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JUVENTUDE
IRMÃ JANE CARDOSO:

22 ANOS DE VIDA 
MISSIONÁRIA 

COM OS JOVENS

REPORTAGEM
A.M. TARUMÃ:
HISTÓRIA DE LUTA
E CONQUISTAS

PROFECIA
EM MISSÃO, 
TRANSFIGURADO 
PELO EVANGELHO 
DE JESUS

SÍNODO DA AMAZÔNIA
ASSEMBLEIA 

SINODAL: UM PONTO
DE CHEGADA E DE 

PARTIDA



1 • ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO
Horário: 19h, Região N. Sra. dos Remédios – Comunidade Matriz da 
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Av. Mário Ypiranga, 700 – Adrianópolis
Informações: (92) 3622-1566
Horário: 19h, Região N. Sra. dos Navegantes – Comunidade N. Sra. dos 
Navegantes, A. M. N. Sra. dos Navegante – Rua da Paz, 12 – Mauazinho
Informações: (92) 99304-1908
Horário: 19h30, Região N. Sra. Aparecida – Comunidade Sagrada Família – A.M. 
Santa Helena – Av. Arquiteto José Henrique, 29 – Terra Nova 3 – Rio Piorini
Informações: (92) 99380-3783

4 • FESTA DE SÃO FRANCISCO
São Francisco e o Sínodo para a Amazônia
“Tira a Sandália dos teus pés porque o lugar em que estás é uma 
terra santa �Ex 3,5�6�
Horário: às 17h – Procissão; 18h – missa
Local: Igreja São Francisco de Assis – Praça Coari, s/n – São Francisco
Informações: (92) 3611-4606

4 e 5 • II EXPOCATÓLICA – ARTES VISUAIS
Horário: a partir das 9h
Local: Colégio Dom Bosco – Av. Epaminondas, 57 – Centro
Informações: (92) 98438-1538

4 a 6 • RETIRO PARA AS FAMÍLIAS 
“Família Projeto de Deus” �Gn 1,27�28� � Ministério para as Famílias � RCC
Horário: Saída às 19h (sexta-�eira) 
Local: Casa de Retiro Sam – Ramal do Ipiranga – Brasileirinho
Informações: (92) 99234-0214

5 • VIII CAMINHADA IGREJAS IRMÃS – FESTA DE SÃO 
FRANCISCO 
“Com Francisco busquemos novos caminhos para a Igreja e para a 
Ecologia Integral”
Horário: 17h
Local: Saída da comunidade Nossa Sra. da Conceição, Rua São Severino, 
214, Santa Etelvina, caminhando até o km 42 da BR 174, chegando na 
Comunidade São Francisco de Assis.
Informações: (92) 99174-5917

5 • FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
Horário: às 14h
6 � OFICINAS MISSIONÁRIAS
Horário: às 8h
Local: Seminário São José (R. Maromba, 116 – Chapada)
Informações: (92) 98458-9797

5 e 6 • CANTO E MÚSICA NO ANO LITÚRGICO
Assessor: Frei Telles Ramon
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus (Ce�am) – Av. 
Joaquim Nabuco
Informações: (92) 99105-2371

12 • FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
"Com Maria: escolhidos e enviados em missão"
3 a 11 – Novenário, às 19h
12 – Procissão e missa, às 17h
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida, Rua Alexandre Amorim, n. 341 
– Aparecida 
Informações: (92) 3633-5039 / (92) 3633-4759

13 • 105º CÍRIO DE NAZARÉ – MANAUS 
“Maria de Nazaré, Mãe da justiça e do Amor“
Horário: 7h30 (Procissão – Saída Santuário N. Sra. Fátima) e 9h (Missa – 
Igreja N. Sra. Nazaré)
Local: Praça Nossa Senhora de Nazaré – Adrianópolis
Informações: (92) 98428-0848 / (92) 98450-8384

20 • CAMINHADA MISSIONÁRIA
“Batizados e enviados: a igreja de Cristo em missão no mundo"
Concentração: Largo Mestre Chico, às 16h
Missa Campal no Santuário São José após a Caminhada
Informações: (92) 99380-3783

26 • ENCONTRO DOS MINISTROS DA PALAVRA COM O 
ARCEBISPO
Horário: 14h às 17h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição
Informações: (92) 3212-9029 / (92) 99219-1762

OUTUBRO 2019
ATIVIDADES PASTORAIS
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PROVISÃO
DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
22/08 Pe. Braz Lourenço de Oliveira, Pime Vigário Paroquial Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
23/08 Diác. Doroteu do Coração Indiviso – Wagner Bispo da Silva Uso de Ordem Fraternidade dos Pobres de Jesus cristo
25/08 Pe. Manoel Aparecido Monteiro, IMC Pároco Paróquia Santa Luzia – Bairro Santa Luzia
03/09 Diác. Leonardo Lucas Medeiros Cunha Diácono Auxiliar Área Missionária Maria Imaculada – Com. Filho Amado

DECRETO CONHECIMENTO
09/09 Comunidade Católica Via Lucis

NOMEAÇÃO
04/09 Coordenação da Pastoral dos Coroinhas 19/08 Nomeação Exorcista/Arquidiocese de Manaus

Kalry Miranda Oliveira Queiroz – Coordenador • Willams Costa de Melo – Vice-coordenador
Luzia Assunção Alves – Assessoria de Formação • Ra�ael da Silva Brito – Comunicação

Pe. Jaroslaw Piasecki – Diocese de Campo Maior/PI

A Igreja é 
por natureza 
missionária, 
mas é necessário 
que homens 
e mulheres 
concretos 
assumam esta 
missão como 
projeto de vida. 

C
Caros leitores e leitoras,

hegamos a outubro. E este outubro promete �car na história. 
Primeiro por ter sido declarado um mês missionário extraordi-
nário pelo Papa, para comemorar o centenário da promulga-
ção da Carta Apostólica Maximun Illud, com a qual Bento XV 
quis dar novo impulso a responsabilidade de anunciar o Evan-
gelho. Era 1919, e o mundo tinha passado pela terrível expe-
riência da primeira guerra mundial, e era necessário desvincu-
lar a missão dos nacionalismos e da colonização, sobretudo no 
Continente A�ricano. O papa exortava a rejeição de qualquer 
outro interesse, além do anúncio e da caridade do Senhor 
Jesus, di�undidos mediante a santidade de vida e as boas 
obras. Instuições ainda válidas para os nossos dias. O COMIDI 
– Comissão Diocesana Missionária preparou várias atividades 
para este mês. A mais importante continua a ser a caminhada 
missionária no domingo das missões porque é uma atividade 
de toda a Igreja de Manaus, que neste dia renova o seu com-
promisso missionário. A Igreja é por natureza missionária, mas 
é necessário que homens e mulheres concretos assumam esta 
missão como projeto de vida. Nossa oração pelos missionários 
deve ser constante, bem como a nossa solidariedade com eles.

A segunda razão pela qual este mês entrará na histó-
ria é a realização do Sínodo para a Amazônia. Trata-se de 
um Sínodo especial que �oi convocado pelo Papa Francisco 
para traçar caminhos novos de Evangelização nesta região 
que engloba oito países e ver as questões da casa comum a 
partir da Amazônia. Nunca antes um evento como este �oi 
tão bem preparado por um processo de escuta, sobretudo 
das populações originárias da Amazônia que sempre �oram 
objeto da evangelização. Agora são chamados a serem su-
jeitos. Mas também nunca se viu tantas reações contra a 
temática do Sínodo, o que �oi natural, tendo em vista que 
grandes interesses �oram atingidos. Hoje em dia os meios 
de comunicação sociais nos aproximam dos acontecimen-
tos em tempo real. Poderemos seguir o que estará acon-
tecendo em Roma pelas mídias. Mas antes de tudo vamos 

rezar pelo Sínodo. Como sabem, eu deveria participar mas 
não é possível por questão de saúde. O papa me enviou um 
terço para que eu reze pelo evento. Todos os dias, começan-
do no dia primeiro de outubro rezarei o terço às 13 horas, 
onde estiver. Nos dias úteis é quando a Cúria volta a �uncio-
nar, depois da pausa para o almoço. Convido a todos para 
rezarmos diante da imagem da Imaculada Conceição que 
está no hall de entrada do Centro Arquidiocesano.

Outubro é um mês mariano. Nele celebramos a solenidade 
de Nossa Senhora Aparecida e a �esta de Nossa Senhora de Na-
zaré, a padroeira da Amazônia. O catolicismo está impregnado 
da devoção à Maria, e não é para menos, porque o Evangelho 
tal como �oi vivido, desde o início da Igreja até nossos dias, re-
serva um lugar de destaque para a mãe de Jesus e a revelação 
seria outra sem a presença determinante da mãe. Nossa pro-
tetora, ela traça um caminho de graça a ser trilhado por nós. 
Outubro é também o mês de grandes santos e santas, cujas 
vidas edi�cam o povo de Deus. São �undadores e seu crisma 
arrastou milhares de homens e mulheres que ornam a Igreja 
com a santidade. Temos Santa Teresa e sua discípula Santa 
Terezinha, temos São Francisco e o �ranciscano São Benedito. 
Estas celebrações nos lembram que são os santos que mudam 
o mundo trans�ormando-o no jardim que Deus criou.

No �nal do mês de outubro teremos um grande en-
contro dos ministros da Palavra. Será na Catedral, porque 
o ministério do bispo é exercido na catedral e dela brotam 
todos os outros ministérios. É da cátedra que o bispo se diri-
ge ao rebanho a ele con�ado. Na impossibilidade de atingir 
todos os �éis com a sua pregação, o bispo provisiona �éis 
que vão presidir celebrações dominicais onde não se cele-
bra a Eucaristia por �alta de sacerdotes. Nestes encontros 
semanais a comunidade dá testemunho de sua �é no Cristo 
ressuscitado e celebra o mistério pascal. Não queremos que 
nenhuma comunidade católica �que sem celebrar o dia do 
Senhor. Daí a importância dos ministros e ministras da Pa-
lavra, a quem somos muito agradecidos. Tenhamos todos 
um mês de outubro muito �eliz.

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI
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Outubro de 
2019 será um 
mês histórico 
para a Igreja de 
Cristo reunida na 
Amazônia.

O
Graça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Re-

vista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. 
utubro de 2019 será um mês histórico para a Igreja de Cristo 
reunida na Amazônia. O Papa Francisco juntamente com os bis-
pos da nossa Região Amazônica estarão no Vaticano pra re�etir 
sobre as alegrias e esperanças, as dores e as lutas do povo de 
Deus que aqui vive. Esta re�exão abraçará também a criação 
Dele, mani�esta na �auna e �ora de nossa Região Amazônica. 
Para a Igreja continuar sua �delidade a Jesus Cristo de Nazaré, 
tal aspecto não pode ser deixado à margem, ainda mais agora 
com os sinais tão evidentes de que atender as demandas dos 
“amigos do rei”, isto é, os alinhados aos delírios palacianos, é o 
imperativo categórico vigente, a “nova ideologia”. Ignorar tais 
sinais, revela uma espécie de cegueira coletiva, advinda do �un-
damentalismo alienante praticado em um discurso surdo e va-
zio em nome da soberania e incapaz de implementar medidas 
plausíveis e e�cazes para usu�ruir e não destruir a Amazônia. Tal 
cegueira coletiva revela-se ainda mais esquizo�rênica quando os 
seus criadores se detêm apenas em �azer ilações sem evidências 
consistentes, elencando inimigos imaginários, construindo uma 
cortina de �umaça no intuito de esconder a própria letargia em 
lidar com a situação. Sendo que tal situação �oi alicerçada pelo 
a�rouxamento irresponsável da �scalização. O Brasil sim precisa 
de progresso e não de retrocesso civilizatório. Precisar chamar a 
atenção do mundo não pelo que se destrói mas por aqui aquilo 
que se produz através de investimentos no saber cientí�co, para 
que não sejamos mais reconhecidos ao longo de 500 anos de 
história, apenas como uma pátria de commodities, mas uma 
Nação que olha para a Amazônia como uma incubadora de “tec-
nologias verdes” para o mundo demonstrando a soberania do 
saber. Chega de destruição! É preciso investimento em ciência 
e tecnologia para enxergar que a grande riqueza para o Brasil e 
para os brasileiros que nesta região moram e a conhecem, esteja 
acima do solo e de pé na terra e não somente debaixo dela.

Não esqueça que neste mês teremos a Caminhada Missioná-
ria, esteja presente e acompanhe também pela Rádio Rio Mar FM 
103,5 ou Castanho FM 103,3. Uma ótima leitura para você e que 
Nossa Senhora da Amazônia interceda sempre por nós.





profecia

PE. GERALDO BENDAHAM

D
CIDADE DO VATICANO

A cerimônia �nal do encontro dos líderes 
religiosos de todo o mundo, em Madri, �oi um 
momento de tomar posição mais uma vez ao 
lado “dos mais �racos”, dos que são atingidos 
“pela violência e pelo desprezo por serem 
diversos, porque rezam e �alam outra língua”.

O encontro anual “Paz sem �ronteiras 
– Religiões e culturas em diálogo”, organi-
zado pela Comunidade de Santo Egídio, �oi 
realizado em Madri no domingo (15/9). Na 
conclusão, �oi lido o “Apelo de Paz” na Praça 
da Catedral Almudena no qual levantou-se 
o grito das religiões que deram voz aos que 
“são deixados �ora do bem-estar, como se 
não �ossem homens e mulheres como nós”.

Futuras gerações
A grande preocupação dos líderes que 

redigiram o Apelo é para com as “�uturas ge-
rações” porque está sendo consumido “o único 
planeta de todos como se �osse só de alguns”, 
e também pelo reaparecimento do “culto da 
�orça e as contraposições nacionalistas, que 
criaram grandes destruições na história, assim 
como o terrorismo que continua a atingir pes-
soas inermes”. Porque, este é o grande temor, 
“o sonho da Paz parece en�raquecido”.

Apelo aos ricos
O diálogo e a cooperação são a única 

resposta aos grandes problemas que não 
podem ser resolvidos sozinhos. O não das 
religiões presentes em Madri é contra o 
extremismo religioso, porque “quem crê em 
Deus descobre o mundo como casa comum, 
habitada pela �amília dos povos”. Enquanto 
que é claro o pedido à política, aos que são 
ricos, aos de boa vontade: “dar recursos para 
evitar que milhões de crianças morram to-
dos os anos sem cuidados médicos e para 
dar educação escolar a milhões de crianças 
que não têm possibilidade”.

Apelo dos líderes religiosos: 
redescobrir o mundo como 
uma Casa comum

NOTÍCIAS DO VATICANO

do testemunho de vida, serviço aos pobres e do 
pensamento cristão. Mas como o próprio Jesus 
a�rmou, muitos são chamados e poucos são esco-
lhidos porque não escutam a voz de Deus, devido 
ao barulho da sedução do consumo que atraem 
as pessoas para existência humana sem cruz, pois 
pre�erem passar a vida toda em busca de algo para 
preencher o vazio existencial. No entanto, o Senhor 
é um insistente Semeador que coloca sementes 
da Palavra até em cima das pedras e no meio dos 
espinhos. De modo que há sempre esperanças que 
a Palavra de Deus produza �rutos de compaixão e 
justiça no coração humano, capaz de �car pareci-
do com o de Jesus. Ao longo da história da igreja, 
o testemunho dos santos/as e mártires da missão 
por causa do Evangelho será sempre a esperança 
que a missão continua, pois é de Deus.

