ano 18

• 170 • dezembro 2019

L E I A TA M B É M

NA INTERNET

WWW.ARQUIDIOCESEDEMANAUS.ORG.BR

PROFECIA

Como celebrar o Natal
entre encontros e
desencontros?

VIDA E FÉ

Fabrícia e André
História de amor que
atrai casais para Cristo

SÍNODO PARA A
AMAZÔNIA

Natal

O sínodo da conversão

PREPARAMOS
A VINDA DO SENHOR

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

ATIVIDADES PASTORAIS

DEZEMBRO 2019

1 a 14

AÇÕES PASTORAL DA AIDS

Dia 1 – Missa da pastoral da AIDS com entrega de
material informativo, às 8h
Local: Capela do Studio 5 – Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I
Dia 4, 6, 7 e 14 – Atividade de prevenção e abertura da Campanha de
Prevenção sobre HIV/AIDS
Local: Largo de São Sebastião (Dia 4, às 17h) / Praça da Matriz durante a
Feira Solidária (Dia 6 e 7) e Paróquia São Lázaro (Dia 14), 8h às 12h
Informações: (92) 98159-2596 (Pastoral da Aids)

6, 7 e 8
8

IX FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
E AGRICULTURA FAMILIAR

Horário: 9h • Local: Praça da Matriz
Informações: (92) 3234-2567 e 99143-1257 (Cáritas Arquidiocesana)

FESTA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
– PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Tema: “Maria, mãe da Amazônia e dos povos da floresta”
Lema: “Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes” (Lc 1,52)
• Missas, às 7h30 e 10h • Ciclomotoprocissão, às 8h
• Acolhida das Comunidades de Terreiro, às 11h
• Terço e Ofício de Nossa Senhora, às 15h
• Procissão, às 16h30, seguida da Santa Missa (campal), na Eduardo Ribeiro,
presidida pelo Arcebispo de Manaus, D. Sergio Castriani
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição – Praça 15 de
Novembro (Matriz) – Centro • Informações: (92) 3234-7821 (Catedral)

12

ORDENAÇÃO PRESBITERAL

Frei Marcos Venícius Silva e Pe. Vitor Hugo Silva
Horário: 18h30
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, Praça 15 de
Novembro (Matriz) – Centro • Informações: (92) 3234-7821 (Catedral)

13

FESTA DE SANTA LUZIA

"Com Santa Luzia anunciemos o Evangelho da Alegria
aos Povos da Amazônia"
3 a 11 – Novenário, às 18h30
13 – Missa, seguida de procissão, a partir das 17h
Local: Rua São Jorge, 70 – Santa Luzia
Informações: (92) 3629-2022 (Secretaria Paroquial)

13

FESTA DE SANTA LUZIA – MATINHA

Tema: “Santa Luzia, uma devoção que ilumina a Igreja na Amazônia”
4 a 12 – Novenário, às 19h
13 – Procissão, seguida de Missa, a partir das 17h
Local: Rua da Legião, Presidente Vargas
Informações: (92) 3085-4901 (Secretaria Paroquial)

24
25
31

MISSA DO NATAL DO SENHOR (VÉSPERA)

Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição,
Praça 15 de Novembro (Matriz) – Centro
Informações: (92) 3234-7821 (Catedral)

MISSA DO NATAL DO SENHOR

Horário: 7h30 e 10h
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição,
Praça 15 de Novembro (Matriz) – Centro
Informações: (92) 3234-7821 (Catedral)

MISSA DE ANO NOVO – GRATIDÃO

Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição,
Praça 15 de Novembro (Matriz) – Centro
Informações: (92) 3234-7821 (Catedral)

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

F

Caros leitores e leitoras,

eliz Natal a você que acompanha a vida da nossa Igreja
pelas páginas do Informativo. Nós o preparamos todos os
meses com muito carinho e competência. Um muito obrigado a Assessoria de Comunicação da Arquidiocese que
tem a responsabilidade final pela edição. Nossa gratidão a
todos os colaboradores, desde os que escrevem artigos até
o pessoal da gráfica. O fato é que temos um instrumento de
comunicação à altura da importância da nossa Arquidiocese. Ele não é barato, e contamos com a ajuda do dízimo que
as paróquias e áreas missionárias repassam todos os meses,
mas também com a ajuda dos amigos da Fundação Rio Mar.
Por isso, sejamos generosos.
Dezembro é o mês do natal, a festa da família. Deus
quando enviou seu único filho à terra, para salvar a humanidade, num gesto de amor infinito, escolheu um povo e uma
família para se encarnar e inculturar. O Mistério da encarnação
é central na nossa fé e se torna paradigma também da vida
cristã. Neste sentido a família de Nazaré é o exemplo a ser
seguido por toda família cristã. Nazaré é fonte de inspiração
para a Pastoral Familiar. O ambiente de oração e trabalho que
com certeza existia na casa de José e Maria, continua a ser o
melhor ambiente familiar que podemos criar. Casa, lar, é um
espaço que as pessoas se sentem protegidas pelo pai, e acarinhadas pelo zelo da mãe. Na família temos os laços definitivos
entre as pessoas. Irmãos sempre serão irmãos e filhos sempre
serão filhos, não existe “ex-mãe” como pode existir ex-esposas. É em casa que aprendemos a dividir a comida, os bens. É
em casa que se vive a gratuidade do amor paterno e materno.
É em casa que aprendemos a não usar palavrões na nossa conversa, e a dizer por favor e muito obrigado. E é na família que
fazemos as primeiras experiências do sagrado, aprendendo as
orações que nos seguirão pela vida.
É a família que molda a sociedade e é moldada por ela.
A família patriarcal supõem uma sociedade patriarcal, onde
toda autoridade é exercida por homens. É claro que devemos superar este modelo, mas não jogar toda a experiência
da humanidade fora. As mulheres, depois da vinda de Jesus,
não podem continuar a ser tratadas como seres de segun-

da categoria, boas para trabalhar e acarinhar mas nunca
para mandar. No entanto, fomos feitos por Deus homens e
mulheres para nos completarmos, e existem diferenças nos
papéis. Precisamos de pai e mãe, avôs e avós, tios e tias. No
jogo entre masculino e feminino vamos nos humanizando.
Mesmo o homoafetivo sente atração por um homem ou
uma mulher como homem ou como mulher que tem sua
identidade marcada pelo sexo biológico com o qual nasceu.
Família supõem fidelidade para durar no tempo e exclusividade para ser um porto seguro para os seus membros. Enquanto o exercício da sexualidade foi ligado à procriação, era mais
simples a questão da fidelidade conjugal. Na medida em que
os métodos contraceptivos desligaram o prazer sexual da procriação, foi criada a possibilidade de relações fora do casamento
ou de relações pré-matrimoniais que foram uma verdadeira
revolução antropológica. É possível viver maritalmente sem ter
filhos e é possível ter filhos sem vida conjugal. A gravidez indesejada de tantas novelas não é mais necessário que aconteça.
Uma outra questão é o aborto, que hoje apesar de ser um crime do ponto de vista legal, moral e religioso, já deixou de sê-lo
culturalmente. Esta revolução que parecia vir para acabar com
a família, não pôs fim ao desejo de homens e mulheres de se
casarem, terem filhos, enfim constituírem uma família.
Só em família a pessoa se sente bem num mundo hostil. A imagem bíblica do pai de família sentado à mesa com
sua esposa e seus filhos, ainda é a forma mais humana de
realização pessoal no amor que é alegria de viver e de ser.
A sociedade deve zelar para que as famílias tenham condições de serem verdadeiras famílias. Não importa a sua
configuração, o importante é que sejam núcleos de vivência
responsável pela transmissão da cultura da vida.
A Igreja continua a propor o sacramento do matrimônio
como caminho de salvação para homens e mulheres que se
amam e querem viver o amor de Deus nas suas vidas. O desafio
é grande e grande também é o número de casais que vivem o
seu matrimônio na santidade dando testemunho do Amor.
Por isso, a evangelização das famílias é uma prioridade para a Igreja. Neste natal, ofereçamos nossas famílias à
família de Nazaré para que sejam verdadeiros lares onde
Cristo habita.
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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”. Mais um final de ano se
aproxima e você sempre conosco. Gratos nós somos por saber
do quanto essa revista tem sido importante para sua caminhada eclesial. Essa tem sido a nossa ocupação contínua.
Levar pra você, sua família e sua comunidade eclesial, o que
acontece em nossa Igreja Local para que mais e mais, você
leitor(a) viva teu pertencimento a essa missão como cristão
discípulo-missionário de Jesus Cristo.
Que bênção a proximidade de mais um Natal. É momento
indispensável para a renovação da fé e da esperança. De fato,
urge a necessidade de que a luz irradiada pelo menino Jesus na
manjedoura chegue até nós. 2019 também tem sido um ano
desafiador. Milhões de desempregados, muitos desalentados e
famintos. Dados ambientais menosprezados, o maior desastre
ambiental do Brasil, até o final desta edição não tem culpados,
pintou de negro as praias nordestinas. Movimentos paradoxais
na luta contra corrupção, um clamor pela prisão após condenação em segunda instância e represamento de investigação
em primeira instância. Ministros de Estado sem currículo de
corrupção e nota questionável no critério educação. Veículos
de comunicação outrora aplaudidos pelas denúncias noticiadas diariamente, e agora de certa forma censurados como
inimigos do Brasil. Quantos sinais contraditórios, quantas fake
news neste faroeste digital de narrativas. Precisamos de luz, de
discernimento e sabedoria. Precisamos de Jesus, o caminho, a
verdade e a vida. Só ele pode ajudar-nos a descobrir o que fazer
em meio a tanta escuridão. Vem Senhor Jesus! Que nossos olhos
contemplem a tua salvação. Que o ano novo não nasça velho.
Que movidos pelo Espírito de Jesus, possamos trabalhar para ter
uma vida melhor para todos. O Brasil é a casa comum de todos
os brasileiros. Que Maria Santíssima, a Imaculada Conceição
sempre interceda por nós. Uma ótima leitura para todos.
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COMO CELEBRAR O NATAL

NOTÍCIAS DO VATICANO

ENTRE ENCONTROS E DESENCONTROS?

P

PE. GERALDO BENDAHAM

ara os cristãos e cristãs, Natal é a comemoração
do nascimento de Jesus Cristo. Nasceu simples e
pobre, manso e humilde (Cf. Lc 2,1-7). Escolheu
nascer no seio familiar para engradecer a dignidade da família humana. Na família de Nazaré,
Jesus viveu o cume de toda a experiência humana do encontro afetivo e feliz, próprio de uma
família equilibrada (Cf. Lc 2,40).
As dificuldades e conflitos que certamente
fazem parte da convivência humana, não afetou
a comunhão familiar. Jesus, Maria e José, mantinham no coração e na mente a vontade do Pai.
Foi acolhido com amor e acolheu em Maria e
José toda humanidade. (Cf. Lc 2,48-50)
Esta Inter-relação amorosa de Jesus com a família e da família com Jesus, continua ocorrendo ao
longo da história, através da ação do Espírito Santo
que suscita os corações daqueles e daquelas que
seguem seus ensinamentos e fazem memória de
sua presença no meio de nós. (Cf. 1Cor 11,23-26)
Neste sentido, o Natal de Jesus não é simplesmente recordação de um passado, mas memória,
isto é, viver novamente de modo atualizado e
permanente com toda intensidade o acontecimento salvífico que marca a vida da humanidade.
Então, para comemorar este acontecimento,
celebra-se em ação de graças o nascimento de Jesus na solene liturgia, com a mesma expectativa
do povo de Deus que esperava o Messias que viria
para salvar o povo do pecado e instaurar o Reino
do amor, da paz, justiça e misericórdia. De fato, o
Verbo se fez carne e habita na vida do seu povo.

