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ATIVIDADES PASTORAIS
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SOLENIDADE FIÉIS DEFUNTOS (FINADOS)

Local: Av. Senador Álvaro Maia, s/nº – Cemitério S. João Batista
Horário: 18h • Informações: (92) 3212-9000 (Secretaria Arcebispado)

WORKSHOP DE TÉCNICA VOCAL – COM ZIZA
FERNANDES

Horário: 19h às 21h
Local: Auditório Colégio Dom Bosco, Av. Epaminondas, 57 – Centro
Informações: (92) 98158-7271 (Sonare)

2º ENCONTRO KAIRÓS PARA MULHERES

Horário: 8h30 às 18h • Local: Manaus Plaza – Centro de
Convenções – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada
Informações: (92) 3373-0218 / 98209-3984 (Fraternidade O Caminho)

Horário: A partir das 8h
Local: Parque Municipal do Idoso – R. Rio Mar, 1324 – Nossa Sra. das Graças
Informações: (92) 3085-1787 / 98266-0216 (Comunidade Hallel)

24
27

EVENTO SOLIDÁRIO – A CARIDADE EM PROL DA
VIDA – SHOWS

27

Horário: 20h • Local: Círculo Militar de Manaus – Cirmam – Av.
Agulhas Negras, 571 – Chapada
Informações: (92) 99288-7836 / 982006-8144 / 98474-3708 (Paróquia São
Vicente de Paulo)

FESTA DE CRISTO REI DO UNIVERSO

Novenário de 15 a 23/11, às 18h20
Solenidade de Cristo Rei – dia 24, Procissão e Missa, a partir de 17h
Saída: Rua Tarumã, São José 1 – Igreja Santa Isabel da Hungria até a Igreja
Cristo Rei, na R. Edmundo Soares – São José 2
Informações: (92) 3231-1732 (Paróquia Cristo Rei)

ENCONTRO DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO –
REGIÃO EPISCOPAL N. SRA. DOS NAVEGANTES

Horário: 8h às 17h
Local: Faculdade Salesiana Dom Bosco – Leste – Av. Cosme Ferreira, 5122 –
Zumbi dos Palmares
Informações: (92) 99136-7297 / 98457-3333 (Pastoral da Comunicação
Arquidiocesana)
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16 a 17

I CONGRESSO EXULTE

Tema: “Alegre-se o coração dos
que buscam o Senhor!” (Sl 105,3)

FESTEJO DE N. SENHORA DAS GRAÇAS – ALEIXO

Tema: “Nossa Senhora das Graças, ajudai-nos a promover
a cultura do encontro na Amazônia”
18 a 26 – Novenário, às 19h
27 – Procissão e Missa, a partir das 18h
Local: Praça Getúlio Vargas, Trav. Getúlio Vargas, 50 – Colônia Antônio Aleixo
Informações: (92) 99267-0069

FESTEJO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Tema: "No colo de Maria encontramos o Amor e a Graça
imitando suas virtudes"
18 a 26 – Novenário, às 19h • 27 – Bênção das medalhas, às 16h / Procissão
e Missa – Campal (Rua Brasil), a partir das 17h
Local: Rua Libertador, 55 – Nossa Senhora das Graças
Informações: (92) 3633-8020

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

J

Caros leitores e leitoras

á chegamos em novembro, e já sentimos no ar o fim do ano
que se aproxima. Mas ainda temos dois meses para viver
neste ano de dois mil e dezenove. Não é bom apressarmos
as coisas, e viver antecipadamente, sobretudo sofrer antes
da hora. Isto não significa falta de planejamento, que deve
ser feito, para que as atividades sejam previstas e depois
possamos avaliar o que fizemos, o que deixamos de fazer
e o porquê as coisas deram ou não deram certo. Neste mês
já começam a acontecer muitas assembleias comunitárias
que são momentos importantes de crescimento na arte de
conviver. Sim, conviver é uma arte. É dom, mas é também
treino e aprendizado. Assim como o artista tem o dom, todos nascemos com a capacidade de conviver com os outros.
Assim como o artista aprende técnicas da sua arte, nós também devemos aprender a viver juntos, em comunidade.
Vida em comunidade é vida humana. Quanto mais humanos somos, mais comprometidos nos sentimos com os
nossos irmãos. Pessoa desumana é aquela que não sente
a dor do outro. A nossa vocação cristã nos leva a viver em
comunidade. Em primeiro lugar a família, pequena comunidade, onde vivemos os vínculos constitutivos da nossa
personalidade. Aí somos pai, somos mãe, somos filhos e
filhas, irmãos e irmãs, sobrinho, tio, neto, avós. Somos não
por escolha, mas por natureza. Mas a vida cristã nos leva
mais além e nos coloca numa outra família, que não é fruto
nem da carne e nem do sangue, mas vem do seguimento
de Jesus e do Espírito e esta nova família é a comunidade.
Sem vida comunitária não se é verdadeiramente cristão.
A vida numa comunidade de fé é que vai mostrar o quanto eu
sou verdadeiramente um convertido ao Senhor. Só a partilha
de dons na comunidade vai mostrar o quanto eu estou disposto a renunciar para que o Reino venha. Amar genericamente
a Deus, que não faz mal a ninguém, é fácil. Amar os familiares
não é tão difícil, mas amar um sujeito que faz parte da minha
comunidade de fé e é antipático, é bem mais difícil.
A comunidade eu posso abandonar e escolher uma melhor. É de vida frágil, como são as coisas de Deus e necessitam
cuidado. Mas é na comunidade que nós vamos encontrar o

discernimento para testemunhar Jesus, e é a comunidade que
nos dá força e coragem para viver o Evangelho. Deus é a comunidade perfeita. As três pessoas se amam, mas não se anulam. Cada uma delas tem a sua missão. Nós também seremos
cada vez mais nós mesmos quanto mais comunitários formos.
Pessoas disponíveis têm personalidade, não tem medo do
outro. Neste mês celebramos todos os fiéis defuntos e todos
os santos, manifestando assim a nossa fé de que os laços que
nos unem nesta vida, nem a morte nos separa. Comunidades
são um sinal do Reino de Deus neste mundo. Nossas comunidades mostram ao mundo que é possível viver em paz, com
ajuda mútua, buscando a justiça. Mostram praticando todas
estas coisas. Por isso, o grande sujeito da Evangelização são
as comunidades eclesiais missionárias. Missionárias porque
irradiam a fé formando outras comunidades.
Novembro é o mês da proclamação da república. A vida
comunitária prepara bons cidadãos porque os forma nos valores republicanos. Em primeiro lugar colocando o bem comum
antes das satisfações individuais, aí incluindo o zelo por aquilo
que é de todos. Não se pode deixar, hoje, de falar da casa comum que não pode ser poluída. Está nos ideais republicanos
o respeito pela maioria, que está na base da democracia. O
cuidado pelos mais pobres e necessitados. Na república nem
todos são tratados da mesma maneira, mas a fonte de privilégios não pode ser o sangue, o dinheiro, o poder, mas as
necessidades. Verdadeiras comunidades formam homens e
mulheres livres que sabem o seu valor e não se deixam ludibriar por promessas falsas ou ajudas que humilham.
Outra data importante no calendário em novembro é o
dia da consciência negra. Trata-se de tomar conhecimento
de tudo o que nós devemos aos nossos antepassados negros. Sua religiosidade, seu sentido de festa, sua visão de
mundo estão profundamente arraigados na nossa cultura
pelas músicas que cantamos, pela comida que comemos,
pelos amores que amamos, pelo abraço, pelo jeito de rezar.
Por isso, não tem sentido o preconceito, a violência, a exclusão e tudo que tenha cheiro de racismo. Vivamos novembro
sob a proteção de Nossa Senhora das Graças. Que a cheia
de graça lembre-se de nós, seus filhos e filhas tão longe às
vezes da graça. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.

Vida em
comunidade é vida
humana. Quanto
mais humanos
somos, mais
comprometidos
nos sentimos com
os nossos irmãos.
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DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Neste mês de novembro a nossa
Rádio Rio Mar celebra 65 anos de história e serviço para o povo
amazonense. Faz bem lembrar aqui as palavras do arcebispo
emérito Dom Luiz Soares Vieira quando disse: “para nós católicos nada é fácil, mas no final tudo dá certo”. E deu certo mesmo,
o grande sonho da história da Rádio Rio Mar aconteceu, virou
FM. Na missa de lançamento da Rádio Rio Mar FM realizada da
Catedral em 2017, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Eduardo Castriani disse: “Deus fez justiça, a Rio Mar virou
FM”. Portanto, precisamos todos nós católicos termos orgulho
dessa história. É a Rádio Rio Mar, a escola do rádio amazonense
que completa 65 anos. É a nossa rádio que ao longo deste tempo sempre divertindo, informando e educando com muita dedicação através de seu corpo funcional sempre muito dedicado e
comprometido em fazer do trabalho uma missão.
Gratidão a todos os ouvintes que honram todos os dias
a nossa rádio dando a ela muita credibilidade através de um
jornalismo pautado na verdade e no entretenimento agradável aos ouvidos e ao coração humano. Gratidão também a
todos os empresários católicos de nossa cidade que acreditam
na rádio como parceira comercial e promotora da cidadania.
Gratidão aos bispos, aos padres, diáconos, à Igreja Local de
modo geral, que dia após dia acreditam que a Rádio Rio Mar
FM 103,5, juntamente com a Rádio Castanho FM 103,3, contribuem diariamente para a propagação do Evangelho através
de uma programação alinhada às diretrizes pastorais da
nossa Igreja Local. E muita gratidão também
a todos os amigos da Rio Mar que mês a
mês contribuem voluntariamente com a
Fundação Rio Mar para que este sistema
de comunicação seja mantido no ar.
Parabéns à Fundação Rio Mar que
completa 21 anos de história também
neste mês de novembro. Gratidão a Deus,
pois sem Ele nada somos e na podemos fazer. Que Deus interceda para que as nossas rádios continuem sua missão pela
Honra e Glória de Deus e o anúncio da
Boa Nova para toda a Amazônia. Que
Maria Santíssima, a Imaculada Conceição sempre interceda por nós. Uma
ótima leitura para todos.

A nossa Rádio
Rio Mar celebra
65 anos de
história e serviço
para o povo
amazonense.
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Desafios de viver juntos, em
comunidade, com o Povo de Rua

R

NOTÍCIAS DO VATICANO

NATÉRCIA WELLEN RAMOS NAVEGANTE DOS SANTOS
COORDENADORA ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DO POVO DA RUA
efletir sobre as diversas vidas das pessoas que
vivem em situação de rua é algo que nos leva ao
encontro ao estigma do outro. Nós da Pastoral
do Povo da Rua (PPR) temos buscado desenvolver a capacitação de agentes para atendimento
e acolhimento das pessoas em situação de rua.
Os desafios são muitos, a realidade com o passar
dos anos se torna mais desafiadora. Porém, o
Cristo nos impulsiona a ir mais além.
Ir ao encontro do povo nas celebrações, formações, atividades em grupo e realização do Ofício
Divino, leva-nos a está mais próximo da realidade
vivida por este povo. De certa forma, na maioria
das vezes são tratados como “invisíveis”, pois este
é sentimento que muitos têm quando cada um de
nós passa por eles e nem se quer olhamos. A negação inicial, sempre está no olhar discriminatório.
Viver em situação de rua, sem as necessidades básicas, exposto ao sol e chuva, noites mal dormidas,
fome, sede, sem roupas e agressões, leva quaisquer indivíduos a se tornarem arredios.
Através da palavra de Deus, do diálogo,
respeito, carinho, o Senhor diz: “Ide, não tenhas
medo”. E com isso acreditamos, fortalecidos
pelo versículo, que o Senhor tem algo a mais,
para nós todos agentes da PPR: “Então o Rei
dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Venham,
benditos de meu Pai! Recebam como herança
o Reino que foi preparado para vocês desde a
criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me
deram de comer; tive sede, e vocês me deram
de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram;
necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive
preso, e vocês me visitaram’” (Mateus 25:34-36).
Na caminhada do povo da rua escutamos
várias histórias de vida e de sofrimento. Perdas,
abandono, maus tratos, enfermidades e desemprego. Histórias que se pudéssemos daria para
escrever um grande livro de sofrimento.
Nossa realidade, para realização da missão
da Pastoral do Povo da Rua, atualmente apresenta-se com uma grande demanda. Temos procurado desenvolver ações que subsidiem instituições
que servem ao povo da rua e estinguem políticas
públicas em um trabalho em rede. Levando os
atendidos a reconhecerem seus direitos e, sobretudo, com maior enfoque atualmente para aqueles que têm o desejo de sair das ruas.
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Providenciar alimentos, calçados e outras formas de assistência, incluindo o desenvolvimento da
espiritualidade, tem sido nossa caminhada. Temos
denunciado também as diversas formas de violência
contra as pessoas em situação de rua. Assim como temos insistido junto ao Ministério Público, Defensoria
Pública e Secretárias Estaduais de Direitos Humanos
e Secretarias Assistência Social, para que seus direitos
sejam respeitados. Encontrar o Cristo no outro, nos
leva também a reconhecer os direitos e lutar pelos
mesmos, não permitindo a violação do ser.
Somos igreja em saída e a caridade caminha
conosco. Nossa igreja, nunca deixará de ser caridosa
para com os seus pequeninos. Ressocializar, voltar a
fazer parte de uma sociedade, aquele que muitas
vezes é banido. É a nossa missão. Temos que avançar no sentido de propor alternativas de transformação social e políticas públicas. Bem como a capacitação de agentes para atender as necessidades
do povo da rua. Estamos aqui para servir.
As pessoas que estão em situação de rua, são tão
maltratadas que perdem até mesmo sua essência, o
sofrimento é constante. Muitos tinham tudo e de uma
hora para outra, se viram em situação de rua. Isto pode
acontecer com qualquer um de nós, infelizmente.
Cristão todos somos. Encontramos muitos nas
ruas que não são nem batizados, outros desejam
até se casar na igreja com suas esposas. Vejam
como é lindo, apesar de tudo o Cristo reina no coração de muitos que nos procuram e dizem: “Desejo
me batizar” ou “Desejo batizar meus filhos” ou “Desejo honrar minha esposa casando-me na igreja”.
"Não somos animais, muito menos invisíveis".
Para mim, para muitos agentes, para cada
cristão, eles não são só moradores de rua, como diz
Charles de Foucauld: “Nos passos de Jesus de Nazaré:
O olho me mostra um pobre, a fé me mostra Jesus”.
Como na parábola do Bom Semeador, a PPR
vai lançando as sementes que caem em terra boa,
em terra pedregosa, no meio dos espinhos, na beira
da estrada e nem sempre os resultados são aqueles
esperados. Junto às pessoas em situação de rua, a
Pastoral atua tentando ajudá-las a reagir, encontrar saídas, unirem-se em busca dos seus próprios
direitos, junto ao poder público, trabalha para que
o mesmo assuma suas responsabilidades e com a
competência e dever que lhes são próprios, elabore
políticas públicas, capazes de dar respostas às centenas de pessoas que esperam um mundo melhor.