Os sinais evangélicos que acompanham a pes-
soa discípula missionária, despojada para a missão, 
apresentado por Jesus são muitos: “Não levem bol-
sa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no ca-
minho, para cumprimentar ninguém. Em qualquer 
casa onde entrarem, digam primeiro: ‘A paz esteja 
nesta casa!’. Se aí morar alguém de paz, a paz de 
vocês irá repousar sobre ele; se não, ela voltará para 
vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e 
bebam do que tiverem, porque o trabalhador me-
rece o seu salário. Não �quem passando de casa em 
casa. Quando entrarem numa cidade, e �orem bem 
recebidos, comam o que servirem a vocês, curem 
os doentes que nela houver. E digam ao povo: ‘O 
Reino de Deus está próximo de vocês!’ (Lc 10,4-9). 

Jesus dá ainda muitas outras orientações: 
ser transparente e verdadeiro como uma criança 
e manso e humilde como Ele que não se apegou 
a sua condição divina, mas quis somente salva-
ção da humanidade, o�erecendo-se na cruz. 

Se você é assim ou conhece alguém que vive 
assim, encontrou um missionário/a de Jesus.

o encontro com Jesus, inicia-se o processo de con-
versão que passa pelo discipulado da comunhão e 
se concretiza na missão. “Vem e segue”, “eu e o Pai 
somos um”, “ide pelo mundo inteiro”, são expres-
sões ditas por Jesus que revelam um itinerário pe-
dagógico. Mediante este processo de assimilação 
dialogal-�ormativo, evangélico-espiritual, a pessoa 
vai amadurecendo, crescendo e conscientemente 
assume pela graça do Espírito Santo sua trans�-
guração, ou seja, �ca parecido em tudo com Jesus.

Não é possível que alguém se torne uma 
pessoa discípula missionária, sem passar por uma 
adequada �ormação através do itinerário que dure, 
ao menos, três a cinco anos na etapa inicial da vida 
cristã. Talvez, o �racasso da evangelização seja o 
descuido com a �ormação integral do discípula e 
discípula do Senhor. Muitos queimam etapas e já 
querem com o ardor inicial, passar à missão, sem ao 
menos tornarem-se discípulo/a, ou seja, sem co-
nhecer e aprender com Jesus, vão anunciá-lo sem 
experiência cristã. Tornam-se propagandistas e 
não evangelizadores do Evangelho. Muitos em vez 
de anunciar o Reino implantado por Jesus, pregam 
a si mesmo, tornando-se narcisistas, comerciante e 
agem dando ordem a Jesus, em vez de obedecer 
sua Palavra. Falam mal de seus irmãos e irmãs, 
quebram a comunhão com a comunidade e deni-
grem a instituição eclesial, humilham seus pastores 
e agem como ovelhas, porém são lobos �erozes.

Mas ainda hoje, o Senhor Jesus continua cha-
mando pessoas para servi-lo na missão, para ser 
sal, luz e �ermento no meio da sociedade, através 

EM MISSÃO, TRANSFIGURADO 
PELO EVANGELHO DE JESUS
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

S. Terezinha do Menino Jesus
Zc 8,20-23
Sl 86 (87),1-7 (R/.Zc 8,23)
Lc 9,51-56 

Santos Anjos da Guarda
EX 23,20-23
Sl 90(91),1-6.10-11 (R./11)
Mt 18,1-5.10

Ss. André de Soveral, 
Ambrósio F. Ferro, Matheus 
Moreira e comps.
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12
Sl 18(19),8-11 (R/.9a) • Lc 10,1-12

S. Francisco de Assis
Br 1,15-22
Sl 78(79),1-5.8-9 (R/.9b)
Lc 10,13-16

S. Benedito
Br 4,5-12.27-29
Sl 68(69),33-37 (R/.34a)
Lc 10,17-24

27º COMUM
Hab 1,2-3;2,2-4
Sl 94(95), 1-2.6-9 (R/.8)
2Tm 1,6-8.13-14 • Lc 17,5-10

N. Senhora do Rosário 
At 1.12-14
(Sl) Lc 1,46-55 (R/.Lc 1,49)
Lc 1,26-38

Jn 3,1-1
Sl 129 (130),1-4ab.7-8 (R/.3)
Lc 10,38-42

S. Dionísio e comps.
S. João Leonardi
Jn 4,1-11 • Sl 85 (86),3-6.9-10 
(R/.15b) • Lc 11,1-4

Mt 3,13-20a
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
Lc 11,5-13

S. João XXIII
Jl 1,13-15;2,1-2
Sl 9A(9),2-3.6.16.8-9 (R/.9a)
Lc 11,15-26

N. Senhora Aparecida
Est 5,1b-2;7,2b-3
Sl 44(45), 11-16 (R/.11.12a)
Ap12,1.5.13a.15-16a• Jo 2,1-11

28º COMUM
2Rs 5,14-17
Sl 97(98),1-4 (R/. c�.2b)
2Tm 2,8-13• Lc 17,11-19

S. Calixto I
Rm 1,1-7
Sl 97(98),1-4 (R/.2a)
Lc 11,29-32

S. Teresa de Jesus 
(Teresa D’Ávila)
Rm 1,16-25
Sl 18(19a), 2-5(R/.2a)• Lc 11,37-41

S. Edwiges
S. Margarida M. Alacoque
Rm 2,1-11 • Sl 61(62), 2-3.6-7.9 
(R/.13b) • Lc 11,42-46

S. Inácio de Antioquia
Rm 3,21-30
Sl 129(130),1-6(R/.7)
Lc 11,47-54

S. LUCAS EVANGELISTA
2Tm4,10-17b
Sl 144(145),10-13ab. 17-18 
(R/.12a)• Lc 10,1-9

Ss. João de Brébeuf, 
Isaac Jogues e comps.
S. Paulo da Cruz • Rm 4,13.16-18 • Sl 
104(105),6-9.42-43 (R/.8a) Lc 12,8-12

29º COMUM       
Ex. 17,8-13
Sl 120(121), 1-8 (R/.c� 2)
2Tm 3,14-4,2 • Lc 18,1-8

Rm 4,20-25
(Sl)Lc 1,69-75 (R/.c�.Lc 1,68)
Lc 12-13-21

S. João Paulo II
Rm 5,12-15b.17-19.20b-21
Sl 39(40),7-10.17 (R/. c�.8a.9a)
Lc 12,35-38

S. João Capistrano
Rm 6,12-18
Sl 123 (124),1-8 (R/.8a)
Lc 12,39-48

S. Antônio M. Claret
Rm 6,19-23
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40].5a)
Lc 12,49-53

S. Antônio de Sant’Ana Galvão
Rm 7,18-25a
Sl 118(119),66.68.76-77.93-94(R/.
68b) • Lc 12,54-59

S. Maria no sábado
Rm 8,1-11
Sl 23(24),1-6(R/.c�.6)
Lc 13,1-9

30º. COMUM       
Eclo 35,15b-17.20-22a
Sl 33(34),2-3.17-19.23 (R/.7a.23a)
2Tm 4,6-8.16-18• Lc 18,9-14

S. SIMÃO E S. JUDAS TADEU, 
APÓSTOLOS
E� 2,19-22
Sl 18(19A), 2-5(R/.5a) • Lc 6,12-19

Rm 8,18-25
Sl 125 (126),1-6 (R/.3a)
Lc 13,18-21

Rm 8,26-30
Sl 12(13), 4-6 (R/.6a)
Lc 13, 22-30

Rm 8,31b-39
Sl 108 (109),21-22.26-27.30-31 
(R/.c�.26b)
Lc 13,31-35

LITURGIA

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – OUTUBRO/2019

O
Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como Mês Mis-
sionário Extraordinário para recordar o centenário da carta 
Apostólica Maximum Illud, do Papa Bento XV. Tema: “Bati-
zados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 
Razão do tema: “pôr a missão de Jesus no coração da Igreja, 
trans�ormando-a em critério para medir a e�cácia de suas 
estruturas, os resultados de seu trabalho, a �ecundidade de 
seus ministros e a alegria que eles são capazes de suscitar. 
Porque sem alegria não se atrai ninguém”.

Sabemos que a missão antes de ser um "�azer" é um "rece-
ber". "A missão da Igreja está em continuidade com a missão de 
Cristo: 'Como o Pai me enviou, também eu vos envio' (Jo 20,21). 
Por isso, a Igreja tira �orça espiritual de que necessita para levar a 
cabo sua missão da perpetuação do sacri�ício da cruz na eucaristia 
e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, a euca-
ristia apresenta-se como �onte e simultaneamente vértice de toda 
evangelização, porque seu fm é a comunhão das pessoas com 
Cristo e, nele, com o Pai e com o Espírito Santo" (Carta Encíclica de 
João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, 22). 

A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo as-
pecto: ao mesmo tempo que é uma boa notícia, também é um 
envio em missão. Assim, o mesmo Cristo que diz aos discípulos: 
"a paz esteja com vocês", também diz simultaneamente "como 
o Pai me enviou, também eu os envio" (Jo 20,21). Para ser �onte 
de missão, a liturgia antes de tudo precisa ser lugar de experiên-
cia de Deus, que como o Pai, por Cristo, no Espírito Santo acolhe 
e reúne seus �lhos e �lhas como comunidade de irmãos e irmãs. 
Assim, a liturgia só será plenamente missionária se �or expe-
riência densa e trans�ormadora de Cristo ressuscitado, a exem-
plo das primeiras comunidades que a cada dia viam o número 

de �éis crescer porque "dia após dia, unânimes, mostravam-se 
assíduos na oração e partiam o pão pelas casas, tomando o ali-
mento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus 
e gozavam da simpatia de todo o povo" (At 2,46-47).

O tempo, depois do Concílio Vaticano II, �oi marcado pelo 
es�orço da Igreja de inserir-se pro�eticamente na trans�ormação 
social, política e cultural do continente, mergulhando solidaria-
mente na de�esa dos pobres. Medellín (9,4) colocou a liturgia no 
centro dessa missão na história do povo, ligando liturgia e vida, 
celebração e compromisso histórico, a�rmando que “a celebra-
ção litúrgica coroa e comporta um compromisso com a realida-
de humana”. Puebla (465) assumiu o maior entrosamento que 
começou a existir entre �ormas litúrgicas tradicionais e a piedade 
popular. Santo Domingo (53) quis assumir uma liturgia em total 
�delidade ao Concílio Vaticano II, que em seu primeiro documento 
“Constituição sobre a Sagrada Liturgia” (SC), a�rma que da litur-
gia, nasce a �orça e o dinamismo missionário da Igreja.

A Igreja recebe e descobre a sua missão quando cele-
bra a Liturgia. “A liturgia celebrada e a liturgia da missão 
são os dois momentos do mesmo amor: como amar nossos 
irmãos se não acolhemos antes Aquele que nos ama pri-
meiro? São os dois movimentos do mesmo mistério pascal”. 
Sem a Liturgia, a missão vira publicidade. “Só podemos ser 
testemunhas daquele que ouvimos, que nossos olhos con-
templaram e que nossas mãos tocaram, se seu �ogo nos pu-
ri�car até moldar-nos totalmente a ele. (J. Corbon, Liturgia 
de Fonte - pág. 193).

É por isso que em todas as celebrações somos enviados 
como missionários do Reino: IDE! O Senhor vos acompanhe! 
Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado!

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
radioriomar�m.com.br
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DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA
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A DIMENSÃO MISSIONÁRIA DA LITURGIA 
"Como o Pai me enviou, também eu vos envio” (Jo 20, 21) 



família

As Famílias Missionárias são serviço de animação da 
Obra da Propagação da Fé. A atividade tem como ob-
jetivo promover a consciência da missão universal nas 
�amílias, como Igreja Doméstica, para assim despertar 

vocação missionária comprometida com o anúncio do Evange-
lho em seu ambiente geográ�co e além-�ronteiras. Seu trabalho 
visa, entre outros objetivos especí�cos, �ortalecer as �amílias na 
vivência do espírito de comunidade e em estado permanente de 
missão. O�erecida como alternativa para todos, integram ao am-
biente �amiliar as Famílias Missionárias que desejam ajudar na 
animação missionária no interior do lar para edi�car Igrejas Do-
mésticas enraizadas na vivência do Evangelho e em Jesus Cristo.

REZAR TODOS OS DIAS PELAS MISSÕES
• O�erecer algum sacri�ício no decorrer do dia pela evangelização;
• Contribuir �nanceiramente cada mês para suprir as neces-

sidades missionárias da Igreja; 
• Formar e alimentar o espírito missionário, pela leitura de 

publicações missionárias (revistas, boletins, sites…), apoiando 
e divulgando a imprensa missionária. 

Há cinquenta anos, o Concílio Vaticano II recuperou, dos escri-
tos paulinos, a �amília nascida do sacramento do matrimônio como 
“Igreja Doméstica” e “Santuário íntimo da Igreja”. Hoje, o Papa Fran-
cisco, na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”, pede a aten-
ção dos �éis com relação à �amília, “célula básica da sociedade”. Sua 
mensagem orienta as relações de �raternidade que se encontram 
ameaçadas pelo individualismo e pelo egoísmo crescente, os quais 
en�raquecem o desenvolvimento de valores e a estabilidade dos vín-
culos entre as pessoas, sobretudo vínculos �amiliares (c�. EG66-67). 
A antiga expressão “Igreja Doméstica” tem suas origens nos tempos 
apostólicos, quando o núcleo da Igreja era em geral constituído 
por aqueles que, “com toda a sua casa”, tornavam-se cristãos (c�. At 
18,8). O Apóstolo Paulo em suas pregações �alava sobre “construir” 
a comunidade e, para isso, utilizava metá�oras que correspondiam 

a “edi�car a casa”. As Igrejas domésticas �oram, então, os principais 
pilares das primeiras comunidades cristãs. A partir delas, os lares 
passaram a promover e a dar expressão aos laços que tinham em 
comum, sempre na preocupação de promover a hospitalidade como 
principal impulsionador da missão deixada por Jesus Cristo.

Vida Familiar, como o nome sugere, é um momento mais vol-
tado para o interior de cada lar, na vivência da �é dentro de casa. 
Esse passo contempla as outras duas áreas que correspondem à 
Espiritualidade Missionária buscada no interior do lar, após olha-
rem a realidade, perceberem como se pode iluminar aquela deter-
minada realidade, enquanto �amília missionária, podendo tam-
bém rezar o terço missionário em �amília ou �azer a leitura orante 
da palavra, realizando assim, esse segundo passo. E o Celebrar, 
como testemunho missionário, celebra tudo o que �oi vivenciado 
no grupo e em �amília, podendo também convidar as �amílias 
visitadas a celebrarem consigo, gerando um espírito de �raterni-
dade dentro da comunidade. Dessa maneira, acredita-se que os 
grupos de Famílias Missionárias se �ormam enquanto grupos, mas 
também, tornam-se grupos de �amílias evangelizando �amílias – 
�amílias em missão. Portanto, por meio dessa metodologia e na 
comunhão com toda a Igreja, as Famílias Missionárias querem ser, 
no importante momento que vive nossa Igreja, instrumentos que 
�avorecem e garantem a saída missionária, recuperando, no seio 
dos lares, a vocação de cada batizado, de nós todos, convocados a 
assumir, na própria vida, a vida de Cristo no anúncio e no testemu-
nho do Reino de Deus que já desponta em nossa história.