As famílias cristãs e toda a sociedade se encontram para celebrar festivamente nas casas, no trabalho, com os amigos, troca-se presentes, enfeita-se as
casas com luzes e cores e deseja-se uns aos outros
Feliz e abençoado Natal. Muitas comunidades, empresas, instituições preparam cestas básicas para
entregar aos pobres uma vez por ano. O sentimento
é de solidariedade e fé, pois Jesus, o Salvador que
tira o pecado do mundo nasceu para nós!
No entanto, observa-se que no Natal e ao longo do ano, há muitos desencontros na vida pessoal,
comunitária, social e política. Egoísmo e indiferença
crescem aceleradamente no coração humano com
relação à vida. O resultado são pessoas que durante
o ano e no Natal não têm o necessário para comer,
não têm casa digna para morar, não têm ninguém
de confiança para abraçar. Como os pobres e desempregados se encontrarão para celebrar o Natal?
Há muitas divisões familiares, crianças
abandonadas afetivamente, jovens no mundo
do vício, conflitos armados entre polícia e traficantes que ceifam a vida antes que ela se desenvolva em plenitude, além dos conflitos políticos
do país que afetam a população. Como celebrar
o Natal no meio de tantos desencontros?
Jesus, Nosso Senhor, nasceu com amor para
fazer a vontade do Pai. Certamente, Deus Pai quer
que todas as pessoas sejam felizes e realizadas,
onde os desencontros sejam superados, onde as
desesperanças cedam lugar à esperança, onde a
paz supere o ódio e a misericórdia seja o caminho
para reconciliação entre as pessoas. Deste modo
pode-se celebrar o Natal e dar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos e mulheres de boa vontade.

Papa à pastoral juvenil
da América Latina: “Os
jovens são o agora de
Deus"
CIDADE DO VATICANO

O Papa Francisco enviou uma mensagem a Dom Alfredo Vizcarra Mori, Vigário
Apostólico de Jaén, no Peru, por ocasião do
XX Encontro Latino-Americano da Pastoral
Juvenil. O encontro foi realizado no Balneário Santa Rosa, nas proximidades de Lima
de 18 a 22 de novembro e tem como tema
“Nós jovens somos terra sagrada, o agora de
Deus”.
Papa Francisco agradece ao Vigário pela
colaboração na pastoral juvenil e recorda:
“Eles são o terreno fértil e novo que Deus
doa às comunidades cristãs. Vocês são os responsáveis pela tarefa de acompanhá-los com
respeito e ternura no caminho do amadurecimento pessoal, para que se consolidem na
fé e com a graça do Senhor, deem frutos de
amor e esperança”.
O Papa recorda também que na América,
“continente da esperança”, como em todo o
mundo, os jovens são o agora de Deus. Pois
“seu Filho Jesus, que é a manifestação da
sua bondade, caminha e permanece ao lado
deles, e através de Jesus, o Pai continua nos
falando a linguagem do seu amor”.
Por fim, o Santo Padre exorta: “Encorajo
todos a aprofundar cada vez mais o conhecimento da pessoa de Jesus, para que vivendo
na intimidade do seu coração, possam se
transformar em discípulos missionários e
testemunhas de sua ternura”. Para que assim, conclui o Papa “outros jovens possam
se aproximar d'Ele, o eternamente jovem, e
experimentar a alegria de sua amizade e levar uma existência baseada na fraternidade
e na solidariedade cristã”.

LITURGIA

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA

O
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

relato de Mateus é conhecido como a história da “fuga ao
Egito”. A fuga da Sagrada Família recorda outras fugas de
pessoas escolhidas por Deus, como Jacó (Gn 27, 43-45), Ló
(Gn 19, 15), Moisés (Êx 2,15) e especialmente Jeroboão (1Rs
11, 40). Por isso, Mateus sempre procura mostrar que Jesus
é o “Novo Moisés” e maior do que este.
Voltando do Egito, Jesus refaz o percurso do Êxodo do
seu povo – Mateus mostra que é em Jesus que acontece
a verdadeira e definitiva caminhada da opressão para a
libertação, a libertação definitiva que nos vem através da
salvação realizada em Jesus. No que se refere à família moderna, podemos ver como a família de Nazaré pôs-se no seguimento da vontade de Deus. Sendo pessoas “justas”, José
e Maria não hesitam, mas colocam as suas vidas a serviço
da vontade divina, de realizar a salvação de Jesus. Era uma
família tipicamente judaica – com a sua fé alimentada pela
espiritualidade dos “anawim”, ou dos “pobres de Javé”, tão
bem expressada pelos profetas. Foi no seio desta família,
com esta espiritualidade, que Jesus descobriu a sua identidade, a sua fé e a sua missão.
Celebrando a Sagrada Família, convém também determo-nos um pouco sobre esta família de Nazaré. É uma
família unida e solidária, que não hesita em enfrentar os
perigos do deserto e as dificuldades numa terra estrangeira, quando um dos membros corre riscos. Na família
de Nazaré manifesta-se esse amor até ao extremo que supera todo o egoísmo e que se faz dom ao outro. Por outro
lado, é uma família que escuta a Palavra de Deus, que está

atenta aos sinais e que procura cumprir à risca o projeto
de Deus.
O episódio do “Evangelho da Infância” apresenta-nos
a Sagrada Família – que, como qualquer família de ontem, de hoje ou de amanhã, se defronta com crises, dificuldades e contrariedades (essas dificuldades que, em
tantos outros casos, acabam por minar a unidade e a solidariedade familiar). É uma família que se mantém unida e
solidária. É assim a nossa família? Sentimos os problemas
do outro e empenhamo-nos seriamente em ajudá-lo a
superar as dificuldades? A nossa família é um lugar onde
se escuta a Palavra de Deus, onde se procura ler os sinais
de Deus e perceber o que Ele diz? A nossa família é uma
família que reza?
Qual é o segredo desta família chamada “santa”? Primeiro, a confiança. Maria tem confiança depois de ter posto
a questão: “como será isso?” José tem confiança e recebe
Maria. Jesus tem confiança ao consagrar-se às coisas do
seu Pai. “Maria guardava todas estas coisas no seu coração
e meditava-as”. José levanta-se quando o Senhor lhe pede
e ensina a Jesus o ofício de carpinteiro. Jesus faz da vontade do Pai, o seu alimento. Não há qualquer outro segredo
da santidade: tornamo-nos santos no quotidiano da vida!
Que essa celebração anime a todas as famílias cristãs. Num
mundo onde a vida familiar é desprezada e até atacada, as
famílias precisam fortalecer a vivência da fé, criando laços
de amor e doação, baseando-se nos valores cristãos de solidariedade, justiça e partilha.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – DEZEMBRO/2019
Domingo

Segunda

1

1º ADVENTO
Is 2,1-5
Sl 121(122),1-2.4-9 (R/. cf. 1)
Rm 13,11-14a • Mt 24,37-44

8

IMACULADA CONCEIÇÃO
Gn 3,9-15.20
Sl 97(98),1-4 (R/.1a)
Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38

SAGRADA FAMÍLIA
Eclo 3,3-7.14-17a
Sl 127(128), 1-5 (R/. cf.1)
Cl 3,12-21• Mt 2,13-15.19-23

S. Juan Diego
Is 35,1-10
Sl 84(85),9ab-14 (R/.Is 35,4d)
Lc 5,17-26

15

Nm 24,2-7.15-17a
Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9
(R/.4b)
Mt 21,23-27

22

S. João Câncio
Ml 3,1-4.23-24
Sl 24(25), 4-5ab.8-10.14 (R/. Lc
21,28)
Lc 1,57-66

3º ADVENTO
Is 35,1-6a.10
Sl 145(146),7-10 (R/. cf. Is 35,4)
Tg 5,7-10 • Mt 11,2-11
4º ADVENTO
Is 7,10-14
Sl 23(24),1-6 (R/. 7c.10b)
Rm 1,1-7 • Mt 1,18-24

Is 4,2-6
Sl 121 (122), 1-4a (4b-7).8-9
(R/. cf. 1)
Mt 8,5-11

29

I Jo 2,12-17
Sl 95(96), 7-10 (R/. 11a)
Lc 2,36-40

Terça

2
9
16
23
30

Quarta

3

S. Francisco Xavier
Is 11,1-10
Sl 71 (72), 1-2.7-8.12-13.17 (R/. cf.
7) • Lc 10,21-24
Is 40,1-11
Sl 95(96),1-3.10ac.11-13
(R/. cf. Is 40,9-10)
Mt 8,12-14

10
17

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72), 1-4ab.7-8.17 (R/. cf.7)
Mt 1,1-17

24

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89), 2-5.27.29 (R/. cf. 2a)
Lc 1,67-79
S. Silvestre I
I Jo 2,18-21
Sl 95(96), 1-2.11-13 (R/. 11a)
Jo 1,1-18

S. João Damasceno
Is 25,6-10a
Sl 22(23), 1-6 (R/. 6cd)
Mt 15,29-37
S. Dâmaso I
Is 40,25-31
Sl 102(103),1-4.8.10 (R/. 1a)
Mt 11,28-30
Jr 23,5-8
Sl 71 (72), 1-2.12-13.18-19
(R/.cf.7)
Mt 1,18-24

Quinta

4
11
18
25

NATAL DO SENHOR
(Missa da noite)
Is 9,1-6 • Sl 95 (96), 1-3.11-13 (R/.
Lc 2,11) • Tt 2,11-14 • Lc 2,1-14

Sexta

Is 26,1-6
Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27a
(R/. 26a)
Mt 7,21.24-27
N. SRA. DE GUADALUPE
Gl 4,4-7
Sl 95(96),1-3.10 (R/. 3a)
Lc 1,39-47
Jz 13,2-7.24-25a
Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17
(R/. cf. 8a)
Lc 1,5-25

5

12
19
26

S. Estêvão, Primeiro Mértir
At 6,8-10;7,54-59
Sl 30(31), 3cd-4.6.8ab.16bc.17
(R/. 6a) • Mt 10,17-22

Sábado

6

S. Nicolal
Is 29,17-24
Sl 26(27),1.4.13-14 (R/. 1a)
Mt 9,27-31
S. Luzia
Is 48,17-19
Sl 1,1-4.6 (R/. cf. Jo 8,12)
Mt 11,16-19

13
20

Is 7,10-14
Sl 23(24),1-4ab.5-6 (R/. 7c.10b)
Lc 1,26-38

27

S. João Apóstolo
e Evangelista
1Jo 1,1-4 • Sl 96 (97), 1-2.5-6.1112 (R/. 12a) • Jo 20,2-8

S. Ambrósio
Is 30,19-21.23-26
Sl 146(147A),1-6 (R/.Is 30,18)
Mt 9,35-10,1.6-8
S. João da Cruz
Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80), 2ac.3b.15-16.18-19
(R/.4) • Mt 17,10-13
S. Pedro Canísio
Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a
Sl 32(33),2-3.11-12.20-21 (R/.
1a.3a) • Lc 1,39-45
SANTOS INOCENTES
1 Jo 1,5-2,2
Sl 123(124),2-5.7b-8 (R/.7a)
Mt 2,13-18

