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Vocações
Papa Francisco e as

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

ATIVIDADES PASTORAIS

AGOSTO 2019
1 • FESTEJO EM HONRA A SÃO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO
Local: Av. Constantino Nery, 5785 – Flores
Horário: 19h • Informações: (92) 3238-8159

3 a 4 •OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES – 30 ANOS

22 a25 • FESTEJOS EM HONRA À SANTA MÔNICA
Local: Igreja Santa Mônica – Rua Prof. Manuel Belém (equina
com a Rua Arari), s/nº – Conjunto Manôa – Cidade Nova
Horário: 19h • Informações: (92) 3581-3895

Serviço Animação Litúrgica – SAL
Assessores: Ir. Penha Carpanelo e Eurivaldo Ferreira
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus, Av. Joaquim Nabuco,
1024 – Centro
Horário: a partir das 7h • Informações: (92) 99105-2371 (14h às 20h)

23 a25 • JORNADA VOCACIONAL 2019

11•FESTEJOS EM HONRA A S.LOURENÇO – PROCISSÃO E MISSA

Tema: A Família como vai?
Lema: Em família escolheremos a vida para nós e nossos descendentes (cf
Dt 30,19)
Local: Centro de Convenções Vasco Vasques – Av. Pedro Teixeira – Flores
Horário: 8h às 17h
Informações: (92) 99169-0012

Local: Comunidade Sto. Expedito – R. Conde Sergemirin – Pq. das Laranjeiras
Horário: 17h30 • Informações: (92) 3308-4718

12 • FESTEJOS EM HONRA À SANTA CLARA

Local: Área Missionária Santa Clara – Tv. Itubera, nº 29 – Conjunto Américo
Medeiros – Cidade Nova 2 • Horário: 18h • Informações: (92) 99373-1208

15 • FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Local: Rua da Glória, nº 25 – Glória
Horário: 18h • Informações: (92) 3087-2660

Tema: "Mostra-me,Senhor, os teus caminhos"
Local: Chácara Dom Luciano Mendes, Km 43 da AM 010
Informações: (92) 99987-0219/ 98841-8225

25 • VII FÓRUM DAS FAMÍLIAS

25• FESTEJOS EM HONRA AO MENINO JESUS DE PRAGA –
PROCISSÃO E MISSA

Local: Paróquia Menino Jesus de Praga – Beco Eduardo Ribeiro, 3 – Chapada
Horário: 19h30 • Informações: (92) 3642-1405 / (92) 99488-0101

17 a18 • RETIRO ESPIRITUAL PARA CATEQUISTAS

27 • FESTEJOS EM HONRA A SÃO RAIMUNDO NONATO

18 • GINCANA BÍBLICA CATEQUÉTICA
ARQUIDIOCESANA 2019

31 • FESTA DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

Local: Casa de Retiros Ir. Vicente Cañas – R. Careiro Castanho, 172 – Jorge Teixeira
Horário: 18h • Informações: (92) 3582-0721 / 99193-4763

"CATEQUISTA E O DISCERNIMENTO DA SUA VOCAÇÃO"
Local: Quadra do Colégio Preciosíssimo Sangue, Av. Constantino Nery – S. Geraldo
Horário: 7:30 às 12:30 • Informações: (92) 99157-4029

Local: Paróquia S. Raimundo – Praça Ismael Benigno, 151 – São Raimundo
Horário: 18h
Informações: (92) 3671-7452
Horário: 19h
Local: Seminário São José, Rua Maromba, 116 – Chapada
Informações: (92) 3642-6747 ou seminariosjose.secretaria@gmail.com

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Caros leitores e leitoras,

A

gosto chegou e com ele o dia do padre, o dia dos pais, o dia
do catequista, a semana da família, o dia da vida religiosa,
o dia dos diáconos. Na liturgia, temos a festa da Ascensão
de Nossa Senhora. Todas estas comemorações trazem a
marca da vocação. Ninguém será um bom padre, um bom pai, um
bom religioso ou religiosa, um bom diácono, se não tiver vocação
para tanto. Mas o que é ter vocação para uma profissão, ou um
estado de vida? Humanamente falando, é ter características pessoais que combinam com aquilo que se vai viver. Um candidato
ao sacerdócio que não tenha vida interior, compaixão dos que
sofrem, amor à comunidade, equilíbrio afetivo, não está no lugar
certo. Um homem que não tenha responsabilidade pessoal e não
consegue se manter financeiramente, não tem vocação para a paternidade. Uma jovem que tem vida de oração, gosta de ajudar as
pessoas, se sente bem em comunidade deve pensar seriamente
na possibilidade de ser religiosa e viver uma vida de consagração.
Mas para nos cristãos a vocação tem um lado divino. Acreditamos que Deus tem um interesse em cada vida humana. A
vontade de Deus é que todos sejam felizes. Ele tem caminhos de
felicidade a nos oferecer. Respeitando a nossa liberdade, ele dá
sinais da sua vontade que vamos descobrindo na fé e na oração.
Neste processo de discernimento, a comunidade eclesial tem uma
importância fundamental. Portanto, vocação é um processo longo
que dura toda a vida e que nos surpreende muitas vezes. Quando
tudo parece resolvido, a realidade muda as exigências da vida, e é
preciso reforçar e refazer opções que pareciam definitivas.
Na verdade, toda a nossa vida é resposta a um chamado que
Deus continuamente nos faz. Na oração do Pai Nosso nós pedimos
que a vontade dele seja feita. Isto deve acontecer em primeiro
lugar nas nossas vidas. As grandes opções da nossa vida nós as
fazemos na adolescência e na juventude. É a época da vida em que
reinam os sonhos e os ideais. Por isso, é uma tragédia quando os

jovens são impedidos de sonhar ou quando perdem seus ideais.
A Igreja tem que ser o lugar dos sonhos juvenis, nela deve haver
espaço para a juventude. Os adultos responsáveis pelas comunidades, sobretudo os sacerdotes, devem escutar os jovens, ouvir
suas interrogações, partilhar os seus medos que às vezes vêm em
forma de certezas. Adultos realizados e felizes são o melhor testemunho para os jovens de que a vida vale a pena ser vivida.
Neste mês de agosto já devemos ter mudado a sede da
Cúria e da Coordenação de Pastoral, bem como todas as pastorais para o Centro Arquidiocesano São José. Esta mudança representa tempos novos para nossa Arquidiocese. Em primeiro
lugar, sonho com uma valorização da nossa história. Não
começamos ontem. Somos devedores do passado e estamos
construindo um futuro que será, sem dúvida, brilhante.
Queremos dar o melhor atendimento possível ao povo que
nos procura. Os pobres merecem o melhor. Se a Igreja é a casa
dos pobres, o Centro Arquidiocesano São Jose é a casa deles.
Uma Igreja acolhedora, com espaço para todos, bonita e arejada, esta é a Igreja de Manaus, e assim deve ser o seu centro
administrativo. Que os que servem a nossa Igreja o façam num
ambiente saudável que possibilite encontros de qualidade. Mas
só a graça de Deus pode operar maravilhas. Que este lugar seja
um lugar de oração e de contemplação da ação do Espírito que
conduz a Igreja. Um lugar de paz e de harmonia que se irradiem
por toda a Arquidiocese, esta grande família que o Senhor congregou em centenas de comunidades de fé vivas e atuantes.
No final do mês nossos bispos irão à Belém para uma sessão
pré-sinodal do Sínodo da Pan-Amazônia que acontecerá em outubro. Nossa igreja vive um tempo de graça com este Sínodo. Também no último dia do mês teremos a festa do Seminário São José.
Não deixe de participar. É uma confraternização com os nossos
jovens seminaristas, ao mesmo tempo que você colabora financeiramente com a casa de formação. E vamos rezar e pedir ao Senhor
que mande operários para sua messe. Um feliz mês de agosto.

Ninguém será
um bom padre,
um bom pai, um
bom religioso
ou religiosa, um
bom diácono, se
não tiver vocação
para tanto.
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Pe. Durai Aruldos, MMI
Pe. Vinoth Yesuraj Arockiasamy, MMI

MUNUS

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

Pároco
Vigário Paroquial

Área Missionária São Lourenço – Data da posse: 10/8/2019
Área Missionária São Lourenço

Assistente Eclesiástico
Assistente Eclesiástico

Movimento Mães que Rezam
Grupo Fraternidade Comunhão e Libertação

NOMEAÇÃO
Pe. José James Batista da Silva, CSSR
Pe. Irineu Neubaner de Oliveira, Diocese de Parintins

DECRETO
Suspensão do Uso de Ordens e Jurisdição/Arquidiocese de Manaus – Pe. Hércules Antônio de Lima, Arquidiocese Militar do Brasil
Revogação da Nomeação datada de 28/7/2018 – Pe. Hércules Antônio de Lima, como Assistente Eclesiástico do Terço dos Homens/Arquidiocese de Manaus

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PRESBITERAL/ARQUIDIOCESE DE MANAUS
MEMBROS NATOS: Dom Sergio Eduardo Castriani – Arcebispo Metropolitano • Dom José Albuquerque de Araújo – Vigário Geral • Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos – Vigário Geral • Mons.
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SUPLENTES: Pe. Pedro Cavalcante da Silva, Diocesano • Fr. Paulo Xavier Ribeiro, OFM Cap • Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva, Diocesano
O mandato terá duração de dois (2) anos a partir de 19/7/2019. Dado e passado em nossa Cúria Metropolitana de Manaus, Livro 14, Folha 40, Nº 1278 .
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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”. O mês de agosto chegou e com ele toda a Igreja faz ecoar o clamor vocacional. O Batismo confere a cada cristão, um chamado, uma
missão. Lembrando as palavras do Papa Francisco: “Somos
uma Igreja em saída”. Esse é o chamado que o Divino
Mestre Jesus faz a cada um de nós. É preciso ir às Galileias
existenciais que aí estão, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não se pode ficar indiferente
a este chamado. Não ouvi-lo é renunciar a própria humanidade, torna-se deserção. O ser humano não existe para
si mas é ser para os outros. É este movimento para fora
que dá sentido ao seu ser. Oxalá se cada cristão escutasse
o chamado que vem do outro, cujo rosto carrega as marcas
do desemprego, da indiferença e do esquecimento. Que o
chamamento feito pela Igreja neste mês vocacional venha
reavivar a fé e despertar a consciência adormecida perante
a cultura da morte que ronda o nosso país, ameaçando a
vida humana e a nossa casa comum, de modo muito particular a Amazônia.
Não esqueça de apreciar os demais conteúdos da
revista e acompanhar o que foi e o que será notícia em
nossa Arquidiocese de Manaus. E acompanhe também
pela programação da Rádio Rio Mar FM, o desdobramento
de matérias relevantes da nossa revista edição de agosto.
Aproveite o último sábado deste mês para participar da
Festa Anual do Seminário São José. Convide sua família
e anime sua comunidade para que juntos possamos ajudar na manutenção desta casa de formação que forma os
futuros padres para a Amazônia. Uma ótima leitura para
você e que Nossa Mãe, Imaculada Conceição interceda
sempre por nós.

O Batismo
confere a cada
cristão, um
chamado, uma
missão.

SUMÁRIO

67
89
10 12
16 17
18 19
20 21
22 28
30 14 Papa Francisco

Profecia

O PROFETA VÊ COM OS OLHOS DA
COMPAIXÃO – APELO SOCIAL E ÉTICO
NUM MUNDO INDIFERENTE

Família

A VOCAÇÃO FAMILIAR

Reportagem

MANAUS SEDIA 22° ENCONTRO
NACIONAL DO MOVIMENTO DAS
FAMÍLIAS DOS PADRES CASADOS

SÍNODO da amAzônia

UMA IGREJA QUE RESPONDE AS
SUAS NECESSIDADES CRIANDO OS
MINISTÉRIOS OPORTUNOS

liturgia

LITURGIA E VOCAÇÃO

Fundação RIO MAR

PROMOÇÃO SONHO MEU
3 DIAS COM TUDO PAGO NO CÍRIO DE NAZARÉ

VIDA E FÉ

GONÇALA ALCÂNTARA
O AMOR PELO SERVIÇO
À IGREJA CATÓLICA

missão

BATIZADOS E ENVIADOS
A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO
NO MUNDO