En�m, �ortalecer as �amílias missionárias a viver em esta-
do permanente de missão, realizar encontros dessas �amílias 
para re�etir e partilhar, desenvolver atividades de �ormação e 
animação missionária, despertar nas �amílias a vocação missio-
nária além-�ronteira, mas como sabemos isso, requer e envol-
vem recursos que às vezes são necessários à missão, mas não 
podemos desanimar e deixar as �amílias missionárias a �azerem 
e cumprirem sua missão.

Famílias Missionárias

Vida Familiar, 
como o nome 
sugere, é um 
momento mais 
voltado para 
o interior de 
cada lar, na 
vivência da fé 
dentro de casa.

MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Marque na sua agenda e participe dos nossos eventos!

Em outubro, venha para a Paulinas!

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

19 e 26 de outubro (sábados), das 9h às 12h 5 de outubro (sábado), das 9h às 12h



FUNDAÇÃO RIO MAR

TEXTO JACIARA FERRAZ FOTO EDGAR COSTA

Contribuinte há 9 meses e moradora do 
bairro Nova Cidade, Maria Iraides Peres de 
Oliveira, 62 anos, �oi premiada pela promo-
ção Sonho Meu, da Fundação Rio Mar, que 
sorteou  um contribuinte  para participar do 
Círio de Nazaré, em Belém – PA. 

“Não acreditei no momento em que a 
minha �lha me avisou. Liguei o rádio e vi 
que realmente tinha ganhado. Já queria 

muito ir para Belém, mas estava esperando 
primeiro esse sorteio, estava crendo que ia 
ganhar”, explicou.

Maria Iraides, que �requenta  a igreja 
Nossa Senhora do Carmo,  �oi a contempla-
da dentre os 1.993 Amigos da Rio Mar que 
também estavam concorrendo. A Fundação 
Rio Mar agradece todos os contribuintes que 
�azem parte desta rede de amigos que evan-
geliza a Amazônia!
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REPORTAGEM

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO 
FOTOS ARQUIVO DA ÁREA MISSIONÁRIA TARUMÃ

A
tendendo a uma exigência da VI Assembleia Pastoral Arquidio-
cesana (APA), de que a igreja local deveria olhar para a peri�e-
ria e o interior, uma missão diocesana que teve à �rente o padre 
Geraldo Bendaham acompanhou a turbulência em virtude de 
ocupações e luta por moradia, na antiga “Invasão da Carbrás”, 
hoje Parque São Pedro, levando a proposta de criação de uma 

nova área e, em 15 de novembro de 2004, criou-se a Área Missionária Taru-
mã, com dez comunidades eclesiais. 

Padre Geraldo, juntamente com os padres Zenildo Lima e Alcimar 
Araújo, e com o apoio das irmãs �ranciscanas, irmãs beneditinas e outras 
congregações iniciaram o processo importante de atuação junto às �amílias 
que ali encontravam um lugar para viver, articulando grupos e promovendo 
�ormação de lideranças.

Segundo Antônio Fonseca, leigo que reside na Área Missionária e acompa-
nhou a sua criação, a�rmou que a �ormação de agentes pastorais e lideranças �oi 
muito importante para a organização de quem ali mora e para garantir direitos 
básicos. “Padre Geraldo Bendaham que �oi o grande animador e articulador de 
todo o trabalho que se realizou na área, de �ormar pequenos grupos, pequenos 
núcleos, aglutinando as pessoas que ali estavam nas mais variadas comunidades. 
Mas o grande ponto no Parque São Pedro �oi a luta pela terra e todo o trabalho 
de organização e �ormação social e política, do incentivo, �ormação de agentes e 
lideranças, à �rente da luta pelo direito à terra, à moradia, ao transporte, à saúde, 
à escola, en�m, na luta de direitos sociais. E hoje há bairros recentes, mas muito 
estruturados a partir do trabalho de organização sociais motivado e apoiado pela 
igreja”, explicou Fonseca.  

Con�orme padre Geraldo, a atuação da igreja no local tinha o objetivo de 
evangelizar e pela APA daquele período tinha como um dos projetos ir para as 
peri�erias e acompanhar as ocupações de terra. “A coordenação de Pastoral com o 

apoio da Arquidiocese de Manaus �oi para as peri�erias daquela região onde está 
o Parque São Pedro, bem no momento em que se começava a ocupação e obteve 
um espaço para a instalação da igreja �ísica e reunir as pessoas que ali estavam, 
congregando o povo que tinha �é, em torno da Eucaristia e da Palavra, mas tam-
bém para motivar a sua organização para �azer valer direitos como moradia, es-
cola, água, energia elétrica. E �oram se organizando em comunidades, marcando 
presença e conjugando a �é com a vida” explicou Pe. Geraldo.

Terezinha de Oliveira, também moradora desde o início da Área Missio-
nária Tarumã, conta que as comunidades não tinham as�alto e nem energia 
elétrica, sendo a primeira caminhada da paz realizada em meio a lama e a 
união entre todos e o apoio dos padres e das irmãs �oi possível organizar e 
expandir agregando, após 15 anos, 21 comunidades. 

“Havia muita di�culdade, mas também muita união entre as pessoas, 
muita partilha, amor muito grande entre as comunidades pelo convívio nas 
�ormações que �azíamos juntos. As lideranças �oram surgindo logo no início, 
através do estímulo �eito pelos padres Geraldo, Alcimar, Zenildo e outros, além 
das irmãs que por lá passaram, e em conjunto com a associação dos moradores 
�zemos vários trabalhos e tivemos muitas conquistas. Com os missionários Sa-
cramentinos, tivemos continuidade com tudo isso, eles estimularam os círcu-
los bíblicos, a �ormação de lideranças, implantação de diversas pastorais o que 
auxilia muito a vida nesta área missionária”, destacou Terezinha. 

Houve destaque para o �ato que ter muitos leigos e leigas, religiosos e 
religiosas que vendo as necessidades, o grito das peri�erias, ajudaram na 
�ormação das comunidades e deram o apoio necessário para tornar a mis-
são possível. “Houve pessoas bondosas que assumiram a missão, mas tam-
bém paróquias que assumiram o apoio e até hoje dão o dízimo para ajudar 
aquela área para que a evangelização continue. Há muitos leigos e leigas 
empenhados se �ormando e tomando a �rente das lutas e da evangelização, 
tendo como destaque a caminhada pela paz que existe há 15 anos, sendo 
realizada anualmente desde do primeiro ano da criação da área”, destacou 
Pe. Geraldo Bendaham. 

Missão e presença 
profética da igreja em 
área de ocupação

10  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS � OUTUBRO � 2019



PRESENÇA INDÍGENA

Nesta Área Missionária, desde a criação, há �orte presen-
ça indígena de várias etnias vindas de São Gabriel da 
Cachoeira, inicialmente com a Comunidade São Pedro 
do Caniço e, con�orme relato dos moradores, as demais 

comunidades partilhavam com os indígenas comida (rancho), 
roupas e o que �osse necessário. 

Hoje existem as Comunidades Parque das Nações Indíge-
nas e Parque das Tribos, e além das congregações que atuam 
no local, também há a presença da Pastoral Indigenista, em 
especial do Pe. Robert de Valicourt que acompanha esses po-
vos há cerca de oito anos, e junto com os missionários Sacra-
mentinos, são presença pro�ética, auxiliando nos desa�os, em 
especial nos con�itos de território, com a ameaça constante de 
reintegração de posse e na luta por ter uma escola de educação 
indígena e atendimento à saúde também atendendo às neces-
sidades desses povos. 

“Acompanho há 8 anos, desde 2011, o Parque das Nações 
Indígenas e existe uma associação com dois caciques que estão 
na luta pelo território e so�rendo muitas ameaças de reinte-
gração de posse. Dentre as disputas da terra, um juiz mandou 
suspender a reintegração, mas outro dos juízes mandou cortar 
a energia elétrica, e com isso são 500 �amílias sem luz e sem 
água (porque são abastecidos por poços artesianos). Quando 
começaram a ocupar a área era tipo um deserto, com árvores 
mortas, e agora eles �zeram re�orestamento e estão comendo 
as �rutas dessas árvores. No início víamos só lonas azuis e agora 
as casas desaparecem em meio à vegetação. Na parte da evan-
gelização da igreja católica é complicada pois há muitas igrejas 
evangélicas e apenas um pequeno espaço com cobertura para 
as celebrações, ainda sem recurso para construir a igreja católi-
ca, mas reunimos todo domingo, cerca de quatro �amílias, para 
celebrar a Eucaristia”, explicou Pe. Roberto. 

“Continua a luta pelo território, pois não se pode �car as-
sim nessa constante ameaça de reintegração de posse e sem a 
documentação da terra não se pode ter energia e nem água, 
não se pode construir escola, não pode �azer nada sem a regu-
larização da terra. Para estudar as crianças têm que ir para o 
bairro próximo, o Parque Riachuelo, em uma escola rural locali-
zada num ramal da estrada do turismo, e vão em um transpor-
te escolar, pois a diretora é muito compreensiva e conseguiu 
esse ônibus para essas crianças”, concluiu Pe. Roberto

MISSIONÁRIOS ASSUMEM OS TRABALHOS
Pe. Geraldo acompanhou a área por cinco anos, e depois Dom Mário Pas-

qualotto, que era bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus na época, colocou 
a área aos cuidados dos padres Sacramentinos de Nossa Senhora, que deram 
continuidade ao trabalho. Pe. Isaías �oi o primeiro e deu continuidade a tudo 
que �oi iniciado pelos diocesanos, e depois chegaram outros desta congre-
gação com o mesmo per�l de organização social e evangelização ajudando 
muito no �ortalecimento do trabalho nas comunidades. “Hoje, sem dúvida, 
é uma área que se estrutura e �ortalece mais, com uma missão �orte, pé no 
chão, dentro de uma realidade de miséria e trá�co de drogas, mesmo estando 
situada em uma área nobre. Porém o trabalho das pastorais tem contribuído 
para amenizar um pouco essa realidade. Os padres Sacramentinos têm um 
desa�o grande, mas tem dado resposta à altura para a necessidade do povo 
desta região”, destacou o leigo Antônio Fonseca.

Hoje, prestes a completar 15 anos de existência, a área missionária ainda 
está con�ada aos cuidados dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, 
sendo o padre Agnaldo Batista Gomes o responsável (pároco), dando conti-
nuidade a todo o trabalho já realizado, contando com o apoio das irmãs da 
Congregação Santa Terezinha que chagaram em Manaus há um ano e cinco 
meses em missão, e atuam na evangelização, celebração da palavra, visita às 
�amílias e na �ormação de acordo com a necessidade de cada uma, cumprindo 
a missão de estar em meio ao povo evangelizando e sendo presença de Cristo.



VIDA E FÉ

TEXTO E FOTOS: ÉRICO PENA

Nascido em São Paulo, no dia 8 de maio de 1926, Dom Walter Ivan de 
Azevedo hoje possui 93 anos, destes 66 anos são dedicados a vida de 
missionário salesiano, seja como padre ou bispo. Pro�essou os votos em 
janeiro de 1944, e sua ordenação sacerdotal aconteceu em dezembro de 

1953. Trabalhou como conselheiro, catequista e pro�essor em Santa Catarina e 
em São Paulo até 1972. Em 1976 iniciou sua tão sonhada experiência missionária 
no Norte do país, tendo trabalhado primeiramente em Rondônia por três anos e 
depois �oi inspetor da Inspetoria São Domingos Sávio de 1979 a 1985.

Em 1986 trabalhou em Roma no Dicastério das Missões, quando a Santa Sé o 
escolheu como bispo coadjutor da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Ne-
gro, sendo sua ordenação episcopal realizada em 27 de julho com o lema In Novitate 
Spiritus (Um Espírito Renovado). Lá passou 23 anos e, como um dos seus legados para 
seus sucessores, �oi a tradução da gramática e também alguns trechos da bíblia que 
narravam a vida de Jesus, para os indígenas da etnia Yanomami e Ticunas.

“Eu �z a tradução de algumas obras para alguns dialetos indígenas, sobretudo 
Tucano e Yanomami, que são as mais di�undidas, assim também como eu sempre 
�ui muito insistente para que os missionários aprendessem a língua de lá, pelo me-
nos o básico, pois a gente nota que os olhos dos indígenas brilham quando eles 
percebem que nós estamos nos comunicando na língua deles”, explicou.

Mesmo deixando este legado para os próximos missionários, Dom Walter tem 
a humildade de reconhecer que o seu trabalho �oi apenas uma continuação do que 
�oi realizado pelos seus antecessores, como Dom Pedro Massa, que �ez muito pela 
saúde, sobretudo dos povos indígenas e ribeirinhos; e Dom Miguel Alagna, que deu 
um passo a mais na educação. “Não �z nada a mais dos que os que me precederam 
�zeram lutando pela educação e saúde dos indígenas. Minha experiência no Alto 
Rio Negro me �ez ver que os próprios índios têm que ser autores do próprio progres-
so, por isso procurei orientá-los nessa missão, ajudando a compreender o valor que 
eles têm para que a cultura deles seja prezada e desenvolvida”, comentou. 

Assim que deixou o Alto Rio Negro, atuou durante 10 anos cuidando das vo-
cações como membro do Centro Salesiano de Formação (CESAF), sendo con�essor 
e pro�essor de Missiologia para os seminaristas. “Missiologia é a ciência de en-
tender e cuidar das missões, no sentido de saber se adaptar à cultura dos povos, 
de modo a não so�rer um choque cultural, ao mesmo tempo em que visa prezar 
e desenvolver os métodos e tradições de cada cultura, seja com os indígenas da 
Amazônia ou com os povos primitivos da Á�rica”, explicou Dom Walter.

Atualmente reside na Inspetoria Salesiana, situada nas dependências do Santuário São 
José, onde o contato com os outros padres mais novos continua sendo de amigo e conselhei-
ro. “Como os salesianos cuidam sempre da juventude, também como bispo continuamos 
com nosso carisma não só com os padres novos, mas também com os jovens procurado se 
adequar às mudanças que eles mesmo promovem na sociedade”, disse.

E por �alar em salesianos mais novos, uma das grandes alegrias de Dom Wal-
ter �oi ver mais um padre salesiano se tornando bispo e vindo trabalhar também 
em nossa região, como �oi o caso de Dom Edimilson Tadeu Canavarros, que �oi 
ordenado bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus em dezembro de 2016. “Cer-
tamente a ordenação de Dom Tadeu, nos deixou muito contentes, até porque ele 
�oi o último bispo salesiano a ser enviado para a Amazônia e tem contribuído 
bastante para o progresso da Arquidiocese desde quando chegou”, disse.