Vice-presidente Mourão concede
entrevista exclusiva à Rádio
Vaticano
RÁDIO VATICANO

O Vice-presidente do Brasil, Antônio Hamilton Mourão esteve presente na Celebração Eucarística da manhã de domingo, 13 de outubro, na
Praça São Pedro, no início da qual foi canonizada
a Irmã Dulce Lopes Pontes, no civil Maria Rita, primeira santa brasileira, da Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de
Deus.
Falando sobre o encontro com o Santo Padre
momentos antes da celebração Eucarística e da
canonização da Irmã Dulce o vice-presidente disse que Francisco “é uma figura muito simpática”.
Foi um encontro muito interessante, continuou,
acrescentando que a ligação do Brasil com a
Santa Sé tem mais ou menos 190 anos, porque a
Santa Sé foi um dos primeiros a reconhecer a nossa independência. “Dom Pedro I já no século XIX,
entre 1825 e 1826, mandou um representante
para Roma, e esse ano estamos completando 100
anos que a nossa Representação aqui na Santa Sé
foi elevada à categoria de embaixada”.
Outra questão é a realização do Sínodo dos
Bispos para a região Pan-Amazônica, no Vaticano.
Um evento eclesial muito importante para a Igreja no Brasil e no mundo. O vice-presidente Mourão destacou o caminho conjunto com a Igreja Católica. “Existe um histórico de trabalho conjunto”,
afirmou, entre a Igreja Católica e as organizações
do governo na área da Amazônia, na Amazônia
Legal que compreende mais da metade do território brasileiro, em torno de 54%. “O bioma
amazônico específico são 2,6 milhões de quilômetros quadrados, que seriam mais de 15 países
da Europa [...] Onde eu passei boa parte da minha
vida, que foi o exército, e o exército está presente
na Amazônia, em todas as regiões. Eu tive a oportunidade de viver em São Gabriel da Cachoeira,
que é considerado o município mais indígena do
Brasil. [...] Então, Igreja e governo, dentro da região amazônica têm interesses comuns e ligados
especialmente ao desenvolvimento sustentável,
ao apoio espiritual àquela população”. O vice-presidente disse que atual governo tem muito
claro que é responsabilidade do Brasil preservar
e proteger a Amazônia e o Brasil não pode abrir
mão disso.

LITURGIA

Assembleia litúrgica

Participação da
comunidade na liturgia

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

assembleia litúrgica é uma ação da Igreja-povo de Deus: “As
ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o ‘sacramento da unidade’, isto é, o povo santo, unido e
ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, e o manifestam e afetam; mas
atingem a cada um dos membros de modo diferente, conforme
a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual” (SC 26).
Trata-se de uma comunidade organizada, um corpo vivo, cujos
membros se articulam em torno de um mesmo objetivo, buscam e cultivam o mesmo sonho, desempenhando diferentes
atividades e funções, movidos pelo Espírito Santo.
A partir do movimento litúrgico e da contribuição do Vaticano II, podemos dizer que: Assembleia litúrgica é a reunião dos
fiéis aberta a todos os povos, raças, idades e sexo, convocada
por Deus como membros da comunidade de irmãos e irmãs em
Cristo e no Espírito enquanto corpo eclesial no corpo ressuscitado de Cristo integral – cabeça e membros, através do serviço
uns dos outros com seus dons e carismas – ministérios – de
forma plena, consciente e ativa, para celebrar e renovar a nova
Aliança na páscoa de Jesus, ouvindo a Palavra, assumindo sua
missão no mundo, em união com a Igreja celeste.
A comunidade participa: através do serviço uns dos outros com seus dons e carismas – ministérios – de forma plena,
consciente e ativa. Os carismas são distribuídos na comunidade
porque Cristo se faz presença através do seu Espírito. Isto leva a
comunidade a confessar que Cristo é seu Senhor. Os ministérios

são, portanto, exercidos como Diakonia = serviço, formando
a diversidade na unidade do Corpo de Cristo, do qual ele é a
cabeça. Nossos ministérios só têm sentido se vistos a partir do
ministério e no ministério de Jesus. Assim somos, aqui, Cristo
total que age no serviço à salvação de todos. Daí a importância
de não acumular ministérios, pois distorce o Corpo em sua diversidade (cf. SC 26; 28-29; CNBB, Doc. 43, nº 54).
Somos povo sacerdotal no sacerdócio diaconal de Jesus,
porque consagrados no Batismo (LG 10 parágrafo 27). A ministerialidade na Igreja, brota do sacramento do Batismo: Na
participação ativa – cantar, andar, levantar as mãos, ler, ungir, etc. Participação no envolvimento do corpo (gesto simbólico-corporal). Na participação consciente – compreensão
e aceitação daquilo que a comunidade e Deus fazem conosco
através do ritual. Quando os símbolos ganham um referencial
objetivo, ligado à fé cristã. Aqui supõe a catequese (sentido
teológico). Na participação plena – somos envolvidos na
ação litúrgica a tal ponto de nos identificarmos com a pessoa
de Jesus Cristo em sua missão, morte, ressurreição, em direção
à comunhão com o Pai, no Espírito – a Koinonia = identificação, união. Na participação frutuosa – a identificação com
o Cristo nos proporciona uma experiência salvífica que envolve
nossa vontade - é o nível das opções e da adesão pessoal, quando somos solicitados a assumir novas atitudes e compromissos
= espiritualidade. Por isso, o Vaticano II entende a assembleia
como sujeito da celebração, na qualidade de Povo de Deus.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – NOVEMBRO/2019
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Rm 9,1-5
Sl 147 (147B),12-15.19-20 (R/.12a)
Lc 14,1-6
TODOS OS SANTOS
Ap 7,2-4,9-14
Sl 23(24), 1-4ab.5-6 (R/. cf. 6)
1 Jo 3,1-3 • Mt 5,1-12a
32º COMUM
2Mc 7,1-2.9-14
Sl 16(17),1.5-6.8b.15 (R/.15b)
2Ts 2,16-3,5 • Lc 20,27-38
33º COMUM
Ml 3,19-20a
Sl 97(98),5-9 (R/. cf. 9)
2 Ts 3,7-12 • Lc 21,5-19

CRISTO, REI DO UNIVERSO
2Sm 5,1-3
Sl 121(122), 1-2.4-5 (R/.cf. 1)
Cl 1,12-20 • Lc 23,35-43

3
10
17
24

S. Carlos Borromeu
Rm 11,29-36
Sl 68 (69), 30-31.33-34.36-37
(R/.14c)• Lc 14,12-14
S. Martinho de Tours
Sb 1,1-7
Sl 138 (139), 1-10 (R/.24b)
Lc 17,1-6

4
11
18

Dedicação das Basílicas
de S. Pedro e de S. Paulo
1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Sl 118 (119), 53.61.134.150.155.158
(R/.cf. 88) • Lc 18,35-43

S. Catarina de Alexandria
Dn 1,1-6.8-20
(Sl) Dn 3,52-56 (R/. Dn 3,52b)
Lc 21,1-4

25

5

Rm 12,5-16a
Sl 130 (131), 1-3 (R/. Guardai-me
em paz, junto a vós, ó Senhor!)
Lc 14,15-24
S. Josafá
Sb 2,23-3,9
Sl 33(34),2-3.16-19 (R/.2a)
Lc 17,7-10

12
19

Ss. Roque González, Afonso
Rodriguez e João del Castillo
2Mc 6,18-31 • Sl 3,2-7 (R/.cf. 6b)
Lc 19,1-10

26

Dn 2,31-45
(Sl) Dn 3,57-61 (R/. cf. Dn 3,59b)
Lc 21,5-11

6

Rm 13,8-10
Sl 111 (112), 1-2.4-5.9 (R/. cf. 5a)
Lc 14,25-33
Sb 6,1-11
Sl 81(82),3-4.6-7 (R/.8a)
Lc 17,11-19
2Mc 7,1.20-31
Sl 16 (17),1.5-6.8b.15 (R/.15b)
Lc 19,11-28
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
(Sl) Dn 3,62-67 (R/. Dn 3,59b)
Lc 21,12-19

13
20
27

Rm 14,7-12
Sl 26(27),1.4.13-14 (R/. 13)
Lc 15,1-10
Sb 7,22-8,1
Sl 118(119),89-91.130.135.175
(R/.89a)
Lc 17,20-25
Apresentação de N. Senhora
Zc 2,14-17
(Sl) Lc 1,46-55 (R/. Lc 1,49)
Mt 12,46-50
Dn 6,12-28
(Sl) Dn 3,68-74 (R/. Dn 3,59b)
Lc 21,20-28

7
14
21
28

Rm 15,14-21
Sl 97 (98), 1-4 (R/. cf. 2b)
Lc 16,1-8
S. Alberto Magno
Sb 13,1-9
Sl 18 (19A), 2-5 (R/.2a)
Lc 17,26-37

1
8

15
22

S. Cecília
1Mc 4,36-37.52-59
(Sl) 1Cr 29,10-12 (R/. 1Cr 29,13b)
Lc 19,45-48
Dn 7,2-14
(Sl) Dn 3,75-81 (R/. Dn 3,59b)
Lc 21,29-33

29

2

FIÉIS DEFUNTOS
Sb 3,1-9
Sl 24(25),6-7bc.17-18.20-21 (R/.1
ou 3) • Rm 5,5-11 • Jo 11,17-27O
Dedicacão da Basílica de Latrão
Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c11.16-17 • Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
(R/.5) • Jo 2,13-22

9

16

S. Margarida da Escócia
e S. Gertrudes
Sb 18,14-16;19,6-9 • Sl 104(105),23.36-37.42-43 (R/.5a) • Lc 18,1-8

23

S. Clemente I
S. Columbano
1Mc 6,1-13 • Sl 9A(9), 2-4.6.16b.19
(R/. cf. 15a) • Lc 20,27-40
S. ANDRÉ, APÓSTOLO
Rm 10,9-18
Sl 18(19A),2-5 (R/.5a)
Mt 4,18-22

30
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família

A

A participação
da
Família
na comunidade
MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Família participa na comunidade desde os primórdios,
teve participação ativa na Igreja, sendo o seu sustentáculo dentro das comunidades, em especial das comunidades mais afastadas dos grandes centros, diante
das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre o anúncio
do Evangelho. A Bíblia traz em seus relatos, de quando Deus
os criou o Homem e Mulher a sua imagem e semelhança e, os
colocou e/ou ordenou que tomasse conta de sua criação. A partir de então outras famílias surgiram e foram determinantes
dentro dos processos das comunidades cristãs, eram famílias
numerosas que participavam juntas das comunidades, não
estou afirmando que eram famílias perfeitas, mas que tinham
uma importância muito grande dentro das comunidades.
A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as Igrejas domésticas. A partir de então, as comunidades cristãs primitivas anunciavam a palavra
de Jesus Cristo, por meio das famílias as quais participavam
das comunidades cristãs, que eram muito perseguidas pelas
autoridades, mas mesmo assim não perderam sua esperança
e mantiveram a fidelidade ao Reino de Deus. Nos três primeiros séculos o cristianismo vivia de forma clandestina, pois o
Império Romano, os perseguia e quando eram capturados
eram mortos, mas as comunidades resistiram porque as famílias que haviam se convertido não desistiam de evangelizar, mesmo sabendo que poderiam morrer.
Entre todas as realidades que compõem as comunidades
de fé, a família demanda atenção renovada e nos impele a ter
um cuidado especial, pois, são as famílias que formam as comunidades, porque elas são ponto de chegada de toda ação
pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para
a vida da Igreja, em suas realidades concretas, com as luzes e

Novembro

sombras, e com as contradições inerentes à condição humana,
mas elas são de vital importância para toda comunidade eclesial. As famílias constituem-se como sujeito fundamental na
ação missionária dentro da comunidade cristã, sem as famílias
a vida comunitária não existiria, são elas que ampliam e assumem os compromissos pela vida comunitária.
É a primeira célula da sociedade, e a partir dessa célula se
formam as maiores, como a comunidade, a Paróquia ou Área
Missionária, os setores, dioceses ou arquidioceses, então a família tem participação fundamental nesses organismos da Igreja
a partir das pastorais e movimentos que as integram dentro de
suas comunidades. E a partir deste contexto a família possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade, porque constitui o seu
fundamento e alimento contínuo mediante o dever de serviço à
vida, a primeira escola de virtudes sociais dos cidadãos pois é a
família que proporciona tudo isso, dentro das comunidades.
A família podemos afirmar que por sua participação
na comunidade, gera os pilares da nossa caminhada para o
sustentáculo da Igreja; tais como: O pilar da palavra, com a
Iniciação à Vida Cristã, o contato intensivo, vivencial e orante
com a palavra de Deus confere a reunião da comunidade; o
pilar do pão, liturgia e espiritualidade, “eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações” (At 2,42); o pilar da
caridade, onde tinham tudo em comum e não lhes faltava
nada; e o pilar da ação missionária, “passando adiante anunciava o Evangelho a todas as cidades” (At 8,40).
Em um mundo cada vez mais urbano, a participação da
família na comunidade se faz cada vez mais necessária e urgente! E Deus “preparou uma cidade para eles” (Hb 11,16),
“ele é quem abre a porta da fé” (At 14,27). Por isso a participação da família na comunidade é essencial. Louvado seja
nosso senhor Jesus Cristo!

