famintas de Deus e dignidade, pois muitas são
tolhidas em seus direitos fundamentais. Estes
são desejosos de receberem dos discípulos e
missionários o convite para recomeçar com esperança às suas vidas ‘a partir de Cristo’.
Como foi dito acima, os recursos econômicos frutos da solidariedade para com a
missão evangelizadora, ajudaram e continuarão a ajudar os missionários e missionárias a levarem a Boa Notícia do Reino de Deus
aqui perto e além fronteiras. Sejamos solidários economicamente com a missão da Igreja!

Papa: os pobres não são lixo
humano, precisam do nosso amor
CIDADE DO VATICANO

Foi divulgada, no dia 13 de junho, a
mensagem do Papa Francisco para o III Dia
Mundial dos Pobres, que será celebrado
em 17 de novembro. O Santo Padre recorda que a promoção dos pobres, mesmo
social, não é um compromisso extrínseco
ao anúncio do Evangelho.
Não aprendemos com a história
Em sua mensagem para a edição
deste ano, Francisco faz uma comparação
entre a situação do pobre no tempo do
salmista e a situação atual e constata que
pouco mudou.
“Passamos séculos, mas permanece
imutável a condição de ricos e pobres, como
se a experiência da história não ensinasse
nada. Assim, as palavras do salmo não dizem respeito ao passado, mas ao nosso presente submetido ao juízo de Deus”.
Lixeira humana
O Papa fala também das periferias de
nossas cidades, repletas de pessoas que vagueiam pelas ruas, em busca de alimento.
“Tendo-se tornado eles próprios parte duma
lixeira humana, são tratados como lixo, sem
que isto provoque qualquer sentido de culpa
e quantos são cúmplices deste escândalo”.
Compromisso intrínseco ao
Evangelho
Jesus, por sua vez, não teve medo de
se identificar com cada um deles. Francisco então adverte: esquivar-se desta identificação equivale a ludibriar o Evangelho
e diluir a revelação.
Francisco recorda que a promoção dos
pobres, mesmo social, não é um compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho; pelo contrário, manifesta o realismo
da fé cristã e a sua validade histórica.
Como exemplo, o Santo Padre cita Jean Vanier, que faleceu recentemente, e o define
como um “grande apóstolo dos pobres”.

LITURGIA

COMO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

CELEBRAM SUA FÉ?
Amazônia é ocupada por uma diversidade de grupos étnicos
e por populações tradicionais, historicamente constituídas, a
partir dos vários processos de colonização e miscigenação por
que passou a região. Pode-se afirmar que o homem amazônico é resultado dos intercâmbios históricos entre diferentes
povos e etnias. Tal intercâmbio possibilitou uma herança que
se revela nas mais diferentes manifestações socioculturais
expressas pelo homem amazônico na vida cotidiana, quais
sejam: as relações de trabalho, a educação, a religião, as lendas, os hábitos alimentares e familiares. Dentre os principais
agentes sociais que compõem o mosaico amazônico, destacam-se os povos indígenas, as populações ribeirinhas, pescadores, extrativistas, quilombolas, migrantes, entre outras.
Neste artigo vamos destacar as comunidades ribeirinhas
e como elas celebram sua fé, vivem em agrupamentos comunitários com várias famílias, localizados, como o próprio
termo sugere, ao longo dos rios. As comunidades tradicionais
ribeirinhas são o lugar onde os ribeirinhos estabelecem as relações sociais, em que o rio lhes traduz um significado muito
grande. Rio e ribeirinho são partes de um todo. Se o rio oferece os seus alimentos, fertiliza as suas margens no subir e
baixar das águas, o ribeirinho lhe oferece sua proteção, através de suas representações (seus mitos) como a mãe-d’água,
a cobra-grande que come os desavisados (que não respeitam
a natureza) e tantas outras, que nascem desta humanização
da natureza e naturalização do homem. O rio influencia,
inclusive, a própria construção das casas do ribeirinho, uma

vez que são sempre construídas de frente para o rio, as quais
podem ser vistas pelas grandes embarcações que navegam
nos rios amazônicos, evidenciando que o rio possui um alto
poder simbólico para ribeirinhos.
No que tange ao elemento religioso, as comunidades
tradicionais apresentam uma rica variedade de mitos, concepções, crenças e práticas, considerando a influência religiosa
indígena, africana e portuguesa. No âmbito da devoção trazida por outras culturas, os santos populares católicos assumem
uma importância significativa para a determinação da vida
cotidiana nessas comunidades, uma vez que esses santos são
aqueles de quem se obtêm os “milagres” e “graças”, por meio
de promessas. Por outro lado, nessas comunidades eclesiais,
graças ao Espírito que suscita carismas a serviço do povo, há
uma rica experiência de celebrar o domingo, mediante a escuta e atualização da Palavra de Deus, sob a coordenação de
diáconos, ministras e ministros leigos, “assegurando assim
a possibilidade de se reunirem no domingo e nas festas, seguindo o ano litúrgico em comunhão com as comunidades que
celebram a Eucaristia” (CNBB, Doc. 52 – Introdução).
A celebração dominical da Palavra evoca o Crucificado-ressuscitado, que se faz presente na reunião da comunidade, na Palavra proclamada e no louvor comunitário. A liturgia é o lugar apropriado para escutar, interpretar e venerar a
Palavra por sua natureza teológica, simbólico-sacramental.
Através da Palavra de Deus, as comunidades celebram o mistério de Cristo em suas vidas.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JULHO/2019
Domingo

Segunda

Terça

1

Gn 18,16-33
Sl 102 (103),1-4.8-11
(R/. 8a) • Mt 8,18-22
14º COMUM
Is 66,10-14c
Sl 65(66), 1-3a.4-7a.16.20 (R/. 1)
Gl 6,14-18• Lc 10,1-12.17-20

7

14

15º COMUM
Dt 30,10-14 • Sl 68(69),14.17.3031.33-34.36ab.37 (R/. cf. 33)
Cl 1,15-20 • Lc 10,25-37
16º COMUM
Gn 18,1-10a
Sl 14(15),2-4ab.5 (R/. 1a)
Cl 1,24-28 • Lc 10,38-42

17º COMUM
Gn 18,20-32
Sl 137(138),1-3.6-8 (R/. 3a)
Cl 2,12-14 • Lc 11,1-13

21
28

S. Agostinho Zhao
Rong e comps.
Gn 28,10-22a • Sl 90(91),1-4.1415ab(R/. cf. 2b) • Mt 9,18-26
S. Boaventura
Ex 1,8-14.22
Sl 123(124),1-8 (R/. 8a)
Mt 10,34-11,1
S. Maria Madalena
Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17
Sl 62(63), 2-6.8-9 (R/. 2b)
Jo 20,1-2.11-18
S. Marta
1Jo 4,7-16
Sl 33(34),2-11 (R/. 2a ou 9a)
Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42

8

15
22
29

Gn 19,15-29
Sl 25(26),2-3.9-12 (R/. 8a)
Mt 8,23-27
S. Paulina
Gn 32,23-33
Sl 16(17),1-3.6-7.8b.15
(R. 15a) • Mt 9,32-38
N. SENHORA DO CARMO
Zc 2,14-17(Sl)Lc 1,46-55 (R/.
Lc 1,49)
Mt 12,46-50
S. Brígida
Ex 14,21-15,1
(Sl)Ex 15,8-10.12.17
(R/. 1a) • Mt 12,46-50
S. Pedro Crisólogo
Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Sl 102(103),6-13
(R/. 8a) • Mt 13,36-43

Quarta

Quinta

2

S. TOMÉ APÓSTOLO
Ef 2,19-22
Sl 116(117),1-2
(R/. Mc. 16,15) • Jo 20,24-29

9

Gn 41,55-57;
42,5-7a.17-24a
Sl 32(33),2-3.10-11.18-19 (R/. 22)
Mt 10,1-7

16

Bv. Inácio de
Azevedo e comps.
Ex 3,1-6.9-12 • Sl 102(103),1-4.6-7
(R/. 8a) • Mt 11,25-27

23
30

3
10
17

S. Sarbélio Makhluf
Ex 16,1-5.9-15
Sl 77(78),18-19.23-28
(R/. 24b)• Mt 13,1-9
S. Inácio de Loyola
Ex 34,29-35
Sl 98(99),5-7.9
(R/. cf. 9c) • Mt 13,44-46

24

Sexta

4

S. Isabel de Portugal
Gn 22,1-19
Sl 114(116A), 1-6.8-9 (R/.9)
Mt 9,1-8

11

S. Bento, Abade
Gn 44,18-21.23b-29;
45,1-5 • Sl 104(105),16-21(R./5a)
Mt 10,7-15

18

Ex 3,13-20
Sl 104(105),1.5.8-9.24-27 (R/.8a)
Mt 11,28-30
S. TIAGO APÓSTOLO
2Cor 4,7-15
Sl 125(126),1-6 (R/. 5)
Mt 20,20-28

25

Sábado

5

S. Antônio M. Zaccaria
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67
Sl 105(106), 1-5 (R/. 1a)
Mt 9,9-13

12

Gn 46,1-7.28-30
Sl 36(37),3-4.18-19.27-28.39-40
(R/. 39a)
Mt 10,16-23

19

Ex 11,10-12-14
Sl 115(116B),12-13.15-18 (R/. 13)
Mt 12,1-8

26

S. Joaquim e Sant’Ana
Eclo 44,1.10-15
Sl 131(132),11.13-14.17-18 (R/. Lc
1,32a) • Mt 13,16-17

6

S. Maria Goretti
Gn 27,1-5.15-29
Sl 134(135),1-6 (R/. 3a)
Mt 9,14-17

13

S. Henrique
Gn 49,29-32;50,15-26a
Sl 104(105),1-4.6-7
(R/. cf. Sl 68[69],33) • Mt 10,24-33

20

S. Apolinário
Ex 12,37-42 • Sl 135(136),
1.23-24.10-15 (R/. Eterna é a sua
misericórdia) • Mt 12,14-21
S. Maria no Sábado
Ex 24,3-8
Sl 49(50),1-2.5-6.14-15
(R/. 14a)• Mt 13,24-30

27

31

JULHO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 7

família

Famílias nas periferias da cidade
MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

M

uitas famílias que vivem atualmente a realidade
das periferias dos grandes centros metropolitanos
e assumem a difícil tarefa de educar seus filhos
para a vida em sociedade, passam por inúmeras
dificuldades que vão desde aquelas ligadas às necessidades
de sobrevivência como moradia, segurança, transporte e saúde, até aquelas ligadas à formação moral e escolarização de
suas crianças. Há vários estudos que mostram as dificuldades
dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade,
no processo de inserção da criança no mundo, por isso, se faz
necessária a presença do Estado, mas também a sociedade organizada, onde nos incluímos como Igreja e Pastoral Familiar,
para dar o suporte que essas famílias necessitam.
A grande maioria dessas famílias que vivem nessas condições são oriundas do interior e migraram para as cidades em
busca de uma melhor condição de vida, mas acabam indo viver
nas periferias da cidade e em situação de miséria e pobreza. Por
caridade, acabam recebendo suporte para as suas necessidades
de uma rede de apoio constituída pela própria comunidade em
que vivem. Essa rede pode ser composta pelo grupo de pessoas
e instituições, tais como as igrejas, com suas pastorais e movimentos dentre os quais os membros da família transitam e se
relacionam. É dever do poder público fornecer um suporte efetivo a essas famílias, mas infelizmente não é o suficiente, por isso,
que a sociedade dá esse apoio para tentar não deixar que essas
famílias fiquem sozinhas ou isoladas em seus núcleos.
Nas periferias urbanas das grandes cidades, a família tem uma
tarefa difícil de educar suas crianças num contexto de dificuldades,
inseguranças, violência e falta de apoio social. O pouco apoio que
recebem são da sociedade civil organizada, como as igrejas cristãs,
sendo a nossa Igreja Católica a mais efetiva nessa ajuda. Assim é o
cotidiano dessas comunidades é a amplitude dessa rede interna que
consegue informalmente oferecer o mínimo de apoio mútuo, principalmente no que se refere ao cuidado e a educação das crianças.