Mesmo limitado �sicamente, com problemas de visão e audição, em virtude 
da idade que também a�eta a memória, Dom Walter continua �rme e �orte au-
xiliando nas celebrações e cuidando da vida espiritual dos �éis no atendimento 
das con�ssões todo �m de tarde. “Com mais de 90 anos não dá para �azer muita 
coisa, mas todo dia eu atendo o povo”, disse o bispo com um sorriso no rosto. 

Dom Walter Ivan de Azevedo
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stamos no mês de outubro. Este mês é reconhecido como o Mês Missionário. 
E neste ano vamos vivenciar como “Mês Missionário Extraordinário” convoca-
do pelo Papa Francisco para comemorar o centenário da promulgação da Carta 
Apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV (30 de novembro de 1919). Somos 
motivados a nos inserir na temática deste mês missionário: “Batizados e envia-
dos. A Igreja de Cristo em missão no mundo”. A celebração deste mês irá ajudar-
-nos, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de 
�é a Jesus Cristo, �é recebida como dom gratuito no Batismo. “A missão é uma 
paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo seu povo” (EG, n.268). Re-
cebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente o partilhamos (c� Mt 10,8), 
sem excluir ninguém. “Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem 
ao conhecimento da verdade e �aça a experiência de sua misericórdia por meio 
da Igreja, sacramento universal da salvação” (Papa Francisco). Assim sendo a 
Igreja está em missão no mundo.

Nós somos esta Igreja Missionária. Somos a Igreja Metropolitana de Manaus 
– inserida nas mais diversas realidades existenciais sociais, política e religiosa 
no mundo urbano, nas peri�erias (também nas peri�erias existenciais), com os 
ribeirinhos e no interior. O Plano de Evangelização 2019 – 2022, �ruto da Déci-
ma Assembleia Pastoral Arquidiocesana, nos interpela para que “sejamos sal da 
terra e luz do mundo” (c�. Mt 5,13-14). Sede pessoas de Deus, que anuncia Deus 
(c� Carta ap. Maximum illud): esse mandato toca-nos de perto. Na igreja não há 
espaço para ação não missionária, pois a igreja toda ela é missionária, não existe 
uma ação que não seja missionária. Nós somos missionários e contamos com 
muitas pessoas que assumem esta responsabilidade sinodal através das pasto-
rais, dos serviços e movimentos eclesiais que atendem as demandas evangeli-
zadoras em nosso meio. Evangelizar em um modo simples de dizer é o cuidado 
que temos com a vida integral de cada pessoa em seu meio de convivência. A 
motivação é religiosa, mas o mandato é divino: devemos cuidar da casa comum 
(c� Laudato si, do Papa Francisco). Quem ama, põe-se em movimento, sente-se 
impelido para �ora de si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações 
que geram vida. Para o amor a Deus, ninguém é inútil, nem insigni�cante. Cada 
um de nós é uma missão no mundo, porque é �ruto do amor de Deus. 

Esta igreja em saída nos congrega, nos mais diversos campos pastorais. So-
mos muitos. “Batizados e Enviados”. A Igreja particular de Manaus se orgulha 
pelo assumir de tantas pessoas advindas das mais diversas realidades do enga-
jamento eclesial e agradece de coração pela dedicação missionária deste amado 
povo de Deus. Somos �lhos desta terra amazonense e também vindos de outras 
localidades do país e de outras partes do mundo. Somos uma igreja missionária 
que acolhe missionários e também em sua pobreza envia missionários. Temos 
�lhos desta abençoada Arquidiocese atuando como leigos, religiosos e sacer-
dotes em outros recantos do país e além-�ronteiras (atuando em outros países).

ARQUIDIOCESE DE MANAUS

E

Uma Igreja Missionária
PE. EVANIR ROSA COORDENADOR ECLESIÁSTICO DO COMIDI



Uma Igreja Missionária
É bom lembrar o que Dom Sergio nos diz na apresentação do Plano de 

Evangelização 2019 – 2022 para o nosso assumir missionário a qual o plano nos 
“o�erece um norte para a nossa ação missionária, que para ser autêntica deve ser 
sempre �eita em comunhão a�etiva e e�etiva com a Igreja... Qualquer realidade 
eclesial da Arquidiocese se quiser permanecer em comunhão, deve con�rontar a 
sua vida e missão com plano de evangelização. Que sejamos sucessores dignos 
de nossos antepassados, que nos legaram uma Igreja tão vibrante e comprome-
tida com o Evangelho. Na nossa �raqueza queremos dar tudo pelo Reino, que 
já está entre nós”.  Queremos ser uma Igreja que caminha e que escuta, que se 
edi�ca e dê testemunho no dinamismo eclesial �ormando verdadeiras comuni-
dades, em que seus agentes saem ao encontro das realidades existenciais. Isto é 
missão. Somos missionários por natureza eclesial.

E sendo assim, somos motivados a reavivar a consciência batismal em re-
lação à missão da Igreja. O Papa Francisco escolheu este mês de outubro para 
celebrarmos o Mês Missionário Extraordinário para despertar mais a nossa cons-
ciência da missio ad gentes e retomar com novo impulso a trans�ormação mis-
sionária da vida e da pastoral a qual está em sintonia com a solicitude do Papa 
Bento XV em Maximum Illud e a vitalidade missionária expressada pelo Papa 
Francisco na Evangelii Gaudium: “A ação missionária como paradigma de toda 
a obra da Igreja” (c� EG, n. 15). Trata-se de “por a missão de Jesus no coração da 
Igreja, trans�ormando-a em critérios para medir a e�cácia de suas estruturas, os 
resultados de seu trabalho, a �ecundidade de seus ministros e agentes e a alegria 
que eles são capazes de suscitar. Porque sem alegria não se atrai ninguém”. 

A coincidência provincial do Mês Missionário Extraordinário nos leva a vislumbrar 
novos horizontes com a celebração concomitante neste mês de outubro ao Sínodo 
Especial sobre a Igreja na Amazônia. E esperamos deste Sínodo para a Amazônia um 
renovado Pentecostes que abra as portas da Igreja, a �m de que nenhuma cultura per-
maneça �echada em si mesma e nenhum povo �que isolado, mas se abra à comunhão 
universal da �é, nos diz o Papa Francisco. A Páscoa de Jesus rompe os limites estreitos 
de mundos, religiões e culturas, e nos chama a crescer no respeito pela dignidade de 
cada pessoa, rumo a uma conversão cada vez mais plena à Verdade do Senhor Ressus-
citado, que dá a verdadeira vida para todos. Que Nossa Senhora de Nazaré a grande 
missionária de Jesus interceda pela nossa missão para que possamos nos renovar no 
serviço missionário. Fica registrado nestas poucas palavras o nosso especial agrade-
cimento a todos os que participam, em virtude do seu Batismo, na missão da Igreja. 

* A Carta Apostólica Maximum illud está disponível no site do Vaticado, poden-
do ser acessada nesse endereço: https://w2.vatican.va/content/benedict-xv/pt/
apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html 
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O F E R E C E M O S
Q U A L I D A D E  .  V A R I E D A D E  .  P R E Ç O  B A I X O

V E N D A S  N O  A T A C A D O  E  V A R E J O

´

Todo Sínodo tem três momentos dentro de seu processo, a etapa pré-
-sinodal, a assembleia sinodal e o pós-Sínodo. No Sínodo para a Ama-
zônia, o primeiro momento, onde participaram o�cialmente 87.000 
pessoas, começou no início de 2018 com o encontro do Papa Francisco 

com os povos originários, em Puerto Maldonado, Peru. Foi um tempo de es-
cuta, recolhendo os clamores dos povos da Amazônia e da Mãe Terra, vítimas 
de um sistema predatório que destrói a vida.

A assembleia sinodal, que pode ser chamado de segundo momento, vai 
reunir no Vaticano, de 6 a 27 de outubro, os bispos da Pan-Amazônia, chama-

dos a ser voz daqueles que clamam por justiça na Pan-Amazônia, junto 
com outros convidados de di�erentes regiões do Planeta, os audito-

res e auditoras, vários da nossa Arquidiocese de Manaus, e os 
peritos e peritas, que em alguns casos também têm rela-

ção com a Arquidiocese. Vai ser um momento para 
re�etir juntos e, com a aprovação dos padres 

sinodais, o�erecer propostas ao Papa Fran-
cisco, que em base disso escreverá a 

exortação pós-sinodal.

ASSEMBLEIA SINODAL

UM PONTO 
DE CHEGADA 
E de partida
PE. LUÍS MODINO

O conteúdo dessa exortação vai ser �undamental para o �uturo da Igre-
ja, dos povos da Amazônia e do Planeta, pois nela devem aparecer os novos 
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral que o Sínodo para a 
Amazônia tem como objetivo. A etapa pós-sinodal vai ser momento para não 
deixar apagar o �ogo do Espírito, para comprometer o nosso agir e �azer rea-
lidade tudo o que os povos têm mani�estado na escuta sinodal e tudo aquilo 
que deve ser discutido na assembleia sinodal. 

Poderíamos dizer que o Sínodo para a Amazônia tem conseguido que os 
habitantes da Amazônia deixem de ser invisibilizados para a sociedade e, in-
clusive para a Igreja universal, pois esses povos passaram a ocupar o coração 
do Papa Francisco. As palavras de uma indígena colombiana no encontro de 
preparação da assembleia sinodal mostram isso: “os políticos não têm tempo 
para nos escutar, os empresários ainda menos, mas o Papa Francisco sempre 
tem tempo para nos escutar com boa vontade e atenção”.

Um Papa que escuta os pobres, o que provoca reações contrárias dentro e 
�ora da Igreja, críticas de quem está mais preocupado pelo conteúdo da �é do que 
pelas pessoas que desejam viver um encontro pessoal e comunitário com Cristo. 
Críticas daqueles que são artí�ces de um capitalismo que mata, que escraviza as 
pessoas e saqueia os recursos naturais em bene�ício de um pequeno grupo.

Que este mês de outubro nos coloque em atitude sinodal, de caminhar 
juntos, de ser uma Igreja que escuta, que vive o discernimento para descobrir 
a voz de Deus que continua se �azendo presente na história, nos �alando e 
mostrando o caminho para �azer realidade seu Reino, para construir um mun-
do melhor para todos e todas. 

“OS POLÍTICOS NÃO TÊM 
TEMPO PARA NOS ESCUTAR, 
OS EMPRESÁRIOS AINDA 
MENOS, MAS O PAPA 
FRANCISCO SEMPRE TEM 
TEMPO PARA NOS ESCUTAR 
COM BOA VONTADE E 
ATENÇÃO”.



Outubro Rosa na SENSUMED 

Oncologia destaca
histórias de superação e 
inspiração de vida

LENISE IPIRANGA

O mês é Outubro Rosa. O mês de mo-
bilização mundial de conscientização para o 
controle do câncer de mama. No Amazonas, 
a clínica SENSUMED Oncologia se integra 
ao movimento com programação semanal 
sobre o tema e envolvimento de toda sua 
equipe transdisciplinar para compartilhar in-
�ormações com a população sobre detecção 
precoce, exames de rastreio, avanços tecno-
lógicos, alimentação preventiva e di�erencia-
da durante o tratamento, hábitos saudáveis 
de vida e, especialmente, destacar histórias 
de superação e de inspiração para pacientes 
que estão lutando contra a doença. 

O�cina de nutrição; Yoga; Fisiotera-
pia; rodas de conversa com oncologistas, 
mastologistas e rádio-oncologistas; ativi-
dades lúdicas, depoimentos de mulheres 
guerreiras do grupo Curaterapia, as quais 
realizaram o tratamento há um ano, e per-
manecem unidas contra o câncer, constam 
na programação da SENSUMED Oncologia 
para as pacientes em tratamento de câncer 
de mama. Além da disponibilidade de seus 
especialistas em realizar palestras e entre-
vistas para esclarecer a população.

A estimativa do Instituto Nacional 
de Câncer José de Alencar Gomes da Silva 
(INCA) para o Brasil, são 59.700 casos novos 
de câncer de mama, para o ano de 2019. 
E sem considerar os tumores de pele não 
melanoma, o câncer de mama é o primeiro 
mais �requente nas mulheres de todas Re-
giões do país, exceto na Região Norte, onde 
é o segundo tumor mais incidente, �cando 
o câncer de colo de útero em primeiro lugar, 
sendo esse 100% previnível.

SENSUMED
MISSÃO

MATHEUS MARQUES DA COSTA

Em 22 de outubro de 2017, Dia Mundial das 
Missões, o Papa Francisco anunciava para 
toda a Igreja sua intenção de proclamar 
um Mês Missionário Extraordinário (MME) 

em outubro de 2019, tendo o tema “Batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo” 
para reavivar a consciência batismal do Povo de 
Deus em relação à missão da Igreja. O principal 
objetivo deste MME é despertar a consciência 
da missio ad gentes e retomar com novo impulso 
a transformação missionária da vida e da 
pastoral. Tudo em consonância com a solicitude 
pastoral da Encíclica Maximum Illud (Bento XV, 
1919) e a vitalidade missionária da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (Francisco, 2013).

A missionariedade é um impulso de den-
tro para �ora de um amor que não se contém 
e transborda em gestos concretos. Jesus 
mesmo é missionário do Pai que faz no�
vos missionários, sujeitos do processo 
evangelizador, continuadores da sua missão 
na Terra. E a presença do Espírito santi�ca os 
evangelizados, que são batizados, con�rmados 
pela imposição das mãos e passam a �ormar 
comunidade (c�. At 10, 44-48). Assim, a missão 
é obra de uma comunidade: a Trindade.

Batizados e enviados
Em sua execução, ela também não é obra 

de indivíduos isolados que anunciam o que mais 
lhes convêm, mas também depende de uma co-
munidade que é a Igreja. Logo, quem evangeliza, 
não o �az em nome de si mesmo, mas em nome 
da Igreja. A missão é tare�a eclesial, que brota do 
amor �rontal de Deus. A Igreja, então, é expressão 
de um povo batizado e enviado, isto é, um povo 
constituído para a Missão. Igreja e Missão são 
inseparáveis.

Diz o Papa Francisco que espera sensibiliza-
ção das Igrejas Particulares para que o MME se 
torne ocasião de graça intensa e �ecunda para 
“promover iniciativas e intensi�car de modo 
particular a oração, o anúncio do Evangelho, a 
re�exão bíblica e teológica sobre a missão, as 
obras de caridade cristã e as ações concretas de 
colaboração e solidariedade entre as Igrejas, de 
modo que se desperte e jamais nos seja roubado 
o entusiasmo missionário” (Guia MME, p. 17).

Em virtude disso, a Igreja de Manaus, através 
do COMIDI e em sintonia com o Sínodo para a 
Amazônia, propõe um conjunto de atividades para 
assumir a convocação do Papa de vivenciar com 
intensidade o Mês Missionário Extraordiná�
rio. Todas as in�ormações podem ser acessadas 
através do site manausmme.wixsite.com/2019.