PARÓQUIA EM DESTAQUE

ÁREA MISSIONÁRIA SANTÍSSIMO REDENTOR
CRISTO VIVE ENTRE NÓS!
juventude

O PAPA ACREDITA
PROFUNDAMENTE NA
JUVENTUDE

giro pastoral

NOTÍCIAS DA
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

VOCAÇÃO

MINISTÉRIOS ORDENADOS A
SERVIÇO DA EVANGELIZAÇÃO

cultura

BANDA FILHOS DA MÃE…MARIA
ARTE, ALEGRIA E EVANGELIZAÇÃO
POR MEIO DA BOA MÚSICA

ESPAÇO CRIANÇA

ENTENDENDO A VOCAÇÃO

CIDADANIA

PODER PÚBLICO E BEM COMUM

CAPA

e as Vocações

AGOSTO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 5

profecia

O PROFETA VÊ
COM OS OLHOS
DA COMPAIXÃO

Apelo social e ético num mundo indiferente

O

PE. GERALDO BENDAHAM

Profeta é alguém que intui, tem o olhar e o mesmo jeito de Deus. Vive a vida com originalidade,
sabendo o objetivo e as razões da vida criada pelo
Criador. Deixa-se ser possuído por Deus (cf Jer
1,4-8), sem deixar a sua contingência humana
implícita pela natureza de lado. O Profeta não é o
santo que vive longe do mundo, mas o Santo que
vive por dentro do mundo.
Como estamos vivendo em tempos de crise
de fé no Deus verdadeiro, tornar-se mais difícil
encontrar profetas imbuídos com a mesma
compaixão e sentimento de Jesus. Hoje está
mais visível encontrar pessoas propagandistas
da Palavra de Deus, oferecendo milagres, promoções e ofertas. Inclusive ganhando muito
dinheiro com pregações falsas. Que Deus é este?
Um deus segundo a sua vontade!
O Profeta é aquele que tem compaixão
pelos pobres, capacidade de tocá-los como fez
Jesus. Como fez São Francisco com os pobres
de seu tempo.
Observe por exemplo que a cada dia aumenta o número de pessoas que moram nas ruas da
cidade de Manaus. Antes era visível somente no
centro da cidade, agora se pode notar em todos os
bairros da cidade. Dormem nas calçadas das feiras
cobertas, bancos das praças, em frente a hospitais e
prédios públicos. Muitos para suportar o frio da noite tomam um gole de cachaça. Outros se tornam
dependente químicos e se iludem com a droga
para fugir da realidade dura de cada dia. A maioria
já teve família, mas por questões subjetivas, preferem as ruas. Em geral são pobres desesperançados,
são cidadãos e cidadãs que perderam as forças de
lutar por uma vida melhor, sobrevivem apenas
com migalhas de comidas que encontram nas ruas.
Estas pessoas são vistas apenas quando incomodam com seu pedido de pão ou dinheiro
ou são vistas com o olhar da compaixão?
No capítulo 25 do Evangelho de Mateus,
Jesus afirma que tudo que fizerem a um dos pequeninos, ou seja, até oferecer um copo d’água
ao pobrezinho, a Ele se estará fazendo: “pois eu
estava com fome, e vocês me deram de comer;
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eu estava com sede, e me deram de beber; eu
era estrangeiro, e me receberam em sua casa;
eu estava sem roupa, e me vestiram; eu estava
doente, e cuidaram de mim; eu estava na prisão, e vocês foram me visitar”.
Contemplando a parábola do pobre Lázaro
narrada por Lc 16, 19-31, observa-se que Jesus
trata de um assunto muito importante para vida
dos seus seguidores e para vida da humanidade.
Trata-se da questão da riqueza e da pobreza. Um
assunto tocado por diversas vezes no evangelho
de Lucas (Cf Lc 12,13-21; 21, 1-4) (leia também
em Mateus 19,23; 6,24), Jesus disse: “Havia um
homem rico que vestia roupas muito caras e todos
os dias dava uma grande festa. Havia também um
homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo
coberto de feridas, e que costumavam largar perto
da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar
a fome com as migalhas que caíam da mesa do
homem rico. E até os cachorros vinham lamber
as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos
anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico
também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito
no mundo dos mortos”.
Recorda-se que no tempo de Jesus uma
pessoa como o Lázaro não tinha oportunidade
de entrar no templo para rezar e nem pertencia à
sociedade, pois era considerado uma pessoa doente e pobre. Os doentes eram vistos com pessoas
impuras, assim eram excluídas porque não tinham
valor para a socidade Viviam mendigando pedaços
de pão que caiam das mesas dos ricos.
Pensar no Lázaro do Evangelho de Lucas,
inevitavelmente, nos faz pensar nos Lázaros de
nossa sociedade que vivem pelas ruas e calçadas
pedindo comida todo dia para sobreviver. Quantos Lázaros excluídos existem na cidade? Mendigando? Doentes? Tristes? Sem casa, sem salário?
Desempregado, na prisão, migrantes, indígenas?
Uma fileira de Lázaros e Lázaras – que a cada dia
aumenta mais.
Existem, graças a Deus, muitas pessoas que
tem vocação e coração de profeta que com o
olhar da compaixão enxergam as pessoas que
são consideradas pela sociedade o resto da humanidade, os últimos que não tem lugar nem
valor econômico, porém ainda existem muitos
grupos e comunidades cristãs que estão adormecidas e cegas, andando em torno de si, contaminados pela inércia.
Peçamos a Deus que o nosso testemunho
comunitário, social e ético pelos pobres possa
contagiar também os ricos, afim de não terem
o mesmo fim do rico da parábola que no fim da
vida, após festas e desprezo pelo pobre Lázaro
foi para o inferno.

NOTÍCIAS DO VATICANO

Papa: os migrantes são o símbolo
de todos os descartados da
sociedade globalizada
BIANCA FRACCALVIERI CIDADE DO VATICANO

“Os migrantes são hoje o símbolo de
todos os descartados da sociedade globalizada”: palavras do Papa Francisco ao
presidir na manhã do dia 8 de julho, na
Basílica Vaticana, a celebração eucarística
para recordar os seis anos de sua visita a
Lampedusa.
A ilha ao sul da Itália foi a meta, exatamente em 8 de julho de 2013, da primeira
viagem do Pontífice. Naquele ano, os
desembarques de migrantes eram quase
diários. Meses depois, em 3 de outubro,
ocorreria a maior tragédia registrada
nas imediações: num naufrágio de uma
embarcação líbica, perderam a vida 368
pessoas.
“Não se trata apenas de migrantes,
mas de pessoas humanas”, reforçou o
Papa em sua homilia na missa celebrada
para um restrito grupo de pessoas, cerca
de 250, convidadas pelo Dicastério para o
Desenvolvimento Humano Integral.
Ouça a reportagem
“São os últimos enganados e abandonados a morrer no deserto; são os últimos
torturados, abusados e violentados nos
campos de detenção; são os últimos que desafiam as ondas de um mar impiedoso; são
os últimos deixados em acampamentos de
acolhimento.”
“Apraz-me pensar que poderíamos ser,
nós, aqueles anjos que sobem e descem,
pegando ao colo os pequenos, os coxos, os
doentes, os excluídos: os últimos, que caso
contrário ficariam para trás e veriam apenas as misérias da terra, sem vislumbrar já
desde agora algum clarão do Céu.”
Trata-se de uma grande responsabilidade, da qual ninguém se pode eximir,
advertiu o Pontífice.

LITURGIA

D
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

LITURGIA E VOCAÇÃO
eus chamou o ser humano a uma vocação. Não foi somente
para "oferecer sacrifícios" (culto ritual) que Deus o chamou.
Ele o chamou para cultivar aquilo que Deus é: amor, serviço,
doação, liturgia. Esta é a vocação do ser humano: ser liturgo
(serviçal). E só assim é que será feliz, realizado. (cf. Jr 7,23).
Jesus se doou totalmente, fazendo em tudo a vontade
do Pai, serviu até o fim ao ser humano. E o máximo de seu
serviço (liturgia) ao Pai e ao Homem se dá na Cruz, onde realmente acontece a máxima entrega. Ofereceu assim um "único sacrifício", um único culto agradável ao Pai, o único culto
(serviço) que foi capaz de ligar novamente o ser humano com
Deus (Hb 10,4-14). Cristo aparece, pois, como Liturgo por excelência, não fazendo "ritos" e "cerimônias" no templo, mas
oferecendo-se a si mesmo, doando-se até a morte e morte
de Cruz em resgaste de uma multidão. Nele cumpre-se a suprema liturgia, serviço. Nele e por ele, cumpre-se nossa única
vocação (chamado) que nos tornará felizes e realizados: liturgia no sentido mais originário da palavra. A Liturgia é a fonte
e o cume da vida da Igreja, portanto de todos os chamados
por Deus a realizar sua vocação, segundo sua opção de vida, a
serviço do crescimento do Reino.
A vocação: o que é? Doação de si a serviço da comunidade humana. A pessoa coloca todas as suas potencialidades a serviço de uma multidão. Liturgia viva! Vocação:
possibilidade da máxima vivência litúrgica!
Toda vocação, do ponto de vista Bíblico, consiste basicamente em três movimentos: o chamado divino, o tempo da
escuta e a resposta pessoal. Mesmo havendo casos em que a es-

cuta pareça inexistente, sempre existe um momento para interrogar, como é o caso da vocação de Maria, a Mãe de Jesus. Ela foi
chamada por Deus, escutou e questionou a proposta divina e,
depois disso, deu sua resposta definitiva, acolhendo o chamado.
É um dado importante considerar estes três movimentos – chamado, escuta e resposta pessoal – para não se
correr o risco de precipitação,em se querer responder de
maneira apressada. Deus chama e dá um tempo para que
a pessoa decida. Não existe, portanto, uma obrigação, mas
sempre a liberdade de optar entre aceitar ou não aceitar. O
papel da Liturgia, através das celebrações, é fazer memória
das respostas vocacionais presente na Palavra que a Eucaristia propõe, especialmente, nos Domingos de agosto.
Existe um chamado vocacional, da parte de Jesus, ao
escolher três de seus discípulos para que subissem com ele
no Monte Tabor (Domingo da Transfiguração). É a dimensão
do chamado como escolha pessoal, da parte de Deus e, de
certo modo, escolha privilegiada. Nem todos são chamados,
apenas alguns. Um chamado de destaque é aquele feito a
Pedro, quando recebe a missão de ser “pedra”, fundamento
da Igreja de Jesus Cristo.
O segundo movimento da experiência vocacional é o
tempo da escuta. O cenário vocacional da Transfiguração
sugere que este tempo necessita ser vivenciado na contemplação. A vocação é sempre resposta pessoal.Confiar
em responder afirmativamente, porque se Deus chama, ele
sempre estenderá a mão para que a pessoa não se afunde
no medo.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – AGOSTO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

1

S. Afonso M. de Ligório
Ex 40,16-21.34-38
Sl 83(84),3-6a.8a.11(R/2)
Mt 13,47-53

4

18º COMUM
Ecl 1,2;21-23
Sl 89(90),3-6.12-14.17 (R/. 1)
Cl 3,1-5.9-11• Lc 12,13-21

11

19º COMUM
Sb 18,6-9
Sl 32(33),1.12.18-20.22 (R/. 12b)
Hb 11,1-2.8-19 • Lc 12,32-48

18

ASSUNÇÃO DE N. SENHORA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R/. 10b)
1Cor 15,20-27a • Lc 1,39-56

21º COMUM
Is 66,18-21
Sl 116(117),1-2 (R/. Mc 16,15)
Hb 12,5-7.11-13 • Lc 13,22-30

25

5

Dedicação da Basílica de
S. Maria Maior
Nm 11,4b-15 • Sl 80(81),12-17 (R/.
2a) • Mt 14,13-21
S. Joana Francisca de Chantal
Dt 10,12-22
Sl 147 (147B),12-15.19-20 (R/.
12a) • Mt 17,22-27

12
19

S. João Eudes
Jz 2,11-19
Sl 105(106),34-37.39-40,43ab.44
(R/. 4a) • Mt 19,16-22
1Ts 1,1-5.8b-10
Sl 149,1-6a.9b (R/. 4a)
Mt 23,13-22

26

TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19
Sl 96(97), 1-2.5-6.9
(R/. 1a.9a)• Lc 9,28b-36
Ss. Ponciano e Hipólito
Dt 31,1-8
(Sl) Dt 32,3-4a.7-9.12
(R/. 9a) • Mt 18,1-5.10.12-14
S. Bernardo
Jz 6,11-24a
Sl 84(85),9.11-14
(R/. cf. 9b) • Mt 19,23-30
S. Mônica
1Ts 2,1-8
Sl 138(139),1-6 (R/. 1)
Mt 23,23-26

6

13
20
27

S. Sisto III e comps. S. Caetano
Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35
Sl 105(106),6-7a.13-14.21-23
(R/.4a) • Mt 15,21-28
S. Maximiliano M. Kolbe
Dt 34,1-12
Sl 65(66), 1-3a.5.16-17
(R/. cf. 20a.9a) • Mt 18,15-20
S. Pio X
Iz 9,6-15
Sl 20(21),2-7 (R/. 2a)
Mt 20,1-16a
S. Agostinho
1Ts 2,9-13
Sl 138(139),7-12ab
(R/. 1a) • Mt 23,27-32

7

14
21
28

8

S. Domingos
Nm 20,1-13
Sl 94(95),1-2.6-9
(R/. 8ab) • Mt 16,13-23
Is 3,7-10a.11.13-17
Sl 113A(114),1-6
(R/. Aleluia 3x)
Mt 18,21-19,1
N. Senhora Rainha
Is 9,1-6
Sl 112(113),1-8 (R/. 2)
Lc 1,26-38

15
22
29

Martírio de S. João Batista
Jr 1,17-19
Sl 70(71),1-4a.5-6ab.15ab.17 (R/.
15a) • Mc 6,17-29

Sábado

S. Eusébio de Vercelli
S. Pedro J. Eymard
Lv 23,1.4-11. • 15-16.27.34b-37 •
Sl 80(81),3-6ab.10-11ab (R/. 2a)•
Mt 13,54-58

2
9

S. Teresa B. da Cruz (Edith Stein)
Dt 4,32-40
Sl 76(77),12-16.21
(R/. cf. 12a) • Mt 16,24-28

16

S. Estêvão da Hungria
Js 24,1-13 • Sl 135(136),1-3.1618.21-22.24 (R/. Eterna é a sua
misericórdia) • Mt 19,3-12
S. ROSA DE LIMA
2Cor 10,17-11,2
Sl 148,1-2.11-13c-14
(R/. cf. 12a. 13a) • Mt 13,44-46