Há possibilidade das famílias apresentarem efetivamente um bom desempenho em seus papéis de educadoras. A
presença de outras pessoas, não só da família, como vizinhos
e amigos, a flexibilidade dos horários de trabalho dos familiares, assim como a qualidade dos serviços sociais de saúde
e segurança do bairro são de essencial importância para ajudar os pais em suas práticas educativas com as crianças. Mas
como sabemos os ambientes não são favoráveis e depende
muitos dos pais serem perseverantes e efetivos ao cuidar e de
assumir suas responsabilidades de cuidarem de seus filhos e
filhas, dando-lhes atenção, carinho e amor.
A violência é algo bastante presente nas vidas das famílias
da comunidade, onde assassinatos são frequentes e a segurança
pública não inspira confiança. Então a responsabilidade dos pais
tem que ser redobrada para evitar que seus filhos possam viver
sem se envolverem com coisas ilícitas e/ou em violência, que
infelizmente acomete nossos jovens nas periferias.
O processo migratório de famílias inteiras das regiões
norte e nordeste em busca de trabalho e de melhores condições de vida foi afastando as pessoas para as comunidades
periféricas onde as condições de sobrevivência são adversas
e, em muitos casos, insalubres.
Enfim, pode-se afirmar que se não houver apoio e suporte social oferecido por parte do poder público em suas
necessidades básicas, como saúde, educação, saneamento básico, transporte, creches, então as famílias passam a
contar com solidariedade das redes humanas de proteção
e solidariedade. Para essas famílias constituem importante
fator para o enfrentamento de adversidades e privação das
quais as famílias da comunidade compartilham.
Rogamos à Família de Nazaré, que nos ilumine e nos
conduza para que possamos realizar com amor e dedicação
o trabalho junto às famílias em especial as das periferias e/
ou as mais vulneráveis.

Nas periferias
urbanas das
grandes cidades,
a família tem
uma tarefa
difícil de educar
suas crianças
num contexto
de dificuldades,
inseguranças,
violência e falta
de apoio social.
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ação social

FUNDAÇÃO RIO MAR PROMOVE
CIDADANIA NA ZONA NORTE DE
MANAUS
YTALLO BYANCCO RÁDIO RIO MAR

A

2ª Ação Social do ano, promovida pela
Fundação Rio Mar, no dia 1 de junho,
levou atendimento à população carente da comunidade Santo Expedito,
Área Missionária Santa Helena, no bairro Novo
Israel, zona Norte de Manaus. Serviços como
higienização bucal, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, atendimento
dermatológico, psicológico e, até mesmo o
ensino de como elaborar um currículo foram
ofertados.
Dentre os serviços mais procurados estavam o corte de cabelo e a retirada da documentação, como a carteira de identidade (RG).
Colaboradora na ação, a cirurgiã dentista Ana

Ruth, revelou que uma das razões que a
levou ser voluntária, no projeto, foi a espiritualidade. Para ela “ajudar significa ser
mais humana, por meio de sua profissão”.
A diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana, destacou “que é na prática
da ação social, que a emissora também
consegue promover o bem ao próximo.
Característica, que aliás, faz parte dos
valores da Rádio Rio Mar.”
A próxima edição da ação social da
Fundação Rio Mar está agendada para
o mês de outubro.

REPORTAGEM

Pentecostes
Espírito Santo, liberta-nos pelo Direito e pela Justiça

S

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

ob o lema “Espírito Santo, liberta-nos pelo Direito e pela Justiça”, a Arquidiocese de Manaus realizou no dia 9 de junho, no
Sambódromo, a Festa de Pentecostes que reuniu cerca de 80
mil pessoas para festejar a vinda do Espírito Santo que anima
a igreja a seguir sempre viva evangelizando, olhando pelos mais
pobres e excluídos e lutando para que todos tenham vida digna e
abundante. Estiveram presentes cerca de 150 padres, 30 diáconos,
70 seminaristas, congregações religiosas, comunidades, movimentos, pastorais, serviços, toda a força viva de nossa Igreja.
O evento iniciou com animação sob a condução de Patrícia
Cabral e Tell Menezes, e cantos entoados pelo grupo de música da
Paróquia Santíssima Trindade e Banda Madrigal Sagrada Família.
Uma hora e meia de muita música para acolher os que chegavam e
alegrar os que estava se organizando nas arquibancadas e na pista.

MENSAGEM SOBRE A PROPOSTA
DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Momentos antes de iniciar a celebração, o vice-presidente da
Cáritas de Manaus proferiu algumas palavras em alerta a todos sobre a proposta que está em trâmite no congresso nacional referente
à Reforma da Previdência e a Igreja Católica vê-se diante de uma
problemática e quer se pronunciar em favor, especialmente, dos
mais pobres. Padre Alcimar, então, leu para os presentes trechos
da mensagem escrita pela presidência da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), que consiste em um texto, aprovado pelo
Conselho Permanente da entidade, em que os bispos elencam alguns pontos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016,
considerando que a mesma escolhe o caminho da exclusão social e
convocam os cristãos a se mobilizarem para buscar o melhor para o
povo brasileiro, principalmente os mais fragilizados.
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LITURGIA APRESENTA SÍMBOLOS DE
ECOLOGIA INTEGRAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
A Festa de Pentecostes também foi lugar para conscientizar os
presentes sobre a importância de preservar a vida, de preservar a
Amazônia, diante de um tempo em que o Papa nos alerta para o
cuidado da casa comum, do planeta em que vivemos, cada um contribuindo com ações no dia a dia, como a reciclagem de lixo, o uso
consciente da água, a relação saudável entre o homem, os animais,
a água, o ar, as plantas, e convoca a um sínodo para pensar novos
caminhos de evangelização do povo de Deus que vive na Amazônia.
A preparação da liturgia ficou sob a responsabilidade do Setor
Santa Rita de Cássia e do Serviço de Animação Litúrgica (SAL) da
Arquidiocese de Manaus. A procissão de entrada foi precedida por
quatro símbolos dentro da temática da Campanha da Fraternidade
de 2019 que tratou de políticas públicas e o Sínodo para a Amazônia.
Pe. Leudo Santos conduziu este momento iniciado com uma dança
indígena, por índios que foram apresentar um pouco de sua cultura
e representar os povos originários da Região Amazônica, ao mesmo
tempo em que se aproximava do palco, onde foi montado o altar da
celebração, um banner com o símbolo do Sínodo para a Amazônia.
Depois houve uma procissão com um banner em que estava estampada a imagem de Nossa Senhora da Amazônia, Mãe de Deus com
traços do povo amazônico, conduzida por crianças do Projeto Iça da Cáritas Arquidiocesana, que trabalha no combate ao abuso e exploração
de crianças. Em seguida houve a entrada da bandeira do Divino Espírito
Santo acompanhado de jovens do Setor Santa Rita de Cássia, sendo ela
colocada no palco como parte da ornamentação, e, por último, o círio
pascal que foi acompanhado de pessoas que representavam as diversas
vertentes que precisam de políticas públicas (saúde, juventude, trabalhador, crianças, idosos, homens e mulheres, indígenas, dentre outros).

Na celebração eucarística houve a participação de
leitores que representam um pouco a realidade atual,
sendo a primeira leitura proclamada por uma venezuelana,
representando o grande número de migrantes que se
refugiam em Manaus, e a segunda leitura foi feita por um
deficiente visual por meio do braile, destacando a inclusão
dos deficientes dentro da nossa igreja. E, por fim, as preces
trouxeram as temáticas da migração, inclusão, sínodo para a
Amazônia e Políticas Públicas.
O coral que entoou os cânticos litúrgicos foi formado por
36 pessoas e 8 músicos, reunidos por integrantes do SAL,
preparados e conduzidos pelo maestro Lucas.
EDUCADORES AMBIENTAIS
Para que este grande evento acontecesse centenas de pessoas foram envolvidas em
diversos serviços (ornamentação, acolhida,
liturgia, logística, animação, arrecadação de
alimentos, dentre outros).
Neste ano, a novidade foram os cerca de
200 Educadores Ambientais, que ao mesmo
tempo que cuidaram da limpeza e manutenção do local, distribuíram saquinhos de
lixo e orientaram os participantes sobre o
cuidado com o meio ambiente, em sintonia
com a Laudato Si', no contexto da Ecologia
Integral, e o Sínodo para a Amazônia.
“Além da limpeza no Sambódromo, uma
outra atividade que aconteceu foi o trabalho
junto aos ambulantes na área externa do
Sambódromo e os participantes da festa. A
ideia principal é que eles sejam os primeiros
a colaborar com a coleta diminuindo com
isso o descarte indevido, ou seja, as pessoas
se alimentam e depositam nos recipientes
adequados e assim realizaremos um evento
mais bonito, colocando em prática as orientações do Papa Francisco sobre o cuidado da
nossa Casa Comum”, afirmou Patrícia Cabral,
membro da organização do evento.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS
Neste ano, assim como ocorreu nas
edições anteriores, todos os participantes
foram convidados a doar um quilo de alimento não perecível recolhido pela Cáritas
Arquidiocesana para ser doado aos mais
necessitados, dentre eles os migrantes
recém-chegados à Manaus. Ao todo foram
arrecadados 10,4 mil quilos de alimentos.

A

A SOLENIDADE DE PENTECOSTES

o final da tarde, iniciou a missa comentada por Padre Charles Cunha, presidida
pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani, e concelebrada
pelos bispos auxiliares Dom José Albuquerque
e Dom Tadeu Canavarros, pelo bispo emérito
Dom Mário Pasqualotto, e Monsenhor José
Carlos Sabino, além dos mais de 150 padres
atuantes na Arquidiocese de Manaus, auxiliados pelos diáconos transitórios, Victor Hugo e
Frei Marcus Venicius, que fez a proclamação do
Evangelho, representando os cerca de 30 diáconos presentes na solenidade.
“A Igreja é o ministério do bispo que nos
congrega, que nos reúne, todos nós que estamos aqui nesse Centro de Convenções, nas mais
diferentes realidades eclesiais que fazem parte
da nossa Arquidiocese, toda essa multidão presente no Sambódromo e os que acompanharam pela Rádio Rio Mar FM, pela Castanho FM e
outras retransmissoras, os que estão assistindo
pelas redes sociais, enfim, todos que fazem parte desta Igreja, reunidos nesta tarde pelo Espírito, estiveram congregados ao redor do ministério do bispo. É a pessoa de Dom Sergio Castriani
que nos reúne neste dia, no seu ministério, no
que ele significa para nós e na condução da nossa igreja de Manaus. Eu empresto a minha voz a
ele, a palavra que leio é do Arcebispo, em que
ele se dirige a seu povo”, afirmou padre Zenildo
Lima momentos antes de ler a homilia preparada por Dom Sergio Castriani.
O arcebispo destacou a importância deste momento de reavivamento para a Igreja
de Cristo, pelo Espírito Santo que é o paráclito
consolador, mas também traz vida e vigor ao

povo de Deus que clama por justiça, anseia pelos Dons que Deus dá para viver a paz, a alegria,
o amor daqueles que escolhem servir e amar a
Deus e ao próximo. “Na força do Espírito somos
um povo livre que sabe de onde vem, conhece a sua dignidade, e quer permanecer unido
num só coração e uma só alma. A nossa alegria
é imensa e vem de Deus. Ninguém pode tirá-la, ela é fruto da certeza que temos que um
dia o direito e a justiça triunfarão porque Deus
assim o quer e porque o pecado foi vencido na
cruz quando Deus o ressuscitou e o constituiu
Senhor e Messias….. A Igreja, sua obra maior
neste mundo, anseia pelos seus dons para viver
o grande dom da paz. Paz que é vida em abundância. Queremos paz nas nossas famílias, nas
nossas comunidades, nos nossos bairros, na
cidade, no estado, no país, no mundo. Acolhemos os migrantes vítimas da fome e da perseguição. Queremos sair da lógica da vingança e
do encarceramento como único caminho para
lidar com quem errou. Recusamos acreditar
num sistema que só leva à morte. Queremos
uma sociedade onde os direitos sociais não
sejam deixados de lado quando está em jogo
privilégios que fazem da distribuição de renda
uma vergonha nacional”, destacou o arcebispo
em sua homilia.
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VIDA E FÉ