7
14
21
28

31
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família

O Espírito de Caridade

NO período natalino dentro da Família

N

MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

este período do ano, nas festas natalinas, parece-me que há uma atmosfera diferente entre as
pessoas e famílias, uma onda de gratidão, esperança e generosidade toma conta dos cristãos,
embora achemos que deveria ser sempre assim, mas
compreendamos como se trata de uma data especial, talvez isso, explique essa onda de ajuda mútua entre as pessoas em especial com os mais necessitados, há pessoas
que distribuem brinquedos para as crianças mais carentes, cestas básicas para as famílias carentes. As pessoas se
unem para festejar nesse período, pois para os cristãos é
uma festa cristã, onde devemos lembrar o motivo dessa
festa, o nascimento e Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e veio habitar em nosso meio.
O Natal é uma festa sentida e participada, capaz de
aquecer os corações mais frios, de remover as barreiras da
indiferença em relação ao próximo, de encorajar à abertura
ao outro e ao dom gratuito. Porque também hoje há a necessidade de difundir a mensagem de paz e de fraternidade
precisamente no Natal. Existe a necessidade de representar
este acontecimento exprimindo os sentimentos autênticos
que o animam. É formidável o meio de abrir as portas da
mente e do coração ao verdadeiro significado do Natal,
“Alegria, Oração e Gratidão” são os três comportamentos
indicados pelo Papa Francisco, para viver o Natal de modo
autêntico, o Santo Padre convidou os cristãos, que possam
ser uma ocasião para semear a ternura, a paz e a acolhida,
que brotam da gruta de Belém.
Nesse período do Natal, pessoas e famílias se dedicam a fazer e/ou praticar a caridade, a maioria das vezes
é somente neste período, mas ao menos fazem alguma
coisa pelo próximo, nós como família devemos praticar
sempre a caridade, porque é nosso dever de cristãos amar

uns aos outros. Há pessoas que distribuem brinquedos,
outros cestas básicas, outros fazem jantar, distribuição de
sopa. Enfim, o certo é que o período natalino traz uma
nova atmosfera para as famílias e as pessoas, que aparentam ser mais felizes, infelizmente para alguns, são as bebedeiras as comilanças, mas para quem sabe e entende
o verdadeiro motivo do Natal, é um momento de refletir
sobre a importância das festas natalinas, quando Deus se
encarnou e veio ao mundo, ele é o verdadeiro presente
para nós que temos fé e que ele possa renascer em cada
coração, para que as famílias possam festejar o verdadeiro Natal, de amor, caridade, misericórdia e compaixão.
O Espírito nos inspira a sermos mais caridosos neste
período natalino, as famílias recebem um pouco mais de
dinheiro como o décimo terceiro salário e com isso, podem separar um pouco à caridade. Nas comunidades as
famílias fazem doação de alimentos não perecível, para a
campanha que é realizada todos os anos que chamamos
de “Natal sem Fome” sabemos que ainda é muito pouco,
mas é algo feito com muito amor e carinho pelas famílias das comunidades. É uma ação de graças, ou seja, o
amor agradecido a Deus. Ele, de fato, é muito generoso
conosco, e nós somos enviados a reconhecer sempre seus
benefícios, o seu amor misericordioso, a sua paciência
e bondade, vivendo assim em um incessante agradecimento. Suscitou os três convites de São Paulo – “alegria,
oração e gratidão”- e que a Virgem Maria, não somente
porque gerou Jesus, mas porque envia os fiéis continuamente a Ele.
Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e
José, nos ensine para sermos sempre caridosos para
com os mais necessitados, especialmente no período
natalino.

O Natal é uma
festa sentida
e participada,
capaz de aquecer
os corações mais
frios, de remover
as barreiras da
indiferença em
relação ao próximo.

PRESENTES PARA ENXERGAR
O MELHOR DA VIDA.
Dê estilo e saúde a quem você quer bem
com a qualidade da Ótica Avenida.
@oticasavenida

• (92) 3215-4459

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

migrantes peruanos

HISTÓRIA DE LUTA

PELA SOBREVIVÊNCIA E
SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES

Q

TEXTO E FOTOS: ÉRICO PENA

uem conhece o casal Raul e Rosa Gladys, natural de Arequipa
no Peru, talvez não conheça a história de vida e superação desse casal de migrantes que está há mais de 20 anos no Brasil.
Hoje vivem com suas quatro filhas numa casa boa e confortável no bairro Cidade Nova I e possuem automóvel próprio.
Raul ocupa cargo de chefia em uma empresa multinacional no
Distrito Industrial e Rosa, que em seu país é formada em Agropecuária, aqui em Manaus é funcionária pública concursada,
atuando como merendeira em uma escola da Seduc e cursando
o segundo período do curso de Nutrição. Atualmente, possuem
um padrão de vida estável, mas nem sempre foi assim.

“Mesmo sendo de
várias tribos, para Deus
somos só um e hoje nós
temos aqui presente o
representante da igreja
católica que veio para
trazer a palavra de Deus e
não importa se nós somos
japoneses, alemãs ou
índios, todos nós somos
cristãos".
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Elvis Raul Nina Chuquitaipe chegou a Manaus em abril
de 1999, trabalhou seis meses só para conseguir comprar a
passagem e deixou no Peru sua companheira Rosa Gladys
Casilla Arqque e uma filha de apenas oito dias de vida. Veio
para o Brasil com o sonho de conseguir um emprego no Polo
Industrial de Manaus, já que o seu país passava por uma crise
política, onde o presidente daquela época, Alberto Fujimori,
vendeu e privatizou muitas empresas, tornando a oferta de
empregos escassa e, sem muito trabalho para o povo peruano exercer. A migração passou a ser a opção mais óbvia e por
isso Raul resolveu arriscar a sorte vindo para Manaus.

O início não foi nada fácil, sua esposa e filha só conseguiram vir ao seu encontro depois
de um ano e meio, enquanto isso Raul teve que
se virar sozinho passando por muitas dificuldades. Seu diploma de técnico em eletrônica não
foi reconhecido pelo MEC e, para se empregar,
teve que fazer um novo vestibular para conseguir seu visto de estudos. Após tirar seus
documentos básicos (Identidade e Carteira de
Trabalho), passou no vestibular para curso de
física da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam). Em 2003 passou num concurso público da Seduc, mas não pôde assumir por causa
que o trâmite de naturalização ainda estava
em andamento, durante a faculdade chegou
a conseguir um estágio dando aulas depois do
5º período, na escola Dom Pedro e Cid Cabral,
mas não durou muito tempo.
Depois de formado, passou a trabalhar no
comércio informal junto com sua esposa Rosa,
vendendo artesanato nas Praças da Saudade
e da Matriz, segundo Raul, foi um período de
muito aprendizado e quando também conheceu a cidade quase toda. “Onde tinha um
arraial, festa de carnaval ou algum show, lá
estava eu e a minha esposa com a nossa barraca vendendo nossos artesanatos, nessa época
rodamos quase a cidade toda, chegamos a ir
até para o Fecani, em Itacoatiara, e para a festa
dos boi-bumbás em Parintins”, disse Raul. Depois que a sua segunda filha nasceu, já aqui no
Brasil, e tendo em mãos seu visto de estudos,
conseguiu finalmente o tão sonhado emprego
no Distrito Industrial, onde está até hoje.
“Apesar da minha formação em física e em
eletrônica, no Distrito eu comecei praticamente do zero, primeiro fui estagiário, depois ferramenteiro, técnico de automação júnior, pleno
e sênior, líder de manutenção e agora chefe de
manutenção, inovação e robótica”, comentou
Raul que, em virtude do seu atual cargo no trabalho também realiza várias viagens durante o
ano, algumas até para fora do Brasil.
Depois de estabelecidos financeiramente e com todos os documentos em dia,
o casal já retornou algumas vezes ao País de
origem para passear e visitar os familiares
que ainda residem por lá. Com relação às
quatro filhas, a mais velha já esta cursando
Engenharia Mecânica na Ufam, a segunda
fez ENEM este ano e as duas mais novas estão no ensino fundamental.
Raul e Rosa casaram em 2014 e já são naturalizados brasileiros. Hoje eles atuam como
membros do Encontro de Casais com Cristo (ECC)
na Paróquia São Bento (Cidade Nova), também

já foram coordenadores e são membros atuantes na
Pastoral do Migrante, que tem sua sede na Paróquia
São Geraldo, localizada na Constantino Nery, onde
todo primeiro domingo do mês participam da missa
dos migrantes, realizada toda em espanhol e também
participam ativamente das atividades em que a Pastoral do Migrante estiver envolvida ou organizando.
Para Rosa, o segredo para dar a volta por cima
e conseguir se reerguer, é manter a fé e a paciência. “Quando chegamos em qualquer lugar como
migrantes, nós não buscamos qualidade de vida
e sim a sobrevivência, a qualidade de vida vem
gradativamente e é consequência de um trabalho
diário. Temos que persistir com fé e ter paciência,
nunca podemos desviar dos nossos objetivos, não
esquecer da educação dos filhos e procurar sempre
orientação”, explicou Rosa Gladys.

SENSUMED

Outubro Rosa

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

DICAS PARA OS
MIGRANTES QUE
ESTÃO CHEGANDO
Assim como orientou Rosa a não perder a fé e ter paciência exercendo o trabalho árduo, Raul conta que o principal
passo de todo migrante, antes mesmo
de ir atrás de algum emprego, é tratar
de regularizar toda a sua documentação.
“A primeira ajuda que nós podemos dar
aos migrantes que chegam é orientar de
como tirar os documentos, procurar um
curso de idiomas igual o que a Pastoral
do Migrante proporciona também é
fundamental. Sabemos que são muitas
famílias que chegam e a maioria partem
para o comércio informal, mas com a documentação que eles tiram na Polícia Federal ficam aptos para exercer qualquer
trabalho”, disse Raul.

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.

VIDA E FÉ

Fabrícia e André

História de amor que
atrai casais para Cristo

A

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

lguns têm carisma com jovens, outros com migrantes, outros com idosos e até com moradores
de rua. Em nossa Arquidiocese são muitos movimentos, pastorais e grupos que possuem carismas variados, lidando com vários setores da sociedade
de modo geral. O movimento Equipes de Nossa Senhora
(ENS), cuida dos casais, mulher e homem, que são as colunas das famílias, como Fabrícia e André, responsáveis pelo
Setor C das ENS, que são um verdadeiro exemplo de um
casal que orientam muitos casais para a vida em Cristo,
com base na sua história de vida e testemunho de fé.
Casados há 17 anos, Fabrícia Moura de Freitas Andrade, devota de N. Sra. Aparecida, e André Ricardo de Souza
Trindade, devoto de N. Sra. de Fátima, possuem três filhos:
André Filho, 15 anos; Víctor Hugo, 11 anos; e Aldeir Henrique, oito anos. Antes de se casarem, Fabrícia foi catequista
e André trabalhava no comércio, onde continua até hoje,
trabalhando junto com a esposa em uma empresa de importação e distribuição no centro
da cidade.

A primeira atividade da igreja que fizeram juntos, foi o curso de noivos e, em 2003
entraram nas ENS e em 2011 deixaram de ser
equipistas e passaram a ser Casal de Ligação,
que leva as informações entre a equipe de base
e o casal responsável pelo setor. Depois foram
eleitos Casal Responsável de Equipe (CRE) e,
em 2018 foram convidados a ser o Casal Responsável do Setor C. Ao longo de todos esses
anos, foram inúmeras experiências vividas
com casais por meio de encontros, formações,
reuniões que foram não só fortalecendo os
casais de fora, mas também modificando e
edificando a eles mesmos, que hoje assumem
serem uma família muito mais feliz devido à
sua caminhada e aprendizado junto das ENS.
“Eu sou testemunho de uma mudança
completa que vivi após conhecer minha esposa
e entrar nas ENS, larguei as coisas do mundo e
hoje sou um homem mais focado para
família e nas coisas da igreja. Foi uma
mudança da água para o vinho
e hoje em dia é isso que procuro
passar para meus filhos e para os
novos casais que nos procuram”,
comentou André emocionado.
De acordo com Fabrícia,
hoje em dia, o casal sempre é
procurado para dialogar sobre
o matrimônio e vida familiar,
além de aconselhar e orientar
pessoas e casais em dificuldades, ou com necessidade
de simplesmente desabafar e
serem ouvidos por alguém com
calma e atenção. “Muitos nos
vêem como um ‘casal certinho’,
que convive bem e em harmonia,
sem conflitos aparentes, com uma
família feliz e bem estruturada. É verdade em grande parte! Mas não somos
perfeitos, chegamos à conclusão que
nossa vida humilde e sincera, por onde
passamos, talvez tenha ajudado a mudar
mentalidades, a renovar estruturas, a inovar
caminhos, a abrir corações para condutas mais
justas e evangélicas, a tornar pessoas mais felizes, a converter nossos irmãos”, disse.

No caso de Fabrícia, isso é uma verdade
literal, pois seus dois irmãos, Fábio com a sua
esposa Roberta, e Fabiano com a sua esposa
Valéria, hoje são equipistas graças ao exemplo
que viram em sua irmã e cunhado durante à

Movimento das Equipes de Nossa
Senhora ou ENS.
Dividido em setores: A, B, C e D.
Cada setor contém uma média de
17 equipes. Cada equipe possui uma
média de 5 a 7 casais.
caminhada junto às ENS. Hoje em dia o casal,
Fabrícia e André participam das celebrações na
igreja de N. Sra. de Nazaré e também estão se
engajando na igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde estão com projeto de trabalhar junto
a alguma pastoral. Mesmo com tantas atividades na igreja e no trabalho, o casal não esquece
a importância da Eucaristia em suas vidas.
“Se iniciamos nosso casamento participando da Eucaristia, é nela que temos encontrado o sabor e o gosto para permanecermos
no nosso amor. Na Eucaristia rememoramos
o sacrifício de Cristo pela humanidade e, eu
e André, rememoramos, ainda, toda a nossa
vida, juntos. A cada santa missa que participamos, voltamos às nossas origens e agradecemos a Deus por tantas graças e bênçãos
recebidas. Como casal, saímos fortalecidos de
um momento como este aqui para continuarmos nossa missão com ardor renovado e com
a responsabilidade de continuar contribuindo
para a construção do Reino de Deus entre nós”,
concluiu Fabrícia.