A Igreja é família
de famílias,
constantemente
enriquecida
pela vida de
todas as Igrejas
domésticas.
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3198-0900
9 9142-5676

SEJA UM VENCEDOR
CONHEÇA O PODER DO

OTIMISMO
Vagas limitadas

7 de Dezembro 9h
Auditório da FAMETRO - Unidade II
Av. Djalma Batista
3198-0903 /

99142-5677

REALIZAÇÃO
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REPORTAGEM

Comunidade São Francisco

Experiência comunitária
no meio urbano
A
TEXTO THEILON NEVES, COORDENADOR DA COMUNIDADE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - PARÓQUIA SANT'ANA

EDIÇÃO ÉRICO PENA FOTOS ARQUIVO DA COMUNIDADE

“A Comunidade entende
que a evangelização
precisa ultrapassar
os limites do Templo,
atingindo diretamente as
famílias da comunidade,
pois, somente assim elas se
sentem parte, se engajam
nas atividades pastorais e
deixam de ser meramente
frequentadores de missas”
Theilon Neves,
coordenador da comunidade
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Comunidade São Francisco de Assis, pertencente à Paróquia Santana da Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – Setor
Alvorada, surgiu do empenho de algumas
pessoas que se encontravam regularmente para
orações do Terço Mariano e Círculos Bíblicos, no ano
de 1995. Nessa época, somente existia a Comunidade Sant'Ana, no Conjunto Hiléia 1, sob a tutela da
Congregação do Santíssimo Redentor. Junto ao Padre responsável, viu-se a necessidade de uma nova
comunidade para trabalhar no Conjunto Hiléia 2.
A primeira missa foi celebrada no dia 11 de
fevereiro de 1996, na sede da Associação dos Moradores do Conjunto Hiléia 2, sendo este dia oficializado como nascimento da comunidade. A partir
daí as missas eram celebradas nas casas, nas ruas,
até que, num terreno baldio, doado pela Prefeitura, foi construído na rua 13, s/n, Conjunto Hiléia 2,
bairro Redenção, um barracão coberto com lona,
de chão batido, que em pouco tempo se transformou em uma capela de madeira, com um pouco
mais de conforto.

O projeto da nova capela foi elaborado e, com
a ajuda dos Comunitários, foi construída, sendo
inaugurada no dia 26 de setembro de 2005, no
Novenário daquele ano. A comunidade sempre
foi muito festiva, com boa participação nas celebrações dominicais, com arraiais sempre lotados.
Porém, a renovação pastoral não acontecia, sendo
sempre as mesmas pessoas a realizarem os serviços pastorais. Então, os agentes inspirados pelo
Espírito Santo, iniciaram um trabalho de evangelização nas residências, uma volta às origens, indo
nas áreas mais pobres, visitando regularmente os
doentes, realizando gestos de caridade, etc. O resultado dessa "Igreja em saída" foi o ingresso de
novos comunitários e agentes, melhorias no dízimo e ofertas e maior participação das famílias.
Em 2011, trocou-se o novenário pelo tríduo, para
não concorrer com o novenário da Comunidade
Santa Teresinha. A partir daí também foi intensificada a evangelização com o pré-tríduo, que são
encontros realizados nas famílias em preparação
para o Tríduo.

Hoje, com 23 anos de caminhada, a Comunidade ainda busca melhorar suas atividades pastorais, superar suas dificuldades
(principalmente com a Juventude), buscando sempre uma maior
aproximação com as famílias, realizando ações importantes, como
caminhada ecológica pelas ruas do conjunto, cafés da manhã partilhados, celebrações da palavra na família, encontros com pais da
catequese, entre outras, além de trabalhar forte a iniciação à vida
cristã. A Comunidade São Francisco, juntamente com as Comunidades Sant'Ana, Santa Teresinha e Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, forma a antiga Área Missionária Sant'Ana, que tornou-se
paróquia há pouco mais de um ano.

PALAVRAS DO PÁROCO
Na noite de 11 d julho de
2018, o Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani,
presidiu a missa festiva de instalação da Paróquia Sant´Ana, na
ocasião, também foi realizado o
cerimonial litúrgico da posse do
primeiro pároco da referida paróquia, Pe. Kennedy Cardoso Picanço. De acordo com o padre, desde
esse dia foi posto em prática pelas
comunidades, os projetos visando
evangelizar segundo à luz do Espírito Santo, com o objetivo de
aproximar mais os comunitários
junto da Eucaristia, trabalhando
também os encontros dentro das
próprias casas e, dessa forma, trazendo as famílias para igreja.

“O Papa Francisco fala bastante de Igreja em saída e é isso que
estamos colocando em prática
aqui, uma igreja que vai ao encontro das famílias que necessitam de Jesus, que vai ao encontro
da juventude, pois esse é um dos
desafios que foram propostos em
nossa X APA, que foi evangelizar as
famílias, e graças a Deus temos alcançado um resultado salutar em
nossa pastoral da visitação. Também levamos em conta a questão
da evangelização ecológica integral, isso acontece não somente
na Comunidade São Francisco,
mas também nas outras três pertencentes à Paróquia Sant´Ana”,
comentou Pe. Kennedy.
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VIDA E FÉ

Experiência de viver em comunidades

sempre na alegria de servir

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTOS ARQUIVO PESSOAL DE IR. DANIELLE

T

udo por causa de um grande amor”. Esse foi o lema de vida consagrada escolhida pela irmã Danielle Frutuoso de Araújo, que vive a alegria
de encontrar sua vocação e consagrar-se Irmã Pia Discípula do Divino
Mestre para toda vida, saindo de sua cidade, Nogueira, no município de
Tefé-Amazonas para experimentar uma importante vivência comunitária em
cidades, costumes e culturas diferentes, dentro e fora do Brasil.
Desde criança participou ativamente na Igreja, seguindo o exemplo de seus pais
que até hoje atuam na Comunidade Nossa Senhora do Rosário, em Nogueira – Tefé/
AM. Seu despertar vocacional ocorreu em 2005, quando tinha 18 anos, durante uma
semana missionária com as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria.
Em 2006, quando conheceu a Congregação das Pias Discípulas do
Divino Mestre, durante visita da Ir. Letícia Pontini na comunidade de Nogueira, Danielle se encantou pela forma alegre e contagiante com que
a irmã vivia a missão. Depois, na semana santa de 2007, ela aceitou o
convite de fazer uma experiência na congregação, sendo apresentada ao
carisma e à congregação. Sentiu um encantamento muito grande, mas
havia o conflito de ter que abrir mão de sua faculdade, do seu trabalho, de
sua casa, do convívio familiar, mas foi apoiada por seus pais, que queriam
vê-la realizada, e seguiu sua vocação, colocando tudo nas mãos de Deus.
“Sempre pedi bastante a graça de Deus e ele sempre me respondeu. Tudo
aconteceu muito rápido, desde o convite até a ida para uma experiência na casa
das irmãs Pias Discípulas, no dia 20 de dezembro de 2007”, afirmou Ir. Danielle.
E desde 2007 viveu várias experiências de vida em comunidade, de despojamento, de crescimento como pessoa e de realização pessoal e vocacional
ao longo de sua preparação que durou cerca de 12 anos. Em 2008 foi pra Recife, para a Casa do Aspirantado, quando experimentou a convivência com
outras que também estavam em processo de discernimento, mas passou por
uma grande dificuldade de adaptação, com pessoas que acabara de conhecer
de costumes e cultura diferentes e ainda teve que enfrentar um calor muito
forte que não a deixava dormir à noite e por isso pensou em desistir.
Após desabafar com sua mãe, conversar com sua formadora e receber conselhos e passar a rezar uma oração do fundador da congregação, Padre Tiago Alberione, acalmou-se e decidiu continuar. Superada essa fase, prosseguiu e concluiu
o primeiro ano do aspirantado, em Recife. Na segunda etapa, o Postulantado,

passou dois anos em Cabreúva - São Paulo,
compondo um grupo de 25 irmãs de diversas
cidades e convivendo com funcionários da produção dos materiais da congregação (costura, cerâmica,
etc...), uma outra realidade que deu a ela o sentimento de que
devia continuar. Estudava diariamente e sentia alegria em estar naquele local,
sentindo-se em casa, despertando um sentimento forte de pertença à congregação. Em 2010 foi para a Casa no Noviciado no Rio Grande do Sul, em Caxias do
Sul, onde teve experiências que a animaram mais ainda.
“A cada vez que a gente muda para um lugar, há a mudança de casa
e também de concepção do que acredita. Em contato com outras irmãs,
outros costumes. O primeiro ano do noviciado é mais interno, com menos
contato com comunidades, é mais uma vida de recolhimento e oração para
discernir sobre o próximo passo que é professar os primeiros votos. [...] Muito contente com tudo que eu tinha vivido, eu decidi continuar. O lugar que
a gente chega, a gente vai criando amizade, criando relações e conhecemos
muitas coisas e muitas pessoas”, destacou Ir. Danielle ao relatar a vida sempre itinerante, conhecendo várias realidades e culturas em meio a estudos,
aprendizado de trabalhos manuais e apoio nas comunidades e paróquias.
No dia 10 de fevereiro de 2013, emitiu os primeiros votos (obediência,
castidade e pobreza) por um ano, em uma grande celebração em Caxias do
Sul, e após essa etapa tornou-se freira juniorista e já começou a assumir responsabilidades dentro da congregação. “A gente tem uma vida muito ativa
e contemplativa, com momentos de oração em comunidade, com muito
trabalho na paróquia, na fábrica [...] e eu sempre me senti muito feliz, e a
alegria que sentia para fazer aquilo, embora às vezes cansativo e estressante,
não importava, a gente vivia aquele dia e no outro dia ia fazer tudo de novo,
a fazia com muita alegria e com muita responsabilidade. Todo dia é sempre
uma alegria”, afirmou sobre caminhada ainda nos primeiros votos.
Ao final de 2017, foi consultada se era esse mesmo o caminho que queria
seguir e ao dizer mais uma vez “sim”, foi enviada para a Itália, para um outro
grande passo e de muita experiência em um país e uma língua que não conhecia. Em 25/2/2018, viajou para a Itália para o processo de preparação para
os votos perpétuos. Eram 15 jovens de nove nações diferentes, falando cada
uma a sua língua, dentro de uma casa. Mais uma experiência desafiadora de
viver em comunidade com grande dificuldade comunicação, especialmente
com sua colega de quarto que era coreana. Mas para Danielle foi um processo
muito tranquilo e divertido, principalmente após aprender a falar italiano. Depois mudou para uma casa italiana, em Roma, onde ficou por um mês e meio,
para experiência de trabalho. “Depois que a gente aprende a falar o italiano, a
se comunicar, tudo é maravilhoso, adorei o tempo que fiquei lá. Na Itália elas
não têm muito contato com o povo, como temos aqui no Brasil, o estilo de vida
é diferente. Elas usam hábito. Enfim, é muito diferente”, explicou.
Após um ano na Itália, e ser aceita para ingressar definitivamente na congregação, veio para Manaus e professou os votos perpétuos, para toda a vida no
dia 22 de setembro de 2019, na sua comunidade de origem, em Nogueira, Tefé. E
agora se encontra inserida em mais uma comunidade, a das irmãs Pias Discípulas
do Divino Mestre de Manaus. Segue sua vocação dentro da congregação e auxilia
na Pastoral Vocacional, dando testemunho para aqueles que querem discernir sua
vocação. Sempre vivendo e fazendo“Tudo por causa de um grande amor”.
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CAPA

COMUNIDADES MISSIONÁRIAS ECLESIAIS

Urge retomar o modelo

PRIMEIRAS
COMUNIDADES
das

PE. GERALDO F. BENDAHAM – COORDENADOR DE PASTORAL DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

São muitos os apelos do Espírito Santo para formação de pequenas Comunidades
Missionárias Eclesiais para vivência da fraternidade, frente ao individualismo,
isolamento e anonimato das pessoas provocado pelas permanentes mudanças dos
novos contextos que desafiam a criatividade na evangelização no presente e no futuro.