SUA VIDA E MISSÃO
ADRIANA RIBEIRO E RAY SANTOS
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO ARQUIDIOCESANA

T

oda vez que o casal Francisco e Maria das
Graças reúne os filhos Ionildo, Raimundo
Antônio, Alexandre, Ione, Marta, Isaac,
Ezequiel, Jacó, Raquel, Josué e Caleb em
um momento festivo, um puxa o violão, outro
pega o teclado, outro faz a percussão, os genros,
as noras, os netos e os bisnetos vão chegando e
afinando o gogó para juntos cantarem uma música que sempre está presente no repertório familiar... “Como é bom ter a minha família, como
é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder
comprar. Esse campo que esconde um tesouro,
que é puro dom, é meu ouro, meu céu, minha
paz, minha vida, meu lar.”
Francisco nasceu no seringal Bacaba, em Carauari, AM, em 27 de outubro de 1957, onde foi
batizado em alguma incursão de desobriga feita
pelos padres missionários que visitavam as comunidades ribeirinhas no Rio Juruá, a cada dois anos,
fazendo o serviço de evangelização junto aos povos da floresta. Com a mãe aprendeu a rezar o Pai
Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha e aos poucos
uma semente de amor a Deus foi criando raiz no
coração de Francisco, que o ajudou a levar adiante sua Profissão de Fé. O tempo passou, saiu do
seringal e já em Codajás, AM, ainda adolescente,
passou a frequentar a missa aos domingos. Aos 19
casou-se com Maria das Graças com quem gerou
uma linda e abençoada família. Aos 22 anos, trabalhando como agricultor e já morando na ilha
Maria Antônia, em Iranduba, AM, se deu conta de
que a missa aos domingos estava lhe fazendo falta. O coração estava inquieto e uma chama ardia
em seu coração. Foi quando teve a oportunidade
de participar de um anúncio do Caminho Neocatecumenal. Seu coração encheu-se de alegria.
Durante quatro anos Francisco remava por uma
hora duas vezes por semana, da ilha para a sede
do município, para se encontrar com os irmãos da
comunidade e, no estudo da Palavra de Deus e nas
celebrações eucarísticas, encontrou o alimento do
qual sua alma precisava. A chama em seu coração
foi ficando mais forte a tal ponto que, em 1989,
optou por sair da ilha para poder morar mais
próximo da fonte de água viva na qual foi estruturando sua vida. Ali, pela primeira vez, ouviu dizer
que um homem casado poderia ser um diácono
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permanente. Seus olhos encheram-se de alegria e
um sonho passou a fazer morada em seu coração.
Mas, para que isso se tornasse realidade, a esposa precisava estar de acordo. A aceitação da família era de fundamental importância. E essa graça ele
recebeu. Sentiu que seu desejo estava nos planos de
Deus. Nessa época Francisco já servia como ministro
da Palavra e da Eucaristia, estava envolvido nas atividades pastorais. Procurou ajuda e orientação, foi
dando os passos na caminhada em busca do diaconato. Falou com a família, com os padres e com
a comunidade. Todos o apoiaram e o incentivaram.
A partir de 2004, a Escola Diaconal do Instituto de
Teologia, Pastoral e Ensino Superior da Amazônia
(Itepes) passou a ser um dos lugares onde ele mais
gostava de estar. Lá ele estudou, sentiu dificuldades, pediu ajuda ao Espírito Santo, chorou no colo
de Nossa Senhora, prostrou-se diante do altar do
Senhor, necessitou do carinho e do estímulo da família, da comunidade e dos amigos.
Ao longo de quatro anos Francisco foi passando
por várias etapas de preparação em busca do diaconato permanente. Naquela época não existia a
Ponte Rio Negro e ele precisava fazer a travessia de
balsa. Mas, como servir ao povo de Deus cada vez
mais era a sua meta, o cansaço não o desanimou
e, em junho de 2008 foi ordenado diácono permanente da Arquidiocese de Manaus.
Esse homem simples, humilde e íntegro, ao
longo de sua caminhada como cristão, conseguiu a
graça de adquirir conhecimento em anos de estudo
e reflexão sobre a Palavra de Deus, acumulou experiências enriquecedoras no serviço de evangelização e envolveu toda a família em sua missão. Eles
caminham juntos. Apoiam-se. Sabem que servir ao

povo ribeirinho nas missões pelos beiradões do Rio
Negro e do Rio Solimões que o pai faz, é onde ele se
realiza em plenitude.
Francisco preside várias celebrações. Batiza,
casa, entrega os falecidos nas mãos do Senhor, visita as famílias, leva o Cristo aos necessitados, conversa com os doentes, encoraja os desanimados
e segue seu caminho pelas estradas fluviais, singrando os rios e igarapés em uma pequena canoa
com rabeta, semeando o bem, testemunhando
sua fé e partilhando bênçãos por onde passa. Para
ele não existe tempo ruim. Pode ser na época da
cheia ou da seca dos rios. Ele não se cansa e segue
em frente com sua missão. E quando está em casa,
junto à família, o lugar se enche de alegria. A família se reúne em volta da mesa, bota a conversa em
dia, partilha os desafios em comum, canta, chora,
festeja, reza e celebra. Quem frequenta a casa deles, sente que ali Deus se faz presente.
Rezemos por mais vocações como a de
Francisco! Rezemos por mais famílias como a de
Francisco e Maria das Graças, com raízes profundas no amor e na fé.
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Fundo Missionário
Vem... e
Arquidiocesano ajuda-nos!
COMISSÃO PARA O FUNDO MISSIONÁRIO ARQUIDIOCESANO

A vitalidade de um
plano de evangelização
verifica-se mediante
o protagonismo dos
sujeitos eclesiais
e a criativa ação
missionária. A missão
é dinâmica, revigora a
fé e enche de alegria
os nossos corações. Os
resultados são sempre
frutos de um exigente
e necessário processo
de envolvimento e de
participação. Estamos em
tempos de recepcionar
e aplicar na vida e na
pastoral as intuições da
10ª Assembleia Pastoral
Arquidiocesana.

A DECISÃO DA ASSEMBLEIA DE PASTORAL
O Plano de Evangelização, no que diz respeito ao desafio da presença missionária no interior
e nas periferias determina: “criar fundo missionário arquidiocesano para dinamizar as ações
missionárias, oferecendo apoio estrutural e financeiro às comunidades com dificuldades".

PALAVRA QUE ILUMINA
"Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma
visão. Um macedônio, de pé, fazia-lhe este pedido: "Vem para Macedônia, e ‘Ajuda-nos’! Logo
após a visão, procuramos partir para a Macedônia,
persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a Boa Nova" (At 16,9-10). "As Igrejas da
Macedônia, em meio a muitas tribulações que as
provam, a sua transbordante alegria e extrema
pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade (...) Por isso, solicitamos a Tito que, como iniciou
entre vós esta obra de generosidade, assim também a leve a bom termo. E como transbordais em
tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, transbordeis também nesta obra de generosidade. Não
é uma ordem, mas diante das necessidades dos
outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade
do vosso amor. Julguei, pois necessário, pedir aos
irmãos que nos precedam entre vós e organizem a
vossa oferta já prometida. E que seja uma oferta
de bênçãos, sem mesquinhez. (2Cor 8,1-9,6)
A Palavra de Deus é nosso horizonte. Cremos
que, por meio dela, Deus mesmo nos fala. E é Jesus, movido pelo Divino Espírito, quem nos impõe
o caminho: Ide (Mt 28,19)! Assim como impôs a
Paulo um intercâmbio geográfico e de dons, colocou-o numa fronteira cultural; ao encontrar-se
com os irmãos, estabeleceu relações e deparou-se
com suas graves necessidades e privações. E motivou a tantos outros a tomarem para si os sofrimentos dos demais irmãos e irmãs, fomentando
um espírito de partilha e de solidariedade.
A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA
Sua raiz está na Palavra de Deus que nos
motiva a este gesto concreto. As ideias-chaves
têm como pano de fundo o Magistério da Igreja,
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já apontadas pelos Padres Conciliares, no Decreto
Ad Gentes do Concílio Ecumênico Vaticano II, bem
como nas intuições de nosso Arcebispo Metropolitano, Dom Sergio Castriani.
O Concílio ajudou a Igreja a ter uma autopercepção de si mesma – sua natureza é missionária, e sua finalidade é a evangelização.
Desejamos ser "uma Igreja que caminha e que
escuta, uma Igreja que dá testemunho de sua fé
(...) a fim de que brilhe a luz das boas obras". O
mandato missionário ecoa forte em nós; é
uma prioridade absoluta para nós e o vivemos
como cumprimento do mandamento do
Amor – “amai-vos uns aos outros como eu vos
amei” (Jo 15,12).
UMA IDEIA AMADURECIDA – CONSEQUÊNCIA
DA IX ASSEMBLEIA DE PASTORAL
A missão sempre esteve no horizonte de nossa meta comum. Nosso jeito de ser Igreja é bem
simples e objetivo: formar comunidades do Reino, vivendo em espírito de comunhão e de participação, celebrando o Mistério da Fé, na Palavra
e nos Sacramentos. Esta é uma convicção para
nós. Aquela pista de ação de melhor incentivar
a partilhar em nossa arquidiocese, promovendo
ações solidárias, no campo econômico e no âmbito pastoral, entre as comunidades, incentivando o projeto Igrejas-irmãs/comunidades-irmãs
foi uma fonte de amor e de cooperação que nos
fez chegar até aqui, e deu frutos! Esta iniciativa
propiciou uma verdadeira e bonita rede de solidariedade, favorecendo o conhecimento e o envolvimento entre as pessoas.
Em nossa Arquidiocese este movimento missionário já é muito expressivo entre paróquias,
áreas missionárias, movimentos e congregações
religiosas que se apoiam e que estabeleceram
relações afetivas e efetivas como o Santuário São
José Operário, Paróquia São Raimundo Nonato,
Paróquia Santo Antônio, Comunidade Hallel, a
Congregação do Santíssimo Redentor e a Companhia de Jesus. Como recorda o Arcebispo Dom
Sergio, "se somos a Igreja de Jesus Cristo, temos de
viver a caridade como cristãos e como instituição".

A COMISSÃO:
COMPETÊNCIAS E DEVERES
OS DESAFIOS E A REALIDADE NOS
INTERPELAM
A demografia da Arquidiocese se agiganta
aos nossos olhos. A pluralidade nos interpela. A
diversidade cultural que circunda a capital Manaus, seja o estilo de vida e cultura que se produz nas periferias, seja a cosmovisão e o modus
vivendi de nossos ribeirinhos e daqueles que
vivem nas estradas e ramais que adentram na
floresta ... tudo isso é, para aqueles que aí convivem e anunciam o Evangelho, uma realidade
sempre desafiadora, sobre diversos aspectos,
sobretudo em vista dos meios (financeiros e
de pessoal) necessários para proverem as ações
missionárias e irem ao encontro das pessoas,
respondendo ao profundo desejo de "presença" que o povo tem por parte dos missionários.
UM FUNDO MISSIONÁRIO, PARA QUÊ?
Trata-se de um fundo missionário em
vista das ações básicas e do auxílio às necessidades elementares na missão, tais como:
visitas pastorais, manutenções e aquisições
de carros, lanchas e barcos; favorecer as formações; compra de material para catequese,
despesas com material litúrgico do dia a dia,
como vinho e hóstias; manutenção de agentes de pastoral liberado. O Fundo missionário NÃO SE DESTINARÁ para construções e
manutenções prediais; não estará disponível
para situações de emergência nem de fronteiras sociais.

COMO FORMAREMOS ESTE FUNDO
MISSIONÁRIO?
Pede-se que as paróquias e áreas missionárias contribuam com o repasse mensal de
1% (um por cento) de suas receitas. Além disso,
convidamos que as Paróquias e Áreas Missionárias a realizarem uma atividade para angariar recursos a serem destinados a este fundo,
envolvendo os ribeirinhos e os da periferia.
QUEM PODE SOLICITAR RECURSO DO
FUNDO MISSIONÁRIO?
A fim de que um pedido de apoio do fundo seja deliberado, exige-se que o solicitante
esteja em dia com o Sistema de Contabilidade da Arquidiocese, com o repasse do dízimo
mensal e das coletas especiais previstas:
Campanha da Fraternidade, Lugares Santos,
Óbulo de São Pedro, Campanha Missionária e
Campanha da Evangelização.
Pra concluir, sabemos que as necessidades
são muitas. Esta iniciativa é apenas um sinal
e, com ele, desejamos estimular o espírito de
solicitude entre os fiéis, os agentes de pastoral
e os ministros ordenados. Somos uma Igreja
missionária e sonhamos que a criação deste
Fundo Missionário Arquidiocesano favoreça
novas relações, encontros e interação entre
as pessoas, verdadeiro intercâmbio de dons;
todos são chamados a tomar parte, também
como uma excelente oportunidade para nós
darmos provas da sinceridade do nosso amor.