(Papa Francisco)
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Reunidos e

CAPA

PREPARAMOS A VINDA DO S
FREI JOSÉ FAUSTINO FERNANDES, TOR

família não só acolhe a vida gerando-a no próprio meio, mas, abre-se, também, saindo de si mesma para derramar o seu bem nos
outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Esta abertura
exprime-se na hospitalidade, que a Palavra de Deus encoraja de
forma sugestiva: “Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, graças
a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos” (Hb 13,2). Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos
pobres e abandonados, é símbolo, testemunho, participação da
maternidade da Igreja. Na realidade, o amor social é o que unifica o sentido espiritual da família e a sua missão fora de si mesma,
porque torna presente o anúncio do Evangelho com todas as suas
exigências comunitárias.
Ao contemplar as resoluções da nossa 10ª APA, somos motivados a ser uma Igreja que caminha e escuta. Sabemos que há uma
preocupação missionária com as comunidades que serão situadas
em lugares mais distantes, fator que nos impulsiona à tomada de
consciência da urgência do estado permanente de missão. Nesta
realidade estão as mais variadas configurações familiares que, muitas vezes silenciosamente, clamam por atenção, desejam sentirem-se amadas, olhadas e tocadas por Jesus através de cada um de nós
que tem a consciência de cristãos. Faz-se necessário contemplar,
também, por mais difícil que possa parecer para algumas pessoas,
que Jesus veio habitar nas novas situações familiares diante das
questões de gênero, nos católicos afastados, nas mídias com as
novas comunicações, nos condomínios e nos novos conjuntos habitacionais.

A
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A preparação para a vinda do Senhor, ajuda-nos a lembrar que
somos uma família cristã. Mais ainda, somos uma família cristã, evangelizadora e missionária; somos uma Igreja doméstica que procura se
dedicar no serviço da Igreja. Neste serviço, encontramos muitos pais que
são alcoólatras, muitas mães com problemas de saúde, muitos filhos rebeldes, mas isso não é impedimento para serem uma Igreja doméstica.
Jesus está em cada família, pois Ele veio para os enfermos e para os que
precisam de ajuda. Isso vemos na casa das bodas de Caná (Jo 2, 1-12), na
casa de Pedro, com cura a sogra de Pedro (Lc 4, 38-39); na casa de Cafarnaum, onde curou um homem que foi colocado na casa pelo telhado (Lc
5, 17-26); na casa de Levi, quando Ele falou que "não veio chamar os justos, mas os pecadores”(Lc 5, 22); na casa de Simão, onde Ele perdoou a
mulher que lavou Seus pés com as lágrimas e secou com os cabelos (Lc 7,
36-47); na casa de Jairo, quando Ele deu atenção a um pai desesperado
diante da enfermidade e morte da filha (Lc 8, 41-56); na casa de Marta
e Maria, em que repreendeu Marta por se preocupar demais com os afazeres, enquanto a irmã Maria se concentrou em ouvir a Sua mensagem
(Lc 10, 38-42); na casa de Zaqueu, onde Ele se ofereceu para ir visitar (Lc
19, 1-10); na casa do Cenáculo, lugar em que Ele realizou a última ceia
(Lc. 22, 1-14); na casa de Caifás, onde Ele foi levado para ser julgado (Mt
26,27); na casa em Emaús, levando os discípulos a uma visão espiritual
(Lc 24, 13-35); na “casa dos discípulos”, onde Ele enviou o Espírito Santo.
Em várias das visitas a estas casas Jesus sofreu comentários maldosos
de parte da população por causa do relacionamento com estas famílias,
exceto na casa de Caifás. Jesus não deixou de frequentar esses lares,
mesmo sabendo que muitas pessoas dessas falariam mal Dele.

em família

SENHOR

A celebração do Natal de Jesus coloca-nos, também, como família biológica e como família cristã, diante das orientações de nossa Igreja que se
preocupa com a evangelização das famílias. Diante disso, lembremos que,
na 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ocorrida nos dias 1 a 10 de
maio de 2019, a Igreja no Brasil, na ação evangelizadora, assumiu o compromisso de formar pequenas comunidades para que vivam como Casa da
Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação Missionária. As pequenas comunidades devem ser espaços do encontro, da ternura e da solidariedade, o lugar da família que têm suas portas abertas. Abrir as portas para acolher os
irmãos e as irmãs é um sinal profético que deseja mudar um mundo onde
o individualismo, consumismo, medo da violência e o predomínio das relações através de celulares tornam as nossas casas menos vivenciais.
1º – A PALAVRA – que aprofunda a iniciação à vida cristã e a iniciação
bíblica com a ideia de ter comunidades fundadas em torno da palavra;
2º – O PÃO – que aprofunda a liturgia e a busca viver a espiritualidade
rumo à santidade que nos leva ao encontro do outro;
3º – A CARIDADE – baseado no que disse Paulo VI na ONU, “Que a Igreja é especialista em humanidade”, o texto das Diretrizes aponta a necessidade das comunidades se preocuparem com os que mais sofrem e a defesa
da vida em todos os sentidos;
4º – A AÇÃO MISSIONÁRIA – a exemplo do que pede o Papa Francisco,
o sentido da comunidade se realiza quando ela sai em missão e vai ao encontro das periferias existenciais.
Lembremo-nos que Papa Francisco diz que a fé não é refúgio para gente sem coragem; pelo contrário, procurar ser fermento na massa leva-nos a
ler o mundo de forma diversa e por vezes a tomar posições dolorosas e incompreensíveis para muitos, mas, que são sinais de fidelidade a Cristo, de
coerência de vida e de esperança (EG 66). Neste sentido, a família não se
conforma com o mundo mas, vivendo plenamente, faz dele caminho
de felicidade e de santidade. “A fé não é um fato privado, uma concepção individualista, uma opinião subjetiva, mas nasce de uma
escuta e destina-se a ser pronunciada e a tornar-se anúncio” (EG
22). É para este anúncio que os nós cristãos somos chamados;
a maioria de nós talvez mais pelo testemunho do que pela
palavra, ou seja, pela sua coerência de vida.

Reunidos em família para a vinda de Jesus, celebramos a Vida que nasce
“para que todos tenham vida” (Jo 10,10)”. Merece a nossa atenção, também,
“alegria do Evangelho que enche o coração e a vida inteira daqueles que se
encontram com Jesus” (AL 1). Com isso, consideremos que, mais do que nos
métodos e nas palavras, precisamos insistir no valor do testemunho de uma
vida de fé coerente, de união e amor a Jesus, de abertura e generosidade para
O levar aos outros, começando nas nossas próprias famílias e, depois, saindo
para as periferias, com criatividade, buscando novas formas e linguagem, pelos caminhos que nos são orientados para a evangelização.
A família continua sendo a primeira e fundamental expressão da natureza social do homem. Deus veio habitar no meio de nós nascendo e
vivendo dentro de uma família. Por isso, a nossa família precisa ser compreendida como uma comunidade de pessoas para quem o modo próprio
de existir e viver juntas é a comunhão no amor que Deus
nos proporciona. Não percamos a esperança por
causa dos nossos limites, mas, também, não
renunciemos o potencial que temos para procurar a plenitude de amor e comunhão..

SÍNODO PARA A amazônia

O Sínodo da conversão
ção ter uma dimensão socioambiental. Também
se fala de pecado ecológico, propondo ministérios especiais para o cuidado da Casa Comum, e
um observatório socioambiental pastoral.
A conversão sinodal chama a Igreja a caminhar
juntos, a promover o diálogo, a escuta, o discernimento, o consenso e a comunhão, que gere espaços
e modos de decisão conjunta, superando o clericalismo e dando entrada às mulheres. Elas devem ser
escutadas, consultadas e partícipes da tomada de decisões, pedindo recebam
institucionalmente os ministérios, também o de mulher dirigente de comunidade. Também aparece no documento o pedido de ordenar sacerdotes homens com uma família legitimamente constituída e estável.
Da assembleia nasce uma Igreja que quer estar mais presente na
vida dos povos, desde uma atitude de escuta dos povos, muitas vezes
desprezados “considerados inferiores e de pouco valor, desprezadas suas
tradições, apagada sua história, ocupados seus territórios, usurpados
seus bens”, como dizia o Papa Francisco na homilia da Eucaristia de clausura da assembleia sinodal.

O Sínodo para a Amazônia é um processo, que foi iniciado em janeiro de
2018 em Puerto Maldonado, Peru, e que de 6 a 27 de outubro celebrou a
assembleia sinodal, com um bom número de representantes da Arquidiocese de Manaus, dentro da sala sinodal e nas atividades organizadas pela
Amazônia Casa Comum.

A

PE. LUIS MODINO

assembleia sinodal foi um momento em que, seguindo o pedido
do Papa Francisco no discurso inicial, os participantes puderam
falar sem medo e com paresia. Previamente, os povos da Amazônia tinham acompanhado os participantes, após uma oração aos
pés do túmulo de Pedro, até a sala sinodal.
Podemos dizer que o Sínodo foi momento para propor novos caminhos desde a periferia, especialmente desde os povos originários e as
mulheres, verdadeiras vozes proféticas na sala sinodal, que se tornaram
fermento que fez possível as novidades que têm surgido da assembleia.
“Sem conversão não há novos caminhos”, segundo o Cardeal Michael
Czerny, um dos dois secretários especiais do Sínodo para a Amazônia,
quem afirmava que “não podemos continuar respondendo do mesmo
modo a problemas tão urgentes”. Por isso, “se estamos dispostos a enfrentar um problema devemos mudar, mudar o coração”.
Isso nos ajuda a entender as quatro conversões que nos propõe o documento final, conversão pastoral, cultural, ecológica e sinodal. Os novos caminhos de conversão pastoral exigem uma Igreja em saída missionária, samaritana, misericordiosa, solidária, em diálogo ecumênico, inter-religioso e cultural.
A conversão cultural, uma das grandes novidades do Sínodo, exige que
as identidades “sejam reconhecidas, respeitadas e promovidas na Igreja e
na sociedade”. Nessa defesa, “a Igreja se compromete a ser aliada dos povos
amazônicos para denunciar os atentados contra a vida”, assumindo a necessidade da enculturação e a interculturalidade, que supere o colonialismo.
Dentro da conversão ecológica, o documento reconhece as ameaças
contra o bioma amazônico e seus povos, e a necessidade da evangeliza-
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CIDADANIA

Projeto
Içá
AÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS
ROSIVANE ANJOS PSICÓLOGA E COORDENADORA DO PROJETO IÇÁ AÇÃO E
PROTEÇÃO - CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS

P

or meio do Programa Infância, Adolescência e Juventude (PIAJ), a Cáritas Arquidiocesana de Manaus promove ações
de proteção integral e plural da infância,
adolescência e juventudes. Neste contexto, o
Projeto Içá: ação e proteção, contribui para o
enfrentamento ao tráfico, abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes na Amazônia
brasileira (AM/PA).
Iniciativa que vem sendo desenvolvida na
Região Norte, implementado em nove municípios
do Pará: Belém, Abaetetuba, Santarém, Óbidos,
Alenquer, Oriximiná, Juruti, Curralinho, Melgaço
e dez municípios do Amazonas: Manaus, Careiro
da Várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Presidente
Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Novo
Airão, Manaquiri, Itacoatiara.
Além de acompanhar crianças e adolescentes moradoras de ocupações urbanas e do
entorno da Manaus Moderna. São famílias

em situação de vulnerabilidade que o projeto
acompanha devido à participação das crianças
e adolescentes no projeto com atividades realizadas no contra turno escolar como: dança,
música e rodas de conversas com temas pertinentes a faixa etária, de prevenção, e empoderamento como sujeitos de direitos.
Desde de 2017, fazem a abertura da Feira
da Solidariedade com dança teatral. Neste ano
será diferente, trazendo o tema “Protagonismo
da Resistência: corpos dançantes”. Abrindo a 9ª
edição da Feira da Solidariedade “Maria, mãe da
Amazônia e dos povos da floresta”.
Ao final de cada ano, é realizada uma
confraternização com as famílias, com uma
programação de atividades de recreação e ao
final é ofertada uma alimentação. Neste ano, a
confraternização acontece no dia 11 de dezembro, no hall da Cefam, com muitas brincadeiras
e um delicioso lanche.