O

s apelos vêm do Evangelho quando Jesus disse:
onde dois ou três estiverem reunidos em meu
nome, estarei aí no meio deles (Cf Mt 18,20); vêm
das comunidades dos Atos dos Apóstolos quando
recorda que a Igreja se reunia nas casas (At 5,42)
e viviam a comunhão fraterna, partilhando a vida e os bens (Cf At
2,42) e ninguém passava necessidade entre eles (Cf At 2,44-45).
Recentemente o documento 100 da CNBB que trata da conversão
pastoral da paróquia, comunidades de comunidades, uma nova
paróquia, propõe que as paróquias e áreas missionárias se renovem setorizando sua área geográfica e formem pequenos grupos
permanentes que se encontram semanalmente, quinzenal ou
mensal para celebrar a vida, tendo como centro a Palavra de Deus.
Mas recentemente, ainda, encontra-se nas Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil – CNBB, documento
109 (2019-2023), orientações para formação de novas Comunidades Missionárias Eclesiais a partir do ícone da casa, sustentada pelas colunas da Palavra, Pão, Caridade e Missão.
São apelos que o Espírito Santo suscita à Igreja como caminhos para evangelização através de pequenos grupos ou
comunidades missionárias eclesiais – indo ao encontro das
pessoas para fortalecer os laços de fraternidade e missão.
Então, formar pequenas comunidades missionárias ou grandes comunidades é uma exigência bíblica e teológica, pois a fonte
inspiradora é a Comunidade Trinitária (Pai, Filho e Espírito Santo).
A comunidade divina é o modelo de convivência amorosa, de
amor indivisível. Nesta comunidade não há espaço para ciúmes e
nem brigas. O diálogo é permanente e profundo, gerador de amor.
Biblicamente, o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta
este modelo de reunião nas casas, onde famílias, parentes,
conhecidos e amigos se encontravam para partilhar a Palavra
de Deus e os assuntos mais importantes da vida da comunidade (Cf At 5,42), sempre na perspectiva missionária.
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O Pequeno Grupo ou Comunidades Missionárias é a Igreja
que vai ao encontro das pessoas; uma Igreja que acontece nas casas, nos prédios, nas ruas, nas favelas, nos bairros. Esta experiência
fortalece os vínculos de fraternidade, amizade e solidariedade em
vista da evangelização. Nos pequenos grupos, torna-se mais fácil a
experiência de escutar o outro. Todos participam e aprendem juntos através da Leitura Orante da Sagrada Escritura qual é a vontade
de Deus. Os pequenos grupos são uma grande oportunidade para
exercer a voz e a vez sobre os desafios e problema da comunidade,
além de favorecer o conhecimento entre os membros do grupo,
iluminados pela Palavra de Deus e partilha da vida.

Os pequenos grupos são capazes de renovar as paróquia e áreas missionárias a se tornarem comunidade de comunidades missionárias que vão,
sobretudo, em busca dos membros afastados da comunidade eclesial.
Esta proposta deveria ser considerada por todos (leigos/as, religiosos/as, padres e bispos) quanto a sua aplicabilidade e operacionalização, mas não é. A proposta não é novidade, tendo em vista que é uma
experiência bíblica e atualmente, recebeu variais orientações e recomendações nos principais documentos da Igreja como vimos acima,
porém, em geral, depois que os documentos são publicados, no máximo é lido (será se alguém lê os textos até o fim?), porém na prática
ocorre de modo muitíssimo lento a sua implantação. Muitos preferem
permanecer na Pastoral de Manutenção, onde predomina as reuniões e
encontros nos grandes templos!
Há quem acredite apenas na experiência dos grandes templos
cheio de luzes, cores e pessoas. Claro que não é para desprezar nenhum
método de evangelizar (inclusive aqueles que reúnem multidões).
Diante da realidade acentuada e relevante do individualismo que
dissolve a pessoas em nada, restando apenas um perfil nas redes sociais virtuais, urge trabalhar para que a cultura do encontro seja realidade através da experiência fraterna nos pequenos grupos, Igreja em
casa ou comunidade missionária eclesial, como sugere o documento
109 da CNBB, sem, contudo, esquecer que o dom da pertença a Igreja
é muito maior que os grupos. Por isso é importantíssimo participar dos
pequenos grupos ou comunidades missionárias na casa, mas também
dos grandes eventos da Igreja, áreas missionarias e arquidiocese.
“Uma andorinha só não faz verão. Do mesmo modo, uma gota
d’água não faz a chuva e um único tijolo não faz a casa... Uma só família
não muda o mundo, mas reunidas num Pequeno Grupo as famílias são
Igreja! E isso faz diferença!”

O PEQUENO GRUPO OU
COMUNIDADES MISSIONÁRIAS É
A IGREJA QUE VAI AO ENCONTRO
DAS PESSOAS; UMA IGREJA
QUE ACONTECE NAS CASAS,
NOS PRÉDIOS, NAS RUAS, NAS
FAVELAS, NOS BAIRROS.

SÍNODO da amazônia

Amazônia
chegou em Roma para ficar

A

PE. LUIS MODINO

Periferia chegou em Roma para ficar, a vida que vem
da Amazônia foi acolhida de braços abertos pelo Papa
Francisco, um homem com coração amazônico, com
uma proximidade cada vez mais evidente aos povos de
uma região ameaçada, que precisa ser colocada em foco para
que o mundo tome consciência da sua importância.
Os sinais estão aparecendo e mostrando que é possível
amazonizar a Igreja desde o centro da cristandade, desde o
túmulo de Pedro, irradiando a necessidade do cuidado com
a casa comum, assumindo a ecologia integral como atitude
necessária e fundamental na vida da Igreja.
O Sínodo para a Amazônia pode ser considerado como
um momento singular na vida da Igreja, uma atualização do
Vaticano II e de tudo o que veio depois na Igreja da América
Latina, expressado nas Conferências do Episcopado, em tantos momentos singulares que tem acontecido nos últimos
cinquenta anos, numa tentativa de renovação, de responder
aos sinais dos tempos, que nem sempre se concretizaram,
mas que plantaram sementes de vida nova.
A Arquidiocese de Manaus tem estado presente no Sínodo de forma importante, tanto na assembleia sinodal
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como nos eventos paralelos realizados ao longo das três semanas em que
Roma ganhou um rosto amazônico. Bispos, padres, religiosos e religiosas,
leigos e leigas, que mostraram a riqueza da Igreja que caminha lá onde
as águas se encontram, se misturam, e se juntam para continuar em um
único percurso.
Essa imagem, tão comum na vida do povo manauara é um claro exemplo
do que significa o Sínodo, recolher o que chega de diferentes locais para se juntar e caminhar, navegar unidos em busca de irrigar e ser fonte de vida de tantos
homens e mulheres que sentem necessidade de Deus, mas que nem sempre
têm sabido chegar até eles, porque não tem encontrado o caminho.
Sem esperar os resultados, podemos dizer que o Sínodo para a Amazônia,
tem provocado novidades, e isso é um kairós, um sinal de esperança, de Deus,
que nos diz que não podemos ter medo de nos encontrarmos para nos escutar, discernir e provocar a novidade que nasce de Deus, um Deus que habita na
Amazônia em companhia dos povos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, moradores da cidade, mulheres e homens, que querem fazer realidade um mundo
melhor para todos e todas, o Reino de Deus.

MISSÃO

30 anos de
missão no
continente
africano

"Servir com alegria o povo de Deus” foi o lema sacerdotal que o missionário,
Padre Carlos Antônio da Silva, mais conhecido como Padre Carlinhos,
escolheu para seu sacerdócio e carregou consigo na missão realizada por 30
anos no Continente Africano, precisamente na Costa do Marfim.
TEXTO ÉRICO PENA FOTOS ARQUIVO PESSOAL DE PE. CARLOS

N

as três décadas que ficou na Costa do Marfim, seu trabalho foi
dividido em três regiões. Logo que chegou foi designado para a
Arquidiocese de Buaquê, onde atuou na Paróquia Natividade de
Nossa senhora, localizada na cidade de Prikrô, por 18 anos. Depois
foi para Abidjã, capital do país, para trabalhar na Paróquia Santana por dois
anos, enquanto o país passava por um período de Guerra Civil. “Os rebeldes
tentaram dar um golpe de Estado e o país ficou dividido em parte norte e
parte sul, como a parte que eu ia ficou dominada pelos rebeldes, eu fiquei
trabalhando em Abidjã até o conflito cessar”, relatou o padre.
No final de 2003, Pe. Carlinhos foi para o norte do país ficando na
Paróquia Nossa Senhora da Anunciação até 2014 e ajudou na reconstrução de uma comunidade que tinha sido destruída com a guerra e aos
poucos estava renascendo. Fora os conflitos internos, outro grande desafio enfrentado foi o da comunicação, pois a língua oficial do país é o
francês, mas também existem os idiomas locais que aos poucos teve que
ir aprendendo e se adaptando em cada lugar que parava.
Entre os trabalhos realizados como missionário no meio do povo, estava a celebração diária e a promoção humana. “Não é apenas trabalhar
com o povo, mas promover formações, encontros, reuniões, ajudando tanto
em ações da igreja como nas atividades de cunho social, como as associações de colheita de alimentos, milho, arroz, etc. Fora isso, ainda trabalhamos com a formação de pastorais, batismos, casamentos, catequese tudo

“NÃO É APENAS
TRABALHAR
COM O POVO,
MAS PROMOVER
FORMAÇÕES,
ENCONTROS,
REUNIÕES,
AJUDANDO TANTO
EM AÇÕES DA
IGREJA COMO NAS
ATIVIDADES DE
CUNHO SOCIAL.

isso num meio em que existe muitas etnias
e poucos católicos, mas com o tempo fomos
conquistando nosso espaço e a confiança dos
comunitários locais e com isso fazendo nosso
trabalhando missionário divulgando o Reino de
Deus”, explicou o Pe. Carlinhos.
“Quando retornei ao Brasil, depois de 30
anos, eu nem lembrava mais como se falava o
português, mais aos poucos fui relembrando e me
acostumando novamente. Isso porque na África
eu fiz um acordo com os outros padres e religiosas brasileiras, de não falar em português para
que dessa forma a gente se dedicasse apenas ao
francês ou a língua local. Isso é uma forma de
mostrar respeito com o povo e, nesse tempo todo
que eu estava lá, eu ficava constantemente com
a comunidade, não era apenas uma visita rápida,
era convivência diária e isso ajudou muito com a
minha comunicação”, afirmou Pe. Carlinhos.

IDE E PREGAI O EVANGELHO
Pe. Carlinhos é natural de Caiçara - Paraíba, mas cresceu entre Campina
Grande e João Pessoa, também na Paraíba. Recebeu ordenação sacerdotal em
23 de julho de 1983 e no ano seguinte já estava em missão pela África, retornando apenas em 2014, vivendo na prática o seu lema sacerdotal e o carisma
de missionário do Pontifício Instituto das Missões Exteriores (PIME), cujo lema
é “Ide e pregai o Evangelho a todos os povos”.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE SÃO PEDRO APÓSTOLO – PETRÓPOLIS

A Igrejanodemeio
Cristo
edificada
do povo

E

ADRIANA RIBEIRO – PASCOM ARQUIDIOCESANA / MARIA MIRTES RAMOS – PASCOM PARÓQUIA SÃO PEDRO

m meados de 1955 foi construída a primeira capela
dedicada a São Pedro, no bairro de Petrópolis, por
iniciativa de um comerciante chamado Antônio
Costa. Ali, na simplicidade da madeira, da palha,
poucos bancos, um chão batido e uma imagem de São
Pedro, um pequeno grupo de pessoas foi se encontrando
para rezar. E Deus estava presente naquele lugar.
Do bairro vizinho, São Francisco, no período de
1955 a 1965, o Pe. Manoel Bessa, redentorista, ia
“rezar a missa” em Petrópolis. Depois dele, o Pe. Onias
Bento da Silva, redentorista, continuou esse pastoreio
junto aos moradores daquela área. O movimento na
pequena capela foi crescendo e se fortalecendo. Outros padres também marcaram presença e deixaram
pegadas nesse caminho de evangelização: Pe. Luiz
Ruas, Pe. Tiago de Souza Braz e Pe. Francisco Pinto.
Com o povo animado pela fé, no período de 1966 a
1976, atuaram no local os Padres da Sociedade de Scarboro para as Missões Estrangeiras, sediada no Canadá e EUA:
Vicente, Terêncio, Justino, Mauro e Douglas.
Já no início da década de 70, a pequena comunidade passou a ser paróquia.
Os padres de Scarboro começaram a
receber ajuda das Irmãs Salesianas do
Patronato Santa Terezinha e do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e, também das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo.
Em 1975 os Padres de Scarboro não puderam mais acompanhar a paróquia, que ficou vacante
por um período, ocasião em que o
serviço dos leigos ganhou força na
sustentação da Igreja. Em

seguida, esse serviço ganhou o reforço de seminaristas diocesanos, entre eles, Éros de Oliveira Bulcão, João Malaquias
e José Carlos Sabino de Andrade (atual Monsenhor Sabino,
vigário episcopal da Arquidiocese de Manaus), com o apoio
do Frei Laurindo Coco, da Paróquia Santa Rita de Cássia.
A partir 1977, sob a liderança do então seminarista Sabino, nasceram as diaconias na paróquia. Era
necessário sair da Igreja e ir ao encontro das famílias.
O bairro foi mapeado e dividido por áreas geográficas,
com o intuito de fazer o serviço de evangelização chegar cada vez mais perto do povo.
Em 5 de outubro de 1980, o diácono Sabino foi ordenado padre diocesano pela imposição das mãos de
Dom Milton Corrêa Pereira e nomeado como pároco
da Paróquia São Pedro Apóstolo onde permaneceu até
2007. Em seguida, assumiu a paróquia o Pe. Joaquim
Hudson de Souza Ribeiro (2007 a 2017). Depois foi a
vez do Pe. Antônio Ramos de Sousa (2017 a 2019) e,
atualmente, o Pe. José Alcimar de Souza Araújo.
A paróquia é ligada ao Setor Santa Rita de Cássia, que faz parte da Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes. Para manter acesa a chama do amor
a Deus na paróquia, os agentes pastorais estão comprometidos e organizados em diversos serviços, entre
eles: Pastoral do Batismo, Pastoral da Criança, Pastoral
Catequética (pré-catequese, pré-adolescentes e adolescentes, catequese de crisma, catequese familiar e
catequese de adultos), Pastoral do Dízimo, Pastoral
da Juventude, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da
Saúde, Pastoral da Comunicação, Pastoral Familiar,
Pastoral Litúrgica, Pastoral dos Coroinhas, Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão e
da Palavra, Grupo Leitura Orante
da Bíblia e Renovação Carismática Católica.