23
30

1Ts 4,1-8
Sl 96(97),1.2b.5-6.10-12 (R/. 12a)
Mt 25,1-13

3

S. Maria no Sábado
Lv 25,1.8-17
Sl 6(67), 2-3.5.7-8
(R/. 4)
Mt 14,1-12
S. Lourenço
2Cor 9,6-10
Sl 111(112),1-2,5-9
(R/. 5a) • Jo 12,24-26
S. Maria no Sábado
Js 24,14-29
Sl 15(16),1-2a.5.7-8.11
(R/. cf. 5a) • Mt 19,13-15

10
17
24

S. BARTOLOMEU,
APÓSTOLO
Ap 21,9b-14 • Sl 144(145),1013ab.17-18 (R/. cf. 12a) • Jo 1,45-51
S. Maria no Sábado
1Ts 4,9-11
Sl 97(98),1.7-9 (R/.cf.9)
Mt 25,14-30

31

AGOSTO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 7

família

A VOCAÇÃO FAMILIAR

A

MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Comissão Nacional da Pastoral Familiar convida toda a Igreja, em
especial os agentes de Pastoral Familiar para fazer uma reflexão
sobre a vocação familiar, e nesse contexto fazer uma pergunta
diante da realidade da família no momento atual. “A Família
como vai?” já foi tema da campanha da fraternidade de 1994, que hoje
continua sendo um desafio por causa da complexidade que a envolve,
mas também porque o mundo todo espera uma resposta no sentido de
ajudá-lo, a não ferir mais a família, mesmo porque ela não deixou de ser
a célula principal da sociedade. A situação familiar daquela época não
era muito diferente da de hoje, com desemprego, instabilidade econômica, corrupção e crises políticas, em especial as políticas públicas.
Somos convidados a refletir sobre a situação das famílias. Certamente, hoje, temos uma pastoral familiar bem mais atuante e abrangente
dentro das arquidioceses e dioceses como também nas comunidades.
Entusiasmada com a chama dos últimos sínodos e a Amoris Laetitia do
Papa Francisco, temos um olhar positivo. É preciso continuar lutando em
prol das famílias, porque com esse contexto das novas configurações familiares e os ataques daqueles que querem destruir e/ou enfraquecer o
modelo de família que Deus nos deixou, a família na Igreja vai assumindo um papel central e decisivo o qual, esperamos que cresça ainda mais.
Há uma necessidade de sabermos um pouco de como estão as famílias e a pastoral familiar. O Papa Francisco nos orienta e quer uma resposta de como vão as famílias, se estão vivendo com Cristo e seu Evangelho
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ou não, e se os filhos estão seguindo a vocação para a família, ou então
buscando uma outra vocação, que também são importantes, em especial
a vocação sacerdotal, que dentro de algumas famílias quando se fala em
vocação sacerdotal parece algo ruim, ao invés de ser uma bênção.
A família como um todo é chamada a participar da Igreja, porém
muitas famílias estão ausentes e/ou se sentem ausentes da Igreja, são
motivadas a participarem de momentos fortes como a “Hora da Família”
que acontece na segunda semana de agosto, na semana “Nacional da
Família”, onde as crianças, jovens, adultos e idosos, enfim, todos devem
participar e dar sua contribuição, com participação ativa, mostrando
como é a convivência familiar, em especial os idosos por suas experiências de vida.
Somos famílias e como tal, que sejamos sempre abertos as vocações
e em especial à vocação matrimonial, assim formar uma família que escuta, evangeliza e realiza a vontade divina. Buscar sempre orientações às
necessidades de não desistir e lutar por um lar, simples, humilde, mas feliz e repleto da graça de Deus. O que é preciso aprender para melhorar o
ambiente familiar ou dar seu testemunho de vida como pai, mãe, filhos.
Somos Igreja de Deus, por isso, estaremos reunidos com as palavras do
Papa Francisco, e claro com a presença infinita da Santíssima Trindade e
a Sagrada Família. Transbordar de amor, na Palavra e na Eucaristia, “para
que conheçam o pai por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
Ele enviou; assim alcançaremos a vida eterna” (Jo 14,3).

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

Manaus sedia

22° Encontro Nacional
do Movimento das
Famílias dos Padres Casados
TEXTO E FOTOS: RAFAELLA MOURA

N

o período de 3 a 7 de julho, aconteceu em Manaus a 22ª
edição do Encontro Nacional do Movimento das Famílias
dos Padres Casados (MFPC), trazendo como tema “Amazônia: novas esperanças para uma igreja renovada e a
contribuição do MFPC”. O evento aconteceu no Centro de
Capacitação Laura Vicuña – Casa Mornese, localizado na
Avenida André Araújo, 2230 – bairro do Aleixo. Cerca de
60 participantes estiveram presentes entre padres e suas
respectivas famílias.
De acordo com o Gerson Priante, que é padre casado,
este é o primeiro encontro a nível nacional no Amazonas e
neste ano completa 40 anos de existência, "o movimento
surgiu como um espaço de acolhimento e escuta destes
padres, além de estar junto de sua família participando e
integrando", disse ele.
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Entre os temas abordados estiveram o Sínodo para a
Amazônia, o trabalho do leigo na igreja, a presença feminina nas lideranças pastorais, entre outros. Também estiveram
presentes o Pe. Ricardo Gonçalves Castro, diretor do Instituto
de Teologia, Espiritualidade e Ensino Superior da Amazônia
(ITEPES); a analista social, Lidiane Cristo, representando o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental
(SARES); e o Professor Bibiano Simões Garcia Filho, que falou
sobre a contribuição do Leigo na Ação Pastoral da Igreja.
Segundo Telma Spagnolo, casada com Fernando Spanolo há 39 anos, tem 3 filhos e 3 netas, residentes em Brasília – DF, o encontro em Manaus foi muito especial por fazer
uma interação das famílias dos padres de outros estados
com os da Região Norte. “Também tivemos contato com a
realidade da Amazônia, da qual ouvíamos falar apenas por

meio da mídia e isto foi mais enriquecido pelas reflexões e proximidade com
o Sínodo Pan-Amazônico. Um encontro
carismático e profético, também para o
nosso movimento. Me tocou muito também a dedicação dos que organizaram,
a simplicidade e a espiritualidade que
vivenciamos neste Encontro”, disse ela.
Há cada dois anos é realizado este
encontro que tem a participação de
membros vindos de outras partes do
Brasil, como Brasília, Maranhão, Santa
Catarina, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Bahia e até de outros países, como
Chile, Equador e Argentina. O evento
encerrou com a celebração de despedida
e, antes do almoço de confraternização,
foi realizada a escolha do local sede para
o 23° encontro, que será na Região Sudeste.
Esteve presente durante todo o
evento presidente do movimento, Antônio Evangelista de Andrade, acompanhado de sua esposa. Segundo ele o
maior objetivo do evento é buscar uma
igreja de comunidade que acolhe as
pessoas. “Não queremos uma igreja do
altar, mas uma igreja do serviço, como
bem nos pede o Papa Francisco, uma
igreja em saída”, afirma o presidente
das Famílias dos Padres Casados.

N

Carta Aberta

ós, do Movimento das Famílias de Padres Casados – MFPC, reunidos no XXII Encontro Nacional de 3 a 7 de julho de 2019, em Manaus, Amazonas, para tratar do tema “Amazônia:
Novas Esperanças para uma Igreja renovada e a Contribuição do MFPC”, com participação
de representantes de vários estados brasileiros (Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Minas
Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Catarina) e de países latino-americanos
(Argentina, Chile, Equador e Paraguai).
Aproximando-nos do Sínodo Pan-Amazônico, que chama a atenção do Brasil e do mundo para a
realidade da Amazônia, como a situação dos povos tradicionais da Amazônia, que lutam pelo reconhecimento e demarcação de suas terras, ante o genocídio constante, o descaso com o cuidado de sua saúde
e educação, o reconhecimento da soberania de seus representantes tradicionais, de sua cultura, modo
de vida e línguas; e, a falta de uma política clara de proteção e sustentabilidade para a região, debatemos neste encontro o documento Instrumentum Laboris do Sínodo. Vemos claramente a necessidade
de uma convivência da Igreja com as Comunidades Tradicionais, com outras denominações religiosas,
com Organizações da Sociedade Civil e Comunidades, em prol da Região Panamazônica e sua população.
Em consonância com a proposta do Papa Francisco para o Sínodo, um grande contingente de
padres casados encontra-se engajado em trabalhos pastorais, comunitários e em defesa dos direitos humanos e do planeta, alinhados com o conceito e o trabalho por uma Ecologia Integral, que
abrange não só o território amazônico, mas também, engloba a sociedade, a política e a cultura.
Assim sendo, como Igreja em saída, encarnada na realidade dos pobres e participativa, reafirmamos os objetivos de nossa Associação Rumos: “promover o diálogo com instituições, organismos
religiosos e sociais” e “promover ações para a construção de uma sociedade justa e fraterna”.
Especificamente sobre a ação evangelizadora da Igreja, propomos, não só para o contexto
amazônico, mas para todos os lugares que necessitam de evangelizadores: considerar a ordenação
de homens casados, valorizar o exercício do ministério dos padres casados e suas famílias; desvincular a vocação presbiteral da disciplina do celibato obrigatório, tornando o celibato opcional,
conceder o ministério ordenado às mulheres, dar poder de decisão e espaço de ação aos leigos em
suas comunidades, como protagonistas da evangelização, trabalhar ecumenicamente com todas
as expressões religiosas presentes nos territórios, sendo uma voz profética no mundo que promova a reforma metapolítica, democrática e ética da sociedade.
Todavia, propomos uma Pastoral Bíblico-Teológica que escute os clamores da Mãe Terra, sua
mística e espiritualidade de cuidado e amor pela vida do vivo; assim, nosso encontro, além do
aprofundamento do nosso compromisso e relacionamento familiar está plenamente inserido na
preocupação da missão da igreja do Brasil. Neste sentido, constatamos que a formação dos padres
após a Encíclica Pastores Dabo Vobis, deve se dar inserida, inculturada e encarnada nas realidades
do pobre, do excluído, dos mais vulneráveis dos nossos países.

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

VIDA E FÉ

Gonçala Alcântara

O amor pelo serviço
à igreja católica
EDIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÉRICO PENA
FOTOS ARQUIVO PESSOAL DE GONÇALA ALCÂNTARA

C

asada há 47 anos com Gervásio Tinôco
de Alcântara, Gonçala Lima de Alcântara,
é um exemplo de católica fervorosa que
possui uma bela caminhada na igreja,
começando na comunidade no Guajará-Mirim,
ainda na adolescência, como catequista para
crianças iniciantes. Tamanho amor pela igreja
também se espalhou pela família que já se prepara para em breve ganhar novos membros. “Temos um filho e duas filhas, um neto e uma neta.
Nossa filha Amanda, nos dará brevemente mais
uma netinha e um netinho (são gêmeos). Uma
dádiva divina”, comentou sorridente.
Entre as fases mais marcantes da vida de
Gonçala no serviço da igreja, destacam-se: Coordenação da Comunidade de Santa Cruz – Paróquia de Santa Cruz (Conjunto Ajuricaba – Setor
Alvorada). Dentre as diversas atividades da comunidade, faz questão de destacar os encontros
comunitários que aconteciam uma vez por mês,
com a participação dos agentes de pastorais e
movimentos. “Fazíamos a leitura e reflexão da
Palavra de Deus, uma breve avaliação da caminhada das nossas pastorais e movimentos e
encerrávamos, costumeiramente, com delicioso
e animado almoço partilhado por todos. Era um

momento de entrosamento e de muita alegria
de todos! E, como não mencionar a participação
marcante dos jovens, que deixavam o encontro
mais festivo”, explicou.
Na Paróquia Santa Cruz, atuou como tesoureira e secretária do Conselho Paroquial. Entre os
anos 1998-2000, foi Coordenadora da Pastoral
do Dízimo, do Setor IV – Alvorada, por ocasião
da reimplantação do Dízimo. Outro grande momento foi o de haver participado da Coordenação
do Projeto de Implantação das Santas Missões,
no ano 2001, a convite do padre Zenildo Lima,
pároco da Paróquia Santa Cruz, na época. “Foi
um ano muito rico de amadurecimento da minha
Fé, diante dos desafios vencidos, com a Graça
de Deus. Este, foi também um período de crescimento de Evangelização da Paróquia de Santa
Cruz”, comentou.