Que o MME nos anime cada vez mais a as-
sumir com entusiasmo o estado permanente 
de missão. A Virgem Maria, primeira missio-
nária e Senhora da Amazônia, nos acompanhe. 

a Igreja de Cristo em missão no mundo

QUEM EVANGELIZA, 
NÃO O FAZ EM NOME 

DE SI MESMO, MAS 
EM NOME DA IGREJA



Bichehe A�onso Amane nasceu em Montepuez, Moçambique, 
no sul da Á�rica, no dia 6 de junho de 1972. Foi ordenado no 
dia 10 de agosto de 2008, como sacerdote da congregação 
Missionários da Consolata, em sua cidade de origem, na 
Missão de São José, atual Santuário Mariano Nossa Senhora 
de Fátima. Em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do 
Sol, por quase sete anos �ez uma experiência missionária. 
Em outubro de 2015 veio para Manaus e exerceu a �unção de 
pároco na Paróquia Santa Luzia (Setor Maria Mãe da Igreja). 
Desde o dia 15 de dezembro de 2017 atua como pároco na 
Área Missionária São Francisco das Chagas, empenhando-se 
no serviço de evangelização nas comunidades, pastorais, 
movimentos e serviços.

SECRETARIA E ÁREA MISSIONÁRIA

Secretária: Ilma Frota – Fone: (92) 3030-4017 
E-mail: areasao�ranciscodaschagas@gmail.com
Expediente: de segunda a sexta-�eira, das 13h às 18h
e aos sábados, das 8h às 12h

Comunidades Eclesiais

1. Comunidade Divino Espírito Santo
Rua 31, Quadra 139, n° 1, Amazonino Mendes/Novo Aleixo 
Missa aos sábados, às 18h

2. Comunidade Frei Galvão
Rua Francisco Galvão, nº 13, Amazonino Mendes 
Missa aos domingos, às 9h
Festa do Padroeiro: 22 de outubro

3. Comunidade Jesus Bom Pastor
Rua Judá, nº 52, Nossa Senhora de Fátima II
Missa aos sábados, às 20h
Festa do Padroeiro: 11 de maio

4. Comunidade Jesus Cristo Libertador
Rua 1, Quadra 184, nº 214, Amazonino Mendes 
Missa aos sábados, às 19h30
Festa do Padroeiro: 6 de agosto

5. Comunidade Menino Jesus
Rua Bem-te-vi, nº 644, Nossa Senhora de Fátima II
Missa aos domingos, às 9h
Festa do Padroeiro: 2 de �evereiro

6. Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Rua Jericó, nº 2, Nossa Senhora de Fátima
Missa aos domingos, às 17h30
Festa da Padroeira: 13 de maio

7. Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Rua 4, nº 2.665, Conjunto Vila Nova, Cidade Nova V
Missa aos domingos, às 7h
Festa da Padroeira: 27 de junho

8. Comunidade Santo Expedito
Rua Flamingos, s/n, Gustavo Nascimento 
Missa aos domingos, às 19h30
Festa do Padroeiro: 19 de abril

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

Sobre o Pároco

A cruz de Cristo 
enraizada no 
meio de nós

Até novembro de 2014, existia na Arqui-
diocese de Manaus, a Área Missionária 
São Francisco de Assis, �ormada por 16 
comunidades localizadas nos bairros 

Amazonino Mendes, Nossa Senhora de Fátima 
e Cidade Nova. Como o serviço era intenso, a 
área de abrangência era imensa e os missioná-
rios tão poucos, a equipe coordenadora conver-
sou sobre a situação com Dom Sergio Castriani, 
arcebispo de Manaus, em busca de uma orien-
tação, durante uma reunião do conselho pasto-
ral da área. Após estudos, viu-se que a melhor 
opção era dividir a área com o intuito de me-
lhorar o serviço eclesial junto às comunidades. 
Em consenso, as comunidades �oram divididas 
da seguinte �orma. 

As comunidades Bom Jesus, Nossa Senhora 
Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Santo 
Antônio de Borba, São Francisco Xavier, Santa 
Luzia, São Francisco de Assis e São Sebastião 
passaram a �azer parte da Área Missionária São 
Pedro Apóstolo. As comunidades Divino Espírito 
Santo, Frei Galvão, Jesus Bom Pastor, Jesus Cristo 
Libertador, Menino Jesus, Nossa Senhora de Fá-
tima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e San-
to Expedito passaram a compor a Área Missio-
nária São Francisco das Chagas. Ambas as áreas, 
�azem parte do Setor Pe. Pedro Vignola, Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida.

No dia 8 de �evereiro de 2015, houve a ho-
mologação o�cial da Área Missionária São Fran-
cisco das Chagas e a posse do primeiro pároco, 

Pe. Ste�ano Moino, vindo da Diocese de Treviso, 
Itália, que exerceu a �unção até o dia 5 de se-
tembro de 2016. Depois, o Pe. Carlos Eduardo 
Castro dos Santos, diocesano de Manaus, assu-
miu como administrador paroquial até o dia 15 
de dezembro de 2017, mesmo dia em que o Pe. 
Bichehe A�onso Amane, da congregação Missio-
nárias da Consolata, assumiu como pároco. 

O padroeiro da Área é �estejado no dia 17 
de setembro. As Irmãs Missionárias da Conso-
lata também atuam no local há vários anos, 
acompanhando e orientando as comunida-
des. O Conselho Pastoral da Área Missionária 
(CPAM) é �ormado pelo padre, o coordenador 
pastoral, o coordenador administrativo, o te-
soureiro, o coordenador do dízimo, os coorde-
nadores das oito comunidades, os coordena-
dores das pastorais e as irmãs.

Atualmente, várias pastorais, movimen-
tos e serviços desenvolvem suas atividades na 
Área, entre elas: Catequese, Liturgia, Pastoral 
do Batismo, Pastoral da Criança, Pastoral da 
Comunicação, Pastoral dos Coroinhas, Pasto-
ral do Dízimo, Pastoral Familiar, Pastoral da 
Juventude, Pastoral da Solidariedade, Terço 
dos Homens e Ministros Extraordinários da 
Sagrada Comunhão e da Palavra. A cada en-
contro e nas diversas atividades realizadas, 
seus agentes pastorais buscam, assim como 
seu padroeiro, seguir as pegadas de Cristo, 
levar sua cruz enraizada em seus corações, 
procurando �azer Deus o Senhor de suas vidas. 

TEXTO ADRIANA RIBEIRO – PASTORAL DA COMUNICAÇÃO ARQUIDIOCESANA 
FOTOS ARQUIVO DA A. M. SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS
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ANA PAULA LOURENÇO

Com o objetivo de criar um espaço para que 
os alunos indígenas vivenciem um pouco 
de sua cultura e costumes, �oi instalado 
há 4 anos o Núcleo de Estudos, Acompa-

nhamento e Pesquisas Indígenas (Neapi), nas 
dependências da Unidade Leste da Faculdade 
Salesiana Dom Bosco. O espaço �oi preparado e é 
coordenado pelo pro�essor doutor João Rivelino 
Rezende Barreto, indígena, da etnia Tukano do 
Alto Rio Negro, �lho de pajé (xamã), e seu nome 
em Tukano é Iupuri, que signi�ca guardião das 
portas do universo.  

O pro�essor é docente da Faculdade Dom 
Bosco e estava em Florianópolis, concluindo seu 
doutorado em Antropologia Social pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), quando 
surgiu a proposta deste espaço, contando com o 
apoio da direção e do inspetor salesiano da época, 
o padre Francisco Alves. O pro�essor Rivelino �cou 
encarregado de escrever um projeto a respeito do 
espaço e depois houve uns ajustes com a ajuda do 
padre Justino Rezende, que também é indígena. 

“Inicialmente a proposta de criar um espaço 
de convivência para os acadêmicos indígenas que 
cursam Filoso�a, Pedagogia, Ciências Contábeis e 
Administração, entre outros. Um local para que os 

indígenas pudessem se reunir, �alar a própria lín-
gua, compartilhar uma comida típica, tocar uma 
música com as �autas, dançar, vivenciar um pou-
co de sua cultura, mesmo longe de casa. Vindos do 
interior sentiam necessidade de sanar um pouco 
da saudade que tem de sua base, de sua cultura, 
de sua língua”, explicou Rivelino.  

Pela �alta de tempo dos alunos indígenas 
que estão em preparação sacerdotal, os encon-
tros passaram a ser muito rápidos, nos intervalos 
das aulas, cerca de 15 minutos, mas o espaço não 
é restrito a eles e �ca aberto para outras pessoas 
que desejam visitar e conhecer a cultura. Segun-
do pro�. Rivelino, o projeto ganhou um rumo 
maior, pois chamou mais atenção dos acadêmi-
cos não indígenas e o local também passou a ser 
espaço para estudos da disciplina de Educação 
Escolar Indígena, do curso de Pedagogia. “Nós 
costumamos envolver muito os alunos acadê-
micos de pedagogia, mostrando um pouco as 
culturas indígenas, não só na �orma de pinturas, 
da parte estética, mas também mostrando como 
�unciona o pensamento indígenas, como eles 
vivem, trabalham, estudam. Nós dialogamos 
muito durante as atividades e os alunos também 
participam com pesquisas”, destacou Rivelino. 

O lugar apresenta um pouco do pensamento 
indígena, promovendo um diálogo entre religião 
e cultura. As imagens ilustradas na parede estão 
ali por um signi�cado. Ao entrar, na parede ao 
�undo, se observa uma pintura de Dom Bosco em 
diálogo com um especialista indígena, em um 
cenário indígena, representando a presença dos 
salesianos na Amazônia e que tanto a igreja cató-
lica como outras religiões devem andar junto com 
a cultura indígena, e dialogar para compreender 
que cada indígena tem sua religiosidade e suas 
crenças. Cada imagem e objetos ali colocados tem 
um signi�cado, uma história, que ainda será do-
cumentada e publicadas em artigos. É um pouco 
do resultado dos estudos que compõem a tese de 
doutorado do pro�essor Rivelino. 

Outra pintura que tem destaque é uma árvo-
re que mostra como é �eita a escolha do nome do 
índio, respeitando uma hierarquia e simbolismo. Há 
um quadro que mostra a compreensão da cosmo-
logia, outro que orienta a estruturação da hierar-
quia tukana, etnia, �amília nuclear etc... Também 
há uma pintura que coloca uma revelação da vida, 
uma concepção da natureza, de uma vida di�eren-
ciada, e de que os humanos não são os únicos com 
vida, por isso valorizam tanto a �oresta e os rios.

CULTURA

DIÁLOGO CULTURAL
“O conhecimento indígena, hoje, está pron-

to para dialogar com o conhecimento cientí�co, 
religioso e outras áreas. Aqui pensamos nisso:  
você é tukano, é indígena, é católico, e valoriza a 
sua cultura. Vai para a igreja rezar, mas também 
�az o benzimento, as suas danças, esse é um 
novo modelo de ser indígena. Somos católicos 
ou evangélicos e somos também indígenas e 
carregamos nossa história, cultura, nosso nome 
indígena que passa por um processo de escolha 
e segue uma hierarquia, tem um signi�cado, um 
simbolismo”, explicou o pro�essor. 

O espaço também quer reavivar as raízes in-
dígenas de muitos alunos que não se assumem 
enquanto índios, por vergonha ou medo de se-
rem discriminados, in�elizmente isso acontece. 
“Aqui começam a trazer a sua história de vida 
dizendo que seus pais e avós são indígenas. 
Temos muitos acadêmicos que pertencem a 
uma determinada etnia, porém têm vergonha 
de mani�estar a sua identidade indígena, in�e-
lizmente ainda temos isso aqui na �aculdade”, 
a�rmou Rivelino que é �ormado em Filoso�a, 
mas ingressou na Antropologia, por meio do 
mestrado e doutorado, pensando na sua própria 
cultura. “Quanto mais a gente estuda, mais a 
gente entende a nossa cultura”, destacou.

CULTURA 
INDÍGENA 
É VIVENCIADA EM ESPAÇO 
ACADÊMICO EM MANAUS 
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ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Estamos no mês de outubro e este mês é chamado de mês 
missionário.
TININHA: Ah! Então, é por isso que minha mãe �alou que outubro é o mês rosa. Legal!
FR. FAUSTINO: Não é isso não...
TINICO: Então, por que você �alou que outubro é chamado de mês missionário?
FR. FAUSTINO: Porque é o mês dedicado para nós re�etirmos e rezarmos pelas missões e 
pelas pessoas que trabalham nas missões.
MARIAZINHA: O que signi�ca missões? São várias missas grandes?
ZEZINHO: Eu acho que é isso.
FR. FAUSTINO: Não é nada disso.

Ser missionário e 
missionária para a Paz

Exercício: Desenhe um mapa mundi e peça ajuda do papai e da mamãe (ou 
catequista) para você colocar a Cruz de Jesus com bandeira da Paz em cada continente.

ZEZINHO: O que é, então? Agora eu quero saber.
TINICO: Eu acho que é um tipo de serviço, porque o Fr. Faustino �alou 
antes que é um mês para re�etir e rezar pelas pessoas que trabalham nas 
missões.
TININHA: É isso? Que tipo de trabalho é este?
FR. FAUSTINO: Escutem. Quando �omos batizados, todos nós, através 
da �é de nossos pais e padrinhos, recebemos a missão de �azer com que 
Jesus seja conhecido, amado e adorado acima de tudo e de todos. Por 
isso a missão é um serviço. Mas, é um serviço muito especial porque é 
para Jesus. E cada pessoa que recebe essa missão é um missionário.
MARIAZINHA: Eu não sei se estou trabalhando desse jeito.
FR. FAUSTINO: Cada vez que você escuta a Palavra de Deus e se 
es�orça para colocá-la em prática naquilo que você �az, você está sendo 
missionária...
ZEZINHO: Como assim? Por quê?
FR. FAUSTINO: Porque quando agimos de acordo com os 
ensinamentos de Jesus, estamos contribuindo para que Ele seja 
conhecido e amado. Assim, levamos essa nossa experiência com Jesus 
a todos os lugares em que passamos.
TINICO: Entendi. Mas é só isso.
FR. FAUSTINO:  Não. Não é só isso. Jesus chama algumas pessoas 
para deixarem suas �amílias para levarem os ensinamentos Dele para 
lugares bem distintos e distantes.
TININHA: Como na Argentina, por exemplo?
FR. FAUSTINO: Também...
ZEZINHO: No Japão?
FR. FAUSTINO: Sim. E muito mais.
MARIAZINHA: Onde mais, então?
FR. FAUSTINO: Em todos os continentes.
TINICO: Uau! Então é para levar os ensinamentos de Jesus para o 
mundo inteiro?
FR. FAUSTINO: Sim, Tinico e crianças. Jesus precisa ser conhecido, 
amado e adorado pelo mundo inteiro. Assim reinará a Paz no mundo, 
porque Jesus é a Paz.



Irmã Jane Cardoso 
22 anos de vida missionária com os jovens

Sou de Macapá e �oi lá que vivi minha pri-
meira experiência na Pastoral da Juven-
tude que me abriu o horizonte para uma 
vida de compromisso cristão, de alegria 

por um seguimento ao Mestre mais radical e de 
pensar numa existência que não �osse dedica-
da somente para uma �amília, mas para a �a-
mília universal dos �lhos e �lhas do Pai! Nessa 
reviravolta �oi crucial também o convívio com 
os padres do PIME, missionários italianos de 
idade, alegres e dedicados que serviam à igreja 
da minha diocese.