A comissão é formada pelos seguintes
membros:
• Dom Sergio Eduardo Castriani, Arcebispo Metropolitano;
• Pe. Humberto Vasconcelos, Coordenador, Pároco da Área Missionária Santa
Helena;
• Pe. Ricardo Pontes de Oliveira, 1º Tesoureiro, Pároco Paróquia São Raimundo;
• Pe. Agildo Alves de Souza, 2º Tesoureiro; Reitor do Santuário Nossa Senhora
Aparecida;
• Pe. Cândido Cocaveli, Secretário, Administrador da Área Missionária Nossa
Senhora Aparecida – Cacau Pirêra;
• Pe. Gilberto Nobre dos Santos, OMI,
Membro, Pároco Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Careiro Castanho;
• Pe. Evanir Rosa, Membro, Pároco Paróquia Santo Antônio;
• Pe. José Ivanildo, SDB, Membro, Reitor
Santuário São José.
Os membros da Comissão deverão deliberar sobre a reserva do fundo missionário
arquidiocesano. A comissão se reunirá mensalmente para tratar assuntos da administração do fundo e, a cada três meses, para
responder aos pedidos de ajuda. E no final de
cada semestre, a comissão fará a prestação
de contas de todas as entradas e saídas, de
forma compreensível a ser enviada a todas as
paróquias e áreas missionárias.
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SÍNODO da amazônia

Sínodo para a Amazônia
NOVOS CAMINHOS PARA UMA MAIOR PRESENÇA E
ACOMPANHAMENTO ECLESIAL AO POVO RIBEIRINHO

D

PE. LUIS MIGUEL MODINO

entre as populações tradicionais que habitam a Amazônia, um dos grupos mais significativos é o dos ribeirinhos. Constituídos muitas vezes por descendentes
de indígenas e migrantes chegados na Amazônia, foram se misturando e se estabelecendo nas margens dos rios
e igarapés da região.
A fonte de sobrevivência principal do povo ribeirinho é
o próprio rio, de onde tiram seu sustento principal, o peixe. Isso se complementa com pequenas roças e atividades
extrativistas e de caça no meio da floresta que tradicionalmente tem garantindo sua sobrevivência. Atualmente, o
artesanato tem se tornado mais uma fonte de renda para
o povo ribeirinho.
Como acontece com outras populações tradicionais, os
povos ribeirinhos sofrem as consequências do desenvolvimento predatório, como reconhece o Documento Preparatório do Sínodo para a Amazônia, onde diz que esses povos são
“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”.
De fato, os ribeirinhos são vítimas da poluição, cada vez
mais presente nos rios da Amazônia, do assoreamento e da
erosão, que está determinando negativamente a vida do dia
a dia desses povos. Muitas vezes, a única saída que encon-
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tram as populações ribeirinhas é a migração para as cidades
onde, na maioria dos casos, passam a engrossar os bolsões
de pobreza das periferias, uma realidade cada vez mais preocupante diante da falta de políticas públicas que garantam
mínimas condições de vida para o povo.
Na vida eclesial das populações ribeirinhas sempre teve
especial destaque a religiosidade popular. Muitas comunidades surgiram em torno à devoção a um santo, fazendo
com que as festas dos padroeiros se tornassem momentos de
especial relevância na vida do povo. Junto com isso, a pouca presença sacerdotal tem motivado que as comunidades
sejam acompanhadas pelos leigos, que reúnem o povo para
rezar o terço, ladainhas e outras manifestações da religiosidade popular. Outra realidade que não podemos deixar de lado
é a maior presença de igrejas evangélicas entre a população
ribeirinha, uma situação que deve levar a uma reflexão sobre
as causas e consequências disso.
O Sínodo para a Amazônia deve ser uma oportunidade
para a Igreja refletir sobre os novos caminhos que ajudem a
uma maior presença eclesial nas comunidades, especialmente no campo da formação de lideranças, que possam garantir
um melhor acompanhamento por parte dos ministros leigos.
Além disso, ver como fazer realidade uma maior presença da
celebração eucarística nessas comunidades, muitas vezes reduzida a momentos pontuais.

MISSÃO

Missionárias na evangelização

SENSUMED

no Rio Preto da Eva
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO ARQUIVO DAS IRMÃS
MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA

O

Plano de Evangelização da Arquidiocese
de Manaus (2019-2022) destaca como
um dos desafios a presença missionária no
interior e nas periferias. Estamos em meio
a uma região de missão, com comunidades localizadas em áreas de difícil acesso, que para chegar
são necessários dias de viagem e raramente possuem celebração eucarística, e se mantém com
fé firme, transmitidas por seus familiares. E Deus
suscita vocações missionárias, são leigos e leigas,
religiosos e religiosas que se dispõem a deixar tudo
para viver a experiência de evangelizar em terras
amazônicas. É o caso de congregações religiosas
como das Mensageiras de Santa Maria, que desde
2016, mantêm três irmãs missionárias no município de Rio Preto da Eva, auxiliando a Paróquia São
Pedro no trabalho em áreas mais carentes onde
falta tudo, mas não falta a fé.
A irmã Apolônia Carvalho Gomes, foi a primeira a chegar na Arquidiocese de Manaus sendo convidada pela CNBB para colaborar no projeto igrejas
irmãs entre os regionais Norte 1 e Sul 1, auxiliando na evangelização no município de Manaquiri,
com outras missionárias de diversos carismas. Em
2016, a Congregação Mensageiras de Santa Maria
instalou uma casa de missão no município do Rio
Preto da Eva, que possui 39 comunidades. Para
esta missão foram designadas as irmãs Apolônia,
Maria da Penha e Dulcinéia Sousa e elas passaram a residir em uma das áreas mais pobres do
município, chamada Bairro da Paz, que surgiu de
uma ocupação. Elas conhecem bem a realidade de
quem mora no município por acompanharem de
perto e vivenciarem com seus moradores suas dificuldades de sobrevivência e de presença da Igreja
e seus sacramentos.

“Saímos da zona de conforto e viemos para
o interior do Amazonas, atendendo ao chamado
para atuar junto aos necessitados, aos esquecidos
pelo poder público. Normalmente saímos na sexta,
pegamos um ônibus que nos leva até certo ponto
e pegamos uma voadeira que nos leva até o local
da missão. Geralmente passamos o fim de semana
em uma comunidade. São comunidades lindas,
natureza belíssima com um povo tão bom, doce e
acolhedor”, destacou irmã Apolônia.
Estas missionárias atuam nos bairros, em
áreas mais carentes, ribeirinhas e também fazem
um importante trabalho na aldeia indígena, onde
têm um bom entrosamento; muitos desses lugares
com muitas dificuldades de acesso, algumas tendo
acesso pela estrada de carro ou ônibus e outras por
voadeira. Trabalham na organização das comunidades, na formação de líderes comunitários, na
educação ambiental para que não poluam o rio.
Também realizam celebração da Palavra e ministram o batismo quando necessário.
“Atuamos na organização da comunidade,
formando líderes, conscientizando os ribeirinhos
sobre os cuidados dos rios que estão sendo poluídos,
dentre outras coisas. Nosso planejamento é inteiramente feito observando o Plano de Evangelização
da Arquidiocese de Manaus. Conheço muitos planos
de evangelização de diversas dioceses, mas este que
usamos aqui é um dos mais encarnados na realidade,
pé no chão, por ter sido construído junto com quem
está nas bases”, explicou irmã Apolônia.
Este é apenas um dos exemplos de atuação
missionária na Arquidiocese de Manaus, em realidades desafiantes que precisam de aporte financeiro para locomoção (combustível, passagens de
barco e ônibus, etc...) e auxílio às necessidades elementares da vida missionária, como a compra de
material para catequese, material litúrgico do dia a
dia, alimentação, dentre outros.

Amazonas representado
em conferência sobre
radioterapia no Congresso
Nacional
Aspectos de infraestrutura, acesso e
necessidade de melhoria tecnológica para
a Radioterapia brasileira foram apresentados em reunião no Congresso Nacional, no
dia 5 de junho, promovida pela deputada
federal Silvia Cristina | PDT/RO, por meio
da Frente Parlamentar Mista em Prol da
Luta contra o Câncer.
O médico rádio-oncologista e diretor
clínico da SENSUMED Oncologia, Dr. André
Campana, que é também membro Titular
e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia|SBRT, e Coordenador do Curso de Medicina da Universidade
Nilton Lins, participou do encontro, juntamente com Dr. Arthur Rosa, Presidente da
SBRT; Dr. Fabio Cury, médico rádio-oncologista e professor da Universidade Mcgill
do Canadá, que falou sobre evolução tecnológica incorporada à radioterapia.
Na ocasião, além de apresentação do
cenário da radioterapia no Brasil, também foi debatida a necessidade de se dar
continuidade a projetos em andamento,
tais como o Programa de 80 soluções de
Radioterapia e ajuste da remuneração
dos procedimentos pelo SUS, diante do
aumento de custos observado nos últimos
anos, e planos de desenvolvimento futuro
da radioterapia.
Para longo prazo, a SBRT apresentou
o Projeto RT2030, com suporte da Fundação Dom Cabral (FDC), o qual consiste em
um plano de desenvolvimento na próxima
década, com engajamento da indústria,
manutenção, logística, Governo, Sociedades Médicas, ABFM e ONGs de apoio a
pacientes.

PARÓQUIA EM DESTAQUE SÃO JOÃO BATISTA – IRANDUBA

História, tradição cultural e
religiosidade de um povo ribeirinho!
POR ROSILENE S. CONCEIÇÃO E PE. AURICELIO FERREIRA CORREIA
EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO
FOTOS ARQUIVO DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA – IRANDUBA