FOI UM ANO MUITO RICO DE
AMADURECIMENTO DA MINHA
FÉ, DIANTE DOS DESAFIOS
VENCIDOS, COM A GRAÇA DE
DEUS.
No dia 28 de agosto de 2014, dona Gonçala tornou-se a primeira
presidente da Comunidade Serra São José – Manaus, indicada pelo
Padre José de Albuquerque, hoje, nosso Bispo Auxiliar. “Foi um desafio e tanto, porém eu estava ao lado de Dom José, que já conhecia
o carisma do Movimento Serra, de suas vivências pastorais em outras arquidioceses, como a de Belém, onde o Movimento já existe há
mais de 30 anos, acrescenta Gonçala, que faz questão de mencionar
que o carisma do Movimento Serra é o de rezar e trabalhar pelas
vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. “Precisamos rezar
continuamente pela santificação dos nossos padres”, disse.
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CAPA

Papa Francisco
e as Vocações
E
DOM JOSÉ IONILTON LISBOA DE OLIVEIRA, SDV BISPO DA PRELAZIA DE ITACOATIARA

m setembro próximo, de 5 a
8, acontecerá o IV Congresso
Vocacional do Brasil. Em junho, de 14 a 16, foi realizado
o Pré-Congresso do nosso
Regional Norte 1 em Manaus. Dentre outras
reflexões tivemos uma sobre o Papa Francisco e as Vocações.
Vamos neste artigo retomar alguns
pontos do que foi refletido no Pré-Congresso
Vocacional, a partir das mensagens do Papa
Francisco para o Dia Mundial de Orações
pelas Vocações, que se realiza cada ano no
quarto domingo da Páscoa.
DEUS É A ORIGEM DAS VOCAÇÕES
Na mensagem de 2014 o Papa Francisco declara: “Jesus afirma que ‘a messe é
grande’. Quem trabalhou para que houvesse
tal resultado? A resposta é uma só: Deus.
Evidentemente, o campo de que fala Jesus
é a humanidade, somos nós”. Esta verdade
é fundamentada nos relatos de vocação na
Bíblia. Sempre é Deus que toma a iniciativa,
o chamado é dEle. Basta recordar aqui alguns
destes relatos: Abrão (Gn 12, 1-4); Samuel
(1Sm 3, 1-10); Isaías 6, 8; Maria (Lc 1, 26-38);
Apóstolos (Mt 4, 18-22); Paulo (At 22, 6-10).
Se é verdade que Deus quando chama
nunca nos abandona,na realização do seu
projeto sobre nós, é verdade, também, que
Ele conta com a nossa adesão e a nossa colaboração. Isto aparece de forma muito evidente nos relatos bíblicos de vocação: Abrão
partiu, Samuel coloca-se à escuta, Isaías se
disponibiliza para ser enviado, Maria aceita
ser a mãe do Filho de Deus, os Apóstolos
abandonam os barcos de pesca e seguem
Jesus, Paulo coloca-se à disposição perguntando o que devo fazer?
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VOCAÇÃO ÊXODO DE SI MESMO
O Papa Francisco em2014 afirma que “toda
a vocação exige sempre um êxodo de si mesmo
para centrar a própria existência em Cristo e no
seu Evangelho... é necessário superar os modos
de pensar e de agir que não estão conformes
com a vontade de Deus”. Em 2015 ele nos lembra que “na raiz de cada vocação cristã, há este
movimento fundamental da experiência de fé:
crer significa deixar-se a si mesmo, sair da comodidade e rigidez do próprio eu para centrar a
nossa vida em Jesus Cristo”.
Isto faz-nos recordar o que Jesus disse aos
discípulos e a todos que queriam lhe seguir: “Se
alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me!” (Mc 8, 34). De fato,
não podemos ser cristão, ser Igreja, viver uma
vocação específica (leigo, consagrado, ministro
ordenado, missionário) se não colocamos em
primeiro lugar em nossas vida a vontade de Deus,
como Jesus fez (Jo 4, 34:“o meu alimento é fazer a
vontade daquele que me enviou”e nos ensinou a
fazer (Mt 6, 10:“venha o teu Reino.Seja feita a tua
vontade, como no céu, assim, também, na terra).
O Papa Francisco na mensagem de 2015 nos
alerta que“esta‘saída’não deve ser entendida como
um desprezo da própria vida, do próprio sentir, da
própria humanidade; pelo contrário, quem se põe
a caminho no seguimento de Cristo encontra a vida
em abundância, colocando tudo de si à disposição
de Deus e do seu Reino”.
Quem se coloca a caminho com Jesus Cristo
e assume sua vocação tem que viver como Ele
viveu, sentir o que Ele sentiu e fazer como Ele
fez. No contexto da última ceia, ao lavar os pés
dos apóstolos, Jesus disse: “Dei-vos o exemplo,
para que façais assim como eu fiz para vós”
(Jo 13, 15). Neste sentido, o Papa Francisco, na
Mensagem de 2017, ensina-nos que “o discípulo não recebe o dom do amor de Deus para

sua consolação privada...não é chamado a
ocupar-se de si mesmo nem a cuidar dos interesses duma empresa; simplesmente é tocado
e transformado pela alegria de se sentir amado
por Deus e não pode guardar esta experiência
apenas para si mesmo”.

NENHUMA VOCAÇÃO NASCE POR SI,
NEM VIVE PARA SI
No nosso trabalho de orientação vocacional é muito importante lembrarmos deste
alerta do Papa Francisco, de que a vocação não
é para a pessoa que foi chamada, não é para
benefício próprio, para promover-se, para
exaltar-se. Vocação é verdadeiramente serviço. Vocação é o dom do Espírito para o bem
comum, como nos ensina Paulo: “A cada um é
dado a manifestação do Espírito, em vista do
bem de todos” (1Cor 12, 7).
Na mensagem de 2017, o Papa Francisco afirma, que o Evangelho “convida-nos
a rejeitar a idolatria do sucesso e do poder,
a preocupação excessiva pelas estruturas e
uma certa ânsia que obedece mais a um espírito de conquista que de serviço”.
Em 2014, o Papa Francisco nos ensina que
“a vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência
do amor fraterno... Isto significa, por vezes, ir
contra a corrente e implica encontrar, também,
obstáculos, fora e dentro de nós”.
“Ir contra a corrente”significa que temos
de lutar contra o pensamento da sociedade pós-moderna, que nos impulsiona para
viver o individualismo, o egocentrismo em
detrimento dos interesses coletivos, comunitários. Ir “contra a corrente” significa viver o
amor, a partilha, a solidariedade, o serviço,
a valorização da comunidade, a defesa da
vida.

A VOCAÇÃO BROTA DO CORAÇÃO DE DEUS E
GERMINA NA TERRA BOA DO POVO FIEL, NA
EXPERIÊNCIA DO AMOR FRATERNO... ISTO
SIGNIFICA, POR VEZES, IR CONTRA A CORRENTE
E IMPLICA ENCONTRAR, TAMBÉM, OBSTÁCULOS,
FORA E DENTRO DE NÓS

A IGREJA: ONDE A VOCAÇÃO GERMINA,
CRESCE E DÁ FRUTO
Na mensagem de 2016, o Papa Francisco
nos lembra que “Deus chama-nos a fazer parte
da Igreja e, depois dum certo amadurecimento
nela, dá-nos uma vocação específica.”As vocações existem por chamado de Deus, na Igreja e
para a Igreja cumprir a missão recebida de Jesus (cf. Mt 28, 18-20). Aqui temos bem presente no pensamento do Papa Francisco, a dimensão missionária de toda vocação. Ele afirma
na mensagem de 2016: “ninguém é chamado
exclusivamente para uma determinada região,
nem para um grupo ou movimento eclesial,
mas para a Igreja e para o mundo”.
Em 2017o Papa Francisco disse: “O compromisso missionário não é algo que vem
acrescentar-se à vida cristã como se fosse
um ornamento, mas, pelo contrário, situa-se
no âmago da própria fé”.
SERVIÇO VOCACIONAL:
RESPONSABILIDADE DE TODOS
Na mensagem de 2016, o Papa Francisco exorta “todos os fiéis a assumirem as
suas responsabilidades no cuidado e discernimento vocacionais”. O serviço de suscitar,
despertar e acompanhar as vocações na
Igreja e para a Igreja, é um serviço fundamental e indispensável, pois sem vocações
a Igreja morre, faltarão os “trabalhadores da
Messe” no dizer de Jesus (cf. Mt 9, 38).
Esta missão da Igreja de fazer germinar
as vocações concretiza-se através: da oração
perseverante pelas vocações; da ação educativa; de acompanhamento daqueles que
sentem o chamado de Deus;de uma cuidadosa seleção dos candidatos ao ministério
ordenado e à vida consagrada (cf. Mensagem de 2016).

Se todos somos responsáveis, o Papa
Francisco, na mensagem de 2016, afirma
que os Presbíteros devem considerar o cuidado pastoral das vocações como uma dimensão fundamental do seu ministério.
PROPOR AOS JOVENS O
SEGUIMENTO DE CRISTO
O Papa Francisco na mensagem de 2017
nos faz uma boa provocação, quando diz: “é
possível ainda hoje voltar a encontrar o ardor
do anúncio e propor, sobretudo aos jovens, o
seguimento de Cristo... os nossos jovens têm
o desejo de descobrir o fascínio sempre atual
da figura de Jesus, de deixar-se interpelar e
provocar pelas suas palavras e gestos e, enfim, sonhar – graças a Ele – com uma
vida plenamente humana, feliz de
gastar-se no amor”.

SÍNODO da amazônia

Uma Igreja que responde as
suas necessidades criando
os ministérios oportunos

O

PE. LUIS MODINO

Sínodo para a Amazônia busca novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia
integral. Nessa procura faz-se necessário
um modo novo de entender alguns
elementos presentes na vida da Igreja, dentre
eles os ministérios, que devem ser entendidos
em função da necessidade da comunidade e da
Igreja da Amazônia. O Instrumento de Trabalho,
que é o documento que será discutido pelos padres sinodais na assembleia que vai acontecer no
Vaticano de 6 a 27 de outubro, diz que “abrem-se
novos espaços em vista de recriar ministérios
adequados para este período histórico”.
Seguindo um pensamento muito presente
no magistério do Papa Francisco, se insiste em
que “é o momento de ouvir a voz da Amazônia e
de responder como Igreja profética e samaritana”.
Ao mesmo tempo, o Instrumento de Trabalho vê
que as sugestões das comunidades “recuperam
aspectos da Igreja primitiva, quando ela respondia a suas necessidades criando os ministérios
oportunos”. De fato, o processo de escuta sinodal
tem confirmado que a realidade da Igreja da
Amazônia está marcada por necessidades que
não aparecem em outras regiões, o que demanda
“novos ministérios para responder de modo mais
eficaz às necessidades dos povos amazônicos”.
O Instrumento de Trabalho insiste em “promover vocações autóctones de homens e mulheres, como resposta às necessidades de atenção
pastoral-sacramental”. Essa promoção vocacional
pode representar uma contribuição decisiva, pois
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pode supor um “impulso para uma autêntica
evangelização do ponto de vista indígena, segundo seus usos e costumes”. O documento determina a importância pelo fato de se tratar “de
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”.
Ao mesmo tempo, coloca um elemento
que pode resultar em algo decisivo no futuro da
Igreja Católica na Amazônia, dizendo que “é necessário passar de uma “Igreja que visita” para
uma “Igreja que permanece”, acompanha e está
presente através de ministros provenientes de
seus próprios habitantes”. Desde essa perspectiva, “para as áreas mais remotas da região”, se
faz a proposta de que “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”, o que
constitui realmente um novo caminho.
Junto com isso, o Instrumento de Trabalho não esquece a importância das mulheres
na Igreja da Amazônia, pedindo para “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”.

VAMOS FALAR SOBRE
VOCAÇÕES? “Mostra-me, ó Senhor, os

teus caminhos” (Sl 25,4)

PE. ELIAS SILVA – COORDENADOR
NACIONAL DA PASTORAL
VOCACIONAL – CNBB

A cada ano, a Igreja
no Brasil tem uma grande
oportunidade de ressaltar
o tema vocacional em sua
reflexão, liturgia e celebração. O mês de agosto é
ressaltado como este tempo
kairótico no qual as comunidades se unem, de uma
maneira especial, em prol
das vocações. As pastorais,
os movimentos, os grupos de oração e a assembleia
reunida reza pedindo ao Senhor da messe que envie
santas vocações para sua Igreja.
Neste ano de 2019, a Igreja no Brasil, de
uma maneira particular, destaca o mês de agosto como uma preparação próxima para o grande
evento que acontecerá em setembro, entre os dias
5 a 8 em Aparecida-SP, que será o 4º Congresso
Vocacional do Brasil. Sendo assim, os dias do mês
vocacional se revestem desta importância ainda
maior, em cada oração que se reza pelas vocações
e também pelo Congresso Vocacional do Brasil.
O tema do mês vocacional 2019 é iluminado
pelo lema do 4º Congresso Vocacional do Brasil,
que, utilizando a prece do Salmista, pede que o
discernimento vocacional se realize mostrando a
cada um de nós o caminho a seguir. “Mostra-me,
ó Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4) é a prece que
todos somos convidados a realizar, implorando as
luzes do Espírito em nossa caminhada cristã.
Em cada semana do mês vocacional se reza por
cada vocação específica, expressando muito bem
que toda a Igreja é uma assembleia de chamados,
na qual cada um, a seu modo, é vocacionado a se
doar e fazer-se dom na vida dos demais. No primeiro domingo, rezamos pelo ministério ordenado,
que são os diáconos, sacerdotes e bispos; no segundo domingo rezamos por aqueles que abraçaram a
vocação matrimonial; na terceira semana rezamos
pelos religiosos e religiosas e na quarta semana rezamos por todos os leigos. E Todos somos chamados
a responder com amor a voz de Deus.
Que o mês vocacional seja, de fato, esta
oportunidade de, juntos, como assembleias
de chamados, rogar ao Senhor que envie mais
operários para sua messe, e de uma maneira especial que surja muitos frutos das reflexões do
4º Congresso Vocacional do Brasil para a nossa
Igreja no Brasil. Rezemos pelas vocações!