Assim, ingressei aos 25 anos de idade na 
�amília das Missionárias da Imaculada, o ramo 
�eminino dos padres do Pime. A resposta inicial 
àquela pergunta inquietante era que eu deveria 
doar todo o bem que eu recebia na minha “vida 
boa” àquelas pessoas que não tinham uma vida 
tão “boa” assim... Ao abraçar a vida missionária 
ad gentes, ou seja, o anúncio da Boa Nova a to-
dos os povos, especialmente aos que ainda nun-
ca tinham ouvido �alar de Jesus, deu-se início a 
uma jornada que me levaria a Manaus, ao Piauí, 
a Guiné-Bissau, à Papua Nova Guiné, além de 
outros lugares do Brasil e do mundo. Dessas bo-
nitas “andanças” gostaria de partilhar uma das 
experiências, das muitas que marcaram minha 
vida com os jovens do interior.

Essa experiência �az parte de uma ini-
ciativa assumida juntamente com algumas 
irmãs e padres salesianos, leigos, jovens e 
�ormandos salesianos e os leigos missioná-
rios da nossa congregação. São dois projetos 

missionários anuais que acontecem em dois 
períodos: na semana santa, com visitas, pre-
paração e celebração do tríduo pascal com a 
comunidade e no mês de outubro, realizando 
visitas intensi�cadas às �amílias e celebrações 
missionárias. Juntos e divididos em grupos 
pelas várias comunidades já chegamos até o 
Alto Rio Negro, ao Cacau Pirera, Puraquequara, 
Iranduba e alguns ramais do Rio Preto da Eva. 
Esta bela experiência, no ano de 2017, contou 
com mais 18 jovens vindos de vários estados do 
Brasil através da CNBB para a Páscoa Missioná-
ria em ramais do Rio Preto da Eva e do lago do 
Anveres-Careiro Castanho. 

No ramal do Banco, no Rio Preto, com as 
comunidades de São Francisco e Rainha da Paz, 
preparamos e celebramos um dos mais belos 
tríduos pascais da minha vida: um número 
considerável de jovens se dedicou à encenação 
da última ceia e da via-sacra, auxiliados por um 
jovem ator do grupo vindo pela CNBB. O ramal 
se encontrava em período de plena colheita da 

banana e nas casas era comum encontrar as 
�amílias separando e empilhando os cachos e 
realizávamos os momentos de oração e bênção 
em meio ao seu trabalho, vida e �é de mãos 
dadas! Após a celebração da Vigília Pascal, ini-
ciada na escuridão, comemoramos mais ainda 
a vitória da Vida sobre a morte na comensalida-
de generosa, nos cantos, danças e brincadeiras 
junto com as crianças, jovens e idosos, sem um 
pingo de luz! Brilhava em nós a alegria pascal!!!

Sou grata ao Pai pelas “gotas de oceano” 
que são estas experiências missionárias com 
a juventude, elas me ajudam até hoje a calar 
aquela pergunta inquietante dos inícios... E 
é verdade: de graça recebeis, de graça deveis 
dar! E como bem disse o nosso amado papa 
Francisco: “a vida amadurece à medida que é 
entregue para dar vida aos outros. Isto é, de-
�nitivamente, a missão!” (EG 10). Venha o Teu 
Reino, Senhor!

JUVENTUDE

De todas as inquietações que um coração jovem carrega, eu tinha uma que me martelava 
continuamente: “por que a minha vida não era tão complicada como a vida de outros 
jovens que eu conhecia e convivia?” 



PASTORAL FAMILIAR REALIZA A 8ª 
EDIÇÃO DO FÓRUM DAS FAMÍLIAS NO 
VASCO VASQUES

TEXTO E FOTO  ÉRICO PENA

A Coordenação Arquidiocesana da Pastoral 
Familiar realizou no dia 25 de Agosto, o VIII 
Fórum das Famílias que esse ano teve como 
tema "A Família como vai?" Que já �oi tema da 
campanha da �raternidade de 1994 e lema "Em 
�amília escolhemos a vida para nós e para os 
nossos descendentes (Dt 30,19)". O evento, que 
ocorreu no auditório do Centro de Convenções 

Vasco Vasques, teve aproximadamente 400 
participantes vindos de quase todos os setores 
da Arquidiocese de Manaus que, no decorrer do 
dia, participaram de uma vasta programação 
incluindo palestras, o�cinas, painéis, momentos 
de oração coletiva e de con�raternização, 
encerrando com a missa presidida às 16h 
por Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de 
Manaus, que durante a sua homilia salientou a 
importância do matrimônio como sacramento 
primordial para o seio �amiliar. “A partir do 
momento que vocês assumiram o sim a essa 
proposta de caminhar juntos como um só 
coração, então ambos tem que lutar pela 
salvação do outro e aceitar que passar pela 
porta estreita signi�ca que a vida é �eita de 
escolhas e renúncias, deixando para trás um 
jeito de ser e tendo em mente que tudo na vida 
se conjuga no plural, pois não existe mais o eu e 
sim um casal. Em nossa igreja a �amília sempre 
�oi prioridade e queremos que essa pastoral 
cresça e o segredo para isso é conquistar os 
padres, pois temos um sonho de, em todas as 
comunidades da nossa arquidiocese, haja um 
grupo da pastoral �amiliar”, comentou.

FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO ENCERRAM COM 
PROCISSÃO, MISSA E ARRAIAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Esse ano, os �estejos de São Raimundo 
tiveram como tema: Semeando Justiça e Paz na 
Amazônia, solo sagrado! e o lema �oi: O �ruto da 
Justiça será a Paz. A obra da Justiça proporcionará 
segurança e tranquilidade eternas (Is 32,17). 
Sendo uma das �estas mais tradicionais de 
Manaus, não é de se admirar que o encerramento 
dos �estejos do patrono de um dos bairros mais 
conhecidos da cidade, reunisse não apenas 
os moradores locais, mas também os devotos 
vindos de bairros adjacentes e até mesmo 
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G I R O  P A S T O R A L

BISPOS E LIDERANÇAS DA AMAZÔNIA SE REÚNEM 
EM BELÉM PARA PREPARAÇÃO PARA O SÍNODO
TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

Neste mês de outubro, toda a igreja 
católica volta o olhar para o sínodo da 
Amazônia, está programado para acontecer 
6 a 27 em Roma. Serão 22 dias de debates 
acerca do tema ‘Amazônia: novos caminhos 
para a Igreja e para uma ecologia integral’. 
Mas antes de os bispos irem para o sínodo, 
eles se preparam aqui também, no norte do 
país, mas precisamente em Belém do Pará 
onde aconteceu entre os dias 28 e 30 de 
agosto, o Encontro de Bispos da Amazônia 
Brasileira. Organizado pela Comissão Episcopal 
Especial para a Amazônia, com apoio da Rede 
Eclesial Pan-Amazônica/REPAM-Brasil e da 
Con�erência Nacional dos Bispos do Brasil – 
Regional Norte 2.

Estiveram presentes diversos representantes 
da Arquidiocese de Manaus, dentre eles o 
arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani; e os 
bispos auxiliares, Dom José Albuquerque e Dom 
Tadeu Canavarros.

O encontro ocorreu no Centro 
de Espiritualidade Monte Tabor, da 
Arquidiocese de Belém, e �oi realizado 
o Documento de Trabalho do Sínodo, 
bem como partilha das experiências das 
escutas e da caminhada do processo 
sinodal nas dioceses e prelazias da 
Amazônia. O Arcebispo de Belém do 
Pará , Dom Alberto Taveira, a�rma 
que este é um momento de grande 
alegria e muito importante para a 
igreja. Coordenado pelo Cardeal Dom 
Cláudio Hummes, presidente Comissão 

Episcopal Especial para a Amazônia e da 
REPAM, e relator do Sínodo para a Amazônia, o 
encontro contará com a participação de todos 
os bispos titulares e auxiliares das 56 dioceses 
e prelazias da Amazônia Brasileira. Participam, 
também, leigas, leigos e religiosos, lideranças 
dos seis regionais da CNBB que compõem 
a região, para contribuir com as vozes das 
realidades e na interlocução com os bispos.



mais distantes, �azendo uma verdadeira �esta 
da �é e muito participativa do começo ao �m, 
iniciando com procissão pelas principais ruas do 
bairro, seguido da missa campal presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, concelebrada pelo pároco, Pe. Ricardo 
Pontes, pelo Pe. Luiz Miguel, auxiliados pelo 
diácono Francisco Andrade, �nalizando a �esta 
com o arraial realizado na Praça Ismael Benigno, 
trazendo várias atrações incluindo o tradicional 
super bingão com vários prêmios.

PE. MANOEL APARECIDO (NÉO) 
TOMA POSSE COMO NOVO PÁROCO 
DA PARÓQUIA SANTA LUZIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 25 de agosto, a comunidade 
da Paróquia Santa Luzia, localizada na rua 
da igreja, n° 70, bairro Santa Luzia – Região 
Episcopal N. Sra. dos Navegantes, celebrou 
a posse de seu novo pároco, Pe. Manoel 
Aparecido Monteiro, mas conhecido como 
padre Néo. A solenidade �oi presidida pelo 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, 
Dom Tadeu Canavarro, que, durante o rito 
de posse repassou ao novo pároco, alguns 
símbolos para desempenhar sua missão 
na paróquia, como: a palavra de Deus, pois 
o padre deve ser sempre o anunciador do 
Evangelho; a estola sacerdotal, símbolo da 
con�ssão; a chave da igreja e do sacrário, visto 
que ele é o guardião da eucaristia, �onte da 
vida Cristã; e os instrumentos do batismo. 

MIGRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS É TEMA 
DE SEMINÁRIO REALIZADO EM MANAUS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

A Pastoral do Migrante do Regional Norte 
1 da Con�erência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), realizou de 30 de agosto a 1 de setembro, 
no Centro de Treinamento Maromba, o Seminário 
Migração e Políticas Públicas, com o tema “Acolher, 
Proteger, Promover, Integrar e Celebrar. A luta é 
todo dia!”. Estiveram no evento representantes das 

dioceses e prelazias do Regional Norte 1 e Dom 
Mário Antônio, bispo da Diocese de Roraima e 
segundo vice-presidente da CNBB; e Dom Edson 
Damian, bispo de São Gabriel da Cachoeira e 
presidente do Regional Norte 1. 

Na oportunidade, houve a apresentação 
sobre o contexto da migração dentro dos 
estados de Amazonas e Roraima; discussão 
sobre a necessidade de políticas públicas 
migratórias; re�exão a mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial do Migrante 
e do Re�ugiado 2019 que será celebrado 
no dia 29 de setembro de 2019 – “Não se 
trata apenas de migrantes”, onde propõe 
uma globalização da solidariedade e da 
acolhida daqueles que necessitam sair de sua 
cidade, seu país em busca de sobrevivência; 
mapeamento da realidade migratória em cada 
diocese e prelazia dentro do Regional Norte 
1; e propostas para caminhos que ajudem 
a �ortalecer o Serviço Pastoral do Migrante 
em âmbito regional, a partir do que propõe 
a Encíclica Laudato Si, no que consiste em 
valorizar e proteger a vida. 

A coordenadora da Pastoral do Migrante na 
Arquidiocese de Manaus e no Regional Norte 1, 
Rosana Nascimento, a�rmou que o objetivo �oi 
de que, a partir desse seminário, seja possível 
identi�car os serviços existentes em cada diocese 
e prelazia e dar o apoio para que se estruturem 
como Pastoral do Migrante e articular as equipes e 
as ações. “O objetivo é conseguir identi�car através 
das �alas deles sobre o que �azem, para a gente 
�azer esse mapeamento e aí pensar e planejar o 
que nós da CNBB Regional Norte 1 podemos �azer 
para articular com as equipes que estão lá nesses 
locais. Tivemos a presença do Roberto Saraiva, da 
coordenação nacional, para ver o que temos e a 
partir do próximo ano a gente consiga incluir essas 
pequenas ações que acontecem no plano do nosso 
regional. Também conseguimos captar pessoas da 
Arquidiocese de Manaus pois temos o desa�o de 
ampliar a Pastoral do Migrante, �ormando equipes 
nas paróquias. É uma sementinha que estamos 
lançando, esperando bons �rutos”, a�rmou Rosana.

INFORMAÇÕES DOM JOSÉ ALBUQUERQUE  
E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CNBB  
FOTOS DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

A Arquidiocese de Manaus esteve 
presente no IV Nortão dos Presbíteros que 
aconteceu no Centro Arquidiocesano (BR 364, 
km 13), em Porto Velho – RO, de 26 a 30 de 
agosto. O tema do encontro �oi “Vocação e 
discernimento do presbítero: contribuições da 
psicologia” e o lema “Mostrai-me, Senhor, os 
teus caminhos” (Sl 25, 4).

Ao todo �orão 135 participantes, entre 
padres, diáconos e bispos dos Regionais N1, 
N2, N3 e Noroeste. Da Arquidiocese de Manaus 
estiveram presentes Dom José Albuquerque, 
bispo auxiliar, Monsenhor Sabino e mais sete 
presbíteros.

O assessor do encontro, padre Rosimar 
Dias, da Arquidiocese de Cuiabá (MT), tem 
�ormação na área da Psicologia. Ele tem 
abordado a temática proposta tentado, em 
primeiro lugar, despertar os presbíteros para 
que, antes da vocação presbiteral, todos são 
vocacionados para serem cristãos e, antes 
disso ainda, são seres humanos.

“Então, a nossa temática vai no sentido 
de revisitar o nosso sermos humanos e o 
nosso amadurecimento humano-a�etivo, o 
nosso amadurecimento psíquico para que 
possamos deixar-nos moldar pelo Senhor em 
bons discípulos e bons ministros do Senhor, 
para que a graça de Deus possa agir no nosso 
coração. Então, é revisitar a nossa �ormação 
humano-a�etiva como parte integral do nosso 
ministério sacerdotal e para bem responder 
ao nosso chamado que o Senhor nos �az”, 
explicou padre Rosimar.

PADRES E BISPO DA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
PARTICIPAM DE IV NORTÃO 
DOS PRESBÍTEROS EM PORTO 
VELHO
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PASTORAL DA PESSOA IDOSA (PPI) 
REALIZA FORMAÇÃO PARA LÍDERES 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Nos dias 13 e 14 de setembro, a Pastoral 
da Pessoa Idosa (PPI), organizou o encontro de 
�ormadores que �oi realizado no auditório Mãe 
Paula, localizado no Centro de Formação da 
Arquidiocese de Manaus (Ce�am). O encontro 
contou com a presença das assessoras Irmã 
Ketty Folli, coordenadora da PPI do Estado 
do Paraná; Livercina Xavier, Idealizadora e 
coordenadora estadual de projetos da PPI; 
e Margarete Toldo, coordenadora da PPI na 
diocese de São José dos Pinhais - Curitiba, que 
vieram para dar �ormação para as 20 líderes 
que trabalham na PPI de Manaus.