A

história da Paróquia São João Batista está ligada à devoção iniciada com os ribeirinhos que passaram a habitar a Vila de Iranduba, em 1976, quando a enchente
do Rio Solimões/Amazonas atingiu proporções alarmantes, devastando tudo o que existia naquelas comunidades de várzea, forçando seus moradores a mudarem para terra firme. O então prefeito de Manaus, Sr. Jorge Teixeira, criou
o projeto da Vila de Iranduba, uma pequena cidade planejada
para acolher todos os habitantes das várzeas circunvizinhas, a
fim de proporcionar melhores dias para seus habitantes.
Durante a instalação da vila, houve um espaço reservado
para a devoção a São João, sendo sua capela instalada, inicialmente em um galpão, dividindo espaço com o clube de mães
e o centro social, sob coordenação da Irmã Bruna Coderni, que
era diretora da Casa Religiosa de Cacau Pirêra. Em 2 de julho
de 1976, ocorreu a primeira missa sob a presidência de um
padre salesiano, das Missões do Alto Rio Negro, que por ali
passava e ao final abençoou toda a comunidade e orou, em
voz alta, pedindo a Deus que fizesse a terra fértil e dadivosa
para o povo que iria habitá-la. A partir deste momento, a Igreja Católica, através da Irmã Bruna, iniciou sistematicamente
o trabalho de evangelização, encontrando pouca dificuldade,
pois muitos destes comunitários já professavam a fé católica
herdada de seus antepassados.
Em 1979, a Igreja Católica, através dos padres missionários César, Umberto Guidoti e Lourenço Benesperi,
asseguraram junto a administração, a área onde construiriam a Igreja Matriz de São João Batista, com capacidade
para comportar o crescente número de católicos. Este momento foi o marco da Paróquia São João Batista, pois o
dedicado e bondoso Pe. Lourenço Benesperi, assumiu os
trabalhos de evangelização nesta Igreja de 1979 a 1997,
contando com uma assistência maior da Arquidiocese de
Manaus e trabalhando incansavelmente para estruturar a
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paróquia; possibilitando o mínimo de formação para os
que atendiam o seu convite em colaborar com o trabalho
missionário e pastoral, tendo dentre seus primeiros colaboradores o Francisco Fernandes (hoje diácono).
No período de 1997 a 2002, a paróquia teve os párocos: Pe. Joel, Pe. José Maria, Pe. Sales. No período de 2003 a
2013, estiveram a frente Pe. Bruno Morandini e Pe. João Poli
(da Diocese de Trento/Itália). Para ajudá-los no trabalho de
formação, buscaram junto à Província das Freiras Vicentinas
na Região Norte, a abertura de uma Casa para elas na paróquia, otimizando todas as despesas, e estas religiosas contribuíram sobremaneira com as ações paroquiais no campo
religioso, pastoral e social (formação e evangelização).
Em fevereiro de 2014, Pe. José Alcimar Oliveira assume
a paróquia até abril de 2019, contando com a colaboração
do Pe. Tiago Alves, dos Diáconos Francisco Fernandes e
Antônio Marcos, das Freiras Catequistas Franciscanas Ana,
Angélica e Jucilene, e de seminaristas. Com isso, houve uma
grande contribuição no trabalho de evangelização, orientação e organização de comunidades católicas na área urbana
e principalmente nas comunidades rurais.
Hoje, a Paróquia de São João Batista conta com a força viva
dos agentes nas diversas pastorais que estão atuando. Existe um
bom trabalho desenvolvido na catequese através do projeto de
Iniciação à Vida Cristã (IVC), na qual toda a família do catequizando é envolvida em seu processo de iniciação cristã. Há outras
pastorais muito ativas que dão boa colaboração, nesta vasta extensão paroquial: Pastoral da Juventude, Pastoral do Batismo,
Pastoral Familiar (em fase de implantação), Pastoral do Dízimo
(sendo reorganizada) e Pastoral da Saúde, atuando no meio
das famílias, embora carecendo de mais pessoas para atender
a demanda que é grande. Quanto aos movimentos, possui um
grupo do Apostolado da Oração e Terço dos Homens.
A Paróquia é composta por 36 comunidades espalhadas
na cidade, na zona rural e nas ilhas do Rio Solimões. Para o
atendimento dessas comunidades há a ajuda de leigos/as no
Ministério Extraordinário da Palavra e da Eucaristia,
de dois diáconos permanentes: Francisco e Antônio, e dois seminaristas diocesanos: Alef e
Thiago, que realizam atividades auxiliando
a vida pastoral, espiritual e sacramental
do nosso povo. As distâncias, as condições precárias das estradas, os
recursos financeiros, a
carência de mais formação nas comunidades
são algumas das situações que nos desafiam.
Contudo, a ação da
graça divina nunca tem
faltado... é o que temos.

Sobre o Pároco
Pe. Auricelio Ferreira Correia
é presbítero religioso
da Congregação dos
Missionários Sacramentinos
de Nossa Senhora. Nasceu
na cidade de Paraipaba-CE,
em dezembro de 1966,
o primogênito de uma
família de cinco filhos. Ao
decidir pela vida religiosa,
iniciou sua caminhada como
sacramentino em janeiro
de 1992 e, em 1994 iniciou,
sua formação acadêmica na
Faculdade dos Jesuítas, em
Belo Horizonte-MG.
Foi ordenado padre no dia
27 de julho de 2001 e iniciou
trabalhos missionários em
regiões de Minas Gerais.
Mas em janeiro de 2011 foi
designado para uma nova
missão na Arquidiocese de
Manaus, na Área Missionária
Tarumã, inicialmente como
vigário auxiliar e depois
como pároco.
Foi para Iranduba para
vivenciar uma experiência
eremita, porém, com a
transferência do Pe. Alcimar
para a capital, a Arquidiocese
de Manaus pediu que padre
Auricelio assumisse como
Administrador Paroquial a
Paróquia São João Batista,
cuja acolhida aconteceu no
dia 28 de abril de 2019. E
desde então tem procurado
dar uma contribuição na vida
cristã e espiritual do povo a
ele confiado. “Encontrei uma
gente alegre e hospitaleira;
pessoas de alma generosa e
sedenta da Palavra de Deus”.

CULTURA

Amazônia em versos

PARECE COMIGO

BREU

Celdo Braga

Parece muito comigo
em qualquer comparação,
lamparina, candeeiro,
arruda, um pé de pião,
tudo lá em casa plantado
para espantar mau olhado
de quem chega em meu portão.
Uma cambada de peixe
– melhor se for jaraqui –
abio, ingá, cajarana,
a bacaba, o buriti,
mas pra matar a saudade
que volta e meia me invade,
um cacho de mapati.
Parece muito comigo
canoa de pescador,
um caniço de envira,
a rede no armador,
um balde feito de cuia,

Celdo Braga
o caboco de bobuia
bendizendo o Criador.
Pote, panela de barro,
bule de esmalte, coador
com duas varas na boca
servindo de espremedor
o tambaqui moqueado,
cheiro de mato molhado,
o sopro do El Condor.
O ramo de vassourinha
pro rito do rezador,
o paneiro de farinha,
tapiri acolhedor,
todas coisas da paisagem
refletem a minha imagem
de homem do interior.
A cantoria dos galos,
o banho de camburão,

Resina de luz, terra e semente,
o breu tem a sina de avivar
a vida que floresce na floresta
com o dom benfazejo de curar.

caboca lavando roupa
no jirau do beiradão,
tudo parece comigo
e por isso sempre digo,
tenho orgulho deste chão.

Qual sândalo, perfuma quem o fere,
consciente autoproteção;
do cerne ferido do seu tronco
brota essência, flor do coração.

Fogão de barro, panela
tisnada pelo tição,
o milho assado na brasa
da fogueira de São João,
estão quase no passado
mas os mantenho guardados
na mente e no coração.

A mão generosa que recolhe
a seiva fluída da sangria,
eterniza a memória, o legado,
da dor transformada em alegria.

Hoje vivendo em Manaus
- digo com certa vaidade –
que ela expressa com carinho
minha urbana identidade,
por isso a arte que faço
sem o menor embaraço:
tem a cara da cidade.

Salve o breu das fendas das canoas,
primazia do óleo essencial;
avive na alma a luz do cuidado
e o respeito à cultura ancestral.

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO

JUVENTUDE

Sinais
de
Luz
e
Esperança
Evangelização da Juventude no Interior

A
Em meio a todas
as turbulências
que perpassam
pela fase juvenil,
o processo de
evangelização da
juventude surge
como sinal de
vida, esperança,
transformação
pessoal e
comunitária.

ANA BEATRIZ LIMA DA SILVA, ANDERSON SILVA DOS SANTOS E DAVID FRANKLIN DA SILVA GUIMARÃES

juventude, de acordo com o Estatuto da Juventude é a faixa etária entre 15 a 29 anos de idade, e é a etapa da vida marcada por
decisões, amadurecimento e descobertas. Nesta fase são construídos os sonhos, projetos para o futuro e a consolidação do EU.
Porém, os jovens sofrem com inúmeras mazelas sociais, como:
a falta de oportunidades, violência, drogas, superficialidade das
relações, doutrinação do mercado, entre tantas outras. Em meio
a todas as turbulências que perpassam pela fase juvenil, o processo de evangelização da juventude surge como sinal de vida,
esperança, transformação pessoal e comunitária.
De acordo com os dados do IBGE (2010) a juventude representa
31,28% da população total dos setores Rio Solimões e Rio Negro,
que representam Igrejas de municípios do interior da Arquidiocese
de Manaus e sofre com vários problemas de cunho social, econômico
e cultural, como a falta de qualificação profissional local, levando vários jovens a migrarem para a capital, Manaus.
O trabalho com a evangelização da juventude nestes
setores vem sendo tecido há muitos anos pelas mãos de religiosos, religiosas, padres, leigos, leigas e principalmente pelo
protagonismo juvenil. A distância geográfica, especificidade
inerente à Amazônia, é um fator que limita o trabalho com a
juventude nesta região, levando a missão da/com/para a juventude a ocorrer de maneira isolada por algum tempo, mas
a persistência juvenil em dar continuação ao trabalho de base
e a participação incisiva de jovens nas reuniões setoriais levou
os setores Rio Solimões e Rio Negro a ter a juventude como
prioridade, por meio de investimentos em encontros formativos específicos para os jovens líderes, tendo como escolha
metodológica de evangelização a da Pastoral da Juventude.
Os Encontros Setoriais de Juventude proporcionam aos jovens a troca de vivências de trabalhos locais, formação cristã e
cidadã, amadurecimento no processo de educação na fé e subsidiaram os trabalhos de evangelização das Igrejas Locais do
setor, além da integração com a Coordenação Arquidiocesana
da Pastoral da Juventude. Fruto desse processo foi a criação e
consolidação da Equipe de Animação da Juventude do Setor,

espaço de representação juvenil das Igrejas Locais que tinha
como objetivo pensar e executar ações para fortalecer a evangelização da juventude. Após a divisão do Setor Encontro das
Águas em Setor Rio Negro e Rio Solimões, muitas lideranças
que participaram desse processo formativo lideram projetos
de evangelização da juventude em suas Igrejas Locais.
Um exemplo desse processo foi a criação do grupo de jovens
JBUC (Jovens do Baixio Unidos em Cristo), na Comunidade Ribeirinha de Santa Luzia, na Ilha do Baixio, em Iranduba. Os jovens da
comunidade puderam vivenciar a pessoa do Cristo nos seus costumes, tradições e na sua própria relação com o rio Solimões. A vida
do grupo oportunizou discutir assuntos ligados a realidade dos/das
jovens, como política e sexualidade, mas sem perder o olhar no Cristo
Caboclo que sempre que necessário rema para águas mais profundas em busca de novas pescarias para alimentar a vida. Como todas
as atividades da comunidade, a vida do grupo de jovens também é
regulada pela dinâmica do rio onde, a cada cheia, as atividades são
interrompidas, aguardando que no descer das águas a vida do grupo,
assim como a fertilidade das terras, possa ser renovada.
Como reflexo de sua evangelização e mística, a juventude aprende
a realidade da Igreja e convive com a necessidade de um mundo mais
igualitário. O profetismo da juventude também é vivenciado por meio
de projetos sociais e comunitários nesse pedaço de chão, nos fazendo
lembrar que é necessário ir ao encontro dos mais pobres e necessitados,
muitas vezes excluídos do nosso meio. Os setores Rio Negro e Solimões
são formados por jovens que carregam em sua essência a luta dos caboclos, ribeirinhos e dos indígenas que, apesar dos banzeiros violentos da
vida, continuam a remar, indo onde o Bom Pastor os envia.
Em meio a todas as turbulências que perpassam pela fase juvenil, o processo de evangelização da juventude surge como sinal
de vida, esperança, transformação pessoal e comunitária. No interior da Arquidiocese de Manaus, o encontro com o Cristo na pessoa
dos e das jovens apaixona, anima a caminhada e nos provoca a
avançar para águas mais profundas às margens dos rios: Negro e
Solimões, respeitando as especificidades locais e continuando a
construção desse lindo processo, tecido por diversas mãos.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

A solidariedade é uma resposta
ao Amor de Deus por nós
Frei Faustino: Olá crianças! Já estamos na metade do ano e infelizmente novamente estamos vivendo um antigo problema que se repete
a cada ano.
João: O que você quer dizer com isso?
Frei Faustino: Quero dizer que os nossos rios estão bem cheios e
trazendo, com isso, vários problemas para muita gente. Com a subida
das águas aparecem o acúmulo do lixo descartado por muitas pessoas,
sem qualquer cuidado. Muitas vezes o lixo fica nas ruas, depois chegam
as chuvas com as enxurradas e leva tudo para os rios.
Ana: Lá em casa a gente deixa o lixo na lixeira e depois o lixeiro leva
embora.
João: O lixeiro também passa lá casa. Mas, a minha mãe separa o papel,
o plástico e o resto de comida. Isso dá um trabalhão! Mas, ela falou que
precisa ser assim para cuidarmos melhor do meio ambiente.
Frei Faustino: Muito bem. Mas eu tenho mais uma preocupação.
Ana: Qual é?
Frei Faustino: Além desse monte de lixo que vai para os rios, várias
pessoas ficam com as casas alagadas, perdem bastante das coisas que
tem na casa, inclusive comida, roupas e brinquedos.
João: Eu vi isso uma vez na televisão. Meu pai estava assistindo e me
chamou para ver o desastre na vida dessas pessoas que moram perto
do rio.
Ana: Eu vi, também. Minha mãe falou que é por isso que não podemos
reclamar da vida e desperdiçar as coisas que temos, principalmente a
comida.
Frei Faustino: E tem mais. É triste de ver que essas enchentes com os
lixos trazem muitas doenças também, principalmente para as crianças;
como por exemplo, diarreias e doenças de pele.