MISSÃO

Batizados
e
enviados
a Igreja de Cristo em missão no mundo
SEMINARISTAS PARTICIPANTES DO 3º CONGRESSO
MISSIONÁRIO NACIONAL DE SEMINARISTAS

A

Igreja passa por um processo de renovação. Essa renovação toca, também,
o jeito de ser presbítero nesse novo
contexto. O Congresso Nacional Missionário de Seminaristas, na sua dinâmica é uma
oportunidade para sensibilizar os seminaristas,
reitores e formadores sobre a importância da
formação missionária, a sua responsabilidade
na animação e cooperação missionária, como
também criar e fortalecer os Conselhos Missionários de Seminaristas (Comise), inserindo-os
na caminhada sinodal. O 3º Congresso, ocorreu
na Cidade de Santo Antônio da Patrulha – RS,
com participação de mais de 300 seminaristas,
diáconos, padres, formadores, bispos.
Em sintonia com Mês Missionário Extraordinário, o congresso teve como tema “Batizados e
enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”
e o lema “Sereis minhas testemunhas até os confins da terra” (At 1,8), tendo como objetivo animar
e aprimorar a formação missionária dos futuros
presbíteros no Brasil, de maneira que a missão seja
realmente eixo central da formação e os ajude a
adquirir um autêntico espírito missionário.
Participaram deste congresso 10 seminaristas do Seminário Arquidiocesano São José. Eles
destacam a experiência gratificante que tiveram.
“O congresso serviu para fortalecer nossa caminhada vocacional. Todos os temas ministrados
foram de fundamental importância, ressaltando
aqui o tema sobre o sínodo para a Amazônia. E as
experiências enriqueceram nossa caminhada e
construirmos novas amizades com seminaristas
de outras dioceses do Brasil” (Victor Feitoza).
“Obtivemos conhecimentos, ouvimos testemunhos dos missionários das diferentes realidades,
tivemos momentos de orações e momentos de for-

mações. Foi rico, também as reflexões e análises do
itinerário do caminho de cada cristão”(Djavan André).
“Foi mais uma oportunidade que eu tive de
reafirmar a minha vocação como futuro presbítero-missionário, pois ele apontou-me caminhos de como ser um verdadeiro missionário a
exemplo de Jesus” (Ângelo Prestes).
“Foi uma feliz oportunidade, para uma configuração ao Cristo Missionário do Pai. Temos a esperança de animar cada vez mais a articulação missionária das nossas comunidades eclesiais, como
indica as novas Diretrizes” (Matheus Marques).
"Na missão ad gentes ninguém nos espera, vamos porque somos enviados (padre Moussa) ... Se
se preocupa mais consigo do que com os outros, não
é missionário e se não é missionário, não é cristão.
Ser missionário é despojar-se de si e pôr-se a disposição para os projetos de Deus”, Gabriel Ribeiro.
“As famílias gaúchas foram muito acolhedoras,
o cuidado conosco e principalmente a troca de culturas. A missão também é acolhida!” (Bruno Sena).
“Fiz novos irmãos, fui bem acolhido, aprendi coisas novas com a família que me acolheu e
me tratou como um filho, e com isso espero ser
um missionário melhor, pois foi o amor à missão
que me chamou ao sacerdócio” (Márcio Alan)
“A experiência de vida de Dona Leoni, assemelha a de minha família, que após uma perca
continua firme e de cabeça sempre erguida, ela
é um exemplo de resiliência. Apresentei a família, nossa cultura, nosso falar amazonense, o Boi
Bumbá, a cultura indígena, nossa farinha, nosso
tucumã, e a cidade de Itacoatiara, bem como, ela
apresentou a sua cultura a nós” (Felipe Brasil).
“O que marca o congresso e esses dias vividos foi e é o encontro, pois é uma das primeiras
atitudes dos missionários. O congresso anima
a cada um de nós para voltar às nossas Igrejas
particulares, para viver com mais intensidade,
este amor por Jesus Cristo” (Carlos Carioca).

SENSUMED

Pacientes do SUS dispõem
de radioterapia de alta
tecnologia no Amazonas
LENISE IPIRANGA JORNALISTA – MTB/AM 165

“Pela primeira vez conseguimos popularizar, democratizar a alta tecnologia em
saúde no Amazonas, por meio desse convênio do Ministério da Saúde com a SENSUMED Oncologia, HUGV e FCECON, que existe
desde 2016, mas que, infelizmente, já chegamos a 150 vagas não utilizadas”, enfatiza
Dr. André Campana, rádio-oncologista e diretor clínico da SENSUMED Oncologia, sobre
o convênio do Governo Federal para tratar,
com tecnologia avançada disponível na clínica da rede particular, os diversos tipos de
câncer em pacientes do Amazonas e Região
Norte, atendidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) no Hospital Universitário Getúlio Vargas – HUGV|UFAM, e na Fundação
Centro de Controle de Oncologia – FCECON.
São 30 vagas disponíveis por mês
para os pacientes SUS encaminhados pelo
HUGV e FCECON tratarem na SENSUMED
Oncologia, explica Campana. “Atualmente tratamos quatro pacientes do SUS com
câncer no Sistema Nervoso Central, Colo
Uterino e Próstata, com avançados e sofisticados equipamentos de radioterapia,
mas ainda restam 26 vagas ociosas que
estão dedicadas à população que precisa
do SUS e que também tem direito a tratamentos modernos de câncer”, avalia.
Trata-se de um marco histórico no tratamento de câncer no Amazonas, ressalta
Campana, pois a população tem acesso a tratamento avançado, com equipamentos de alta
tecnologia, independentemente de haver fila
ou não. O especialista ressalta que não importa
se não tem fila na rede pública. O que importa
é que pelo convênio a população tem acesso a
tratamento de radioterapia de alta tecnologia,
ainda não disponível na rede pública.

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE SANTÍSSIMO REDENTOR

Cristo vive entre nós!

A

ADRIANA RIBEIRO – PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
– PASCOM ARQUIDIOCESANA FOTOS ÉRICO PENA

Área Missionária Santíssimo Redentor, que pertence ao Setor Rios e Cachoeiras, e da Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, foi criada
em 12 de março de 2017. Atualmente é formada
por dez comunidades eclesiais localizadas na Rodovia AM
010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara.
A história nos conta que tudo iniciou em 1960,
quando um homem chamado Jesuíno Santos, doou
um terreno na AM 010, Km 25, para a construção de
uma igreja. O doador pediu que ao morrer, fosse sepultado ao lado da igreja. Nesse local foi construída
uma pequena igreja dedicada a São Francisco de Assis. Quando o doador do terreno morreu, seu pedido
foi atendido. Os familiares e membros da pequena
comunidade, aos poucos, construíram também no
local uma escola e mais tarde um centro social.
Como Deus está onde o povo está, outras comunidades foram surgindo naquela região, ao longo da
Rodovia AM 010.
Durante vários anos as comunidades da estrada foram acompanhadas pelos padres do Pontifício Instituto
das Missões Estrangeiras (Pime), que eram também
responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.
De 1997 a 2007, a Área Missionária Imaculado Coração de Maria (Amicom) foi atendida pela Diocese de
Savona, da Itália. Em 2007, por conta do “Projeto Cristo
Aponta para a Amazônia”, que envolvia a Diocese de Pa-

dova, da Itália, a Diocese de Pesqueira, de Pernambuco
e a Arquidiocese de Manaus, a Amicom passou a acompanhar as comunidades que ficavam nas rodovias BR
174 e AM 010 (até o Km 30). O Pe. Ruggero Ruvoleto e
o Pe. Erivânio Moraes foram párocos nesse período. Em
2014 foi criada a Área Missionária São João XXIII, que ficou responsável pelas comunidades da BR 174 e da AM
010, com o apoio da Diocese de Feira de Santana, da
Bahia. Os Redentoristas também começaram a acompanhar algumas comunidades da AM 010, entre eles,
o Pe. Manoel Leocápio Soares e o Pe. Jozinaldo Alves de
Sousa. Em 2017 foi criada a Área Missionária Santíssimo Redentor, responsável por acompanhar as comunidades da AM 010. A matriz da área fica localizada na
Comunidade São Francisco de Assis, na AM 010, Km
25, onde fica também a residência dos padres. A Área
Missionária São João XXIII ficou com as comunidades da
BR 174 e as dos bairros União da Vitória e Viver Melhor.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas
pessoas que ali vivem está relacionada ao transporte e
ao acesso às comunidades. Mas mesmo assim, o serviço
de evangelização que vem sendo feito por diversas pastorais, movimentos e serviços que estão implantados
nas comunidades que fazem parte dessa área, entre
eles, Dízimo, Catequese, Liturgia, Terço, Coroinhas e Ministério da Palavra e da Eucaristia, são o que sustentam
e fortalecem a caminhada do povo de Deus.

Sobre o Pároco
Pe. Francisco Sebastião Nazaré de
Andrade, CSsR, Redentorista, nasceu
em Coari, AM, no dia 10 de outubro de
1985. Foi ordenado sacerdote no dia 1º
de dezembro de 2012, na cidade onde
nasceu. Na Paróquia São José, localizada
na cidade de Rodrigues Alves, Acre, que faz
parte da Diocese de Cruzeiro do Sul, foi o
administrador e pároco de 17/1/2014 até
20/8/2017, quando veio para Manaus. Em
2018 foi designado como pároco da Área
Missionária Santíssimo Redentor e conta
com o auxílio do Pe. Edson Luiz Ulanowicz,
CSsR, Redentorista, que foi ordenado no
dia 16 de julho de 1983 e atualmente é o
vigário paroquial.

COMUNIDADES ECLESIAIS
1. Comunidade Cristo Rei
AM 010, Km 32, Ramal Água Branca I
Missa aos sábados, às 17h
2. Comunidade Gruta de N. Senhora
Bairro Lago Azul 2, Ramal Acará
Missa aos sábados, às 18h
3. Com. N. Sra. do Perpétuo Socorro
AM 010, Km 37, Ramal Cachoeira do Leão
Missa aos sábados, às 19h30
4. Com. N. Sra. do Perpétuo Socorro
AM 010, Km 21
Missa aos domingos, às 10h
5. Comunidade N. Sra. Rainha da Paz
Bairro Lago Azul 1
Missa aos domingos, às 8h
6. Comunidade Santa Rita de Cassia
AM 010, Km 41, Ramal do Areal
Missa aos sábados, às 17h
7. Comunidade São Francisco de Assis
AM 010, Km 25
Missa aos domingos, às 8h
8. Comunidade São José
AM 010, Km 42, Ramal São Francisco
Missa todo dia 19, às 18h
9. Comunidade São Pedro
AM 010, Km 35, Ramal Água Branca II
Missa aos domingos, às 10h
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10. COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO
AM 010, Km 42, Ramal São Francisco
Missa aos domingos, às 10h

CULTURA
Vale ressaltar que o trabalho do grupo é
voluntário, a fim de ajudar as comunidades
da igreja católica em Manaus. Ao lembrar
a história da banda, é possível contar um
fato engraçado: por onde passa, o grupo
conquista as comunidades, de fato, devido
ao carisma e à qualidade musical da equipe. “Logo no início, quando terminava uma
apresentação de duas horas de duração, por
exemplo, as pessoas ofereciam kikão com
refrigerante, hoje o “nível” aumentou e o negócio é mais “chic”: frango assado, pirarucu à
casaca, pato no tucupi, churrasco completo,
frutas etc.”, disse sorridente Wellington Maciel, coordenador da banda.
Uma pergunta que as pessoas sempre
fazem é: “por que Filhos da Mãe?” A resposta é simples: os católicos têm uma
Mãe no céu, chamada Maria, a Mãe de
Deus. Daí o nome Filhos da Mãe, pois são
todos filhos da Mãe de Deus. O grupo aproveita a oportunidade para agradecer a todos os amigos que o apoiam e incentivam a
manter a Filhos da Mãe firme na missão, em
especial aos padres Afonso Amani, Humberto Vasconcelos, Eduardo dos Santos e Zenildo
Lima, além dos amigos Allan Rimo, Ericles
Viana, Marcos Fonseca e Frank Nobel.
“Acredito que a iniciativa da banda é
louvável, pois nos dá a possibilidade de voluntariamente por os talentos que temos à
disposição de comunidades que nem sempre podem ter atrações artísticas em suas
quermesses e arraiais. Não somos um grupo
perfeito. Temos nossos desafios e fraquezas.
Porém, creio que evangelizamos com nossa
disponibilidade, presença e alegria nestes
eventos, o que nos faz sentir a gratidão de
uma missão cumprida. Certamente isso
aprimora e amadurece nosso sentido de
pertença à nossa Igreja e nos dá a certeza de
que estamos no caminho certo. Para mim,
fazer parte desta iniciativa é um verdadeiro
privilégio”, comentou o sanfoneiro Sergio
Bruno, que também atua como Ministro da
Palavra e Eucaristia na AMSFC.

Banda Filhos
da Mãe…Maria

Arte, alegria e
evangelização por meio da boa música
ÉRICO PENA, COM INFORMAÇÕES DE MARCO FONSECA – GRUPO DE
ANIMAÇÃO LITÚRGICA FOTOS ARQUIVO DA BANDA FILHOS DA MÃE…MARIA

A

Banda Filhos da Mãe foi criada em maio de
2016, na Comunidade Nossa Senhora de
Fátima, Bairro Novo Aleixo, na Zona Norte
de Manaus, com o objetivo de animar os arraiais e quermesses da Área Missionária São Francisco
das Chagas (AMSFC), conduzida hoje pelo Pe. Afonso
Amani. A banda tem base musical no Forró Pé de Serra
exaltando – com muito orgulho – a música nordestina, mas executa outros ritmos como: quadrilha, vanerão, xote, baião e trabalha com canções autorais também. A Filhos da Mãe é composta por oito integrantes:
Sérgio Bruno (sanfona), Wellington Maciel (violão),
Michel Souza (baixo), Renan Senna (zabumba), Diego
Soares (triângulo), João Luiz (blocos), Maria Anjos e
Michelson Araújo (vocais). A formação é praticamente

a mesma. Houve apenas uma nova inclusão na equipe: o Luiz que toca percussão junto com o Diego.
Os integrantes são engajados em pastorais e tocam
todos os últimos domingos de cada mês, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. O Grupo já fez apresentações em locais como: Seminário São José, Rádio Rio Mar,
nas comunidades Cristo Rei (Japiim), Nossa Senhora da
Esperança (Zumbi), São João Batista, da Área Missionária São Lucas – sem contar as comunidades que fazem
parte da AMSFC. A banda já tocou também na noite
cultural da Escola de Educadores Regional Norte, em
Manaus, foi a atração da feijoada da Escola Preciosíssimo
Sangue, fez o pré-show de lançamento do CD da Banda
Madrigal Sagrada Família e também se apresentou no
arraial do Seminário Arquidiocesano São José.