Sobre o Pároco
Pe. José Alcimar de Souza Araújo
Nasceu no Lago do Calado, em Manacapuru,
AM, no dia 25 de janeiro de 1963. Foi ordenado
em Manaus, no Ginásio da Escola Nossa Senhora
Auxiliadora, no dia 26 de setembro de 2004,
como presbítero diocesano. Foi vigário na Área
Missionária São Francisco, no Mutirão. Já atuou
como pároco de apoio da Paróquia Coração
Imaculado de Maria, no Morro da Liberdade.
Foi pároco da Área Missionária São Lucas, na
Cidade Nova. Também foi vigário da Paróquia São
Raimundo, no bairro de São Raimundo, e pároco
da Paróquia São João Batista, em Iranduba, AM.
Já fez parte da equipe formativa do Seminário
São José. Foi Coordenador de Pastoral da
Arquidiocese de Manaus por nove anos, assessor
das Pastorais Sociais e coordenador do Setor
Encontro das Águas/Setor Rio Negro. Atualmente
é o pároco na Paróquia São Pedro Apóstolo, em
Petrópolis, desde o dia 27 de abril de 2019. É
membro do Conselho Presbiteral e do Conselho
de Consultores, orientador espiritual do Seminário
São José e Diretor Vice-Presidente da Cáritas
Arquidiocesana de Manaus. Na paróquia São
Pedro Apóstolo, conta com o auxílio do diácono
permanente, Manoel Ademar Vasques Mendes.

ATIVIDADES NA MATRIZ PAROQUIAl
- Missa: domingo, às 7h, 9h, 17h e 19h.
- Grupo de Oração da RCC: segunda-feira, às 19h.
- Terço: terça-feira, às 18h, seguida de novena às
18h30 e missa às 19h.
- Adoração ao Santíssimo Sacramento: na última
terça-feira do mês, às 19h.
- Grupo de Alcoólicos Anônimos: quinta-feira, às
19h e domingo, às 17h.
- Reunião do Grupo de Narcóticos Anônimos:
terça-feira, às 19h.
- Festa do Padroeiro: 29 de junho (com novenas
nas diaconias, tríduo, missa e procissão na igreja
matriz paroquial e arraial).
- Confissões: em forma de mutirão, duas vezes
por ano (quaresma e advento).
- Visita aos enfermos, empréstimo de cadeiras
de roda, arrecadação de fraldas geriátricas e de
alimentos: continuamente.
- Expediente da secretaria: segunda e sábado,
das 15h às 19h30; de terça a sexta-feira, das 8h
às 11h30 / 15h às 19h30.
- Telefone: (92) 3611-3201
- E-mail: apostolo_pedro@hotmail.com
- Site: http://saopedroapostolo.org.br/
- Facebook: https://www.facebook.com/
avozdesaopedro/- instagram:
@aparoquiasaopedro

Conheça a vida e a obra da primeira santa nascida no Brasil!

LEVEZA,
CONFORTO E
FLEXIBILIDADE.
LIOCEL É UM
JEANS QUE ESTÁ
SEMPRE NA
MODA.
ADQUIRA NA PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

Mondelle Brasil,
a marca da moda.
CONFORTO É TUDO,

LEVEZA É TOP.
LIOCEL O JEANS
DO MOMENTO.

DE OLHO NOS OLHOS.

Como está sua visão?
Consulte-se com um oftalmologista
e cuide da saúde dos seus olhos.
@oticasavenida

(92) 3215-4459

CIDADANIA

Escola de Fé e Cidadania
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTOS CONCEIÇÃO SILVA

V

isando atender a uma prioridade da IX Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA),
iniciou no ano de 2017, no setor Avenida
Brasil, a Escola de Fé e Cidadania, com o objetivo de sensibilizar para questões que envolvem
realidades que nos cercam. Com o apoio do conselho do setor, formou-se uma equipe composta
por Conceição Silva, Tony Santos, Roberto Rivelino,
Conceição Martins, Eliza Regis e Ir. Eurides Alves
para pensar a proposta de como a escola se desenvolveria. A princípio assumiu alguns conteúdos da
Escola de Liderança Cristã que já era desenvolvida
da Paróquia São Raimundo e foram acrescentados
outros contemplando a realidade do setor.
“Consiste em um processo de formação de agentes de pastoral, em vista da preparação de pessoas
para assumirem o seu papel de discípulo missionário
na sociedade, na ação evangelizadora nas comunidades. A iniciativa não se resume na realização de um
curso de líderes, mas dentro da perspectiva da iniciação cristã, abrange as características de integridade
do crescimento do agente na vivência cristã, e de
um modo particular, na doutrina social da Igreja, no
conhecimento da Palavra e no conteúdo libertador”,
destacou Conceição Silva, da equipe de coordenação.
A primeira aconteceu na Paróquia Nossa
Senhora da Glória, iniciando no dia 18 de junho
de 2017; a segunda na Paróquia São Jorge, em
2018; e a terceira aconteceu na Paróquia Cristo
Libertador, realizando a formatura no dia 6 de
outubro de 2019, sendo formados 24 na primeira etapa, 27 na segunda e 25 na terceira.
A ideia é que seria itinerante, onde cada
turma aconteceria em paróquias diferentes, visando alcançar pessoas que não tem cargo de
coordenação e não tenha esse tipo de formação.
São 6 meses de formação e ao final acontece uma
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formatura com uma missa de envio, entrega de
certificados e um jantar comemorativo. A turma
é formada preferencialmente por cinco agentes
de cada paróquia, totalizando 45 pessoas, e cada
pároco é responsável pelos seus representantes,
incentivando-os a participarem assiduamente, e
ao final foi pedido que cada um leve para sua comunidade tudo o que aprendeu, compartilhando
o conhecimento recebido com outras pessoas.
O CONTEÚDO É DIVIDIDO EM BLOCOS:
- Aula introdutória sobre fé, cidadania, doutrina social e apresentação do programa; formação
bíblica; profecia do ontem e do hoje com análise
da realidade, Jesus Cristo e seu projeto libertador,
e primeiras comunidades cristãs;
- Doutrina Social da Igreja com um panorama geral, Laudato Si e, na última turma falou-se
sobre o processo sinodal; Análise de conjuntura,
com o contexto em que estamos vivendo (sócio,
política, econômica e eclesial).
- Políticas Públicas, os espaços conquistados, controle social, mobilização social e participação cidadã. Concluído com um seminário
problematizando a realizada e busca de canais
para a solução dos problemas.
- Conclusão com tema da espiritualidade
libertadora, com mística, estudos e propostas
de ação concreta e compromisso, importância
do engajamento social e político, mobilização,
intervenção, devendo ser perpassada pela espiritualidade, cultivo de uma vida de oração e
seguimento dos valores do Evangelho de Jesus,
que a Igreja no seu ensino social nos mostra.
“A gente percebe que está dando muitos frutos. Os párocos têm nos ajudado nesse sentido de
pedir que seus agentes compartilhem o conteúdo
que receberam. Viram que tem dado certo e mo-

tivado seus agentes. E a gente fica muito feliz por
ser uma iniciativa pequena, mas que está dando
muito resultado”, comentou Conceição Silva.
Irmã Eurides Alves, da Congregação das Irmãs
do Imaculado Coração de Maria, também colabora
na equipe de coordenação da Escola de Fé e Cidadania do Setor Avenida Brasil e explica a importância
desta iniciativa. “É um espaço privilegiado para os
cristãos se prepararem, compartilharem suas experiências e aprofundarem o seu compromisso cidadão
da fé. O seu engajamento sociopolítico na sociedade,
nas instâncias políticas e o seu testemunho de ser
sal, fermento e luz no mundo [...] Tem sido uma
experiência muito rica e gratificante. Muitos vão se
envolvendo, conhecendo, contribuindo, debatendo
e saem dali querendo serem farol que chama a atenção para a importância da vivência cidadã da fé, do
compromisso comunitário e social a partir da fé, da
vocação do leigo e leiga e voltam para as suas comunidades como multiplicadores e animadores de
outros alunos para a escola”, destacou Irmã Eurides.
LEVAR A EXPERIÊNCIA PARA OUTROS SETORES
Na X APA a escola permaneceu como prioridade, com a proposta de que ela acontecesse
nos demais setores da Arquidiocese de Manaus.
Conceição Silva foi escolhida para coordenar
essa articulação, disseminando essa experiência
para os demais 12 setores. Há uma organização
para que a equipe visite a reunião dos setores
para levar a proposta da Escola de Fé e Cidadania, a fim de que eles possam verificar durante
suas assembleias a possibilidade de também
desenvolver esse projeto a partir de 2020.
“A Escola de Fé e Cidadania é um espaço muito
importante, uma forma de concretizar o compromisso da APA de fortalecer essas experiências. É também
um espaço formativo e de incentivo ao engajamento
dos cristãos na sociedade e nos espaços políticos. A
gente tem incentivado a participação dos cristãos
nos conselhos paritários, nos conselhos populares,
nos movimentos do bairro, nas manifestações, movimentos sociais e nos espaços de políticas públicas,
seja nos conselhos de direitos e conselhos tutelares.
Sem dúvida a Escola é um espaço de Deus, um espaço
cidadão, eclesial, social e político de relevância no processo de evangelização. Na atual conjuntura política
precisamos cada vez mais de cidadãos conscientes,
politizados, íntegros e honestos ocupando esses espaços”, concluiu Irmã Eurides.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Santidade

manter os passos nas
pegadas de Jesus
Fr. Faustino: Olá, crianças! Já estamos caminhando para o fim do ano e este é um bom momento para começarmos fazer avaliação de nossas vidas.
Tinico: Já estou cheio de provas para fazer no
meu colégio...
Tininha: Eu acho que não é sobre isso que o Fr.
Faustino está falando.
Fr. Faustino: Um pouco sobre isso, também,
Tininha. Mas, temos algo mais importante para
falar e avaliar as nossas vidas.
Mariazinha: Então o que você está querendo falar?
Fr. Faustino: No final de cada ano nós temos
em nossa Igreja uma festa muito importante que
nos ajuda a pensar para vermos se estamos ou não
nos esforçando para chegar mais perto do jeito de
Jesus.
Zezinho: Oba! Que festa é esta? Quando vai
acontecer? Eu poderei participar?
Mariazinha: Lá vai ter bastante comida e bebida?
Tinico: Isso deve ser interessante...
Fr. Faustino: Calma, gente! Eu posso explicar?
Tininha: Claro que sim! Já estou curiosa.
Fr. Faustino: Eu quero falar da Festa de todos
os Santos e Santas de Deus.
Mariazinha: Mas, nesta festa tem comida
ou não tem?
Fr. Faustino: Sim, pode ter comida e bebida.
Mas, não tem o mesmo sentido de uma festa de
aniversário ou de casamento.
Zezinho: Por quê? Como assim?

Fr. Faustino: Porque trata-se de uma festa
religiosa e o alimento principal deve ser Jesus. O
importante nesta ocasião é reunir os fiéis para
rezar, lembrando das pessoas que foram fiéis a
Jesus e tornaram-se santas.
Tininha: Como é que essas pessoas se tornaram santas?
Fr. Faustino: Lendo a Palavra de Deus todos
os dias, fazendo orações, ajudando as pessoas,
principalmente as pessoas mais necessitadas...
Tinico: E por que você falou que é uma ocasião para fazermos avaliação de nossas vidas?
Fr. Faustino: Porque essas pessoas que se
tornaram santas, nasceram dentro de uma família como cada um de nós, conheceram Jesus
e aprenderam amá-Lo e servi-Lo com alegria.
Quando lembramos delas nas missas, pedimos
que elas nos ajudem na nossa caminhada na terra para também nós sermos fiéis a Jesus.
Zezinho: Então, todos nós podemos ser santos?
Fr. Faustino: Sim. Todos nós. Mas precisamos
nos esforçar para sermos fiéis a Jesus com uma prática da leitura de Palavra de Deus, da oração e da caridade. Deste modo, estaremos nos esforçando para
manter os nossos passos nas pegadas de Jesus para
alcançarmos a felicidade perfeita que é a santidade.
Tininha: Você tem uma dica pra gente conseguir chegar lá?
Fr. Faustino: Como já falei para vocês, é necessário se esforçar para ser fiel a Jesus.