AÇÕES REALIZADAS POR EIXO
Promover a educação,

sensibilização e
autodefesa para a
prevenção contra
o tráfico, abuso e
exploração sexual de
crianças e adolescentes;

Fortalecer o acesso ao
atendimento especializado
e ao Sistema de Justiça
e Segurança Pública de
crianças, adolescentes
em situação de abuso e
exploração sexual

Ampliar a participação e
protagonismo de crianças e
adolescentes na elaboração
e execução de ações de
proteção ao abuso e
exploração sexual

4

Fortalecer a articulação, o
conhecimento e a visibilidade
das expressões do tráfico, abuso
e exploração sexual de crianças e
adolescentes na Região Amazônica.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE SANTÍSSIMA TRINDADE

Santíssima Trindade

um só Deus no meio de nós!
TEXTO ELCIMIDES SARAIVA, PE. CLAUDI SILVA E ADRIANA RIBEIRO

U

m barracão que serviu por muito tempo
como depósito de material de construção
pertencente à extinta Companhia de Habitação (COHAB), localizado no bairro Japiim I,
zona sul de Manaus, deu origem à Paróquia Santíssima Trindade. Seu fundador foi o Pe. Sebastião Luiz
dos Santos Puga Barbosa, diocesano, que recebeu de
Dom João de Souza Lima, no dia 6 de junho de 1971,
a missão de ser pároco naquele lugar.
Em 1972, o barracão foi reformado e virou uma
capela dedicada à Santíssima Trindade, inaugurada no
dia 1º de janeiro de 1973. O serviço pastoral catequético
contou com a colaboração das irmãs salesianas. Pelo
trabalho da Pastoral da Juventude foram surgindo os
primeiros grupos de jovens: Juventude Unida do Japiim
(Juja), Juventude Unida com Amor (JUA) e Juventude
Seguindo a Cristo (JUSC). Durante muito tempo Pe.
Puga lutou para regularizar o terreno onde a comunidade passou a se reunir para celebrar. Em 2 de outubro de
1982, Dom Milton Corrêa Pereira fez a bênção da pedra
fundamental do novo templo que começou a ser construído. A comunidade organizou várias atividades em
busca de recursos para a construção.
Um Clube de Mães foi criado na comunidade e
os cursos ali promovidos ajudavam na geração de
renda para as famílias. Pensando na necessidade
das crianças carentes do bairro a Igreja criou a Escola
Cristo Rei. Também foram criadas cinco comunidades: Sagrada Família (Japiim II), Nossa Senhora do
Rosário (Japiim I), Nossa Senhora da Piedade (Conjunto Atílio Andreazza), Santa Clara (Japiim I) e Jesus Luz dos Povos (Conjunto Nova República).
Pe. Puga ficou à frente da paróquia até 2003,
quando adoeceu. Os padres salesianos deram suporte à paróquia dando continuidade às atividades
pastorais (Pe. Francisco José Sadeck dos Santos, Pe.
François Harb Filho e Pe. Josué Nascimento), além
do franciscano Frei Eduardo Queiroz. Pe. Puga faleceu no dia 22 de junho de 2005. No dia 20 de fevereiro de 2005, o Pe. João Mattos de Abrantes, diocesano, assumiu a paróquia, onde permaneceu até 29
de janeiro de 2017. No dia 5 de fevereiro de 2017, o
Pe. Claudi Gonçalves da Silva, diocesano, tornou-se
o pároco, dando continuidade aos serviços pastorais.
Depois de alguns anos foi feita uma reorganização das comunidades da paróquia. As comunidades Jesus Luz dos Povos e Nossa Senhora da
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Piedade ficaram vinculadas à Sagrada Família. A
Comunidade Santa Clara passou a ser ligada à Área
Missionária Santa Catarina de Sena.
Dentre os fatos que marcaram a paróquia destacam-se a ordenação presbiteral do Pe. Anselmo Nascimento Dias, que foi um dos jovens que participavam
do JUJA e, as ordenações diaconais de Gilberto de
Castro Saraiva, Diácono Permanente, em 31/8/2014,
e do seminarista Vitor Hugo Fernandes da Silva, no dia
23/2/2019, atualmente em atividade pastoral como
estágio, em vista da ordenação presbiteral.
Hoje a paróquia é formada por uma comunidade e, em consonância com o Plano de Evangelização da Arquidiocese de Manaus (2019-2023),
tem dado passos no projeto de criação de núcleos
missionários em algumas regiões que pertencem
geograficamente à paróquia.
Ligada ao Setor Santa Rita de Cássia, que faz
parte da Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, a paróquia desenvolve atividades ligadas às
pastorais Litúrgica, Catequética, do Dízimo, dos Coroinhas, da Sobriedade, da Criança, Social, do Batismo
e Familiar; Grupo Espiritual das Marianas; Grupo de
Oração e Ministério de Oração por Cura e Libertação;
e os movimentos Terço dos Homens, Familiar Cristão
e Nova Evangelização, além do serviço dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra.
Em conjunto, vão vivenciando a convivência e o amor
fraterno, buscando a comunhão da Trindade Santa.
O serviço e a dedicação dos agentes pastorais
nas diversas atividades mantém firme a comunidade, tendo como base o mistério central da fé e da
vida cristã. Destacam-se o Coral Infantojuvenil que é
também um grupo de apoio e inclusão social para as
crianças da paróquia, reunindo-se regularmente para
desenvolver atividades culturais, artísticas, musicais e
de conscientização social, envolvendo as famílias nas
diversas atividades que realizam; e o evento Saga do
Calvário, uma atividade espiritual e de conscientização social que ocorre anualmente na quarta-feira da
Semana Santa. O evento envolve a juventude tanto da
paróquia local quanto de outras, onde é apresentada
a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.
Rompendo barreiras e criando pontes em busca da unidade, várias atividades são desenvolvidas
na paróquia, fazendo florescer e frutificar o dom da
comunhão.

Sobre o Pároco
Pe. Claudi Gonçalves da Silva
Nasceu no município de Pesqueira, PE, no dia 2 de
maio de 1974. Foi ordenado sacerdote diocesano na
Catedral de Santa Águeda, Diocese de Pesqueira, no
dia 21 de abril de 2005, pela imposição das mãos
do bispo diocesano, Dom Francisco Biasin. Foi reitor
do Seminário Diocesano de Pesqueira; Pároco na
Paróquia Imaculada Conceição de Fazenda Nova,
Brejo da Madre de Deus, PE; Vigário Paroquial na
Paróquia Santa Efigênia dos Militares, em Belo
Horizonte, MG; Vigário na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, em Recife, PE; Pároco na Paróquia Nossa
Senhora das Dores, em Poção, PE; Em Manaus, já foi
Vigário na Área Missionária Imaculado Coração de
Maria e na Paróquia Santa Cruz. Atualmente é Pároco
na Paróquia Santíssima Trindade (desde 5/2/2017)
e na Área Missionária Nossa Senhora do Rosário
(8/4/2018). É professor no Instituto Teológico, Pastoral
e Ensino Superior da Amazônia (Itepes); Membro do
Comitê Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa
(CERDRAM); Conselheiro Espiritual de uma equipe
de casais do Movimento Equipes de Nossa Senhora;
Coordenador do Setor de Pastoral Santa Rita de Cássia.
Atualmente conta com o apoio do diácono Gilberto de
Castro Saraiva nas diversas atividades pastorais.

ATIVIDADES PAROQUIAl
Rua Treze, s/n°, Conjunto 31 de Março, Japiim I:
Secretaria – Expediente: De segunda a sexta-feira,
das 14h às 18h e aos sábados, das 15h às 19h
Domingo: às 8h30 e às 17h, missa.
Terça-feira: Das 9h às 12h e das 15h às 18h,
confissão, aconselhamento e atendimento aos
enfermos; Às 15h, serviço de orientação jurídica; Às
18h, Terço da Virgem Maria pelas Marianas; Às 19h,
missa; Toda primeira terça-feira do mês, às 19h,
missa em memória de Santa Águeda, protetora dos
fiéis contra o câncer de mama.
Quarta-feira: Às 19h, Grupo de Oração da Renovação
Carismática Católica.
Quinta-feira: Adoração ao SS. Sacramento durante todo
o dia. Às 19h, Terço da Virgem Maria pelos homens.
Sexta-feira: Das 9h às 12h e das 15h às 18h, confissão,
aconselhamento e atendimento aos enfermos; Às
19h, Ministério de Oração por Cura e Libertação.
Sábado: Às 15h, serviço de orientação sobre
assistência social básica; Às 19h, missa.
Festejos de padroeiro:
A festa dedicada à Santíssima Trindade acontece
anualmente, sempre no primeiro domingo após
o Pentecostes. Novenário e missas acontecem à
noite, na semana que antecede a festa, com a
presença de padres convidados, além de arraial com
apresentações musicais, teatrais e lúdicas.

CULTURA

O
ESPÍRITO
DO NATAL
CARMEN NOVOA SILVA – TEÓLOGA E MEMBRO DA ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS

Q

uando as horas parecem ter bem menos minutos que as dos demais meses do
ano, é sintoma de que se aproxima o Natal.
Quando diante de cada vitrine de brinquedos escutamos interjeições de admiração e desejos infantis, está perto o Natal!
Quando começa a profusão de luzes e cores, de pinheiros e noéis sorridentes, de
ninhos e castanhas, de brindes e saudações e nas ruas surge a multidão em desenfreado vaivém, é chegado o Natal!
Entretanto, essa paganização do Natal do Senhor, esse individualismo e a maneira consumista da pós-modernidade é que nos fazem ver, tristemente, o acessório sobrepujando o substancial, e assim não nos deixam ver, nem ao menos vislumbrar, o encanto, o solene encanto do Espírito do Natal que, despercebido, passa.
A essência do natal está ali na manjedoura. No feno, o lugar do Sagrado
Elo, há dois mil anos surgido para unir, assombrosamente, e para sempre o
céu à terra. Ali, “o centro de todos os tempos” (Gálatas 4, 4). O protagonista
de todas estas festas.
Eu penso que, se hoje José e Maria vivessem em Manaus, estariam, possivelmente, desempregados. Seriam, talvez, migrantes em êxodo rural e aqui
encontrariam uma cidade caótica, violenta e favelizada. Faltar-lhes-ia, o pão
e o teto. E ao Menino, seria destinado nascer nos bolsões de miséria que as injustiças sociais geraram. Existiriam, por certo, como há dois mil anos, faustos
e banquetes nos palácios. Existiriam, como há dois milênios, poderosos como
os generais das Gálias, erguendo, soberbos, seus arcos do triunfo. Existiriam,
também, reis que se deleitam e se iludem com reinos que passam...
Onde se esconde o Espírito do natal? Quem foi à Terra Santa sabe como é
a porta da Basílica da Natividade em Belém. Pequeniníssima. Mais ou menos
um metro e vinte de altura. É uma porta feita assim por razões históricas.
Para evitar a invasão dos soldados otomanos nas igrejas cristãs à época da
idade Média. Atualmente, somente se pode entrar por elas ou sendo criança ou abaixando-se. Para mim, a porta de Belém carrega o simbolismo do
perfeito Natal. Como a afirmar que só abaixando-se pode o homem crescer.
Na humildade e na ternura. Quando se aquece, com as fibras da caridade
fraterna, os ais daqueles a ter por igual berço as palhas do Menino. Somente
assim, podemos vislumbrar o encanto, o sublime encanto do Espírito do Natal
que passa...

MISSÃO

I Ação Missionária é
realizada em paróquia no

Iranduba

Como parte da programação do Mês Missionário Extraordinário, o Conselho
Missionário Diocesano (COMIDI) da Arquidiocese de Manaus promoveu nos
dias 12 e 13 de outubro, a sua I Ação Missionária.