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO

JUVENTUDE

juventude
O Papa acredita
profundamente na

Christus vivit tem o estilo
dos encontros do Papa com
a juventude: proximidade,
franqueza, simplicidade,
ternura e simpatia.

DOM TADEU CANAVARROS BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

A

Exortação Pós-Sinodal Christus vivit, do Papa Francisco, assinado no dia
25 de março de 2019, dirigida aos jovens e a todo povo de Deus, foi acolhida com grande entusiasmo pela Igreja, sobretudo pela juventude.
Assim começa a Exortação: "Cristo vive: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo! Tudo o que Ele toca torna-se
jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso, as primeiras palavras, que
quero dirigir a cada jovem cristão, são estas: Ele vive e quer-te vivo!"
O documento é composto por nove capítulos divididos em 299 parágrafos. No
título da Exortação – Christus vivit (Cristo vive) – está contida a mensagem fundamental que o Santo Padre quer transmitir aos jovens, ou seja, Cristo não pertence
apenas ao passado, mas também ao presente e ao futuro. Um breve olhar sobre o
conteúdo nos ajuda a perceber a riqueza do roteiro oferecido pelo Papa.
Um diálogo entre gerações – Os jovens são protagonistas do
nosso tempo e membros ativos da Igreja, não objeto de discursos que
recaem sobre eles vindos de cima. Se os jovens e os idosos se abrirem ao
Espírito Santo, juntos produzem uma combinação maravilhosa: os idosos
sonham e os jovens têm visões (Papa Francisco).
Ouvindo a realidade – O primeiro bloco (cap. 1 a 3) retoma o trabalho de escuta da realidade à qual a Assembleia Sinodal tinha se dedicado
a partir dos materiais preparatórios para um discernimento compartilhado. O objetivo é começar deixando espaço ao que emerge quando a
Palavra de Deus encontra os jovens e interage com as relações que eles
tecem entre si, dentro das famílias, das comunidades e das sociedades.
Só assim os eventos poderão desdobrar seu significado e oferecerão estímulos para um discernimento que visa reconhecer a vontade de Deus
não no abstrato, mas na concretude da história e até da vida cotidiana.
O ponto de partida é, portanto, a Palavra de Deus e, em particular, os muitos
encontros de jovens com o Senhor que ela narra (cap. 1). Contudo, não é apenas nas narrativas das Escrituras que Jesus encontra os jovens; ele é Palavra viva,
Aquele que torna novas todas as coisas, o eternamente jovem (ver CV 13), pois
"Ser jovem, mais do que uma idade, é um estado do coração" (CV 34).
No coração do texto – O segundo bloco de três capítulos representa
o coração e o fulcro de toda a exortação, que também justifica seu título.
Para cada jovem, nas circunstâncias concretas em que se encontra, a Igreja
não tem mais nada a oferecer senão o encontro com aquele Deus vivo que
ela continua a experimentar como amor, como salvação e como fonte de
vida, sabendo que será este encontro a desdobrar novas possibilidades de
orientação para a vida de cada um, isto é, tornar-se chamado e vocação.
O objetivo dos três capítulos é fazer emergir – este é o coração de um
verdadeiro e próprio caminho de discernimento – qual é o dinamismo
que coloca em movimento uma resposta autêntica ao desejo de vida que
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a juventude traz consigo e que o Senhor não quer apagar, ou ao contrário,
o que é um engano que manipula e escraviza.
Perspectivas de compromisso – O bloco formado pelos três últimos capítulos busca identificar as perspectivas de implementação do
que foi focado anteriormente: tanto os jovens quanto as comunidades
eclesiais são chamados a escolhas concretas.
O cap. 7 é apresentado como particularmente denso: pode ser melhor
compreendido a partir dos materiais do processo sinodal, aos quais remete
explicitamente, mesmo que em alguns casos apenas através de simples
acenos. O desafio de "arriscar juntos", formulado na conclusão da parte
precedente, é retomado e transformado na necessidade de uma pastoral
estruturalmente sinodal, fundada na valorização dos carismas que o Espírito concede a cada um e numa dinâmica de corresponsabilidade.
A Pastoral Juvenil só pode ser sinodal, ou seja, capaz de dar forma a um
“caminhar juntos” que implica “a valorização – através de um dinamismo de
corresponsabilidade – dos carismas que o Espírito dá a cada um dos membros
[da Igreja], de acordo com a respectiva vocação e missão. (…) Animados por
este espírito, poderemos avançar para uma Igreja participativa e corresponsável,
capaz de valorizar a riqueza da variedade que a compõe, acolhendo com gratidão também a contribuição dos fiéis leigos, incluindo jovens e mulheres, a da
vida consagrada feminina e masculina e a de grupos, associações e movimentos.
Ninguém deve ser colocado nem deixado colocar-se de lado”(CV 206).
Após a envolvente leitura da exortação, surge espontaneamente a pergunta prática, que, aliás, é também evangélica: "O que devemos fazer?" (Lc 3:10).
É uma questão mais do que legítima, perguntar a si mesmo como prosseguir
concretamente no caminho. É também uma questão que, diante do texto, também poderia nos colocar em dificuldades. Com efeito, a Christus vivit, embora
extremamente rica em ideias, não contém as indicações operacionais que muitos esperavam para prosseguir o processo de implementação do Sínodo. É uma
dinâmica que não deveria surpreender em um texto do Papa Francisco, que faz
da renúncia em ministrar instruções a partir do alto e do convite a cada um para
assumir sua própria parte de responsabilidade um emblema de seu ministério.
Papa Francisco propõe uma Igreja aberta, "sem medos", para poder escutar
as mudanças que pedem os jovens, “uma Igreja livre daqueles que a querem
envelhecer, que a querem ancorada no passado, que a querem lenta e imóvel".
O Papa concluiu a Exortação dirigindo-se diretamente aos jovens: "Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido dos que os lentos e medrosos. Correi atraídos por aquele Rosto tão amado, que adoramos na Sagrada
Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão que sofre... A Igreja precisa de
vosso ímpeto, de vossas intuições, de vossa fé... E quando chegardes aonde
nós ainda não chegamos, tende a paciência de esperar por nós".

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Entendendo a Vocação
FREI FAUSTINO: Olá crianças! Hoje
vamos procurar entender a ação de Deus
em cada um de nós através da vocação
que todos nós recebemos.
TININHA: Como é que é? Esse negócio
de vocação, não coisa de padre e freira?
FREI FAUSTINO: Não é coisa só de
padre e freira...
TINOCO: Eu não quero ser padre. Eu
quero casar e ter filhos.
TININHA: Minha mãe sempre fala que
algumas vezes eu ajo parecendo com
uma freira. Eu acho muito legal as irmãs
lá do meu colégio, mas nunca pensei em
ser uma freira.
FREI FAUSTINO: Que bom que você
pensa assim, Tininha. Nessa sua atitude
poderá estar a sua vocação; na atitude
sua também, Tinoco.
TINOCO: Mas, o que é vocação? A gente
está falando sobre isso e eu não consigo
entender direito.
FREI FAUSTINO: Então, vamos entender
o que é vocação. A palavra vocação
significa chamado. Todo o chamado
precisa de uma resposta. A resposta
é sempre uma opção livre de quem é
chamado. Pode ser SIM ou NÃO.
TININHA: Isso é igual quando a mãe da
gente chama e a gente responde ou não?
FREI FAUSTINO: É isso mesmo. Mas
nesse caso quem chama é Deus.
TINOCO: Como é que eu posso saber
que Deus está me chamando?

FREI FAUSTINO: No nosso dia a dia
estamos sempre nos relacionando com as
pessoas de nossa família, da vizinhança,
do colégio... Assim, em tudo o que fazemos,
Deus age no meio de nós, mostrando o que
Ele quer que a gente faça.
TININHA: E quando fazemos algo que
Ele não quer?
FREI FAUSTINO: Ele nos mostra o caminho
certo através da leitura que fazemos da
Bíblia e de nossas orações. Aí está a nossa
resposta ao chamado de Deus.
TINOCO: Eu não pensava assim. Eu
achava que tinha que escutar a voz de
Deus do jeito que escuto minha mãe e
meu pai quando me chamam.
FREI FAUSTINO: O chamado de Deus
acontece no diálogo, como um encontro de
duas liberdades: a de Deus, que nos chama,
e a nossa que responde a esse chamado.
TININHA: Eu acho que estou
entendendo.
TINOCO: Eu também. Mas tenho uma
dúvida. Se a vocação não é coisa apenas
de padre e de freira, como fica quem não
vai se padre e nem freira?
TININHA: Eu acho que quem não vai ser
padre e nem freira vai ser um profissional.
Está certo?
FREI FAUSTINO: Não. É diferente. Muitas
pessoas confundem vocação e profissão.
Isto é compreensível se levarmos em
conta que a medicina, por exemplo, é
um verdadeiro sacerdócio para muitos

médicos. Mas, sempre é bom tomarmos cuidado
para que não haja confusão.
TINOCO: Como assim?
FREI FAUSTINO: É preciso entender que todas as
vocações são belas e nenhuma é mais importante
que a outra. Toda vocação é para servir sem
reservas por causa de Jesus Cristo, para construir
o seu Reino. Assim algumas pessoas respondem à
vocação se casando e construindo famílias; outras
tornam-se freiras; outras tornam-se padres; outras
não se casam e nem ficam padres ou freiras, mas
decidem se dedicar aos trabalhos missionários
espalhados pelo mundo.
TININHA: Nossa! Que interessante. A minha
cabeça está cheia de perguntas.
FREI FAUSTINO: Imagino. Mas, esse é um
assunto que precisaremos de mais tempo para
conversamos. Com isso, vou deixar para vocês
um exercício para ajudar esclarecer mais um
pouco.

PARA FAZER A COMPARAÇÃO LIGANDO COM A RESPOSTA CORRETA:
VOCAÇÃO

PROFISSÃO

É para o Reino de Deus

•

Vivemos 24 horas por dia
É gratuita

•

•

Está ligada ao que somos
É um estado de vida

•

•

•
•
•
•
•

É remunerada
É uma ocupação na vida
É para o sustento da pessoa
Vivemos em média 8 horas por dia
Está ligada ao que fazemos

GIRO PASTORAL
DOM JOSÉ É ELEITO COMO UM DOS MEMBROS DAS
COMISSÕES EPISCOPAIS PASTORAIS DA CNBB
FOTO E TEXTO WWW.CNBB.ORG.BR

Durante a 99ª Reunião do Conselho
Permanente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), que aconteceu
em Brasília (DF), de 25 a 27 de junho,
foram definidos os nomes sugeridos pelos
presidentes e aprovados pelo conjunto do
conselho, entre eles o nome de Dom José
Albuquerque de Araújo, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Manaus, que foi escolhido
para compor a Comissão dos Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada. No total são

MISSA MARCA A INAUGURAÇÃO DA
CASA DE MISSÃO SÃO JOÃO BATISTA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu na noite de 19
de junho, a Celebração Eucarística em Ação
de Graças pela abertura da Casa de Missão
São João Batista, pertencente à Comunidade
Católica em Adoração, situada à Rua Professor
Castelo Branco, nº 3, Conjunto Jardim
Yolanda – Parque 10 de Novembro. Durante
a solenidade, Dom Sergio também realizou a
bênção do altar de madeira e a consagração da
Capela Nossa Senhora da Promessa.
De acordo com o diácono Eduardo
Henrique, membro fundador e moderador da
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12 Comissões Episcopais Pastorais para o
quadriênio que segue até 2023.
Assim, a Comissão dos Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada passou a
ser composta por Dom João Francisco Salm,
bispo de Tubarão (SC) – Presidente; Dom
José Albuquerque de Araújo, bispo auxiliar
de Manaus (AM); Dom André Vital Félix da Silva,
bispo de Limoeiro do Norte (CE); e Dom João Inácio
Müller, arcebispo de Campinas (SP).
Dentre os participantes da reunião esteve
o diácono permanente da Arquidiocese de

Comunidade Católica em Adoração, estavam
presentes membros das outras casas situadas
em João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Tefé
(AM). “Hoje temos 47 membros, desses
apenas oito vão residir nesta casa (dois
casais e quatro celibatários), pois a maioria
já está viajando de volta nesta madrugada
mesmo. Mas em nossa Casa da Misericórdia
temos mais de 320 membros acompanhando
no telão a transmissão da celebração via
internet, assim como na casa de Salvador
também tinha membros assistindo”,
comentou o fundador.