João: Nossa! Que
triste!
Frei Faustino: Isso
mesmo. Por isso,
precisamos ser uma
presença do Amor
de Deus agindo com
solidariedade para com essas pessoas.
Ana: Agindo com o que?
Frei Faustino: Com solidariedade.
João: O que é isso?
Frei Faustino: É uma resposta que damos a Deus pelo Amor que Ele tem
por nós. É um sentimento que nos leva a ajudar alguém, partilhando daquilo
que temos. Assim, retribuímos ao Amor de Deus ajudando os necessitados.
Ana: Ah! Entendi.
Frei Faustino: Agora eu quero fazer um pedido a vocês. Posso?
João: Sim. Claro!
Frei Faustino: Ok! Primeiro vocês irão conversar com o papai e a
mamãe sobre isso que conversamos. Depois irão verificar como poderão
ajudar alguns desses nossos irmãos que estão passando por necessidade com essas enchentes. Pense com carinho sobre isso. Vocês irão se
lembrar desse compromisso?
Ana: Eu vou!
João: Eu, também!
Frei Faustino: Que Deus nos ajude compreender que o que temos de
bom é para ser partilhado com nossos irmãos.

VAMOS COLORIR
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FESTEJOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA ENCERRAM COM PROCISSÃO
E MISSA CAMPAL PRESIDIDA POR DOM SERGIO
iniciou com o novenário que teve início
no dia 13 e finalizaram com a procissão
percorrendo as principais ruas do bairro
da Cachoeirinha e finalizando com a
missa campal presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, concelebrada pelo pároco Frei
Juan Cruz Vicario Corral e seu vigário, Frei
Júlio César Hernandez Ramirez, ambos da
Congregação dos Agostinianos Recoletos.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 10 mil fiéis se
reuniram na tarde de 22 de maio,
numa verdadeira demonstração de fé
e devoção em homenagem à Santa
Rita de Cássia, a santa das causas
impossíveis e advogada dos casos
desesperados. Os festejos tiveram
por tema “Santa Rita Criadora
de Comunhão”, e a programação

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
LESTE ACOLHE O NOVO PÁROCO, PE.
ALBERTO RYPEL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O sacerdote salesiano Pe. Alberto Rypel
foi empossado, no dia 23 de maio, pároco da
paróquia São José Operário, pertencente ao
Setor São José Leste – Região Episcopal Nossa
Senhora dos Navegantes. A celebração foi
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese
de Manaus, Dom Tadeu Canavarros,
concelebrada pelo Pe. Slawonir Drapwiesk,
auxiliados pelo diácono Manoel Messias,
contando com a participação de vários
comunitários de todas as seis comunidades
que foram dar as boas-vindas ao padre que
tornou a ser o pároco.
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Natural de Czarnowasy – Polônia, Pe.
Alberto já exerceu a função de pároco nesta
mesma paróquia em 2014 e atualmente exerce
o cargo de ecônomo inspetorial, além de ser o
diretor geral do Colégio Dom Bosco – Leste e
diretor financeiro da Faculdade Salesiana Dom
Bosco. É um padre com muita experiência e
um missionário com muito carisma, querido
por todos, fato constatado na alegria da
acolhida demonstrada durante a celebração
pelas várias homenagens e gratidão pelo seu
retorno como pároco.

INTENSA DEMONSTRAÇÃO DE FÉ
EM FESTEJOS DE NOSSA SENHORA
AUXILIADORA, NO BAIRRO
ALVORADA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Simples, sem uma grande multidão,
porém bonita, muito bem organizada e
participativa, provando que nem sempre é
a quantidade de pessoas que importa, e sim
a intensidade de sua fé. Assim aconteceu
nos festejos de Nossa Senhora Auxiliadora,
no dia 24 de maio, que teve por tema “Com
Maria no Alvorada de um tempo de Graça –
Maria Esperança da Humanidade”. O dia da
padroeira foi marcado por vários momentos

de fé e devoção, com início às 5h30, com
uma belíssima Procissão Rodoviária, que
seguiu pelas principais ruas do bairro. Às
18h30, após as bênçãos de Monsenhor
Sabino Andrade, iniciou a procissão saindo da
Escola Madre Maria Mazzarello. Comunitários
pertencentes ao Movimento Terço dos
Homens conduziram o andor de Nossa
Senhora numa breve caminhada no entorno
da Igreja. Ao chegarem na Igreja, os fiéis
foram se acomodando para participarem da
missa solene com a igreja completamente
lotada. A celebração marcou o fim dos
festejos em grande estilo foi presidida pelo
Monsenhor Sabino Andrade, concelebrada
pelo pároco Pe. Wolney Mourão, pelo vigário
paroquial, Pe. Sebastião Maia e pelo padre
visitante, Josimar Ramos Marinho.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
MISSIONÁRIA CELEBRA 20 ANOS

missão no mundo”, tendo como palestrantes
convidados os Padres Daniel Curnis e Ângelo
da Maren, ambos da Paróquia Nossa Senhora
de Nazaré e missionários do Pontifício Instituto
das Missões Exteriores (PIME). Participaram do
encontro aproximadamente 70 pessoas, entre
membros do COMIDI, dos COMIPAs e outros
responsáveis pelas animações missionárias das
paróquias e áreas missionárias.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã de 26 de maio, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus presidiu a
celebração em homenagem aos 20 anos
de fundação da Infância e Adolescência
Missionária (IAM) e também pela 7ª Jornada
Nacional da IAM que este ano traz como
tema “Batizados e enviados: IAM em missão
pelo mundo”. A Santa missa foi realizada às
10h, na Catedral Metropolitana de Manaus,
concelebrada pelo Pe. Hudson Ribeiro,
auxiliados pelo diácono Ruzeval Cardoso.
A celebração começou com a procissão
de entrada com alguns símbolos como: a
bandeira, o globo, o terço, banner dos 20
anos, cartaz da jornada e duas crianças com as
vestes da padroeira.
A solenidade ocorreu em sintonia com o
Mês Missionário Extraordinário, convocado
pelo Papa Francisco, com o objetivo de
render graças a Deus por todas as crianças,
adolescentes, assessores e tantos missionários
e missionárias que estiveram presentes
lotando a igreja da Matriz, assim como os
demais que fazem parte dessa obra e que, com
seu testemunho, sacrifício e oração, tornam
Jesus Cristo conhecido e amado. “A Igreja é
fruto do Espírito Santo que nos conduz e a IAM
também é obra do Espírito Santo, vocês são a
luz do mundo que ilumina uma igreja santa e
uma nova Jerusalém”, comentou o Arcebispo
em sua homilia.

COMIDI REALIZA MANHÃ DE
ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA

O evento teve início com um momento
de espiritualidade conduzida pela Irmã
Valéria Opreni (Missionária da imaculada).
Depois o Padre Ângelo da Maren palestrou
sobre o Mês Missionário Extraordinário,
convocado pelo Papa Francisco e que
será celebrado em outubro deste ano,
com o objetivo de “despertar ainda mais
a consciência missionária da missio ad
gentes e de retomar com um novo impulso
a transformação missionária da vida e da
pastoral”. Na sequência, padre Daniel Curnis
apresentou diversas propostas que poderão
ser desenvolvidas em nível diocesano e
paroquial durante o mês missionário. Além
dos participantes, estiveram presentes o
Monsenhor Sabino Andrade, Vigário Episcopal
da Região Nossa Senhora dos Remédios.

3642-123
Peca
pelo
,

INFORMAÇÕES E FOTO PASCOM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

No dia 26 de maio, o Conselho Missionário
Diocesano (COMIDI), realizou no auditório
da Paróquia de São Jorge, uma Manhã de
Espiritualidade Missionária com o tema
“Batizados e Enviados: A Igreja de Cristo em

Rua Major Gabriel, 1080

Av. Jacira Reis, 18
loppianopizza
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO

Pe. João Mattos de Abrantes
Pe. Jaroslaw Piasecki
Pe. Gilberto Theodoro Cucas
Diác. Manoel Ademar Vasques Mendes
Pe. Manoel Rubson Balieiro
Pe. José Luis Torres Guzmán
Diác. Antônio Marques de Souza
Frei Rogério de Souza Correia
Pe. Anselmo de Souza Mantovani
Pe. José Ivanildo Melo
Frei Paulo Xavier Ribeiro
Frei Pedro Rodrigues Silva
Diác. Aluysio de Albuquerque e Silva
Pe. Pedro Francis Curran
Diác. Ermilio Freires de Sousa
Pe. Marciney de Oliveira Marques
Diác. Osmarino Pereira de Souza
Pe. Erlin Enrique Perez
Pe. Martin James Laumann
Pe. Celso Ferreira dos Santos
Diác. Ronnie William Steffen da Silva

7
9
10
11
12
14
14
15
16
16
17
18
20
21
21
23
25
26
26
28
31

ORDENAÇÃO

Pe. Roberto de Valicourt
Pe. Kleython Cabral de Moura
Pe. Igínio Mazzuchi
Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade
Pe. José Roberto da Silva Araújo
Pe. Jorge Alan de Oliveira A. de Jesus
Pe. Carmelo Rivera Amézquita
Pe. Grzegorz Paderewski (Pe. Gregório)
Pe. Antônio José Gomes de Oliveira
Frei Moacir Busarello
Pe. Edson Luiz Ulanowicz
Pe. Prashanth Kumar Pothireddy (Pe. Paulo)
Diác. Agenor Martins Júnior
Diác. Pedro Moreno do Nascimento
Pe. Paulo César Ferreira da Silva
Pe. Auricélio Ferreira Coelho
Pe. Celso Ferreira dos Santos
Pe. Alejandro Gollaz Mares

2
4
5
5
6
7
7
9
9
10
16
17
26
26
25
27
28
30
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ENVIADOS 35 MINISTROS NA ÁREA MISSIONÁRIA
SÃO PAULO APÓSTOLO
INFORMAÇÕES E FOTO DOM JOSÉ

A comunidade Nossa Senhora
do Carmo, situada à Rua 41,
quadra 79, s/n° – Bairro Nova
Cidade, pertencente à Área
Missionária São Paulo Apóstolo
(AMSPA) – Setor Padre Pedro
Vignola, Região Episcopal N.
Sra. Aparecida, celebrou no
dia 28 de maio, o envio de 35
Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão e da Palavra.
A Celebração foi presidida pelo
Bispo Auxiliar de Manaus, Dom

JORNADA DE COMUNICAÇÃO
REÚNE AGENTES PARA REFLETIR
MENSAGEM DO PAPA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

“Somos membros uns dos outro”(Ef
4,25) – Das comunidades de redes sociais a
comunidade humana. Este é o tema do 53º
Dia Mundial das Comunicações, este ano
celebrado no dia 2 de junho, e a Pastoral da
Comunicação (Pascom) da Arquidiocese de
Manaus promoveu entres os dias 1º e 3 de
junho, a 3ª Jornada da Comunicação para
reunir agentes de Pascom em um momento de
reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco
para este dia, e convidou o padre Luiz Modino,
assessor da REPAM PanAmazônia, para
facilitar a compreensão das palavras muito
ricas e inspiradoras do nosso papa. Na ocasião,
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José Albuquerque, concelebrada pelo
Pároco Padre Isaías Severino, auxiliados
pelo diácono José Frota.

e Na Cesta Hortifruti. É uma prova de que
sonhos podem se transformar em realidade
quando caminhamos de mãos dadas.
A cada edição da Jornada reafirmamos
a necessidade de fortalecer o trabalho
da Pastoral da Comunicação em nossa
Arquidiocese, ajustar os passos, embasar
o trabalho nos eixos da Pascom, conforme
nos orienta o Diretório de Comunicação da
Igreja no Brasil”, afirmou a coordenadora
arquidiocesana da Pascom.