O

TEXTO MATHEUS MARQUES FOTOS ARQUIVOS DO COMIDI

evento ocorreu em 12 comunidades da Paróquia São João Batista,
situada no município de Iranduba/AM. Nesta os missionários(as)
intensificaram a prática do encontro, diálogo, oração, partilha e
celebração sobretudo junto aos últimos, aos anciãos, aos marginalizados, àqueles que são calados de suas vozes. A Ação finalizou com a missa
campal realizada às 16h do segundo dia, na Comunidade São Sebastião –
Núcleo 2, sendo presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, concelebrada pelo Pe. Auricélio Ferreira, da Paróquia São
João Batista e Pe. Leonardo Santos, formador do Seminário São José.
A Ação Missionária contou com a participação de padres, religiosas,
seminaristas e um expressivo número de leigos e leigas das três regiões
episcopais da Arquidiocese, que estiveram envolvidos como sinais de
esperança, tornando aquele final de semana muito significativo. Na
ocasião, celebrou-se a Mãe de Jesus, sob os títulos de: Senhora Aparecida junto ao povo devoto e das crianças e, também, Senhora de Nazaré,
Rainha da Amazônia, nestes tempos da feliz coincidência em que ocorreu
em Roma, o Sínodo Para a Amazônia.
“O pouco para nós pode ser muito para os outros, o que nos é insignificante pode ser muito significante para o outro. É necessário entendermos
que nossa missão reflete o Amor, por isso antes de tudo devemos Aprender
a Amar e apenas Amar”, afirmou a leiga Andrea Alves.
Os missionários Alex Rodrigues, Cleanderson Cavalcante e Ir. Pasquita Jacob, que visitaram a Comunidade Santa Rita de Cássia: partilharam que sentiram esse amor e o carinho do diálogo na amizade das famílias.“Durante a convivência e partilha, sentimos que o povo de Deus tem muita sede da Palavra e
desejo de ser visitado, ouvido e estar próximo, com amor, respeito e acolhida.
Foram momentos de muita partilha, escuta e orações nas famílias”, relataram.
Os missionários Rosivana Braga, Jucirene Silva, Walter Rodrigues e
Thiago Rafael, que estiveram na Comunidade Nossa Senhora de Naza-
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ré, expressaram grande agradecimento pela experiência. “Só temos
que agradecer a Deus, cada experiência de missão é um fortalecimento na fé e na caminhada, pena que é pouco tempo pra tantas
necessidades dos nossos irmãos”, destacaram.
E gratidão foi a palavra chave de testemunho que não ficou alheia
na fala de nenhum dos(as) missionários(as) que participaram. Na homilia da missa de encerramento da I Ação Missionária, Dom Sergio, disse
que só as grandes almas conseguem ser verdadeiramente gratas. “Sejamos também nós, agradecidos por tudo o que o Senhor nos concedeu e
manifestemos nossa gratidão pela caridade”, exortou o arcebispo.
“O COMIDI agradece imensamente a generosidade da Paróquia
São João Batista (expressa de inúmeras formas) em ter acolhido esta
Ação Missionária e a todas as famílias que abriram seus espaços e dedicaram um pouco do seu tempo para acolher os muitos missionários/
as. É importante lembrar, ainda, o grande número de leigos(as) das
comunidades da Paróquia de Iranduba envolvidas que acompanharam de perto cada momento desta ação, foi uma multidão de Batizados e Enviados sendo Igreja de Cristo em Missão. Obrigado”, concluiu o
seminarista Matheus Marques, membro do COMIDI.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

é festejar a vida que nasce em cada família
FR. FAUSTINO: Olá crianças! Mais
uma vez é Natal. O Natal conta a história
da família mais importante do mundo; a
família que serve de exemplo de amor e
união para todas as famílias.
TINICO: Eu sei que de novo é Natal. Mas,
de que família você está falando?
ZEZINHO: Eu acho que é da família de Jesus.
FR. FAUSTINO: Isso mesmo, Zezinho.
TINICO: Por que a família de Jesus é a
mais importante do mundo?
TININHA: Também quero saber.
FR. FAUSTINO: Porque Deus fez
questão de vir morar com a gente nascendo
em uma família. Assim, Ele escolheu a
casa de Maria e José para nascer e formar
a família Dele. Essa família de Jesus
chamamos de Sagrada Família.
ZEZINHO: Mas, Jesus não nasceu num
estábulo, no meio dos animais? Não tinha casa.
FR. FAUSTINO: Maria e José tinham
casa. Eles estavam viajando para Belém,
mas não conseguiram um lugar para
ficarem hospedados. Então, eles precisaram
parar no lugar que encontraram para que
Maria pudesse se preparar para Jesus nascer.
MARIAZINHA: Ah! Isso é o que vemos
no presépio: Jesus, Maria, José...
ZEZINHO: Os pastores, os animais...
TINICO: Tem os reis magos, também.
TININHA: A estrela...
FR. FAUSTINO: É isso mesmo. A
Família de Jesus tornou-se um exemplo para
todas as famílias.

TINICO: Por quê?
FR. FAUSTINO: Porque Jesus é o
Deus que, de tanto amor que tem por nós,
escolheu morar conosco para nos mostrar
como deve ser uma família. Se queremos
que nossas famílias vivam bem, com alegria
e paz, precisamos nos esforçar para sermos
como a Família de Jesus.
ZEZINHO: De que jeito?
FR. FAUSTINO: Vivendo com mais
fé, esperança, amor, oração, humildade,
obediência, paciência, solidariedade,
compreensão, perdão, gratidão, alegria...
TININHA: Tudo isso?
ZEZINHO: É muita coisa. Parece difícil.
TINICO: Eu não sei se consigo fazer
tudo isso.
MARIAZINHA: Eu também, não!
FR. FAUSTINO: Pode parecer difícil,
mas é possível.
TININHA: Você pode nos dar uma dica
para isso?
FR. FAUSTINO: Ok! Que tal a gente se
esforçar para manter o presépio montado
todos os dias em nossas casas?
ZEZINHO: Mas, não é somente no Natal
que a gente monta o presépio?
FR. FAUSTINO: O Natal de Jesus é
um momento para festejarmos a vida que
nasce em cada família. O nosso presépio, faz
a gente sentir a presença de Deus conosco,
em nossas vidas e em nossas famílias. Assim
poderemos fazer com que a nossa casa seja
uma casa de Paz.

IMAGINE, DESENHE E
PINTE O PRESÉPIO QUE
VOCÊ QUER QUE SUA
FAMÍLIA SEJA.

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO

GIRO PASTORAL
CAMINHADA MISSIONÁRIA REÚNE
CENTENAS DE FIÉIS PELAS RUAS DO
CENTRO DE MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 6 mil pessoas de todas as
idades, entre leigos, religiosos e consagrados
participaram, na tarde do dia 20 de outubro,
da Caminhada Missionária que esse ano teve
como tema “Batizados e enviados: a igreja de
Cristo em missão no Mundo” e fez parte da
programação de atividades realizadas no Mês
Missionário Extraordinário. O local escolhido
para a concentração foi no Largo Mestre Chico
onde, por volta das 16h, os participantes
reunidos em grupos, movimentos ou
pastorais, saíram em caminhada, agitando
suas bandeiras e cartazes, até Santuário
São José Operário, onde foi celebrada uma
missa campal presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, concelebrada por Monsenhor Sabino
Andrade.
A Caminhada foi coordenada pelo
Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) e,
um pouco antes de saírem em peregrinação,
houve a encenação da Pastoral do Batismo
e, em seguida, Pastoral da Catequese
também deixou seu recado. Por volta das
16h30, debaixo de um leve chuvisco, os fiéis

REPORTAGEM DA RIO MAR SOBRE O
TRABALHO INFANTIL É RECONHECIDA
UMA DAS MELHORES DO BRASIL
JORNALISMO RÁDIO RIO MAR

A série de reportagens intitulada
“Migração e o trabalho infantil em Manaus”,
produzida pela Rádio Rio Mar, foi reconhecida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) como
um dos melhores trabalhos do Brasil em 2019,
durante a cerimônia de premiação, em Brasília,
no dia 12 de novembro.
O trabalho da emissora, assinado pelos
jornalistas Bruno Elander e Gecilene Sales
22 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • DEZEMBRO • 2019

começaram a caminhar sob
a animação do padre Charles
Cunha e Patrícia Cabral,
presidenta do Conselho do
Laicato da Arquidiocese. O
trajeto da caminhada incluiu a
passagem pela ponte de ferro,
na avenida Sete de Setembro; Avenida Castelo
Branco; Ruas Ramos Ferreira, Duque de
Caxias e Visconde de Porto Alegre. No meio da
multidão estavam presentes os movimentos,
pastorais, Infância e Adolescência Missionária
(IAM), Juventude Missionária, Pastoral da
Criança, Conselho Missionário Paroquial
(Comipas), enfim, pessoas de todos os setores
da Arquidiocese de Manaus que chegaram
em caravanas ou a pé, como no caso dos
moradores dos bairros próximos.
“Este ano meus irmãos, o mês de outubro
foi declarado o Mês Missionário Extraordinário,
por causa do centenário de uma Encíclica
Missionária que o Papa Bento XV escreveu
em 1919. Na Arquidiocese tivemos diversas
atividades em que se estudaram temas
missionários, mas também houve atividades
missionárias e, hoje à tarde realizamos a
foi o segundo colocado entre todos do País
quanto à abordagem do tema trabalho
infantil: combate e perspectivas para o seu
enfrentamento”.
A ministra Kátia Arruda, coordenadora
do Programa de Combate ao Trabalho Infantil
e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do
Trabalho, elogiou a abordagem diferenciada
da Rádio Rio Mar sobre o tema.
O presidente do TST, ministro Brito Pereira,
disse que a Justiça do Trabalho do Brasil vai,
agora, curtir o resultado do prêmio, pois os
jornalistas aceitaram o desafio e apresentaram
conteúdos de qualidade para a população em
todo o País.

Caminhada Missionária para dar testemunho
do nosso amor a Jesus e também do nosso
amor à Igreja, vivendo no clima do Sínodo
para a Amazônia. Assumamos a nossa
responsabilidade recebida no Batismo e
confirmada no Crisma, queremos que o mundo
saiba disso para que o reinado de Deus se
estabeleça e por isso hoje estamos unidos para
celebrar a Eucaristia, que é o ponto de partida e
o ponto de chegada de toda ação missionária.
Hoje, no Dia das Missões, devemos rever nossa
oração, por quem nós rezamos e quais são
nossas intenções? Estamos preocupados só com
o nosso bem estar ou na nossa oração também
cabe os outros, principalmente os que sofrem
ou aqueles que nem rezam. Temos que viver
de tal modo que o mundo creia que Jesus é o
Salvador”, disse Dom Sergio, em um trecho de
sua homilia.
Na categoria radiojornalismo, o primeiro
lugar ficou com a Rede Peperi, de Santa
Catarina. A terceira colocada foi a Rádio
Itatiaia, de Minas Gerais.

ÁREA MISSIONÁRIA SANTA CLARA RECEBE
VISITA DO SEU VIGÁRIO EPISCOPAL

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO
FOTO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

De 20 a 24 de novembro, a Área
Missionária Santa Clara recebeu a visita do
bispo auxiliar e vigário da Região Episcopal
Nossa Senhora Aparecida, Dom José
Albuquerque, acompanhado do Pároco Pe.
Jailson Felix e pelo Diácono Francisco Pina. Na
ocasião houve visitas às famílias e doentes,
ao centro pastoral e às comunidades que
compõem esta área; celebrações eucarísticas,
reuniões, a assembleia do setor Pe. Pedro
Vignola, dentre outras atividades.
“A Área Missionária Santa Clara recebeu
o novo pároco, o Pe. Jailson, em março deste
ano. Junto com ele foi enviado o Diácono
Francisco Pina. Ambos estão realizando um
excelente trabalho. Percebo as comunidades
animadas, as coordenações sendo renovadas,
o engajamento de muitos agentes de pastoral,
a bonita atuação das lideranças femininas em
todas as pastorais e serviços, a participação
ativa nas celebrações litúrgicas e outros sinais
de que o Espírito Santo está conduzindo o
povo de Deus que está nesta região da cidade”,
destacou Dom José Albuquerque.