PARÓQUIA REALIZA “RODA DE
CONVERSA”PARA FALAR SOBRE
SUICÍDIO, DEPRESSÃO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS
FOTO MAYARA THAYS ALBUQUERQUE
INFORMAÇÕES PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO

Na noite de 25 de junho, a Paróquia São
Vicente de Paulo, localizada no bairro Compensa
3 – Setor Avenida Brasil/Região Episcopal Nossa
Senhora dos Remédios, realizou um evento
denominado “Roda de conversa: Depressão
e suas consequências”, que reuniu pessoas
das comunidades que compõem a paróquia.

Manaus, Francisco Salvador Pontes, que é
Presidente do Conselho Nacional dos Diáconos
(CND), eleito durante a última Assembleia
Geral dos Diáconos Permanentes, realizada em
Goiânia, no mês de abril deste ano.

A ação contou com a participação do capitão
Carpê Andrade da Polícia Militar (PMAM)
e da psicóloga Daniella Miranda, uma das
idealizadoras do evento.
A programação teve início às 19h30 com
oração realizada pelo pároco, Pe. Geraldo
Menezes, e continuou com a fala do capitão
da PM, que comentou sobre sua experiência
no combate ao suicídio. O evento teve
prosseguimento com a palestra da psicóloga
Daniella Miranda, que de forma técnica, falou
da depressão e explicou sobre alguns tipos da
doença. A ação foi idealizada pela secretária
paroquial, Wanilda Lima, e pela psicóloga
Daniella Miranda. Conforme Wanilda, o intuito
do evento foi trabalhar a prevenção do suicídio
e da depressão.

ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO DE PESSOAS
TEMA DE RODA DE CONVERSA PROMOVIDA
NA ZONA NORTE DE MANAUS

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO E ÉRICO PENA
FOTO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

Diante do crescente número de casos
de exploração sexual e tráfico de pessoas
que ocorre nas zonas norte e sul de Manaus,
o Setor Ruggero Ruvoletto promoveu no
dia 13 de julho, no Centro Pastoral da Área
Missionária Monte das Oliveiras, situado ‘à
Avenida Arquiteto José Henrique, n. 604,
bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte
de Manaus, uma Roda de Conversa sobre
Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, com a
assessoria da Rede um Grito Pela Vida, através
da irmã Rose Bertoldo e da leiga Sandra Loyo.
Patrícia Cabral, que é vice-coordenadora do
Setor Padre Ruggero Ruvoletto e membro da
Rede um Grito pela Vida, explica a motivação que
levou a realizar este evento. “A proposta surgiu
dentro de um dos conselhos onde nós falamos
sobre essa situação que acontece, principalmente
na zona norte e zona leste, onde ocorre muitos

caso de desaparecimento de pessoas e também
relacionados à exploração sexual, o setor resolveu
proporcionar essa roda de conversa não somente
para mostrar a realidade, mas também para
escutar e ver se não temos alguma situação
dessas em nossas comunidades”, disse Patrícia.
A Irmã Rose Bertoldo que assessorou o
evento, explicou sobre a temática abordada
no encontro. “Trabalhamos com os casais,
a temática das orientações pastorais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas, que o
Papa Francisco lançou em janeiro de 2019 e
que traz presente toda a realidade do tráfico,
além de convocar a entender o tráfico e suas
causas, as dinâmicas que acontecem como
negócio muito lucrativo e como dar respostas
às pessoas que sofrem esse crime e também
da pistas para nós, enquanto igreja, como
podemos contribuir no enfrentamento dessa
realidade”, comentou Ir. Rose.

VIGÍLIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS E CELEBRAÇÃO DOS CINCO AOS DE
ORDENAÇÃO DIACONAL DE JOSÉ TORRES
TEXTO ÉRICO PENA

A Casa de Retiro Santuário do Sagrado
Coração de Jesus e Nossa Senhora das Graças,
situado à Rua Alarico Furtado, bairro Jorge
Teixeira, Área Missionária Cidade de Deus
(AMCD) – Setor Dom Luiz Soares Vieira/Região
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, foi
onde aconteceu a missa em ação de graças
pelos cinco anos de ordenação diaconal de
José Torres. A celebração foi presidida pelo

PARÓQUIA SANTA LUZIA ACOLHE SEU NOVO
ADMINISTRADOR PAROQUIAL, O PE. WILSON RIBEIRO
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Após nove meses sob a administração
do Pe. Marcos Aurélio da Frota, a Paróquia
Santa Luzia, na Matinha, pertencente à Região
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios,
acolheu seu novo administrador paroquial,
Pe. Wilson Barros Ribeiro, que foi apresentado
durante missa realizada na manhã do dia 23
de junho, na igreja localizada na Rua da Legião,
s/nº, Presidente Vargas, sob a presidência do
arcebispo metropolitano, Dom Sergio Castriani,
concelebrada pelo Pe. Marcos Aurélio; Pe.
Ricardo Pontes e Pe. Wilson Barros Ribeiro.
Pe. Wilson proferiu algumas palavras e
afirmou que a missão do sacerdócio é dada

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de
Manaus, Dom Sergio Castriani, e concelebrada
pelo Frei Francisco Areque, pároco da AMCD.
O local em que foi realizada a solenidade
pertence ao diácono José Torres, há 21 anos,
e há 16 anos funciona como casa de retiro
espiritual e também, há 15 anos, é realizada a
vigília em honra ao Sagrado Coração de Jesus
que esse ano aconteceu junto com o aniversário
de ordenação do diácono. Claro que diante de
uma data tão importante que contou com a
participação ilustre do Arcebispo, a comunidade
toda se fez presente, sobretudo a Comunidade
de Guadalupe e os membros do grupo Famílias
do Sagrado Coração de Jesus. Após a bênção
final, todos foram convidados a participarem
do jantar e na sequência, começou a vigília que
terminou às 6h da manhã.

pela misericórdia de Deus. “Diante da grandeza
e da responsabilidade que é o sacerdócio, a
gente confia, acima de tudo, na graça de Deus
que nos acompanha, nos orienta em nossa
caminhada. Iniciar um trabalho dentro de uma
nova paróquia é alimentar a perspectiva de
caminharmos juntos. Ao mesmo tempo em
que um padre ilumina uma comunidade é
iluminado pelos irmãos leigos. Nenhum padre
consegue conduzir uma paróquia sozinho,
mas sim com a colaboração dos leigos que se
dedicam com seus talentos, seus trabalhos,
seus empenhos, tudo para que a comunidade
caminhe. Estou aqui com alegria. Estamos
aqui para caminhar juntos. Os desafios existem
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mais a graça de Deus estará nos conduzindo.
Agradeço a Dom Sergio pela confiança e
acolhida”, afirmou o padre que esteve na
congregação Salesianos de Dom Bosco (SDB)
e agora está fazendo uma experiência no clero
diocesano da Arquidiocese de Manaus.

GIRO PASTORAL

CANDIDATOS AO DIACONATO PERMANENTE
RECEBEM O MINISTÉRIO DO LEITORATO
Carson Farnela Duarte
Paróquia N. Sra de Guadalupe
Data: 23/6/2019

ÉRICO PENA FOTOS ÉRICO PENA, RAFAELLA MOURA,
NILTON COELHO E ARQUIVO PESSOAL DOS CANDIDATOS AO
DIACONATO

Uma turma de 12 candidatos ao
Diaconato Permanente, após quase cinco
anos de estudo e formação, vivem um dos
momentos mais importantes rumo ao
ministério do diaconal, que é receber o
Ministério do Leitorato, o primeiro dos três
passos rumo ao sonho de servir a Deus e
a igreja como diácono. Muitos deles serão
os primeiros diáconos da sua comunidade,
paróquia ou área missionária e com isso
vem o sentimento de responsabilidade ainda
maior junto ao povo de Deus.
Até o fechamento desta edição, dos 12
candidatos, cinco já receberam o Ministério
do Leitorato em suas respectivas áreas de
atuação, pois todos já desempenham alguma
atividade pastoral junto a algum grupo ou
movimento. Além da presença dos familiares
e amigos, vale a pena destacar que em cada
celebração de instituição do ministério todos
os demais se fizeram presentes mostrando a
união de todos, e o objetivo é chegarem até o
fim juntos.
Confira a data e o local dos que já
receberam e dos outros sete que até
meados de agosto também irão receber o
ministério.

Paulino Pedro da Conceição Maciel
Paróquia N. Sra. de Guadalupe
Data: 23/6/2019
Ágdo de Freitas Guimarães Filho
Comunidade S. Pedro/A. M Divina
Misericórdia
Data: 21/7/2019
Márcio Pedro Gomes dos Santos
Comunidade São Pedro/Área 		
Missionária Divina Misericórdia
Data: 21/7/2019
Harley Oliveira Bacelar
Área Missionária São Domingos Sávio
Data: 2/7/2019
Luiz Alberto Lira da Cruz
Comunidade Menino Jesus/Área 		
Missionária São Paulo Apóstolo
Data: 28/7/2019
Edivaldo Pereira da Silva
Comunidade Santa Clara/A. M. João
Paulo II
Data: 11/8/2019
Elizeu Araújo do Nascimento Filho
Comunidade Santa Edwirges/Área 		
Missionária São Maximiliano Maria
Kolbe
Data: 4/7/2019

Francisco Rosivaldo Araújo de Lima
Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro/
Paróquia Sant’Ana
Data: 21/6/2019

24 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO • 2019

Valtemir Livino Ribeiro
Paróquia N. Sra. Graças (Colônia
Antônio Aleixo)
Data: 30/6/2019
André Rocha da Silva
Paróquia Cristo Rei
Data: 30/7/2019

ANIVERSARIANTES DO MÊS

TRADICIONAL PROCISSÃO FLUVIAL
MARCA OS FESTEJOS EM HONRA A
SÃO PEDRO

FÓRUM FRANCISCANO PARA O
SÍNODO AMAZÔNICO REÚNE 160
RELIGIOSOS EM MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na tarde de 29 de junho, centenas de fiéis
celebraram São Pedro com procissão fluvial
que já existe há 70 anos. A edição desse ano
teve como tema “Com São Pedro somos todos
irmãos” e o lema “Cuidado com a vida, cuidado
com o planeta”. A concentração começou
a partir das 12h no Terminal Pesqueiro na
Panair e, às 14h, os devotos do Santo Pescador
começaram a embarcar no barco Maura
Gomes, que acomodou aproximadamente 150
pessoas nos três andares. Às 15h deu-se início
o percurso fluvial, contando com a presença
do Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani e de Monsenhor Sabino
Andrade, além do Pe. James Batista, pároco da
paróquia de N. Sra. do Perpétuo Socorro que
conduziu os momentos de oração, meditação
e animação durante todo o trajeto. O evento
finalizou com os fiéis retornando em procissão
até o Centro Social e Cultural Zulândio
Pinheiro, onde foi realizada a missa campal
seguida do arraial do padroeiro.
“Infelizmente não deu para levar
todos os que quiseram ir porque tivemos
um imprevisto com a embarcação, mas
conseguimos um outro barco pois não
poderíamos deixar de realizar essa procissão
que já é uma tradição há 70 anos, uma
procissão que até o Papa João Paulo II já
participou e que é uma homenagem a um
dos maiores líderes que Jesus Cristo formou.
Também somos muito gratos ao nosso
Arcebispo Dom Sergio e ao Monsenhor Sabino
que durante todo o trajeto estiveram conosco,
participando também da procissão fluvial
e nos dando a bênção durante a celebração
campal. Sem dúvida foi uma Festa muito
bonita e participativa”, disse o pe. James.

Entre os dias 4 e 6 de julho, aconteceu
o Forúm Franciscano para o Sínodo da
Amazônia, como o tema “Perspectiva e
desafios para a Conferência da Família
Franciscana no Brasil. O evento contou com
a participação de aproximadamente 160
religiosos e religiosas e, o primeiro dia de
encontro teve suas atividades realizadas no
auditório do Centro Arquidiocesano São José,
tendo pela manhã a participação do Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, e pela parte do bispo auxiliar, Dom
Tadeu Canavarros.
A programação foi composta de
palestras, formações, testemunhos,
momento de oração, animação e celebração,
e também com a presença do Pe. Justino
Rezende, indígena da etnia Tuyuka, que foi
escolhido pelo vaticano para ser assessor do
Sínodo da Amazônia.
De acordo com o Frei Ederson
Queiroz, presidente da Conferência da
Família Franciscana do Brasil, o fórum
está diretamente relacionado ao Sínodo
para a Amazônia. “Sentimos que essa
convocação do Papa Francisco para o
Sínodo é muito pertinente e vai atingir
não apenas a Amazônia, mas o mundo
inteiro. Como Franciscanos e Franciscanas,
nós estamos buscando trazer para nossa
vida e espiritualidade, os desafios que
hoje se coloca para a igreja localizada na
região Amazônica, por isso estamos hoje
aqui, tratando do Sínodo na perspectiva
Franciscana”, disse Frei Ederson.
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GIRO PASTORAL
ÁREA MISSIONÁRIA N. SRA.
APARECIDA CELEBRA OS 10 ANOS DE
ORDENAÇÃO DE PE. CÂNDIDO

PRIMEIRA EDIÇÃO DO CURSO
AJURI AMAZÔNICO ACONTECE NA
PARÓQUIA SÃO JORGE

CAAC REALIZA RETIRO DE
LIDERANÇA PARA MEMBROS DAS
SUBCOMISSÕES DE SERVIÇO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 400 pessoas estiveram
reunidas na noite de 5 de julho, na Área
Missionária Nossa Senhora Aparecida (AMNSA),
localizada na estrada Manuel Urbano, em
Cacau Pirêra, distrito de Iranduba, quando foi
realizada a cerimônia em ação de graças pelos
10 anos de ordenação sacerdotal do pároco, Pe.
José Cândido Cocaveli de Andrade, tendo como
concelebrante o Arcebispo Metropolitano de
Manaus e demais padres visitantes que vieram
prestigiar esse momento tão importante na
vida do amigo sacerdote, entre eles o padre
Basílio Pedrosa, da paróquia São Joaquim, no
município de Alvarães, pertencente à prelazia
de Tefé, que também foi ordenado há 10 anos
por Dom Sergio, junto com Pe. Cândido.
“A história se conta, mas a história também se
faz e a nossa história de 10 anos de padre, a minha e
a do Pe. Basílio está ligada ao nosso amigo e pastor
Dom Sergio e, essa missa é apenas um pretexto
para celebrar junto ao nosso amado bispo o qual
lhe homenageamos e agradecemos por tamanha
confiança, pois fazemos parte de um presbitério e nós
temos essa imensa gratidão ao homem que dedicou
seus 20 anos de bispo na proa do barco, com o olhar
contemplativo e ao mesmo tempo muito atento,
sempre em contato com as pessoas, abençoando
e seguindo viagem. Não há dúvida que em nosso
modo de ser padre, há muito do senhor bispo, por
isso nós te agradecemos por ser esse exemplo de
pastor missionário”, disse Cândido na homilia.