Durante o encontro �oram debatidos 
os objetivos da PPI com o intuído de 

auxiliar, capacitar e traçar um per�l com 
as características que cada agente deve 
ter durante a visita aos idosos com base 
no Manual do Coordenador trazido pelas 
assessoras de Curitiba. O encontro também 
teve momentos de con�raternização, 
dinâmicas e troca de experiências das duas 
realidades (AM e PR) e �nalizou com a oração 
e envio das agentes que �oram ungidas 
com o bálsamo de Nardo, uma espécie de 
óleo aromático per�umado. “Esse é bálsamo 
que Maria Madalena levou em seu vaso de 
alabrastro para ungir o corpo de Jesus na 
manhã da Páscoa e hoje �oi usado aqui para 
que cada líder possa ser um bom per�ume de 
Jesus no meio das pessoas idosas”, disse Ir. 
Ketty.

ATENDENTES E AGENTES DO 
BATISMO RECEBEM ORIENTAÇÕES 
DA CÚRIA ARQUIDIOCESANA SOBRE 
O BATISMO

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Cerca de 60 atendentes, 74 agentes 
da pastoral do Batismo e quatro padres 
estiveram reunidos no auditório do Centro 
Arquidiocesano São José, na manhã do dia 12 
de setembro, para um encontro sobre Batismo 
e Orientações Gerais, abordado pelo Chanceler 
da Cúria Arquidiocesana, Pe. Flavio Gomes.

Foram abordados diversos pontos com 
mais dúvidas, con�orme o direito canônico e 
diretório Pastoral da Arquidiocese de Manaus 
e dadas orientações de como proceder em 
determinadas situações permitidas, sobre os 
padrinhos de batismo, o que é necessário para 
ser padrinho, quais os documentos, idade, o 
papel do padrinho, dentre outros.

Con�orme Pe. Flávio, o batismo não pode 
ser negado, mas os pais e padrinhos precisam 
ter uma caminhada cristã, a �m de ajudar 
a criança a percorrer os caminhos da �é, ser 
cristão e dar testemunho da �é católica. 

E alguns procedimentos e solicitação de 
documentos são importantes para que as 
atendentes possam conduzir o processo de 
inscrição de �orma correta e melhor orientar os 
pais e padrinho.

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

O Seminário de São José realizou no dia 31 
de agosto seu tradicional arraial que acontece 
desde 1990, sempre no último sábado do mês 
de agosto, �azendo uma bonita �esta como 
uma �orma de �nalizar o mês das vocações, 
reunindo as paróquias e áreas missionárias 
da Arquidiocese de Manaus, contando com 
a presença de bispos, padres e leigos que 
participaram em peso, podendo usu�ruir 
de uma agradável noite de reencontros e 
con�raternização cristã. Além do arraial com 
comidas típicas, o público ainda prestigiou 
algumas apresentações musicais, participaram 
de um super bingão e também puderam con�erir 
de perto a Feira Vocacional, que contou com a 
presença de várias congregações religiosas.

O evento começou às 19h, com paroquianos 
chegando a todo instante vindos praticamente 
de todos os setores da Arquidiocese de Manaus. 
Enquanto isso, a equipe de animação de cima 
do palco ia recepcionando as pessoas que 
chegavam sozinhas ou vindo em “caravana” de 
suas paróquias. De acordo com o seminarista 
Antônio Eduardo, coordenador da equipe 
de organização do evento, o planejamento 
começou em maio, após o aniversário de 171 
anos do seminário e ao todo tinham uma média 
de 15 barracas de comidas típicas. “Foi um 
planejamento que durou meses e, como nós 
somos uma casa de �ormação, nós escolhemos 
como tema ‘Cada comunidade uma vocação’, 
para dar relevância a parte vocacional que o 
Sínodo vai abordar. 

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ PROMOVE FESTA E CONFRATERNIZAÇÃO 
ENTRE AS COMUNIDADES CATÓLICAS DE MANAUS



ARQUIDIOCESE DE MANAUS É 
REPRESENTADA NO 4º CONGRESSO 
VOCACIONAL DO BRASIL, OCORRIDO 
EM APARECIDA-SP

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO   
FOTO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

Sob o tema “Vocação e Discernimento”, 
aconteceu no Santuário de Aparecida, em São 
Paulo, de 6 a 8 de setembro, o 4º Congresso 
Vocacional do Brasil. O evento �oi proposto 
pela Comissão para os Ministérios Ordenados 
contou com cerca de 700 representantes de 
todo o Brasil, sendo 20 do Regional Norte 1 
(AM/RR) e destes 10 eram da Arquidiocese de 
Manaus.

A Cerimônia de Abertura aconteceu no 
Centro de Eventos Padre Vitor Coelho e contou 
com a presença do presidente da CNBB, Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo; do arcebispo 
de Aparecida, Dom Orlando Brandes; do 
presidente da Comissão para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada, Dom João 
Francisco Salm, e do bispo auxiliar de Manaus, 
Dom José Albuquerque de Araújo; além do 
coordenador nacional da Pastoral Vocacional, 
padre Elias Silva; e da presidente da 
Con�erência Nacional dos Religiosos do Brasil, 
irmã Maria Inês.

Com a re�exão e o estudo do tema 
“Vocação e Discernimento”, o 4º Congresso 
Vocacional do Brasil re�etiu sobre a 
necessidade da oração em prol das vocações e 
acima de tudo expandir a temática para todos 
os âmbitos eclesiais e sociais. Participaram do 
4º Congresso Vocacional todos os batizados 
e, de uma maneira especial, os bispos, 
sacerdotes, consagrados, religiosos e leigos, 
envolvidos no Serviço de Animação Vocacional 
do Brasil.

LIVRO CONTENDO CRÔNICAS 
DE DOM SERGIO É LANÇADO NA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O livro “Primeiras Crônicas de Dom 
Sergio Eduardo Castriani”, organizado 
pela escritora e membro da Academia 
Amazonense de Letras, Carmen Nóvoa Silva, 
reunido as crônicas escritas pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus nos anos de 2013 
e 2014, publicadas no Jornal Em Tempo, teve 
sua noite de lançamento em dois momentos, 
a primeira aconteceu no dia 12 de setembro 
na Catedral Metropolitana de Manaus, onde 
�oi realizada uma celebração presidida pelo 
próprio homenageado, concelebrada pelo 
bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros e pelo 
Arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir 
Silva, contando com a presença também 
de vários presbíteros da Arquidiocese de 
Manaus.

A segunda noite de lançamento 
aconteceu no dia 18/9, como parte da 
programação da 47ª Assembleia do Regional 
Norte 1, que �oi realizada entre os dias 16 a 
19 de setembro no Centro de Treinamento 
Maromba, contando com a presença de 
90 participantes, entre bispos, padres, 
religiosos(as) e leigos das nove dioceses/
prelazias dos estados do Amazonas e 
Roraima. 

“Os textos são bem diversi�cados por 
causa da temática di�erenciada que era 
abordada toda semana, são artigos pessoais 
resultado de noites acordado escrevendo de 
madrugada, semana após semana e o povo 
começou a gostar e comentar o texto que o 
arcebispo escreveu. Antes eu era de �alar mais 
e de escrever menos, hoje a minha realidade 
é outra e sou de �alar menos e escrever mais. 
Obrigado a todos”, disse Dom Sergio. 
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NATALÍCIO

Pe. Claudio Trabacchin 1

Pe. Nelson Tafarel 1

Pe. Ronaldo dos Santos Araújo 2

Diác. Irineu dos Santos Pena 3

Pe. Gilberto Nobre dos Santos 4

Pe. Milton Both 14

Pe. Zenildo Lima da Silva 14

Diác. Paulo Sérgio dos S. Oliveira 17

Pe. Celestino Ceretta 20

Diác. Francisco Andrade de Lima 23

Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva 24

Pe. Cairo José Ferreira Gama 27

Diác. Francisco Alves Fernandes 27

Pe. Carmelo Rivera Amézquita 28

Pe. Josimar Ramos Marinho 28

Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira 31

Pe. Fausto Beretta 31

Pe. Luis Al�onso Espinel Vargas 31

ORDENAÇÃO

Mons. José Carlos Sabino de Andrade 10

Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro 12

Diác. José Messias Alencar 12

Pe. Patrick Oliveira Urias 12

Pe. Humberto Vasconcelos de Souza 15

Pe. Eudo Castro do Nascimento 21

Pe. Ricardo Pontes de Oliveira 21

Pe. Erlin Enrique Perez 28

Pe. Marciney de Oliveira Marques 29

Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso 30

Pe. Sebastião Monteiro Maia 31

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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IV JUVENTUDE CATÓLICA EM 
AÇÃO PROMOVE 12H DE MUITA 
ANIMAÇÃO, MÚSICA E ORAÇÃO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 2 mil pessoas 
participaram da IV edição do Juventude 
Católica em Ação (JCA), que aconteceu no dia 
1/9, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, 
das 9 às 21h, tendo como tema: “Juventude 
Missionária: Paradigma da obra da igreja”. A 
abertura começou com a santa missa presidida 
por Dom Tadeu Canavarros, Bispo re�erencial 
do Regional Norte 1 – Setor Juventudes. O 
evento tinha como público alvo não apenas 
os jovens, mas pessoas de todas as idades, 
religiosos e leigos, se �zeram presente para 
prestigiar durante todo o dia a programação, 
contribuindo de alguma maneira seja 
participando da missa, dando testemunho 
de vida e �é, ou �azendo um momento de 
animação.

Entre as atrações que se apresentam 
estiveram: Banda Madrigal Sagrada Família, 
Rangel Pontes; Grupo Artístico Aika; 
Comunidade Sementes do Verbo; Diacono 
Leonardo Lucas (Comunidade Filho Amado); 
Juventude Amicom; Cássio Di Fons; Exorte 
MC’s, Jotabê (que �ez o lançamento do seu 
CD – Nova Geração) e Ministério de Dança 
Jasmin, que se apresentou junto com a 

atração nacional Cosme, cantor e pregador 
que participou pela segunda vez do JCA. O 
evento encerrou com a apresentação atração 
mais aguardada desta edição, a Banda Rosa de 
Saron, com a sua nova �ormação e cantando os 
maiores sucessos ao longo de mais de 30 anos 
de estrada.

25ª EDIÇÃO DO GRITO DOS 
EXCLUÍDOS REALIZA A ROMARIA DAS 
ÁGUAS NA TRAVESSIA DA PONTE RIO 
NEGRO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O 5 de setembro, dia da Amazônia, �oi 
a data escolhida para a realização da 25ª 
Edição do Grito dos Excluídos, um evento 
organizado pela Con�erência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), em parceria com a 
Arquidiocese de Manaus, Cáritas, Pastorais 
Sociais, contando com a participação do 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani; do Bispo Auxiliar, Dom 
Tadeu Canavarros, além das paróquias, 
áreas missionárias, congregações religiosas, 
seminaristas, leigos, movimentos sociais, 
estudantis, indígenas, entre outros. Esse ano 
o evento trouxe como tema: Vida em primeiro 
lugar e o lema: “Este sistema não vale! 
Lutamos por Justiça, Direitos e Liberdade!”. 

A concentração aconteceu às 16h 
na Rotatória do Cacau Pirêra, situada 
aproximadamente 1km após a Ponte Rio 
Negro, onde de lá, aproximadamente 3 
mil pessoas realizaram uma verdadeira 
Romaria das Águas, �azendo a travessia da 
ponte Rio Negro até o outro lado. Durante a 
caminhada �oram realizadas re�exões sobre: 
a situação dos Povos Indígenas, Sínodo para 
Amazônia, Porto das Lajes, aumento no 
índice de suicídios, queimadas na Amazônia 
e mercantilização da água. De acordo com o 
Pe. Alcimar Araújo, vice-presidente da Cáritas 

de Manaus, a data escolhida, além de ser um 
�eriado estadual, �oi em virtude de ser o dia 
da Amazônia e o Grito está em Sintonia com o 
Sínodo da Amazônia.

Todo o percurso �oi realizado calmamente, 
sempre com o apoio e a presença da Polícia 
Militar, Detran e os agentes do Terço dos 
Homens que íam ajudando com o trânsito 
durante a caminhada, para que tudo corresse 
da melhor �orma possível e em segurança. 
Equipes providenciaram pontos de distribuição 
de água onde os Romeiros podiam abastecer 
seu copo ou garra�nha e, ás 18h20 chegaram 
no início da Ponte, onde aconteceu uma 
breve parada para lembrar dos mártires que 
morreram em de�esa da Amazônia, nesse 
momento �oram acessas algumas velas e luzes 
dos celulares iluminaram o caminho enquanto 
adentravam lentamente na ponte. Vale 
lembrar que durante todo esse trajeto, Dom 
Sergio Castriani, mesmo com suas limitações, 
se �ez presente caminhando �rme e �orte em 
meio ao povo �azendo o trajeto até o meio 
da Ponte, servindo de exemplo e incentivo 
àqueles que queriam desistir de caminhar. 

Por volta das 19h30 o povo chegou até o 
outro lado, onde novamente se reuniu para 
receber as bênçãos de Pe. Alcimar que, de 
cima do carro de Som agradeceu a presença 
de todos e antes de �nalizar �oi dada a benção 
com a água geladinha do próprio Rio Negro e 
realizada a oração em conjunto do Pai Nosso, 
com todos de mãos dadas em sinal de união.
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ENCONTRO DAS CEB'S ACONTECE EM 
CACAU PIRÊRA 

INFORMAÇÕES E FOTO: PE. CÂNDIDO COCAVELI

Nos dias 14 e 15 de setembro, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEB's), 
da Arquidiocese de Manaus realizaram 
um encontro de �ormação, na Área 
Missionária Nossa Senhora Aparecida 

(AMNSA), no distrito do Cacau Pirêra, 
tendo a Comunidade Sagrada Família, 
localizada no km 5 da Estrada Manoel 
Urbano, que acolheu e recepcionou com 
grande alegria os participantes vindos das 
demais comunidades eclesiais. O ponto alto 
deste encontro �oi a celebração, presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Sergio Castriani, e a caminhada dos 
mártires na histórica vila do Paricatuba, na 
comunidade de Santa Terezinha do Menino 
Jesus. 

Cerca de 50 pessoas participaram deste 
evento, coordenado pela senhora Antônia 
Maria dos Santos Silva, da comunidade de 
Santo Antônio da Área Missionária São Pedro 
Apóstolo, e assessorado pela Ir. Eurides Alves, 
Gerson Priante e Moises Aragão. A temática 
deste encontro tinha como objetivo �azer 
uma análise de conjuntura político-social 
e eclesial; e como não poderia �altar, �oi 
abordada também a temática do sínodo para 
Amazônia que acontecerá no próximo mês 
de outubro, em Roma. Durante a celebração, 

todos se reuniram nas escadarias da ruína 
histórica que, em tempos idos, �oi local de 
�ormação e educação quando da presença 
dos padres �ranceses, da congregação do 
Espírito Santo.
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CIDADANIA

FONTE CNBB 

O pastor da Igreja Evangélica de Con-
�ssão Luterana no Brasil (IECLB) e presi-
dente do Conselho Nacional das Igrejas 
Cristas (CONIC), Inácio Llemke soma-se 
aos bispos católicos no apoio à realização 
do Sínodo para a Pan-Amazônia, de 6 a 27 
de outubro deste ano.