CRISMA NO RITO ROMANO TRADICIONAL
É REALIZADA NA CATEDRAL

INFORMAÇÕES E FOTO CONGREGADOS MARIANOS

No dia 18 de outubro, foi realizada
na Catedral Metropolitana de Manaus, a
cerimônia de Crisma no Rito Tradicional,

presidida pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Eduardo
Castriani, e após a Crisma foi celebrada
missa, presidida pelo Pe. Jacinto Oliveira,
da Fraternidade São Mauro, Diretor da
Congregação Mariana da Imaculada
Conceição de Manaus.
Os 19 crismandos fazem parte da
turma de catecismo da Congregação
Mariana da Imaculada Conceição e Santo
Afonso de Ligório, que já promoveu batismos
e primeiras comunhões no rito tradicional
e agora a Crisma, pela primeira vez no rito
tradicional e a Missa Tridentina na Catedral
de Manaus são eventos sem precedentes nas
últimas décadas na Arquidiocese de Manaus
e, foi a primeira vez que ocorreu nos últimos
50 anos.

NOVA COMUNIDADE É INSTALADA
EM CEMITÉRIO INDÍGENA NA ZONA
NORTE DE MANAUS

TEXTO E FOTO RAFAELA MOURA

ENCONTRO DE CONTADORES
TRATA DE ALINHAMENTO NA
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE
GESTÃO CONTÁBIL
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O Departamento de Administração da
Arquidiocese de Manaus realizou, no dia 19
de outubro, no Centro Arquidiocesano São
José, um encontro com cerca de 15 contadores
que atuam juntos às paróquias e áreas
missionárias para tratar do sistema de folha
de pagamento, orientações e dúvidas quanto
ao uso, com a assessoria de Lourenço Almeida,
contador que dá suporte ao responsável pela
contabilidade da Arquidiocese de Manaus
Trata-se de um sistema de Gestão Contábil
(e-Contab) que é compartilhado “nas nuvens”,
cujo uso iniciou em 2018 e visa reunir todos
funcionários em uma única folha para fins de
prestação de contas junto ao governo federal,
em janeiro de 2020, quando o novo sistema do
e-social entrar em vigor.

A Comunidade Vida Nova KulinaMadiha
surgiu a partir da iniciativa do indígena
da etnia Baniwa, Fortunato Lima. Ele foi
até a Comunidade São Francisco de Assis,
pertencente à Área Missionária Família de
Nazaré, pedir para que uma celebração fosse
realizada com os indígenas.
Segundo a coordenadora da Comunidade
São Francisco de Assis, Maglice Silva, desde
o dia 10 de agosto, o local recebe visitas e
celebrações e as equipes da Área Missionária
também estiveram na região e acompanham
a comunidade que fica localizada no bairro
Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. “Os
encontros acontecem no centro comunitário.
Bancos feitos de tábua foram confeccionados
para atender as pessoas que participam da
celebração, tudo feito de um jeito simples,
mas com muito carinho e vontade de celebrar
a fé”, destaca Fortunato Lima.
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ENCONTRO DE MINISTROS DA PALAVRA COM DOM
SERGIO REÚNE CERCA DE 800 PARTICIPANTES
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 800 ministros
e ministras da Palavra participaram
na tarde de 26 de outubro, do
primeiro encontrão para formação
e acompanhamento dos Ministros
da Palavra realizado na Catedral
Metropolitana de Manaus. O evento
foi organizado pela Coordenação
Pastoral Arquidiocesana em
parceria com o Serviço de Animação
Litúrgica (SAL) e surgiu de uma
ideia do Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Sergio Castriani, que fez
a convocação em nível paroquial, setorial
e por regiões episcopais, visando renovar
com os ministros, o compromisso de não
deixar nenhuma comunidade católica sem
o encontro dominical ao redor da palavra
de Deus. Na ocasião também foi feito o
lançamento oficial do livro Celebração da
Palavra no Dia do Senhor.
O encontro na Catedral não contou
apenas com a presença dos Ministros
da Palavra, também estavam presentes
inúmeros candidatos ao diaconato,
religiosos e religiosas, além de alguns
diáconos e padres que participaram da
Celebração Eucarística que finalizou o
encontro, presidida por Dom Sergio. O
evento iniciou às 14h com as boas-vindas
do Pe. Geraldo Bendaham, seguida de
uma apresentação do Cantor e compositor
Antônio Cardoso. Na sequência a equipe
do SAL conduziu o momento da oração
inicial e logo após Pe. Geraldo realizou a
apresentação do livro Celebração da Palavra
no Dia do Senhor, que contém o roteiro das
celebrações para o Tempo Comum; Ciclo do
Natal; Ciclo da Páscoa; Festas do Senhor, de
Maria e dos Santos; Rito da Aspersão; Rito
da Comunhão; Bênção da refeição fraterna
e muito mais.
Foi aberto um espaço para a
assembleia fazer perguntas, e assim os
ministros tiraram suas dúvidas e fizeram
seus agradecimentos pela iniciativa
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do encontro. Dando sequência, a irmã
Marinez Cantelli, da Congregação das Pias
Discípulas do Divino Mestre e também
assessora do SAL, comentou a respeito
do projeto de formação dos ministros por
Região Episcopal. “As formações serão no
ano que vem com a equipe do Sal e os
vigários episcopais de cada região, ficando
certo já para no dia 8 de fevereiro de
2020, a formação na Região Episcopal N.
Sra. Aparecida e, no dia 15 de fevereiro a
formação acontecerá na Região Episcopal
N. Sra. dos Navegantes e N. Sra. dos
Remédios, o local ainda vamos definir em
janeiro”, comentou Ir. Marinez.
“O exercício de um ministério na Igreja, ao
invés de trazer orgulho para o nosso coração,
deveria nos tornar conscientes das nossas
limitações. Tudo o que somos e fazemos é
graça e não somos dignos dela. Paulo no final
de sua vida pôde dizer que combateu o bom
combate, guardou a fé. O Senhor justo vai
recompensá-lo, pois Deus vê aquilo que somos
e fazemos, não é preciso lembrá-lo. Como
Ministros da Palavra, devemos ter um olhar
especial para os pobres, para os pequenos,
para os excluídos, temos que levá-los em
conta na comunidade. Falar com eles e
sobretudo escutá-los como Deus os escuta.
Seremos surpreendidos pela sua sabedoria,
que vem da dor, da solidão, do desprezo,
mas cuja oração subiu ao céu atravessando
as nuvens e foi ouvida por Deus”, disse o
Arcebispo em sua homilia.

COMEMORAÇÃO PELOS 10 ANOS DA
A.M. JOÃO PAULO II MARCA FESTA DO
PADROEIRO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária João Paulo II
(AMJP), localizada no Bairro do Jorge
Teixeira, Setor Dom Luiz Soares Vieira
– Região Episcopal Nossa Senhora
dos Navegantes, realizou no dia 22
de outubro a celebração do dia do
padroeiro com procissão e missa campal
realizada na Comunidade de Cristo Rei.
Na ocasião também foi celebrado os 10
anos de fundação da AMJP. A celebração
iniciou por volta das 19h, presidida pelo
Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelo pároco, Pe. Erlin Perez, contando
com a participação de representantes das 10
comunidades pertencentes à AMJP.

MÊS MISSIONÁRIO DO DÍZIMO É
REALIZADO NA A.M. SÃO PAULO
APÓSTOLO
INFORMAÇÕES E FOTO SOCORRO SEIXAS

Entre os dias 16 e 25 de outubro, a Área
Missionária São Paulo Apóstolo (AMSPA),
Setor Padre Pedro Vignola, pertencente à
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
realizou as atividades pertencentes ao Mês
Missionários do Dízimo nas Comunidades. A
Abertura foi realizada na Comunidade Santa
Bernadete e o encerramento com a bênção da

ANIVERSARIANTES DO MÊS
água e o envio dos novos agentes do dízimo,
foi realizado na Comunidade Sagrada Família,
com missa presidida pelo pároco, Pe. Isaias
Lima, auxiliado pelo Diácono José Frota.

de engajamento de Vinicius Costa de Jesus
e Nayara Barbosa Leite na Vida Comunitária
e a celebração do sacramento do Crisma de
Rômulo Jorge Ribeiro de Lima.

COMUNIDADE SHALOM CELEBRA O
ENVIO DE SEUS NOVOS MINISTROS
EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA
COMUNHÃO EUCARÍSTICA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

De acordo com Socorro Seixas,
coordenadora da Pastoral do Dízimo na Área
Missionária São Paulo Apóstolo, foram 10
dias de workshops onde foram trabalhados
temas específicos. “Foram 10 dias de workshop
e missa da gratidão para os dizimistas das
comunidades, onde o padre Isaías expressou o
agradecimento pela fidelidade e participação
na vida da comunidade. Nosso gesto
concreto foi arrecadar material escolar que
entregaremos para a ação social da fundação
Rio Mar”, disse Socorro.

ANO SABÁTICO NA COMUNIDADE
SEMENTE DO VERBO ENCERRA COM
MISSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Sergio Castriani, presidiu no dia 31
de outubro, a Celebração Eucarística na
Comunidade Sementes do Verbo, que
aconteceu na Casa Maria de Loreto, localizada
na AM-010 KM 26, Estrada Manaus –
Itacoatiara. Na ocasião foi realizada a bênção
de envio dos 14 membros que concluíram o
ano sabático 2019, assim também como o rito

Na noite de 29 de outubro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu na Paróquia São
Sebastião, a missa de envio de 11 Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão
Eucarística pertencentes à Comunidade
Shalom Manaus, que está há cinco anos em
Manaus e, atualmente encontra-se localizada
à Rua Rio Jutaí, nº 507 – bairro Nossa
Senhora das Graças. Na celebração estavam
presentes membros da comunidade, amigos
e familiares dos novos ministros que não
escondiam a felicidade desse momento tão
especial.
Para Clésia Alves, coordenadora da
comunidade Shalom Manaus, a preparação
para a investidura dos novos ministros durou
cerca de dois anos. “Recebemos essa missão
não em benefício próprio e sim como serviço
da Igreja em vista de ajudar o próximo
que muitas vezes está impossibilitado de
vir ao encontro de Jesus e assim por meio
da nossa pequenez, nesse espírito de
servir com alegria, servir sempre sorrindo,
sendo um sinal da presença de Deus e
antes de tudo sermos testemunho. Por isso
tivemos essa formação com os membros
da própria comunidade durante dois anos,
alguns tiveram até um pouco mais de
preparação e hoje estamos aqui”, comentou a
coordenadora que foi uma dos 11 enviados.