Exercício para
pensar e refletir
A santidade é a felicidade
perfeita no céu
Nas palavras abaixo, grife as palavras que podem nos ajudar a alcançar
a santidade e escreva uma frase sobre
cada uma das palavras grifadas.
paz • comida • justiça • dinheiro
• poder • coração puro • carro novo
• humildade • ganhar na loteria
• misericórdia • boas notas
• corpo lindo • pobre de espírito

Paz e bem!

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO

GIRO PASTORAL
MÊS MISSIONÁRIO INICIA COM MISSA
NAS REGIÕES EPISCOPAIS
TEXTO ÉRICO PENA
FOTOS ÉRICO PENA, GABRIEL OLIVEIRA E NATÁLIA MÊNE

Na noite do dia 1º de outubro foi
realizada a abertura do mês missionário
simultaneamente nas três Regiões Episcopais
da Arquidiocese de Manaus. Na Região
Episcopal N. Sra. Aparecida, ocorreu uma
missa na Comunidade Sagrada Família,
localizada na Av. Arquiteto José Henrique, 29,
Terra Nova 3, pertencente à Área Missionária
Santa Helena – Setor Padre Ruggero
Ruvolleto, sendo presidida pelo bispo auxiliar,
Dom José Albuquerque, concelebrada pelo
pároco, Pe. Humberto Vasconcelos, auxiliados
pelo diácono Afonso Brito, contando com a
presença de seminaristas do propedêutico e
dos padres pertencentes às Áreas Missionárias
que compõem a Região.
Na Região Episcopal N. Sra. Dos
Navegantes, foi realizada a celebração
eucarística na Comunidade Nossa Senhora
dos Navegantes, localizada à Rua da Paz, 12,
Mauazinho, pertencente à Área Missionária

CELEBRAÇÃO MARCA O RITO DE
ADMISSÃO DOS CANDIDATOS ÀS
ORDENS SACRAS E DE INSTITUIÇÃO
DO LEITORATO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 19 de setembro, aconteceu a
admissão às ordens sacras de oito candidatos
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N. Sra dos Navegantes; presidida pelo
bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros,
concelebrada pelo padre Francisco Oliveira
e pelo Frei Alex Assunção, auxiliados pelos
diáconos Raimundo Nonato e Manoel
Messias.
E na Região Episcopal Nossa Senhora
dos Remédios a celebração ocorreu na Igreja
Nossa Senhora de Nazaré, presidida pelo
Padre Daniel Curnis e concelebrada pelos
padres Ronnie Von, Vigário do Santuário
São José; Evanir Rosa, Pároco da Paróquia
Santo Antônio e Coordenador do COMIDI
Arquidiocesano; e Bráz Lourenço, Vigário da
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Nesta
Celebração também deu-se a Abertura Oficial
do Círio de Nazaré Manaus, com o envio da
Guarda de Nossa Senhora e a bênção dos
Agentes do Conselho Missionário Diocesano
(COMIDI), Conselho Missionário Paroquial
(COMIPA) e Amigos do Pontifício Instituto da
Missões Exteriores (PIME).

ao sacerdócio e a instituição do ministério
do leitorato de quatro seminaristas, durante
missa realizada na capela do Seminário
Arquidiocesano São José, presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada por Dom
Gutemberg Régis, bispo emérito de Coari e
Dom Mário Clemente, bispo emérito de Tefé,
contando também com a participação de
vários presbíteros e dos amigos e familiares
dos seminaristas. Após a leitura da homília
de Dom Sergio, realizada pelo Pe. Zenildo
Lima, Reitor do Seminário, iniciou-se o rito de
admissão dos candidatos à ordem sacra que,
“é uma etapa importante para quem está
iniciando a caminhada para o sacerdócio, pois
torna público o desejo de ser padre, seguir
as ordens sagradas e começar a receber
ministérios, como o leitorato e o acolitato,
sendo investidos para um serviço mais

aproximado da sagrada escritura”, conforme
explicou pe. Zenildo. Entre os candidatos às
Ordens Sacras estiveram: Kimserer Barroso,
da Diocese do Alto Solimões; Alef Braga e
Erick Henrique da Costa, da Arquidiocese de
Manaus; Erivan Silva e João Paulo Teixeira,
da Diocese de Parintins; Carlos Antônio da
Silva, da Diocese de Boa Vista (RR); Adriano
Cordeiro e Odiney Viana, da Diocese de São
Gabriel da Cachoeira.
Durante o rito, os candidatos foram
chamado segundo suas arqui/dioceses e
interrogados pelos seus respectivos bispos
diante da assembleia, o rito finaliza com o
bispo dando a benção e dizendo: A Igreja
recebe com alegria o vosso propósito. Deus,
que o inspirou, vos dê a graça de realizá-lo.
Logo após, foram chamados os
seminaristas que seriam instituídos no
ministério de Leitor, ou Leitorato, que é a

primeira etapa rumo ao presbiterato (as
outras etapas são o acolitato e o diaconato
provisório). Matheus Marques, Gutemberg
Gonçalves, Ivo Carneiro e Tiago Frazão, foram
os seminaristas que receberam o livro da
Sagrada Escritura das mãos de Dom Sergio
após a oração realizada por Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar de Manaus. Com
esse ministério o seminarista recebe a missão
de transmitir com fidelidade a Palavra de
Deus, para que ela frutifique cada vez mais
no coração das pessoas. O rito finaliza com o
novo Leitor levantando a Sagrada Escritura
diante da assembleia e recebendo a benção
do arcebispo.
Na ocasião também houve o
encerramento da 47.ª Assembleia do
Regional Norte 1 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida entre
os dias 16 e 19 de setembro, no Centro de
Treinamento Maromba, reunindo cerca
de 90 participantes, entre bispos, padres,
religiosos(as) e leigos (as) das nove dioceses/
prelazias dos estados do Amazonas e
Roraima. Também houve o envio dos bispos
que foram para o Sínodo para a Amazônia.

REGIÃO EPISCOPAL N. SRA. DOS
NAVEGANTES REALIZA ENCONTRÃO
REUNINDO 600 MINISTROS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes, composta pelos setores:
Dom Luiz Soares; Maria Mãe da Igreja,
São José Leste, Rio Solimões e Santa Rita
de Cássia, organizou na manhã do dia 21
de setembro, um encontro que reuniu no
auditório d o Colégio Dom Bosco - Centro,
aproximadamente 600 Ministros, com o
objetivo de trocar experiências, receber
formação e acertar os detalhes do próximo
encontro, agendado para o ano que vem
no Setor Rio Solimões, que abrange os

municípios de Manaquiri, Careiro Castanho
e Careiro da Várzea. O evento teve por tema
“Chamaste-me Senhor, para a sinodalidade
em vista da missão” e contou com a palestra
do padre Danival Lopes, pároco da Área
Missionária Menino Jesus e Paróquia N. Sra.
do Carmo, sobre “A Palavra e a Eucaristia,
alimentos para a sinodalidade”, na qual
abordou o verdadeiro papel de uma ministro,
ressaltando que a principal função de
cada um é servir ao próximo, muito mais
do que ser servido. O encontro finalizou
com a celebração presidida por Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus e vigário da Região.

SETOR PADRE RUGGERO REALIZA A
XI CAMINHADA PELA PAZ
TEXTO E FOTO RAFAEL BRITO, PASCOM AMICOM

No dia 21 de setembro, aconteceu a XI
Caminhada pela Paz Padre Ruggero Ruvoletto,
na Área Missionária Imaculado Coração de
Maria (Amicom), organizada pelas áreas
missionárias do Setor Padre Ruggero, tendo
início às 17h, no terreno do Cruzeiro, no bairro
Santa Etelvina. Esse ano a caminhada teve
por tema “Missão na Amazônia: um grito pela
Vida!” e lema “Quando se derrama o sangue
de um inocente, Deus chora”, e contou com
a presença de Dom José Albuquerque, bispo
auxiliar de Manaus e Vigário Episcopal da
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida.
Durante a caminhada houve algumas
paradas para fazer memória e promover
reflexões, o ponto mais comovente foi a visita
à casa paroquial, ao lugar onde morou Pe.
Ruggero, e onde foi assassinado em 2009.
A caminhada encerrou com a Santa Missa
na Igreja da Comunidade Santo Antônio,
presidida por Dom José e teve a presença dos
padres das Áreas Missionárias que compõem o
Setor Padre Ruggero.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO

Pe. Slawomir Drapiewski

3

Diác. Afonso de Oliveira Brito

4

Pe. Agnaldo Batista Gomes

8

Pe. Alejandro Gollaz Mares

8

Pe. José Severino Cheregato

9

Diác. Manoel Mateus Gomes Amaral

9

Pe. Humberto Vasconcelos de Souza

14

Pe. Nelson Pereira da Silva

14

Pe. Evanir Rosa

17

Frei José Maria Botelho

21

Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.

22

Diác. Ronaldo Souza dos Santos

22

Pe. Antônio Sousa Lima

23

Pe. Ivair Rodrigues Nascimento

24

Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão

24
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Pe. Celestino Ceretta

5

Pe. Geraldo Levron

7

Pe. Hilton Brito do Oliveira

18

Pe. José Severino Cheregato

20

Pe. Josimar Ramos Marinho

25

Diác. Francisco Alves de Sousa

27

Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina

27

Diác. Francisco Gilson Barroso Mota

27

Diác. Irineu dos Santos Pena

27

Diác. João Bosco Barbosa de Souza

27

Diác. Ronaldo Souza dos Santos

27

Diác. Atanázio dos Santos Salvador

28

Pe. José Nogueira dos Santos

28
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GIRO PASTORAL
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO REALIZA ENCONTRO PARA ORIENTAR
SERVIÇO DE AGENTES NAS PARÓQUIAS E ÁREAS MISSIONÁRIAS
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Visando orientar sobre o serviço da
Pastoral da Comunicação e sua importância
para a evangelização na Arquidiocese de
Manaus, estão sendo organizados encontros
por Regiões Episcopais. O primeiro encontro
foi realizado na Região Episcopal Nossa
Senhora dos Remédios, no dia 21 de setembro
de 2019, no Auditório Mãe Paula, Centro
de Formação da Arquidiocese de Manaus
(Cefam), localizado à Av. Joaquim Nabuco,
1023, Centro. O encontro contou com a
participação de 53 pessoas de 14 paróquias
e áreas missionárias dos quatro setores
que fazem parte da Região Episcopal Nossa
Senhora dos Remédios.
Conforme a coordenadora arquidiocesana
da Pastoral da Comunicação, Adriana Ribeiro,
foram realizados diagnóstico a respeito de como
as paróquias e áreas desenvolvem os trabalhos
de comunicação e promovidas reflexões sobre
o serviço, o papel dos agentes e sobre alguns

PASTORAL DO DÍZIMO REALIZA
ENCONTRÃO E LANÇAMENTO DE LIVRO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Centro de Convenções do Studio 5,
recebeu no dia 22 de setembro, cerca de 1500
agentes da Pastoral do Dízimo durante toda

24 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • SETEMBRO • 2019

documentos que tratam da comunicação na
Igreja. “Ao longo do dia fizemos o diagnóstico
sobre o que as comunidades estão fazendo
na área de comunicação e seus principais
desafios. Refletimos sobre o objetivo do
serviço pastoral feito na Pascom, os eixos
sobre os quais deve estar estruturada e o papel
dos agentes, bem como sobre os documentos
da Igreja que tratam do assunto, como, por
exemplo, o Diretório de Comunicação da Igreja
no Brasil (Doc 99) da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)”, destacou Adriana.

Celi Bernardes, coordenadora da Pastoral do
Dízimo, fez uma leitura de agradecimento
e, em seguida teve a apresentação do Coral
Tottus Tuus do Santuário de N. Sra. de Fátima e
o Coral Mãe da Misericórdia, da Paróquia Mãe
da Misericórdia, na Compensa, que cantaram
para Dom Sergio enquanto algumas fotos iam
passando no telão e foi-lhe entregue uma
placa de agradecimento da Pastoral do Dízimo
por todo acompanhamento e apoio dado.

SERVIÇO DE ANIMAÇÃO LITÚRGICA
(SAL) PROMOVE ENCONTRÃO DA
PASTORAL DA LITURGIA

TEXTO E FOTO EDILÚCIO CARNEIRO

a manhã, no encontro de formação com o
Pe. Leudo Santos, assessor eclesiástico desta
pastoral que, na ocasião lançou seu livro
intitulado “Comunicar para evangelizar”, de
onde tirou alguns trechos usados na formação
com o objetivo de motivar, animar e orientar
os agentes. O livro do Pe. Leudo possuí 56
páginas e está dividido em cinco capítulos nos
quais trabalha a parte espiritual, catequese,
motivações, família, juventude e muito mais.
Após a palestra do padre Leudo, houve
uma pequena participação de Pe. Charles
Cunha e em seguida a celebração eucarística,
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani que, após o
momento de comunhão foi homenageado.

A Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes
realizou no dia 21 de setembro, na Paróquia
São José Operário - Leste, uma formação
Litúrgica com o tema “Liturgia: Ação de Cristo
e da Igreja. Preparar para bem celebrar”.
O evento foi assessorado pelo Serviço de
Animação Litúrgica (SAL) contando com
aproximadamente 82 participantes dos
diversos setores que a compõe essa região.
O encontro iniciou com o Ofício Divino
das Comunidades conduzido pela equipe do
SAL e, em seguida, foi feita a acolhida com
todos os setores presentes. Em sua fala, Dom
Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de Manaus e
vigário da região episcopal citou o enceramento
da assembleia do Regional Norte 1, em que
estudaram o documento 109 (Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil) e o
Sínodo Pan-Amazônico, a verdadeira importância
do sínodo para todo o povo católico.

MISSA CELEBRA O DIA DO IDOSO NA
ARQUIDIOCESE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) organizou,
na tarde dia 27 de setembro, a missa de ação
de graças pelo dia do idoso, com o objetivo
de louvar e agradecer a Deus por cada pessoa
idosa que, mesmo na velhice é protagonista de
vida e dignidade, apesar dos sinais de violência
que sofre em nossa sociedade. A celebração

foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelos padres Sebastião Maia e Ermerson
Nascimento. Também estiveram presentes
os representantes do Conselho Estatual
e Municipal do Idoso, e o Vice-Reitor da
Fundação Aberta da Terceira Idade (Funati),
além de vários agentes e líderes da pastoral de
diversos setores da Arquidiocese de Manaus.
A celebração contou com momentos
muito emocionantes, o próprio arcebispo
chegou a expressar o seu carinho pela
pastoral da qual também faz parte. “Eu
envelheci com a pastoral do idoso e sou o
idoso mais jovem dessa pastoral que em
virtude da minha idade eu também faço
parte”, disse Dom Sergio. “Quero agradecer
a todos os líderes pelo brilhante trabalho
realizado em suas paróquias e comunidades
e agradecer também a todos vocês que,
direta e indiretamente fazem nossa PPI
crescer e ser conhecida em nossa cidade, pois

a mensagem de Cristo é anunciada a cada
visita, cada reunião, cada pessoa idosa que
nos acolhe e sente a mão amorosa de Cristo
sobre si”, comentou Iara Lanza, coordenadora
da PPI.

ARQUIDIOCESE REALIZA MISSA DE ENVIO DOS CONVOCADOS
PARA O SÍNODO PARA A AMAZÔNIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 26 de setembro, foi realizada
na Catedral Metropolitana de Manaus, a
Missa de Envio dos padres sinodais, peritos
e convidados para o Sínodo da Amazônia,
realizado de 6 a 27 de outubro, em Roma.
A celebração foi presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, concelebrada pelos bispos auxiliares
Dom José Albuquerque e Dom Tadeu
Canavarros, contando com a presença de
vários outros presbíteros e também com as
demais expressões, grupos, movimentos e
pastorais que prestigiaram esse momento tão
importante para nossos missionários que, têm
como um dos objetivos, levar os clamores dos
povos amazônicos junto ao Papa Francisco.
Entre os que foram enviados estiveram
os bispos, Dom José Albuquerque e Dom
Tadeu Canavarros; os padres Zenildo Lima,
Amarildo Luciano, Celestino Ceretta e Justino
Rezende; os diáconos Francisco Andrade e
Francisco Pontes; as Irmãs Rose Bertoldo e

Gérvis Monteiro; a leiga indígena Marcivânia
Rodrigues, entre outros. Há também
aqueles que irão viajar para Roma, mas
desempenharão outras funções durante o
evento, como no caso da Ir. Fátima Barbosa,
que faz parte da equipe intinerante. “Não
sou sinodal, mas vou atuar na Tenda da Casa
Comum que vai ficar numa igreja próximo do
Vaticano e também vamos ter um momento
para estarmos juntos com o Papa Francisco.
Vamos num grupo de 25 pessoas composto
por lideranças religiosas da REPAM e indígenas
da Amazônia Legal”, explicou.
“A Igreja toda estará representada pelos
participantes. E como os auditores e peritos
têm voz e são ouvidos de fato na sala
sinodal da participação do Povo de Deus.
Não preciso dizer que nós nos sentimos em
comunhão com vocês. Estar em comunhão
é mais que sentir-se representado, é de
uma maneira misteriosa estar junto com
vocês. Por isso nos despedimos hoje na
Eucaristia. Quando estiverem na Basílica
de São Pedro lembrem-se que nós

estamos juntos. Quando se encontrarem com o
Papa não se esqueça de falar do Povo simples
das nossas comunidades, que nunca estarão
num Sínodo, mas que são os protagonistas da
evangelização nestas paragens. Levem com
vocês a experiência das nossas comunidades
ribeirinhas, das comunidades da periferia,
dos bairros novos, dos condomínios. Levem
a voz dos indígenas, sobretudo dos urbanos.
Lembrem-se dos pobres e excluídos”, concluiu
Dom Sergio em sua bênção durante a homilia.
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GIRO PASTORAL
ENVIO E REENVIO DE MINISTROS
MARCA A ABERTURA DO NOVENÁRIO
DE SANTA TERESINHA

foi presidida por Monsenhor Sabino Andrade,
e concelebrada pelo pároco, Pe. Cairo Gama e
pelo vigário episcopal, Kleyton Cabral.
Após a homilia, os ministros acenderam
as velas e Monsenhor recebeu os votos de
aceitação iniciando o rito de investidura dos
novos ministros que, antes de assumirem
as suas funções, os recém-investidos, assim
como também os veteranos, receberam
uma formação litúrgica e doutrinal para
que pudessem exercer a sua função com a
máxima dignidade e decoro. Antes do final,
foi realizada uma breve encenação mostrando
uma parte da vida de Santa Teresinha,
também conhecida como a Santa das Rosas e
padroeira das missões.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Teresinha, localizada
no bairro do Alvorada 2, esteve em festa na
noite do dia 22 de setembro, para celebrar
o início do novenário da padroeira, onde na
ocasião também ocorreu o envio e reenvio
de 55 Ministros da Sagrada Comunhão
Eucarística e da Palavra, deste número, 17 são
somente Ministros da Palavra. A celebração

PRESIDENTE FIGUEIREDO SEDIA O II
ENCONTRO DA REGIÃO EPISCOPAL N.
SRA. APARECIDA
TEXTO E FOTO PATRÍCIA CABRAL

Na manhã do dia 28 de setembro,
aconteceu o II Encontro dos Setores da Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, que

compreende os setores Pe. Pedro Vignola,
Pe. Rogério Ruvoletto e Rios e Cachoeiras.
O evento foi realizado na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, localizada no município
de Presidente Figueiredo, contando com
83 participantes entre padres, religiosas e
leigos e leigas, e também com padre Geraldo
Bendaham e Dom José Albuquerque, bispo
auxiliar da Arquidiocese de Manaus e vigário
da região. Ao final do encontro foi definido o III
Encontro, agendado para o dia 31 de outubro
de 2020, no Setor Padre Rogério Ruvoletto, na
Área Missionária Imaculado Coração de Maria
(Amicom).

ORDENADO MAIS UM DIÁCONO
PERMANENTE DA ARQUIDIOCESE DE
MANAUS

MISSA DE AÇÃO DE
GRAÇAS CELEBRA O
DIA DAS SECRETÁRIAS
E ATENDENTES
PAROQUIAIS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 29 de setembro, Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, presidiu a solenidade de ordenação
diaconal de Edson Ferreira de Sousa, o mais
novo diácono permanente da Arquidiocese.
A cerimônia foi concelebrada pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, e aconteceu na Catedral Nossa
Senhora da Conceição, contando com a
presença também de alguns presbíteros
e diáconos, além dos familiares e amigos
que vieram participar deste momento tão
importante e único na caminhada religiosa
do novo diácono que escolheu como lema
de serviço “Estou entre vós como aquele que
serve” (Lc 22, 27).
Após a proclamação do Evangelho, o
diácono Armando Borges, falou em nome
da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos
(CAD) apresentando o candidato à Dom Tadeu
para iniciar o rito de ordenação diaconal,
que começa após a homilia e é marcado pela
prostração do candidato; oração consagratória
de ordenação, imposição de mãos do bispo;
entrega das vestes diaconais pelos membros
da família; entrega do livro do Evangelho; e a
acolhida no presbitério, com o ósculo da paz,
gesto feito por Dom Tadeu, Dom Sergio e os
demais padres e diáconos presentes.

No dia 30 de setembro,
ocorreu a missa em ação de
graças pelo dia das secretárias
e atendentes paroquiais,
mesma data em que a Igreja celebra
São Jerônimo, o santo que foi secretário do
Papa São Dâmaso e o auxiliou na tradução
da Bíblia, por isso é considerado o patrono
das secretárias. A celebração foi presidida
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, concelebrada pelo
Pe. Sebastião Maia e auxiliados pelo
diácono Fr. Marcos Venícius e contou
com a participação de 40 atendentes e
secretárias paroquiais de vários setores da
Arquidiocese.
“A secretária e atendente paroquial
é responsável por acolher e auxiliar na
proximidade entre os fiéis, a paróquia e a
Igreja. É o ‘braço direito’ do pároco, atua no
planejamento e controle dos registros da
paróquia, organização do trabalho, rotina
e na atualização da agenda dos padres. Os
secretários e secretárias paroquias são homens
e mulheres de Deus, não são só funcionários,
mas evangelizadores e missionários”, disse
Rosa Santos secretária da Área Missionária
Divina Misericórdia e uma das organizadoras
da celebração.

DOM SERGIO CASTRIANI
É HOMENAGEADO COM A
MEDALHA RUY ARAÚJO NA
ALEAM
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 1 de outubro, o arcebispo
metropolitano de Manaus, Dom Sergio Eduardo
Castriani, foi homenageado com a medalha Ruy
Araújo, em sessão especial realizada no plenário
da Assembleia Legislativa do Amazonas
(Aleam), na pessoa da deputada professora
Therezinha Ruiz (PSDB), juntamente com o
presidente da mesa diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, o Deputado
Josué Neto (PSD). O deputado Josué Neto, em
sua breve fala, afirmou que foi uma grande
emoção conceder essa outorga, a medalha
mais importante que a Assembleia Legislativa
do Estado do Amazonas pode dar ao líder da
igreja católica, Dom Sergio, que é uma pessoa
que representa a esperança para as pessoas, em
especial às que mais necessitam.
“No momento em que aceitei ser bispo no
Amazonas, a minha vida tomou um rumo que
me levou a contemplar as maravilhas de Deus na
natureza e na história. Viver na Amazônia foi um
privilégio. Gosto de viver aqui e não pretendo ir
embora. É mais do que justo que eu me interesse
por tudo o que passa o nosso povo. Me faz mal
visitar casas nas periferias que são verdadeiros
pardieiros. As ocupações são o contrário de tudo o
que sonho para as pessoas que vêm para a cidade
[...] Acredito num Amazonas mais justos e mais
fraterno. Temos lideranças comprometidas com
o desenvolvimento sustentável. Temos gente
amiga que tem sensibilidade. Somos um povo
religiosos. Apesar da minha condição de saúde,
quero me comprometer a fazer aquilo que me
é possível para que possamos nos orgulhar do
nosso Estado”, declarou Dom Sergio.
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CNBB

GIRO PASTORAL
PADROEIRA DAS MISSÕES É FESTEJADA
NO BAIRRO ALVORADA

TEXTO ÉRICO PENA FOTOS ROBERTO GUEDES

Foi praticamente impossível conter a emoção
durante o encerramento dos festejos de Santa
Teresinha do Menino Jesus, com procissão e santa
missa realizada na noite de 1º de outubro. A
celebração foi realizada na quadra do Pró-Menor
Dom Bosco, presidida pelo pároco, Pe. Cairo
Gama, pelo vigário paroquial, Pe. Kleython Cabral,
além do padre Francicley e Pe. Felipe, Diretor do
Pró-Menor, auxiliados pelo diácono Luís di Paula.
“É uma enorme alegria participar desses
festejos pela primeira vez como pároco, Santa
Teresinha é realmente uma santa que nos instiga
a seguir Jesus, [...] Estou particularmente feliz
e aprendendo com Santa Teresinha a ser um
bom missionário e colocar em prática o serviço a
mim confiado pelo nosso Arcebispo Dom Sergio
Castriani, que é cuidar desta paróquia, deste
rebanho e do povo de Deus”, comentou o pároco.