A. M. SÃO PEDRO CELEBRA
ANIVERSÁRIO DO ARCEBISPO E
DE ORDENAÇÃO DE DOIS PADRES
DIOCESANOS

também houve diversos esclarecimentos
sobre o que é Pascom, o uso de sua marca,
exposição com as 53 mensagens dos papas
para este dia, e as oficinas “Gestão de Marcas
e Produção de Peças de Comunicação”, com o
designer Lúcio Cavalcanti; e “Redes Sociais”,
pelas comunicadoras Lisangela Costa e Larissa
Prado.
Para Adriana Ribeiro, a coordenadora da
Pastoral da Comunicação Arquidiocesana,
foi um momento de grande aprendizado
e partilha entre comunicadores da Igreja
local. “Foi muito bom reunir os agentes que
trabalham com a Pascom nessa terceira
edição da Jornada de Comunicação da
Arquidiocese para refletir sobre a mensagem
do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial
das Comunicações Sociais. Tivemos a
oportunidade de refletir também sobre o
processo de gestão de marcas, a produção
de peças de comunicação e as redes sociais.
Quem aceitou o nosso convite pode conhecer
os nossos facilitadores que se empenharam
muito preparando o conteúdo de toda a
programação do evento: Pe. Luís Modino,
Lúcio Cavalcanti, Larissa Prado e Lisângela
Costa. Eles partilharam conhecimento e
foram incansáveis em orientar e esclarecer
dúvidas, colocando-se à disposição para
ajudar os agentes. Seremos eternamente
gratos a eles. Agradecemos também aos
nossos apoiadores: Fundação Rio Mar, Rádio
Rio Mar, Paulus Livraria, Paulinas Livraria

TEXTO E FOTO PAULA LOURENÇO

A Área Missionária São Pedro Apóstolo,
localizada no Setor Padre Pedro Vignola,
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
celebrou na manhã do dia 31 de maio, o
aniversário de 65 anos do arcebispo de
Manaus, Dom Sergio Castriani, e comemorou
5 anos de ordenação presbiteral dos padres
Carlos Eduardo Castro e Thiago Santos
Alves, com uma celebração eucarística
presidida por Dom Sergio, concelebrada
pelo bispo auxiliar Dom José Albuquerque,
e pelos padres que estiveram presentes na
reunião do Clero que ocorreu horas antes da
missa, na Igreja São Francisco das Chagas.
Momento de alegria e agradecimento a
Deus pela vida do arcebispo e pela vocação
sacerdotal dos padres Thiago e Carlos
Eduardo, que continuou durante o almoço
comemorativo no salão paroquial.
Durante a homilia, Dom Sergio afirmou
que Deus sempre move a história, assim
como conduz as vocações e a vida daqueles
escolhidos para as missões.

PASCOM CELEBRA 53o DIA DAS
COMUNICAÇÕES COM JORNADA DA
COMUNICAÇÃO E MISSA NA CATEDRAL

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No domingo (2/6), dia em que se celebrou
a ascensão do Senhor e o 53º Dia Mundial
das Comunicações, agentes da Pastoral da
Comunicação (Pascom) estiveram reunidos
na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da
Conceição para celebrar esta data com missa
presidida pelo arcebispo Dom Sergio Castriani, e
concelebrada pelo pároco padre Hudson Ribeiro.
Dom Sergio, durante a homilia, lembrou
sobre o 53º Dia Mundial das Comunicações
Sociais e a importância dos meios de
comunicação para a evangelização. “Somos seres
que se comunicam. As comunicações sociais
podem ser algo bom ou ruim, dependendo do
seu uso. Todo mundo tem celular e internet, e isso
já propicia a comunicação. E o Papa disse que isso
é uma grande chance para nós, pois podemos
nos comunicar com todo mundo e usar isso para
espalhar o conhecimento. O tema deste ano é
“Somos membros uns dos outros”, somos parte
um dos outros e temos que viver unidos, cada vez
mais em comunhão uns com os outros”, destacou
o arcebispo que ao final da homilia pediu que
todos rezem pelos meios de comunicação e pelos
membros da Pascom na Igreja.

PASTORAL CARCERÁRIA PROMOVE
MISSA PELA PAZ E PELA ALMA DOS
ENCARCERADOS MORTOS DE MANAUS
TEXTO E FOTO ANA PAULA

No dia 3 de junho, aconteceu no Cruzeiro,
localizado à Av. Timbiras, bairro Cidade Nova,
a missa em sufrágio pelas almas dos 55
homens assassinados nas unidades prisionais
de Manaus e por todos que morreram
violentamente em Manaus. A Celebração foi
presidida pelo arcebispo Dom Sergio Castriani
e concelebrada por Pe. Cairo Gama; Pe.
Gastão; Pe. João Poli, coordenador da Pastoral
Carcerária do Amazonas; e Pe. Gianfranco

Graziola, assessor da Coordenação Nacional da
Pastoral Carcerária.
Durante a homilia, padre João Poli afirmou que
violência não se resolve com violência, sendo o
amor a resposta pra tudo. “Precisa-se de políticas
públicas para o bem comum. E nós temos que
ser homens e mulheres de esperança e acreditar
na conversão de quem erra. Os infratores
podem mudar e nós precisamos acreditar nisso.
O espírito fala a todos, e também aos que são
maus. Somos cristãos e precisamos agir com
esperança e amor. Temos que fazer a vontade de
Deus e a vontade de Deus é que todos tenham
vida”, afirmou o padre.

COROAÇÃO DE NOSSA
SENHORA E ANIVERSÁRIO
DE DOM SERGIO SÃO
CELEBRADOS NA CATEDRAL
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

FESTA DE N. SRA. RAINHA
DOS APÓSTOLOS RESSALTA A
IMPORTÂNCIA DO SÍNODO PARA
AMAZÔNIA
INFORMAÇÕES E FOTO
PASCOM NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS

No dia 8 de junho, a Paróquia Nossa
Senhora Rainha dos Apóstolos, localizada
no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de
Manaus, promoveu a Festa da Padroeira,
evento que precede a Festa de Pentecostes.
O tema escolhido para este ano foi “Maria
solidária com os povos da Amazônia” e o
lema “Deus olhou para humildade de sua
Serva” (Lc 1,48), em atenção ao Sínodo para
Amazônia. “Queremos estar em sintonia com
todos os povos da Amazônia, e fazer com que
essa festa seja um momento especial para
nós refletirmos sobre a realidade da região,
tão ameaçada pela ganância dos poderosos”,
ressaltou o pároco Pe. Nelson Taffarel.

A Coroação de Nossa Senhora é uma
solenidade que objetiva saudar, louvar e
honrar a Virgem Maria, reconhecendo a
Sua Maternidade Divina e sua Maternidade
Espiritual da humanidade. Com esse objetivo,
a Catedral Metropolitana Nossa Senhora
da Conceição realizou, no dia 31 de maio, a
Coroação de Nossa Senhora, contando com a
participação de vários religiosos(as) e leigos(as)
de toda a Arquidiocese de Manaus. A celebração
foi presidida pelo aniversariante do dia, Dom
Sergio Castriani, Arcebispo Metropolitano de
Manaus, concelebrada por Dom Gutemberg
Régis, bispo emérito de Coari; Dom Mário
Antônio, bispo de Roraima; Pe. Hudson Ribeiro,
pároco e demais Pe. Concelebrantes, auxiliados
pelo diácono Ruzeval Cardoso.
Foi uma celebração muito bonita e
participativa, com duplo motivo de celebrar. Após
a procissão de entrada, o rito seguiu normalmente
e, após a homilia de Dom Sergio, iniciou-se o rito
de coroação realizado com o auxílio das crianças
vestidas de anjinho que depois de receberem a
bênção do arcebispo. Antes do fim da celebração,
foi realizado o ato de consagração dos zeladores
ao Divino Coração de Jesus, momento que
consagrou perante Dom Sergio e todos da
assembleia, mais duas novas integrantes. Ao final,
houve momento de homenagem ao arcebispo.
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GIRO PASTORAL
ENCONTRO REÚNE CERCA DE 4 MIL JOVENS
PARA REFLETIREM SOBRE A NECESSIDADE
DE SEREM O AGORA DE DEUS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na tarde do dia 2 de junho, a Catequese
Arquidiocesana a Serviço, em parceria com a
Pastoral Vocacional, realizou nas três regiões
episcopais da Arquidiocese de Manaus o Encontro
dos Crismandos com os Bispos, sob o tema “Jovens,
vós sois o agora de Deus!”, que reuniu cerca de 4
mil jovens e adultos. Também se fizeram presentes
catequistas, padres, freiras e seminaristas.
Em um primeiro momento foi apresentada
a exortação apostólica pós-sinodal do Papa
Francisco “Christus vivit”, escrita em resposta à 15ª
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos,
sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional,
realizada de 3 a 28 de outubro de 2018. Depois
houve um momento de reflexão sobre vocação e
a juventude e o encerramento com a celebração
eucarística. Os vigários episcopais deixaram suas
orientações aos jovens presentes, especialmente
sobre discernir a vocação, que em primeiro lugar
é ser o agora de Deus, testemunhando Jesus e
sendo sinal de Deus.

COMUNIDADE CELEBRA O
PADROEIRO SANTO ANTÔNIO COM
PROCISSÃO E MISSA PRESIDIDA
PELO ARCEBISPO
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na noite do dia 13 de junho, a Comunidade
Santo Antônio, localizada na Vila Operária, do

bairro Cachoeirinha, esteve reunida para celebrar
o dia do padroeiro e contou com a presença
ilustre do Arcebispo Metropolitano, Dom Sergio
Castriani, que fez questão de estar presente e
presidir a celebração, ao lado do vigário Frei Diego
Granados, porque agora é parte da comunidade,
visto que está residindo na Casa do Clero, que fica
localizada na rua Barcelos, Cachoeirinha, a poucos
metros da capela. A comunidade é uma das cinco
que compõem a Paróquia Santa Rita de Cássia –
Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes.
A igrejinha da Comunidade Santo Antônio, na Rua
Belém – Cachoeirinha, ficou pequena para tantos
devotos que foram festejar o santo que amava a
Eucaristia e teve a graça de segurar em seu colo
o menino Jesus. Durante a homilia, o vigário Frei
Diego, falou sobre a bela história de vida de Santo
Antônio e alguns dos sinais que Deus concedeu
que incrédulos passassem a acreditar em Deus e
amar a Eucaristia.

FESTA DE CORPUS CHRISTI
REFORÇA CAMINHO SINODAL DA
IGREJA NA AMAZÔNIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema, “Eucaristia, vida e missão no
chão da Amazônia!” a solenidade de Corpus
Christi foi realizada no dia 20 de junho, quintafeira seguinte ao domingo da Santíssima
Trindade. O evento reuniu milhares de fiéis
de toda a cidade. A programação iniciou com
a missa presidida por Dom Sergio Castriani,
Arcebispo Metropolitano de Manaus que
presidiu a missa campal, ao lado do bispo

emérito, Dom Mário Pasqualotto, além de
Monsenhor Sabino Andrade e outros padres,
diáconos e seminaristas presentes. Um
momento muito aguardado foi quando Dom
Sergio conduziu durante toda a procissão, o
ostensório com a hóstia consagrada, que ia sob
veículo com milhares de fiéis ao redor, cantando
e orando durante todo o percurso, enquanto
que Pe. Zenildo Lima e Pe. Charles Cunha, iam
no carro de som, animando a multidão que
percorreu, as principais vias do centro da cidade,
como a Av. Sete de Setembro, Av. Joaquim
Nabuco, Dez de Julho, retornando para a Av.
Eduardo Ribeiro até o palco/altar.
Segundo dados da Polícia Militar (PM),
cerca de 35 mil pessoas estavam presentes no
evento, mas vendo a multidão que caminhava
junto ao Santíssimo, a sensação era que tinha
quase o dobro desse número. E não há dúvidas
que, o momento da Adoração do Santíssimo
foi realmente muito marcante e emocionante,
Dom Sergio, mesmo com as limitações atuais,
mostrou-se muito forte indo até o fim, junto
ao seu rebanho, e finalizou a celebração com
a bênção solene, seguida dos agradecimentos
a todas as instituições e aos membros de
pastorais, grupos e movimentos que ajudaram
de maneira direta e indireta para a realização do
evento, como por exemplo os 50 casais do ECC –
Encontro de Casais com Cristo que trabalharam,
pela primeira vez, como Educadores Ambientais,
ajudando na orientação para o descarte do lixo
durante todo o evento.