Ele disse considerar muito importan-
te que a Igreja Católica, motivada pelo 
Papa Francisco, tome essa iniciativa. “É 
dever e é compromisso nosso como cris-
tãos entrar em ação em �avor e de�esa da 
Amazônia. Como Conselho Nacional das 
Igrejas Cristãs estamos juntos nesta cami-
nhada da Igreja neste momento”, disse o 
pastor.

Amazônia, na avaliação do pastor 
luterano, contém uma imensa biodiversi-
dade ampla e única no universo colocada 
por Deus no bioma. “Como Igrejas, que 
de�endemos a vida em sua amplitude, 
nos cabe levantar a voz, de�ender e ser so-
lidários com toda a vida, principalmente 
com os povos da �oresta, sua diversidade 
e dos rios”, disse.

Conselho Nacional das 
Igrejas Cristãs manifesta 
apoio à realização do 
Sínodo Amazônico

CNBB

O Conselho Tutelar �oi instituído a partir da 
Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o Estatu-
to da Criança e do Adolescente – ECA, de�-
nido como um órgão encarregado de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e dos 
adolescentes em parceria com o poder municipal. 
Com o objetivo de desjudicializar e agilizar o aten-
dimento prestado a este público especí�co. Cada 
conselho tutelar é composto por cinco conselheiros 
tutelares eleitos pelo povo, esse é um processo de-
mocrático conduzido pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e 
�scalizado pelo Ministério Público. Os conselheiros 
tutelares têm como atribuições encaminhar, orien-
tar, assessorar, promover, incentivar, dentre outras 
previstas no Art. 136 do ECA, junto ao município e 
suas comunidades, ações voltadas à garantia e e�e-
tivação dos direitos in�anto-juvenis.

Isso signi�ca que, é a instituição concebida como 
mais próxima da comunidade, responsável pela 
atuação na promoção, de�esa e controle dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, em nível municipal e 
distrital. Os Conselhos Tutelares são divididos por zona 

O PAPEL DO 
CONSELHO TUTELAR 
NA SOCIEDADE
JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1  ALINE KASSIA LIMA DE OLIVEIRA2

que contemplam vários bairros. Em Manaus, temos nove 
conselhos tutelares distribuídos pela cidade. A escolha de 
seus representantes signi�ca participação comunitária, 
garantida na Constituição Federal de 1988.

A Igreja Católica sempre teve signi�cativa parti-
cipação na luta pela criação e implementação de po-
líticas públicas. Os centros pastorais, que já atuam em 
suas comunidades com projetos voltados para as �a-
mílias, no sentido de garantir e promover a de�esa dos 
direitos in�anto-juvenis, compõem a rede de proteção. 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, com o 
assento no CMDCA, em virtude do quantitativo de 
agentes pastorais e líderes comunitários candidatos 
ao processo seletivo para conselheiro tutelar, promo-
veu no mês de julho de 2019 um curso preparatório 
para a prova do concurso para o cargo de Conselheiro 
Tutelar. Vale ressaltar, que o curso preparatório teve 
no total 60 inscritos, dos quais 53 �oram aprovados 
na prova escrita, totalizando 88% de aprovação. A 
próxima �ase será as eleições, no dia 6 de outubro de 
2019, para o mandato de 4 anos, de 2020 a 2024. 
Sendo assim, solicitamos a participação mais ativa 
da comunidade, para que possamos escolher repre-
sentantes engajados e atuantes na de�esa dos direi-
tos da criança e dos adolescentes. Visto que, temos 
no atual processo eleitoral para Conselheiro Tutelar 
muitos agentes pastorais e líderes comunitários. 

1 Coordenadora do Projeto Resposta à 
Emergência – Atendimento dos Solicitantes de 
Re�úgio e Re�ugiados em Manaus.

2  Assistente Social do Projeto Resposta à 
Emergência – Atendimento dos Solicitantes de 
Re�úgio e Re�ugiados em Manaus.
FONTE: Dados da própria instituição, 2019.

A IGREJA 
CATÓLICA SEMPRE 

TEVE SIGNIFICATIVA 
PARTICIPAÇÃO NA 

LUTA PELA CRIAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 



ASSINE NA PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro — CEP: 69010-210
Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

UM ENCONTRO DIÁRIO COM DEUS NO 
CONFORTO DA SUA CASA. 

Pioneira no Brasil, a 
Liturgia Diária da PAULUS é o 
seu guia especial para rezar, 
celebrar e meditar diariamente 
a Palavra de Deus. 

BRINDE: Assinando ou 
renovando sua assinatura na 
PAULUS Livraria de Manaus, 
você leva uma capa plástica 
para a sua Liturgia Diária 
de presente!Desde 1992 

PRIMEIRA

DO BRASIL

A

Fone: (92) 3234 5345  �ax: (92) 3622 6069

www.mirandacorrea.com.br

BLOCO
ESTRUTURAL
14 X 19 X 29

TELHAS
PORTUGUESAS

TELHAS
ROMANO

Telhas e Blocos Cerâmicos

A MARCA QUE CERTIFICA A
QUALIDADE DA SUA OBRA

LEVEZA, 
CONFORTO E 
FLEXIBILIDADE. 

LIOCEL É UM 
JEANS QUE ESTÁ 
SEMPRE NA 
MODA.

Mondelle Brasil, 
a marca da moda. 

CONFORTO É TUDO, 

LEVEZA É TOP. 

LIOCEL O JEANS 
DO MOMENTO.

PETISCOS para fazer 
NA SUA casa OU NO 
SEU COMÉRCIO,
com a qualidade 
Conde do Pão

Rua Martim Afonso de Souza, 589 � Conj. D. Pedro I
E-mail: comercial@condedopao.com.br
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PALAVRA E DO PÃO
ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL

Pistas de Ações
1. Promover Formação Bíblica, escolas Bíblicas;
2. Valorizar CEFAM/ITEPES;
3. Incentivar a Leitura Orante;
4. Elaborar material especí�co;
5. Implantar Grupos de re�exão Bíblica.

FORMAÇÃO DOS CRISTÃOS BATIZADOS: Prosseguir a 
Implantação do Caminho de INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Pistas de Ações
1. Incluir o processo de animação vocacional: Fortalecer a 
Pastoral Vocacional;
2. Envolver Catequese do ventre materno – Pastoral da Criança;
3. Articular Iniciação Cristã e cultura da paz;
4. Incluir a conversão ecológica integral (Laudato Si').

FORMAÇÃO DOS AGENTES DE EVANGELIZAÇÃO: 
Cuidado e formação permanente do Laicato

Pistas de Ações
1. Cuidar dos membros da comunidade;
2. Formar para vida comunitária – de�nir linhas e diretrizes 
para �ormação do laicato em toda Arquidiocese com 
estratégias para especi�cidade do interior;
3. Articular ITEPES – CEFAM – FSDB – Livrarias Católicas;
4. Formar para o serviço à vida;
5. Incentivar maior engajamento com Pastorais Sociais;
6. Promover a quali�cação contínua de artistas católicos.

FORMAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA: RENOVAÇÃO DAS 
COMUNIDADES

Pistas de Ações
1. Fomentar a Pastoral de Conjunto;
2. Criar novas Paróquias Ribeirinhas;
3. Estimular o caixa comum;
4. Priorizar Pastoral do Dízimo, em vez de eventos de 
captação (bingos, ri�as, vendas...);
5. Incentivar a relação de Paróquias Irmãs;
6. Desenvolver nas comunidades ações pastorais voltadas 
para o serviço à vida;
7. Formar lideranças para o horizonte da rede de comunidades;
8. Continuar estudando Doc. 100 CNBB.

DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTER RELIGIOSO

Pistas de Ações
1. Conhecer o CONIC e documentos sobre ecumenismo;
2. Incentivar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos;
3. Implantar a Comissão para o Diálogo Ecumênico e Inter Religioso;
4. Discutir a temática no processo do IVC;
5. Mapear os atores envolvidos no diálogo;
6. Assumir compromissos comuns na superação da violência.

AÇÃO MISSIONÁRIA
EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS: Considerando as 
novas situações familiares e a questão de gênero; os 
católicos afastados, as mídias e novas comunicações 
e, a evangelização dos condomínios e novos conjuntos 
habitacionais

Pistas de Ações
1. Fortalecer a Pastoral Familiar e Implantá-la em todas as Paróquias 
e Áreas Missionárias, integrando as pastorais e os movimentos, 
redirecionando-a para as novas con�igurações �amiliares;
2. Proporcionar �ormação e esclarecimento sobre a 
questão de gênero, a�etividade e sexualidade, por meio 
de especialistas cristãos católicos (médicos, psicólogos, 
teólogos, assistentes sociais etc.);
3. Incentivar visitas periódicas às �amílias, contando com 
materiais especí�cos;
4. Formar núcleos e grupos de casais para �ormação e 
animação com as �amílias da comunidade;
5. Quali�car agentes especí�cos para a pastoral da escuta.

PRESENÇA MISSIONÁRIA NO INTERIOR E NAS PERIFERIAS

Pistas de Ações
1. Criar �undo missionário arquidiocesano para dinamizar as 
ações missionárias, o�erecendo apoio estrutural e �nanceiro 
às comunidades com di�culdades;
2. Promover equipes missionárias com presbíteros, diáconos, 
religiosos(as), leigos(as) e ministros da palavra para atuar no 
interior e nas peri�erias: 
• Resgatar o projeto “Comunidades Irmãs”;
• Promover a �ormação integral de modo descentralizado por 
meio das várias modalidades (EAD, Modulares, App, etc.) com 
apoio do ITEPES e COMIPAS, principalmente dos ministérios 
dos cristãos leigos e leigas e, do diaconato permanente.
3. Celebrar o Ano Missionário na Arquidiocese de Manaus, 
incentivando a criação dos COMIPAS.

EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE: Considerando a 
Evangelização da Comunidade Acadêmica

Pistas de Ações
1. Fortalecer o Setor Juventude de acordo com o Documento 
85 – CNBB:
• Formar agentes que trabalham com a juventude e 
lideranças juvenis;
• Envolver a juventude nas ações missionárias e nas questões 
sociais e políticas articulando a espiritualidade encarnada;
• Implementar uma cultura e estruturas de 
acompanhamento juvenil e, ao mesmo tempo, acolher e 
o�erecer espaços �ísicos e digitais nas comunidades;
• Construir Plano de ação com eixos comuns para as 
juventudes da Amazônia, como exemplo, um eixo inspirado 
no Sínodo da Juventude; pra trabalhar leitura bíblica a partir 
do chão da Amazônia; jovens evangelizando jovens;
• Criar um aplicativo para a juventude;
• Trabalhar as expressões juvenis a partir das rodas de conversas.
2. Fortalecer da Pastoral Universitária.

CARIDADE
ECOLOGIA INTEGRAL

Pistas de Ações
1. Criar Comissão Arquidiocesana de Ecologia Integral, 
constituída com especialistas de diversas áreas do saber para 
discutir com instâncias políticas e órgãos de direitos as questões 
socioambientais, integrada à Cáritas Arquidiocesana e à Rede 
Eclesial Pan Amazônica, com atuação à luz da Laudato Si'.;
2. Promover a cultura do cuidado por meio de uma pastoral 
da Ecologia Integral através de processos de conscientização 
e educação ambiental, que perpassem nos diversos 
ambientes eclesiais:

• Acompanhar o cuidado com as nascentes (igarapés), 
ampliando os projetos ambientais existentes;
• Cuidar dos jardins e árvores nos espaços comunitários;
• Fomentar as ações ambientais, como: reciclagem, não uso 
de descartáveis, evitar queimadas, instalar pontos de coleta 
seletiva para que solidi�que as práticas ambientais.
3. Utilizar os meios de comunicação (Rádio Rio Mar, 
Rádio Castanho e Revista da Arquidiocese) para di�undir a 
conscientização ecológica.

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA: CONTRA MULHER, CRIANÇA, 
ADOLESCENTES E PESSOA IDOSA, EXPLORAÇÃO 
SEXUAL, TRÁFICO DE PESSOAS, TRABALHO ESCRAVO E 
DROGADIÇÃO

Pistas de Ações
1. Trabalhar a prevenção das violências em seus vários 
âmbitos por meio de palestras, debates, rodas de conversa, 
com parceria nas escolas, �amílias, universidades, Rede 
Um Grito pela Vida, Campanha da Pastoral da Juventude 
de En�rentamento aos ciclos de violência contra a Mulher, 
Grupo Esperança Viva, pastorais sociais com atuação junto às 
comunidades nas paróquias e áreas missionárias;
2. Mapear experiências bem-sucedidas na superação da violência 
e dar visibilidade às mesmas, servindo como estímulo para outros 
casos, aproveitando os instrumentos já existentes na arquidiocese;
3. Incidir politicamente nos espaços de construção de 
Políticas Públicas para os sujeitos envolvidos na violência 
(Conselho, �óruns, movimentos);
4. Formar lideranças, �ortalecer as ações já em andamento, 
produzir subsídios (cartilhas) para trabalhar os temas 
desa�adores (bulling, drogadição, violência), especialmente 
através da Pastoral da Catequese.

POLÍTICA E CIDADANIA

Pistas de Ações
1. Retomar as Escolas de Fé e Cidadania a partir de uma 
equipe arquidiocesana de �ormadores para suporte às 
escolas e elaboração de subsídios a partir da realidade local;
2. Criar uma comissão arquidiocesana com pessoas que 
tenham conhecimento para acompanhar as atividades dos 
poderes legislativos municipal e estadual, bem como os 
organismos de controle dessas instâncias (Ministério Público,
Controladoria Geral da União etc.);
3. Promover os espaços de diálogo entre pastorais à luz da 
doutrina social da Igreja (seminários, �óruns, debates etc.);
4. Incluir as questões sociais na Programação da Rede Rádio 
Rio Mar de Comunicação (Rádio Rio Mar, Rádio Castanho e 
Arquidiocese em Notícia);
5. Fortalecer a Cáritas Arquidiocesana e implantar as Cáritas Paroquiais.

MIGRANTES E INDÍGENAS

Pistas de Ações
1. Criar núcleos de acolhidas nas Paróquias e Áreas Missionárias;
2. Fortalecer o diálogo com a Pastoral do Migrante para 
realizar cursos de �ormação pro�ssional do migrante, 
dar ên�ase à celebração do dia e da semana nacional 
do migrante e, mapear as iniciativas de trabalho com 
migrantes e indígenas dando visibilidade a esses trabalhos e 
�omentando os mesmos;
3. Criar núcleo de acolhimento do migrante por Região Episcopal.
4. Acompanhar a publicação e execução do Plano Estadual 
da Atenção aos Migrantes;
5. Identi�car indígenas nas Paróquias e Áreas, acolhendo-os e 
inserindo-os na vida pastoral e, �ortalecer a Pastoral Indigenista.
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

Na Fermazon você encontra todo ferro 
e aço que sua obra precisa, além de 
cantoneiras, barras chatas, per� s 
telhas, chapas sob medida, telas, 
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto 
em nossa loja no Distrito Industrial, que 
é indústria e comércio, para atender as 
grandes e pequenas obras.

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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