TEFEENSES HOMENAGEIAM DOM
SERGIO PELO TRABALHO À FRENTE DA
ARQUIDIOCESE

TEXTO ÉRICO PENA FOTO SOCORRO LIRA

Na noite do dia 1º de outubro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu a celebração do 5º. dia do
novenário da Festa do Menino Jesus de Praga,
na Área Missionária São Paulo Apóstolo – Setor
Padre Pedro Vignola. Durante a celebração,
concelebrada pelo pároco pe. Isaías de Lima foi
realizada a tradicional homenagem aos tefeenses,
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ocorrida sempre no mês de outubro, quando
se comemora o dia de Santa Teresa D´Ávila,
padroeira de Tefé, município do Amazonas no
qual Dom Sergio atuou como bispo por 12 anos.
Esse ano o tema central da festa foi “Caminhando
com Menino Jesus, somos igreja em missão”e o
lema “A quem eu te enviar, irá”(Jr 1, 7b) e, mesmo
com a santa missa sendo dedicada aos tefeenses, o
grande homenageado da noite foi Dom Sergio, que
não escondia a alegria de celebrar junto ao povo
que ele tem tanto carinho e que conhece bem sua
realidade por ter vivido muitos anos entre eles. Entre
as homenagens que recebeu, lhe foi entregue uma
placa com a foto, uma barquinha representando suas
viagens para o interior e um jogo de paramentos de
madeira contendo cálice, âmbula e patena. Também
Foi lida uma mensagem pelo senhor Mauro Bechmam,
representante da Pastoral da Comunicação (Pascom)
e exibido um vídeo no telão contendo fotos de alguns
momentos de Dom Sergio.

DOM SERGIO CASTRIANI TORNA-SE
NOVO MEMBRO DA ACADEMIA DE
LETRAS, CIÊNCIA E ARTES DO AMAZONAS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia 5 de outubro, o arcebispo da
Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio Eduardo
Castriani, foi empossado como novo membro
da Academia de Letras, Ciências e Artes do
Amazonas (Alcear), passando a ocupar a cadeira
n. 38, durante solenidade ocorrida no auditório
do Colégio Martha Falcão. Ele recebeu a toga,
o colar acadêmico e o diploma de honra ao
mérito, que, em conjunto, simbolizam o título de
imortalidade que lhes é conferido.
Seu ingresso na entidade foi aprovado em
unanimidade durante uma Assembleia Geral
da Alcear. Além de Dom Sergio também foram
empossados o médico, professor e pesquisador
Sinésio Talhari; o desembargador e ex-presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Arnaldo Péres; e o delegado de Polícia e atual
diretor presidente da Imprensa Oficial do
Amazonas, Mário Aufiero.

CNBB é uma dádiva para
Igreja e para sociedade”,
diz dom Walmor Oliveira,
por ocasião do aniversário
da entidade
FONTE CNBB

A CNBB, em seus 67 anos de história, é uma dádiva para a Igreja e para
a sociedade. Uma dádiva para a Igreja
porque é lugar de comunhão, fortalecendo a nós, os bispos, servidores do
povo de Deus e frequentemente fortalecendo cada diocese, cada paróquia
e cada comunidade. Uma dádiva para
Igreja porque trata-se exatamente do
compromisso de anunciar o Evangelho.
A CNBB é a instituição permanente
que congrega os bispos da Igreja Católica no país. Atualmente, são 493 bispos,
sendo 320 na ativa e 173 bispos eméritos. Destes, 77 são arcebispos e 9 cardeais. Foi instalada em 1952, no palácio
São Joaquim, sede da arquidiocese do
Rio de Janeiro (RJ). A CNBB funcionou
na capital carioca até 1977, quando
foi transferida para Brasília (DF). Dom
Hélder Câmara, à época bispo auxiliar
do Rio de Janeiro, foi o seu primeiro secretário-geral e um dos principais idealizadores e articuladores. No programa
Memória Viva de 1983, exibido pela TV
da universidade federal do Rio Grande
do Norte, dom Helder conta que começou a articular a Conferência dos Bispos
quando ainda era padre.
A cada quatro anos a CNBB, em sua
Assembleia Geral, que reúne os bispos
de todo o país, elabora as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
(DGAE). Para o quadriênio 2019-2023,
as diretrizes da CNBB foram estruturadas a partir da concepção da Igreja
como “Comunidade Eclesial Missionária”,
apresentada com a imagem da “casa”,
sustentada por quatro pilares: Palavra,
Pão, Caridade e Ação Missionária.

INAUGURADO CENTRO PASTORAL EM
HOMENAGEM A DOM SERGIO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Divina Misericórdia
(AMDM) realizou, durante a Solenidade de Nossa
Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, a
inauguração do novo Centro Pastoral Dom Sergio
Eduardo Castriani, localizado à Rua 2 – Conjunto
Vila Real, bairro Cidade Nova 2, com uma área de
15×27 metros . A celebração foi presidida pelo
homenageado, o Arcebispo Dom Sergio Castriani,
e concelebrada pelo pároco Pe. Flávio Gomes,
auxiliados pelo diácono Luiz Lima, contando com
a participação ativa de todas as seis comunidades
pertencentes à AMDM. Emocionado e feliz, Dom
Sergio, após fazer a bênção da placa inaugural,
pediu para que todos rezassem por ele para que
possa cumprir sua missão até o fim.
Muito feliz com a conquista, padre Flávio, o
pároco da AMDM ao final da celebração, fez um
breve agradecimento: “Não tinha outro nome se não
o do senhor, Dom Sergio, que desde o início teve um
olhar caridoso conosco, um olhar de pai e de pastor
e a nossa AMDM e agradecemos muito por hoje
estar conosco, nos deixando muito feliz com a sua
humildade e sua presença”, disse o pároco.

FESTA DA PADROEIRA DO BRASIL TRABALHA
A TEMÁTICA DA VIDA MISSIONÁRIA CRISTÃ E
O SÍNODO DA AMAZÔNIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 60 mil pessoas
participaram no dia 12 de outubro dos festejos

em homenagem a Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. A programação às 5h30
com uma carreata por algumas ruas próximas
ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
depois missa solene das crianças. Pela tarde, a
programação incluiu o Ofício de Nossa Senhora,
acolhida, oração e testemunho dos devotos e a
tradicional procissão pelas ruas do centro e a missa
campal de encerramento dos festejos, presidida
por Pe. Ronaldo Mendonça, concelebrada pelo Pe.
Agildo Alves, Reitor do Santuário N. Sra. Aparecida.
O tema este ano foi “Com Maria: escolhidos
e enviados em missão”, visando dar ênfase à
vida missionária cristã com base em aspectos do
Sínodo da Amazônia e propondo reflexões sobre
a realidade Amazônica , conforme explicou o
reitor do Santuário, padre Agildo Alves, C.Ss.R.

105ª EDIÇÃO DO CÍRIO DE NAZARÉ
ACONTECE EM MANAUS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aconteceu na manhã do dia 13 de outubro,
a 105ª edição do Círio de Nazaré em Manaus,
reunindo cerca de 14 mil fiéis que participaram
da tradicional procissão, que esse ano trouxe
como tema “Maria da Justiça e do Amor” e lema
“Construindo uma sociedade justa e solidária”.
A procissão teve início por volta das 7h30, logo
após a celebração realizada no Santuário Nossa
Senhora de Fátima, onde a imagem chegou
durante o translado da noite anterior, e foi
celebrada pelo Reitor do Santuário, Pe. Milton
Both e concelebrada pelos padres missionários
do PIME, Pe. Daniel Curnis e Pe. Bráz Lourenço.
Do Santuário de Fátima a imagem retornou para
a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, situada
na Av. Mário Ypiranga, conjunto Adrianópolis,
percorrendo as principais ruas do bairro da Praça
14 e adjacências, até chegar em frente à igreja,
onde centenas de outros devotos se uniram
a multidão para participar da missa campal
presidida pelo Monsenhor Sabino Andrade
em um altar montado em frente a Praça Nossa
Senhora de Nazaré.

SENSUMED

Outubro Rosa

Mulheres compartilham
histórias de luta contra
o câncer de mama
LENISE IPIRANGA

A SENSUMED Oncologia recebeu a
visita do grupo Curaterapia, formado por
mulheres que realizaram o tratamento
oncológico de mama, há um ano, e permanecem unidas contra o câncer, pela
programação da campanha mundial do
Outubro Rosa, as quais voltaram à clínica
para dar seus depoimentos e compartilhar
suas histórias de superação e cura com
as pacientes em tratamento atualmente,
com direito a café da manhã como era
costume do grupo nas quintas-feiras.
As representantes do grupo Sandra
Onete e Adriele Soares relataram como
foi desde a descoberta, diagnóstico, tratamento e superação e, especialmente,
o encontro com as demais amigas e a
formação do grupo Curaterapia, formado
por Helena Maia, Cinthya Dinelli Iannuzzi,
Raimunda Batista de Sá, Lucélia Oliveira,
Rose Preciosa, Leiva Ribeiro, Cileuza Torres, Mineia Vasconcelos Ruis, Farice Machado, Elcinez Silva Soares e Eliane Matos.
O oncologista clínico e diretor técnico
da SENSUMED Oncologia, Dr. William Fuzita, além da mobilização mundial contra
o câncer de mama e, especificamente no
Amazonas, contra o câncer de colo de útero, destacou a importância do acolhimento emocional, do fortalecimento dos laços
de amizade e familiares, bem como do
bom ânimo para o tratamento oncológico.
O médico também entregou certificados
de participação ao grupo, desta vez não
como pacientes, mas como palestrantes.
E em apoio à programação e à campanha
mundial, Dorimar Fernandes e Arlindo Jr.,
paciente.

CULTURA

Santa Dulce dos Pobres

A fé faz milagres
quando saímos de
nós mesmos

C

ANA PAULA LOURENÇO COM INFORMAÇÕES VATICAN NEWS E WWW.IRMADULCE.ORG.BR

erca de 50 mil pessoas estiveram presentes na celebração litúrgica
com o rito da canonização, realizada na manhã do dia 13 de outubro,
na Praça São Pedro, presidida pelo Papa Francisco e com a presença de todos os participantes do Sínodo para a Amazônia. Nesta, foi
elevada aos altares santa Irmã Dulce, o “Anjo bom da Bahia”, e junto
com ela também João Henrique Newman, Josefina Vannini, Maria Teresa Chiramel
Mankidiyan, e Margarida Bays.
Dom José Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, esteve presente
na cerimônia de canonização de Irmã Dulce e considerou ser esse um momento emocionante não apenas por ser brasileira, mas pelo seu exemplo de amor aos pobres e
doentes.“Santa Dulce dos Pobres abençoe todo o Brasil, de modo especial a Amazônia!
Que sua mensagem de caridade e amor aos mais pobres e doentes possa nos estimular
a seguir o mesmo caminho, pois a nossa vocação é sermos santos e santas a serviço do
Reino de Deus”, declarou Dom José.
Para o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, esta canonização passa a ser
um compromisso para que todos repitam seus gestos e busquem a santidade. “Irmã
Dulce veio nos dizer que cada época tem seus santos, mas em uma coisa todos os
santos são semelhantes: no amor a Deus e no amor e dedicação ao próximo, especialmente aos preferidos de Jesus, os mais pequeninos. Somos gratos por este gesto do
papa. Irmã Dulce deixou uma obra que precisa ser continuada”, disse.
O processo de canonização de Irmã Dulce foi o terceiro mais rápido da Igreja
Católica. Ela foi canonizada após 27 anos de sua morte, no ano em que as Obras
Sociais Irmã Dulce comemoram 60 anos. O dia litúrgico da Santa Dulce dos Pobres será celebrado em 13 de agosto.
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Sobre o “Anjo da Bahia”
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu, em Salvador, Bahia,
em 1914. A vocação para trabalhar em benefício da população carente
teve a influência direta da família, uma herança do pai que ela levou
adiante. Aos 13 anos, graças a seu destemor e senso de justiça, traços
marcantes revelados quando ainda era muito novinha, Irmã Dulce passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família – na Rua da Independência, 61, no bairro de Nazaré,
num centro de atendimento. A casa ficou conhecida como ‘A Portaria de
São Francisco’. Também é nessa época que ela manifesta pela primeira
vez, após visitar com uma tia áreas onde habitavam pessoas pobres, o
desejo de se dedicar à vida religiosa.
Em 8 de fevereiro de 1933, aos 18 anos, logo após a sua formatura
como professora, Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Em 13 de agosto de 1933,
recebeu o hábito de freira das e passou a adotar, em homenagem a sua
mãe, o nome de Irmã Dulce. Em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas do bairro de Itapagipe. Nessa mesma época, começou a atender também os operários que eram numerosos
naquele bairro, criando um posto médico e fundando, em 1936, a União
Operária São Francisco. Em maio de 1939, Irmã Dulce inaugurou o Colégio
Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de operários,
no bairro da Massaranduba. Em 1949, Irmã Dulce ocupa um galinheiro ao
lado do Convento Santo Antônio, após autorização da sua superiora, com
os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há
décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da
Bahia a partir de um simples galinheiro. Já em 1959, foi instalada oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e no ano seguinte foi inaugurado o Albergue Santo Antônio.
No dia 7 de julho de 1980, Irmã Dulce ouvia do Papa João Paulo II, na
sua primeira visita ao Brasil, o incentivo para prosseguir com a sua obra. Irmã
Dulce e o Papa João Paulo II voltariam a se encontrar em 20 de outubro de
1991, na segunda visita do Sumo Pontífice ao Brasil. João Paulo II fez questão
de quebrar o rigor da sua agenda e foi ao Convento Santo Antônio visitar a
religiosa baiana, cuja saúde já se encontrava bastante debilitada em função
de problemas respiratórios. Cinco meses depois da visita do Papa, os baianos
chorariam a morte do Anjo Bom do Brasil. Irmã Dulce morreu em 13 de março de 1992, pouco tempo antes de completar 78 anos.
A fragilidade com que viveu os últimos 30 anos da sua vida, com 70%
da capacidade respiratória comprometida, não impediu que ela construísse e mantivesse uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, uma verdadeira obra de amor aos pobres e doentes.

PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

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

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