CARTAS DO VATICANO: ÓBOLO DE SÃO PEDRO
PRÉ-CONGRESSO VOCACIONAL É
REALIZADO EM MANAUS COMO
PREPARAÇÃO PARA EVENTO
NACIONAL

presente Dom José Albuquerque, que é
bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus e
bispo referencial para o Serviço de Animação
Vocacional no Regional Norte 1; Dom José
Ionilton, bispo da Prelazia de Itacoatiara;
e representantes de diversos setores que
trabalham com a animação vocacional,
catequese e juventude no regional, como a
Rede de Assessores e Cuidantes da Juventude
(RACJ), Pastoral Vocacional, Seminário São
José, Congregações Religiosas, Pastoral
Catequética, dentre outros.

PARÓQUIA SÃO PEDRO, NO RIO
PRETO DA EVA, RECEBE VISITA
PASTORAL

Cavalcante e os vigários são os padres
João Abrantes e Luiz Lavor. A visita foi
acompanhada pelas Irmãs Mensageiras de
Santa Maria, Ir. Apolonia, Ir. Maria da Penha e
Ir. Dulcinéia Sousa.
O objetivo desta foi realizar convivência
fraterna com os padres, religiosas e lideranças;
conhecer a realidade das comunidades da
cidade, da zona rural e ribeirinhas; escutar
e animar as lideranças; visitar doentes e
idosos; celebrar a Eucaristia diariamente;
ser presença animadora junto aos conselhos
Pastoral e Administrativo; fortalecer a unidade
com a Arquidiocese por meio do plano de
evangelização e demais diretórios.

TEXTO E FOTO ANA PAULA

A equipe da Pastoral Vocacional da
Arquidiocese de Manaus compôs o grupo de
representantes das nove dioceses e prelazia
do Regional Norte 1 – Amazonas e Roraima
que esteve presente no pré-congresso
vocacional realizado nas dependências da
Casa de Retiro Maromba, entre os dias 14
e 16 de junho, para refletir e compartilhar
as experiências vivenciadas pela Animação
Vocacional na realidade de cada Igreja
local, em preparação para o 4º Congresso
Vocacional do Brasil, que acontecerá
em Aparecida – São Paulo, de 5 a 8 de
setembro de 2019, com o tema “Vocação
e Discernimento” e o lema “Mostra-me
Senhor, os teus Caminhos”. Estiveram

INFORMAÇÕES DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

No período de 21 a 26 de maio, o bispo
auxiliar e vigário episcopal da Região Nossa
Senhora Aparecida, Dom José Albuquerque
esteve no município de Rio Preto da Eva
realizando Visita Pastoral à Paróquia São
Pedro Apóstolo, cujo pároco é padre Pedro
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CIDADANIA

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE

MIGRANTES VENEZUELANOS
EM MANAUS
JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA – COORDENADORA DO
PROJETO RESPOSTA À EMERGÊNCIA – ATENDIMENTO DOS
SOLICITANTES DE REFÚGIO E REFUGIADOS EM MANAUS.

A

tualmente o nosso país tem vivenciado a migração com mais intensidade,
principalmente na Região Norte,
especificamente em nossa capital
Manaus, a qual vem sendo alvo da migração
venezuelana desde 2016, primeiramente
com os indígenas Warao e posteriormente
com a população venezuelana não indígena,
que compõem atualmente um cenário entristecedor em nossas ruas, praças e rodoviária,
com famílias, idosos, doentes, enfim, seres
humanos em situação de extrema vulnerabilidade social.
E a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, organismo da Arquidiocese de Manaus, ligada à
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil –
CNBB; é uma entidade de promoção e atuação
social, que desenvolve trabalho com as pessoas
em situação de vulnerabilidade e exclusão
social. Tem por meio de um de seus projetos,
direcionado à migração, atenuado essa situação com suas ações emergenciais, todavia
necessitamos do apoio de toda a comunidade
cristã para uma resposta mais significativa a
essa questão de calamidade social.

O Papa Francisco explica que a resposta
ao desafio das migrações atuais pode ser resumida em quatro verbos: acolher, proteger,
promover e integrar. Mas esses verbos, destaca
o Papa, “não valem apenas para os migrantes e
os refugiados; exprimem a missão da Igreja em
favor de todos os habitantes das periferias existenciais, que devem ser acolhidos, protegidos,
promovidos e integrados. Destacou ainda, que
a presença de migrantes e refugiados “constitui, hoje, um convite a recuperar algumas dimensões essenciais da nossa existência cristã e
da nossa humanidade".
Diante desse convite, que possamos nós,
enquanto cristãos, auxiliar os nossos irmãos
venezuelanos, doando alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, roupas, móveis e eletrodomésticos, eles necessitam de tudo, pois
deixaram para trás, todos os bens materiais
necessários para uma vida com dignidade.
REFERÊNCIA:
_______, Papa Francisco propõe 7 chaves
para acolher e integrar os migrantes, ACI Digital,
27.5.2019. Disponível em: <http://www.
caminhosdesolidariedade.org.br/papa-franciscopropoe-7-chaves-para-acolher-e-integrar-osmigrantes/>. Acesso em: 14/6/2019.

“ENCONTRAMOS JESUS NO POBRE, NO REJEITADO,
NO REFUGIADO. NÃO DEIXEMOS QUE O MEDO NOS
IMPEÇA DE ACOLHER O PRÓXIMO NECESSITADO!”
Papa Francisco

CNBB

Nota da CNBB sobre
julgamento no
STF a respeito da
criminalização da
homofobia
FONTE CNBB

A Presidência da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu, no dia 12
de junho, a nota sobre o julgamento em curso
no Supremo Tribunal Federal a respeito da criminalização da homofobia. “Em diálogo com
os setores da sociedade que buscam fortalecer a punição para os casos de homofobia, a
Igreja pede clareza nos processos em curso no
Judiciário e Legislativo”, afirma a CNBB.
E acrescenta: “a liberdade religiosa, que
pressupõe o respeito aos códigos morais
com raízes na fé, deve ser compatibilizada
com as decisões judiciais relacionadas à
criminalização da homofobia. A doutrina
religiosa não semeia violência, mas, ao contrário, partilha um código de condutas que
promove a defesa da vida. Informar e orientar os fiéis sobre o matrimônio, aconselhá-los em questões relacionadas à família e à
conduta pessoal não pode ser considerado
ofensa contra pessoa ou grupo”.
Leia a nota na íntegra:
www.cnbb.org.br/cnbb-emite-notasobre-julgamento-no-stf-a-respeito-dacriminalizacao-da-homofobia/
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Instrumentum Laboris
Novo passo de "um kairós para a Igreja e o mundo"

m fruto de um longo percurso, isso poderia definir o Instrumentum Laboris
do Sínodo para a Amazônia. Nele, como indicado na conclusão,“ouviu-se a
voz da Amazônia à luz da fé (I Parte), com a intenção de responder ao clamor do povo e do território amazônico por uma ecologia integral (II Parte) e
por novos caminhos para uma Igreja profética na Amazônia (III Parte)".
O documento segue o método da Igreja latino-americana do ver/
escutar, julgar, agir. Cada uma das partes é dividida em capítulos, quatro
na primeira, que apresenta "a realidade do território e de seus povos",
nove na segunda, que inclui "a problemática ecológica e pastoral", e oito
na terceira parte, que aborda "a problemática eclesiológica e pastoral".
Na segunda e terceira partes, ao final de cada capítulo, são oferecidas
sugestões, todas recolhidas da escuta do território e do povo de Deus.
O Instrumentum Laboris tem como ponto de partida a necessidade da
Igreja escutar, algo que "não é nada fácil", mas que deve gerar "uma resposta concreta e reconciliadora". A Amazônia é uma "realidade contrastante", que é "repleta de vida e sabedoria", mas que sofre as consequências da
"desflorestação e pela destruição extrativista, que reclama uma conversão
ecológica integral". Tudo isto deve levar a um "encontro com as culturas que
inspiram os novos caminhos, desafios e esperanças de uma Igreja que deseja ser samaritana e profética através de uma conversão pastoral".
A vida é a base do Sínodo para a Amazônia, que nesta região é identificada
com a água. Uma vida em abundância, que se expressa no "bem viver", mas que
"está ameaçada pela destruição e exploração ambiental, pela violação sistemática dos direitos humanos", que exige uma defesa e um cuidado, que "se opõe à
cultura do descarte, da mentira, da exploração e da opressão". Não esqueçamos
que "na Amazônia, a vida está inserida, ligada e integrada no território", onde
tudo está interligado e se descobre "a obra mestra da criação do Deus da Vida".
O Sínodo é um tempo de graça, de inculturação e interculturalidade, de desafios
sérios e urgentes, mas também de esperança. Ele quer gerar espaços de diálogo "para
ajudar-nos a sair da senda da autodestruição da atual crise socioambiental". Um diálogo que seja um ponto de partida para a missão e que tenha como interlocutores os
povos amazônicos, que provoque uma dinâmica de aprendizado e resistência.
O clamor da Terra é o clamor dos pobres, que são os que sofrem as consequências da destruição extrativista. Aos povos da Amazônia não lhes são reconhecidos seus territórios e são afetados pelos projetos de "desenvolvimento" e a
poluição, que exige urgentemente uma ecologia integral que paralise a destruição da Amazônia, algo que afeta especialmente os povos em isolamento voluntário. O documento reflete sobre a migração, a corrupção, a saúde, a educação
e a ecologia integral, assim como faz um chamado a uma conversão ecológica.

A terceira parte aborda os desafios e as esperanças de uma Igreja profética na
Amazônia, chamada a ter um rosto amazônico e missionário, "que sabe discernir
e assumir sem medo as diversificadas expressões culturais dos povos", uma Igreja
participativa, acolhedora, criativa e harmoniosa, com rosto amazônico e indígena,
que reconhece as "sementes do Verbo" e busca "um mútuo enriquecimento das
culturas em diálogo". Fala-se de uma liturgia inculturada, que assume no ritual litúrgico e sacramental os“ritos, símbolos e estilos celebrativos das culturas indígenas”.
Sugere-se que "em vez de deixar as comunidades sem a Eucaristia, se
alterem os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados para
celebrá-la". Sem questionar o celibato, se argumenta que "pede-se que, para
as áreas mais remotas da região, se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e
estável, com a finalidade de assegurar os Sacramentos que acompanhem e
sustentem a vida cristã". Ao mesmo tempo, é necessário "identificar o tipo de
ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o
papel central que hoje ela desempenha na Igreja amazônica”.
Na organização das comunidades, é questionado que "seria oportuno
voltar a considerar a ideia de que o exercício da jurisdição (poder de governo) deve estar vinculado em todos os âmbitos (sacramental, judicial e administrativo) e de maneira permanente ao sacramento da ordem". Apela-se
a "promover vocações autóctones" buscando "indígenas que apregoem a
indígenas, a partir de um profundo conhecimento de sua cultura e de sua
língua, capazes de comunicar a mensagem do Evangelho com a força e a
eficácia de quem dispõe de uma bagagem cultural". Também se insiste em
passar de uma "Igreja que visita" para uma "Igreja que permanece".
Os últimos capítulos abordam a evangelização nas cidades, procurando
incluir nela os indígenas urbanos, fomentando o diálogo ecumênico e inter-religioso. Partindo de que "é importante que a emancipação dos meios de comunicação chegue aos próprios nativos", para ser a ressonância que ajuda "na conversão ecológica da Igreja e do planeta", a amazonizar o mundo e a Igreja. O Sínodo
pode aumentar a profecia na Igreja, que gera uma promoção humana integral.
Por isso, é proposta uma Igreja em saída, na escuta, que se coloca a serviço.
O Sínodo para a Amazônia deve ser "uma expressão concreta da sinodalidade de uma Igreja em saída". Cabe lembrar o que já disse o Documento Preparatório, que insistiu que "as reflexões do Sínodo Especial superam o âmbito
estritamente eclesial amazônico, por serem relevantes para a Igreja universal
e para o futuro de todo o planeta". Estamos diante de um evento que pode ser
decisivo no futuro da Igreja e da humanidade.

Rua Conde de Anadia

(ao lado do condomínio Miami, Parque 10)

92 99239 9402

\frangomineiro

frango_mineiro

Rua Judith Motta

(ao lado do banco Bradesco do Parque 10)

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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