No período de 1º a 7 de julho
aconteceu na Paróquia São Jorge, o Curso
Ajuri Amazônico, que teve como objetivo
aprofundar a reflexão sobre o Sínodo para e
com a Amazônia no campo bíblico, teológico,
pastoral, sobre as questões ecológicas e
sociais emergentes, privilegiando-se a
metodologia da Educação Popular. O evento
contou com 80 cursistas, sem contar os
ouvintes que vêm conforme o tema que os
interessam, 11 palestrantes e 23 oficineiros,
vindos não apenas de Manaus, mas também
de Roraima, Borba, Coari, Itacoatiara, São
Paulo, Minas Gerais e Belém.
De acordo com Pe. Paulo Tadeu, da
equipe organizadora do curso, foi uma
experiência muito positiva, de retomada
de formação do povo de Deus dentro do
contexto do Sínodo da Amazônia. “Nunca
tivemos uma experiência assim! Desde abril
estamos com uma equipe de 12 pessoas
trabalhando na organização dessa primeira
edição do Ajuri que, na linguagem indígena
significa ‘várias mãos construindo juntas”,
disse.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Comissão Arquidiocesana de Arte e
Cultura (CAAC) realizou nos dias 6 e 7 de
julho, um retiro para a coordenação da CAAC
que é composta por nove subcomissões de
serviço. O retiro ocorreu na Casa de retiro
São Vicente Pallotti, localizada no conjunto
Cophasa – Área Missionária Ponta Negra e
contou com a participação de 20 assessores
membros da liderança, além da presença do
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, que, na manhã do sábado,
realizou confissões e finalizou o primeiro
momento do encontro presidindo a santa
missa.
“Estamos no nosso segundo ano de
serviço da CAAC e estamos realizando este
retiro de liderança com o objetivo de fazer
uma organização interna, prevendo as
atividades de 2020 e também formação
espiritual; de gestão organizacional, para
melhorar nossas atividades; de doutrina,
sem falar do momento de confraternização,
oração e apresentação dos novos membros
Dom Sergio. Também iremos trabalhar
na programação do nosso calendário do
ano que vem, fazendo o planejamento de
nossas atividades”, comentou Cláudio Cássio,
coordenador da CAAC.

CARTAS DO VATICANO: ÓBOLO DE SÃO PEDRO
PASTORAL ENTREGA CERTIFICADOS DE
CURSOS OFERECIDOS PARA MIGRANTES

42 alunos e uma turma de Iniciação ao Corte
e Costura, com 10 alunos. Vale ressaltar que o
professor de uma dessas turmas era haitiano, que
nos ajudou na formação que iniciou no dia 15 de
abril”, explicou Rosana Nascimento, coordenadora
da Pastoral do Migrante.

PROCISSÃO E MISSA EM HONRA
A SÃO BENTO É REALIZADA NO
DOMINGO, DIA 8, EM MANAUS
FOTO: ARQUIVO DA PASTORAL DO MIGRANTE

Cerca de 52 migrantes, provenientes do
Haiti, Venezuela, República Democrática do
Congo e Cuba participaram no dia 7 de julho,
da formatura dos cursos de Iniciação ao Corte
e Costura e, Língua Portuguesa e Cultura
Brasileira, realizados no período de abril a
junho no salão paroquial da Paróquia São
Geraldo, situada na Avenida Constantino Nery,
pertencente à Região Episcopal Nossa Senhora
dos Remédios – Setor Parque Dez.
“Foram três turmas, duas do curso de Língua
Portuguesa e Cultura Brasileira, totalizando

TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

A Paróquia São Bento, situada na rua
Prof. Felix Valois – Cidade Nova, pertencente
ao Setor Pe. Pedro Vignola, Região Episcopal
Nossa Senhora Aparecida, realizou na noite do
dia 8 de julho, a tradicional procissão e missa
em homenagem ao padroeiro que este ano
teve como tema “Com São Bento a serviço do
Reino de Deus”. A procissão teve início saindo
da Comunidade São Gabriel, percorrendo as
ruas do bairro da Cidade Nova, com os fiéis
orando e cantando até chegarem na igreja São
Bento, onde o Bispo Auxiliar de Manaus, Dom
José Albuquerque, celebrou a santa missa ao
lado do pároco, Pe. Christopher Snyder e Pe.
Antônio Figueiredo, vigário paroquial, sendo
auxiliados pelo diácono Amarildo Vieira.
Em sua homilia, Dom José relembrou o
translado da procissão e disse que quem sempre
estará a nossa frente é Jesus. “Na procissão
temos sempre o nosso padroeiro, mas quem
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CIDADANIA

CNBB

Poder Público e bem comum
DESEMBARGADORA SOCORRO GUEDES – PRESIDENTE
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (TRE-AM)

A

noção de que o Estado serve ao cidadão,
e não o inverso, atualmente assume ares
de obviedade, muito embora não o seja.
Afinal, o Estado moderno surge no século XIV como instrumento de dominação a serviço
das ambições da nobreza.
Somente a partir das revoluções do final do
século XVIII que o Estado se transforma, paulatinamente, em instrumento de emancipação e
empoderamento da população.
Nesse sentido, é sempre lembrado o trecho
da Declaração de Independência dos Estados
Unidos, assinada em 4.7.1776, que enuncia ser
direito do povo alterar ou abolir governos que
ajam em desconformidade com os mais primordiais valores da convivência harmônica em
sociedade.
Desde então inúmeros retrocessos e avanços
foram experimentados. A Segunda Guerra Mundial, em especial, demonstrou como instituições
democráticas divorciadas de um lastro moral
poderiam ser deturpadas e se prestar a práticas
criminosas em escala industrial, expondo as
aberrantes potencialidades de um Estado projetado para servir a governos autoritários.
Ao se deparar com sua pior faceta, contudo,
a comunidade internacional pôde se articular e
coordenar instrumentos de correção de rota e
de prevenção de novos flagelos, destacando-se
como exemplo máximo deste esforço a Decla-
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ração Universal de Direitos Humanos que reflete
um compromisso das nações com o bem comum
de todo o gênero humano, independentemente
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, ou de qualquer
outra situação.
No mesmo sentido, ao marcar a superação
de uma ditadura, o preâmbulo da Constituição
da República de 1988 declarou ser seu propósito instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.
Percebe-se, assim, que a reivindicação de
sintonia entre o interesse público e as políticas
públicas assenta profundas raízes em nossa forma de enxergar o mundo não por ser algo inato,
e sim por exprimir uma conquista preciosa e cara,
cuja robustez serve de confiável medida para
aferir a excelência de uma democracia.

Cáritas lança página para dar
oportunidade de emprego a
imigrantes e refugiados
FONTE CNBB

Os venezuelanos que desejam ter uma
nova chance no Brasil agora contam com
mais uma oportunidade. Isto porque a Cáritas Brasileira criou uma página na internet
com o objetivo de reunir currículos de migrantes e refugiados que desejam trabalhar
e gerar renda. No portal, o interessado poderá se cadastrar e fornecer informações de
sua atuação profissional. Existe, ainda, um
espaço para que empreendedores e outros
contratantes possam anunciar vagas de
emprego para esse público.
A iniciativa faz parte do Programa
Pana, uma parceria desenvolvida pela
Cáritas Brasileira e pela Cáritas Suíça, com
apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Lançada com a página Oportunidades, a campanha “Dê oportunidade
a nossos Hermanos”, faz parte do terceiro
momento da iniciativa, que tem como foco
promover a integração. Além da página
dentro do Portal Eu Migrante, há vídeos
publicitários e ações nas redes sociais.
No portal, a Cáritas diz que a meta é
favorecer mais de 3.500 pessoas, sendo
pelo menos 1.224 delas imigrantes venezuelanas, a partir da integração em sete
capitais do Brasil: Boa Vista (RR); Brasília
(DF); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Porto Velho (RO); Recife (PE) e São Paulo (SP).
Em Brasília, para o processo de inserção laboral, a Casa de Direitos da Cáritas já
colaborou na integração de 200 migrantes, seja na elaboração dos currículos, na
procura de oportunidades de trabalho,
na sensibilização e orientação jurídica de
empregadores e no acompanhamento do
processo de adaptação ao trabalho. “Desses 200 migrantes, 75 estão trabalhando”,
afirma a assessora nacional de migrações
e refúgio, Hildete Emanuela N. de Souza.
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Telhas e Blocos Cerâmicos
A MARCA QUE CERTIFICA A
QUALIDADE DA SUA OBRA
Fone: (92) 3234 5345 fax: (92) 3622 6069

www.irandacorrea.com.br

Você é sempre bem-vindo

na PAULUS Livraria de MANAUS
Qualidade, variedade e tradição: essa é a PAULUS Livraria,
o seu centro de evangelização e cultura em Manaus!
Aqui você encontra produtos que primam pelo bom conteúdo,
além de centenas de títulos em diversas áreas: Bíblia,
Teologia, Educação, Infantojuvenil, Comunicação, Filosoﬁa,
Psicologia, Catequese e muito mais!

todo dia

20

você tem

em

produtos

de desconto paulus*

* Exceto periódicos e produtos importados. Quando o dia 20
cair em um domingo ou feriado, o desconto será concedido no
dia útil seguinte. Válido somente para pagamentos à vista.
PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

VOCAÇÃO

Ministérios Ordenados

a serviço da evangelização

N

PE. ZENILDO LIMA REITOR DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

o Plano de Evangelização da Arquidiocese de Manaus diz-se da
Igreja como uma comunidade que se constrói, se edifica formando verdadeiras comunidades. Um elemento que estrutura a vida
comunitária são os serviços que nela se desenvolvem e que são
organizados em diferentes categorias de servidores. Alguns destes serviços
são realizados de modo frequente por pessoas reconhecidas pela comunidade, dotadas de determinados carismas, dons do Espírito. Chamamos
estes serviços também de ministérios. É o Espírito que age neste dinamismo ministerial suscitando na Igreja serviços e servidores conforme as
necessidades que vão emergindo na tarefa evangelizadora e missionária
da comunidade.
Os ministérios na Igreja são confiados de diferentes modos aos cristãos
batizados, mas sempre confirmados pela liderança da comunidade eclesial,
no caso o bispo. Alguns destes ministérios são conferidos por um reconhecimento e uma provisão ou decreto do bispo diocesano, é o caso dos nossos
ministros da palavra, da visita aos enfermos, da comunhão eucarística, do

batismo, das testemunhas do matrimônio; outros são
instituídos de modo mais solene, sobretudo em vista
do serviço litúrgico, é o caso de leitores e acólitos. Outros
ainda se revestem de um caráter de perenidade que são
conferidos de modo sacramental por meio de imposição
das mãos e oração de consagração, um rito próprio de
ordenação. São, portanto, os ministérios ordenados: o
ministério do bispo, do padre e do diácono.
O ministério ordenado, por ser conferido por meio
de um rito de consagração não faz do ministro um segregado, separado da comunidade, mas sim alguém
profundamente vinculado a ela e comprometido com
o seu crescimento e com a sua missão. Seus serviços,
que procedem da própria natureza do batismo tem a
ver com a vida comunitária que cresce alimentada pela
palavra, pelos sacramentos e pela caridade.
Além do Arcebispo e dos bispos auxiliares, reconhecemos o serviço dos padres e diáconos permanentes em
nossa Arquidiocese. A grande maioria deles está diretamente envolvida com a vida das inúmeras comunidades
das Paróquias e Áreas Missionárias. Nesses espaços os
fiéis são instruídos na escuta da Palavra e animação bíblica da vida e da pastoral. Por causa do serviço destes
ministros muitos homens e mulheres crescem na vida
cristã e se fortalecem com os sacramentos; pelo testemunho e liderança destes servidores a comunidade
organiza serviços de cuidado da vida para que ela seja
plena. São ministérios que fazem da comunidade missionária a casa da Palavra, do Pão e da Caridade!
Dado o dinamismo ministerial da comunidade não
podemos dizer que uma Igreja é incompleta porque falta
este ou aquele ministério. O que não pode faltar é a presidência do bispo e a ministerialidade como estruturação
dos serviços na comunidade. Com a mesma insistência
podemos dizer que o que corresponde a esta riqueza da
Igreja são ministérios cujo exercício fazem a Igreja
se edificar formando verdadeiras comunidades!

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
AGOSTO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 31

32 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO • 2019