NATALÍCIO
Pe. Roque Pedro Follmann
Diác. Luiz Lima da Silva
Pe. José Nogueira dos Santos
Pe. Geraldo Levron
Pe. Wilson Barros Ribeiro
Pe. Auricélio Ferreira Coelho
Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
Pe. Mário Missiato
Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade
Frei Diego Armando Granados
Diác. Francisco Jovane R. da Silva
Pe. Alexsandro Freitas Vieira

2
3
7
8
16
17
20
23
24
27
28
30

ORDENAÇÃO

Frei Paulo Xavier Ribeiro
Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira
Pe. João Mattos de Abrantes
Pe. Pedro Cavalcante da Silva
Pe. Agnaldo Batista Gomes
Pe. Gilberto Nobre dos Santos
Pe. Francisco Aureomar da Silva
Pe. Valter Freitas Oliveira
Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva
Diác. Arlindo Santos Misturini
Diác. Raimundo Nonato Soares de Souza
Diác. Valdomiro Lima Gonçalves
Dom Tadeu Canavarros (Presbiteral)
Pe. Alfredo Viana Avelar
Pe. Danival de Oliveira Lopes
Pe. Glaci Telmo Buriol
Pe. Mauro Cleto F. da Costa
Dom Sergio Eduardo Castriani (Presbiteral)
Pe. José Ivanildo Melo
Pe. Kennedy Cardoso Picanço
Pe. Nelson Taffarel
Frei Pedro Rodrigues Silva
Pe. Antônio Sousa Lima
Pe. Bruno Bachi
Pe. Francisco Carlos B. de Souza
Frei Gilberto Pereira Gomes
Dom Tadeu Canavarros (Episcopal)
Pe. Bento Pavão
Diác. Lucio Basta GuaraldiEbling
Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
Pe. Milton Both
Pe. José Reis Gaspar
Pe. Silas Silva
Pe. Valdecir Mayer Molinari
Pe. Wilson Barros Ribeiro
Pe. Agildo Alves de Souza
Diác. Edmundo Freires de Souza
Diác. Ermilio Freires de Sousa
Diác. Leonardo Lucas Medeiros Cunha
Pe. César dos Santos

1
2
2
2
3
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
11
12
12
12
12
14
15
18
19
20
20
20
21
22
27
27
29
30

GIRO PASTORAL
MISSA CAMPAL NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA FAZ LEMBRANÇA AOS
FIÉIS DEFUNTOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 2 de novembro, centenas
de fiéis participaram da missa campal
realizada, em frente ao cemitério Municipal
São João Batista, localizado à avenida
Boulevard Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora
das Graças, Zona Centro-Sul. A missa começou
por volta das 18h e foi presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio
Castriani, e concelebrada pelos padres Daniel
Curnis, pároco da paróquia N. Sra. de Nazaré e
Pe. Carlinhos da Silva, missionário do PIME.
A celebração já é uma tradição e encerra a
programação realizada neste feriado, que envolve
louvor, oração e uma série de missas organizadas
por diversas paróquias/áreas missionárias e

presididas por vários padres no decorrer do dia,
em alguns cemitérios de Manaus, com o intuito de
celebrar o dia dos fiéis defuntos e homenagear os
entes queridos que partiram e deixaram saudades.
Para o Pe. Daniel, lembrar os queridos falecidos
é lembrar o que há de bom que existe em nós, e o
compromisso de como cristãos caminhar para a
vida eterna. “Hoje é mais uma oportunidade a mais
para pensarmos naquilo que como cristãos está
no centro da nossa fé, a ressurreição. [...] Nesse dia
de finados nós queremos lembrar deles e o bem
que semearam durante a vida, fazendo isso nós
nos comprometemos a gastar nossa vida de uma
forma certa para também ganharmos a salvação”,
comentou Pe. Daniel.

DOM TADEU REALIZA O ENVIO E
REENVIO DE MINISTROS DO SETOR
MARIA MÃE DA IGREJA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu
Canavarros, presidiu na noite de 8 de novembro,
a celebração do envio e reenvio de 115 Ministros
da Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra
pertencentes ao Setor Maria Mãe da Igreja (Região
Episcopal N. Sra. dos Navegantes), formado por seis
paróquias e uma área missionária. A santa missa
foi realizada às 19h na Paróquia de Santa Luzia,

localizada no bairro de mesmo nome, concelebrada
pelo Pe. Thiago Barbosa, coordenador do Setor; Pe.
Néo Monteiro, pároco de Santa Luzia; Pe. Cláudio
Cobalchini e Pe. Philip Njuroge.
Dos 115 Ministros presentes, 11 estavam
sendo enviados pela primeira vez e tiveram
uma atenção especial de Dom Tadeu, que fez
a bênção das vestes e falou das três virtudes
que ajudam a viver plenamente o Ministério.
“Vocês hoje recebem esse Ministério que é
um dom que Deus lhes dá é nessa vocação
nós pedimos três coisas: A Constância, para
superar os desafios e ser constante diante das
dificuldades; A Mansidão, para desempenhar
a tarefa levando a paz num mundo marcado
pela violência e A Perseverança, temos que ser
perseverantes na oração, é preciso rezar e rezar
com a Palavra de Deus, junto com a Eucaristia,
com a liturgia e com as famílias que vamos
visitar”, disse Dom Tadeu durante a homilia.

RIO MAR CELEBRA 65 ANOS COM MISSA E O
LANÇAMENTO OFICIAL DO SELO PERSONALIZADO
como a menina dos olhos da Arquidiocese
e tudo isso para poder falar de forma
Funcionários, colaboradores e amigos da responsável e livre, sendo uma voz profética
Rádio e Fundação Rio Mar estiveram presentes na Amazônia Ocidental. Os nossos meios de
na manhã de 17 de novembro, na Catedral
comunicação e os nossos comunicadores
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
são os profetas de nosso tempo, sendo
onde aconteceu a Missa para celebrar o
profissionais competentes e que não tem
aniversário de 65 anos da Rádio e 21 anos da
medo de dizer a verdade porque sabe que
Fundação Rio Mar. A celebração foi presidida
não estão só. Ser funcionário da Rio Mar é
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
participar deste esforço de comunicação
Dom Sergio Castriani, concelebrada por padre da graça, cada um em seu lugar, mas todos
Charles Cunha.
juntos pela emissora. Parabéns à Radio e
Na ocasião, também foi realizado o
Fundação Rio Mar, que Deus nos abençoe e
lançamento oficial do selo personalizado
nos guarde para sempre”, disse Dom Sergio
pelos Correios, em homenagem aos 65 anos
na homilia.
da emissora que foi comemorado no dia 15 de
novembro, com uma vasta programação que
envolveu sorteio de brindes para os ouvintes,
missa campal e show com artistas locais e com
a atração católica nacional Banda Vida Reluz.
Toda essa trajetória de lutas, de vitórias,
de dificuldades, de superação de desafios,
foi recordada durante vários momentos da
celebração.
“Hoje celebramos o aniversário da nossa
Rádio Rio Mar, a igreja de Manaus sempre
investiu pesado nos meios de comunicação
e, em primeiro lugar estava a Rádio Rio Mar

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

CÁRITAS E EMBAIXADA DA FRANÇA
RENOVAM PROJETO PARA AUXÍLIO
A REFUGIADOS VENEZUELANOS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

O Projeto de Auxílio Moradia à Emergência
Venezuelana, realizado entre a Cáritas
Arquidiocesana de Manaus e a Embaixada
da França no Brasil, foi renovado para o
período de 2019-2020 durante o evento
realizado no dia 4 de novembro, no auditório
Mãe Paula, situado no Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus, no centro da
cidade. Na ocasião, assinaram o documento
de renovação o presidente da Cáritas

Arquidiocesana, arcebispo de Manaus, Dom
Sergio Castriani; o vice-presidente da Cáritas,
Pe. Alcimar Araújo; e o embaixador da França
no Brasil, Michel Miraillet.
Esta renovação de projeto tem o objetivo
de dar continuidade ao trabalho humanitário
que foi proporcionado aos solicitantes de
refúgio e refugiados venezuelanos em
Manaus, iniciado em 2018, com vigência
de 10 meses. Neste período, com o recurso
disponibilizado foi possível auxiliar um total

de 289 famílias, que compreende um total
de 555 pessoas assistidas, proporcionando
condições dignas de moradia e subsistência
através de um auxílio financeiro mensal
para custeio de aluguel, energia, água e
alimentação por um período de três meses
e, em alguns casos, por mais três meses
dependendo da vulnerabilidade desta família.
Com a renovação do projeto, um aporte de 200
mil Euros aplicado pela Embaixada da França
ajudará a mais 180 famílias.
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GIRO PASTORAL
PASTORAL FAMILIAR REÚNE
AGENTES PARA AVALIAR E
PLANEJAR AS AÇÕES PARA 2020

e final) e do intervalo para o lanche de
confraternização. “Fizemos uma assembleia
de planejamento e avaliativa, nem todos
os setores da arquidiocese estiveram
presentes, mas os que estiveram falaram
sobre o trabalho desenvolvido durante o ano,
também já apresentamos nosso calendário
das atividades para o ano que vem”, explicou
Vanda, atual coordenadora arquidiocesana
ao lado de seu esposo Manoel Ramos.

CNBB

CASA DE ACOLHIDA A IDOSOS NO
IRANDUBA RECEBE VISITA DO
ARCEBISPO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Agentes da Pastoral Familiar de
vários setores da Arquidiocese de Manaus
participaram no dia 3 de novembro, nas
dependências da Paróquia Nossa Senhora
de Nazaré, da assembleia anual para
avaliar ações realizadas em 2019 e planejar
atividades a serem desenvolvidas em
2020. Os presentes foram orientados pelo
assistente eclesiástico Frei Faustino que falou
a respeito das Diretrizes da CNBB 20192023 e também contou com a presença do
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Sergio Castriani, que divulgou o nome do
novo casal de coordenadores da Pastoral
Familiar para o próximo biênio, Francisco
Gélito e Lúcia Lima.
“Foi uma satisfação para nós receber
do próprio Arcebispo esse anúncio oficial,
para nós foi até uma surpresa porque nós
sempre nos colocamos à disposição e não
ficamos com expectativas, o importante é
saber que vamos continuar realizando nosso
trabalho, seja como coordenadores ou não,
por isso quando Dom Sergio revelou nossos
nomes, foi realmente uma surpresa porque
sabemos que tudo depende do Espírito Santo
e de quem conduz a Igreja que tem a voz
final. Nós estamos aqui para servir, sempre
procuramos trabalhar em prol de toda a
Arquidiocese e estaremos onde precisarem”,
completou Lúcia.
Na ocasião, Frei Faustino apresentou
as orientações das Diretrizes 2019-2023 e
na programação também estava incluída:
Apresentação dos setores/movimentos
sobre as ações que se destacaram em 2019;
Explanação das atividades realizadas pelos
setores do Pré-Matrimônio, Pós-Matrimônio
e Casos Especiais; apresentação do calendário
2020, além dos momentos de oração (inicial
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TEXTO ANA PAULA LOURENÇO
FOTO IARA LANZA

No dia 30 de outubro, a convite da
Pastoral da Pessoa Idosa, Dom Sergio Castriani
realizou uma visita à Casa de Sara, localizada
no Iranduba, que acolhe idosos em situação
de risco social. Este espaço foi fundado e
está sob a coordenação de Lane Silva, que
acredita na providência de Deus pra superar as
dificuldades e desafios enfrentados ao manter
a casa e dar uma vida digna aos onze idosos
que ali estão sendo assistidos.
“Fiz uma visita que me abriu os olhos
para a realidade que insiste em ser mais
positiva. Fui à Iranduba, a convite da Pastoral
da Pessoa Idosa, visitar a Casa de Sara,
um lar para idosos que subsiste única e
exclusivamente do voluntariado e de doações
de amigos do lar. No momento estavam
internadas 11 pessoas”, explicou Dom Sergio.
“Embora seja um trabalho coletivo e
voluntário a sustentar a casa, existe alguém que
fundou o lugar e não deixou o sonho morrer.
Ela se auto define como uma missionária sem
Igreja que procurou viver o Evangelho do Bom
Samaritano. Confessa que muitas vezes pensou
em desistir mas não conseguiu pois é mais forte
que ela. Sempre aparece alguém nas horas
difíceis e a mão de Deus é tão evidente que não
tem como não continuar”, destacou o arcebispo.

CIMI divulga nota de
repúdio sobre a morte
do líder indígena
Paulino Guajajara
FONTE CNBB

O Conselho Indigenista Missionário
(Cimi), com indignação e tristeza, acusa
e responsabiliza o Estado e o governo
brasileiro pelo covarde assassinato de
Paulo Paulino Guajajara, ocorrido na
noite de 26 de outubro, no interior da
Terra Indígena Arariboia, no Maranhão.
O indígena tinha 26 anos e deixa esposa
e um filho.
Para o Cimi, as recorrentes falas
do presidente da República contra
a demarcação e regularização dos
territórios, seguidas de um ambiente
regional preconceituoso contra os
indígenas, têm sido o principal vetor
para invasões e violência contra os povos
indígenas no Brasil.
Entre janeiro e setembro de 2019,
o Relatório Violência Contra os Povos
Indígenas no Brasil, do Cimi, contabilizou
160 casos de invasão a 153 terras
indígenas de 19 estados, aponta a
organização.
Conheça a íntegra da Nota de
Repúdio do Cimi:
https://cimi.org.br/2019/11/
responsabilizamos-o-estado-e-ogoverno-federal-pelo-assassinato-depaulo-paulino-guajajara/
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Novidades que vão fazer parte do seu dia a dia

SÍNODO

Conversão integral e vivência sinodal
foram destaques ao final do Sínodo para a Amazônia

A

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

pós três semanas de intenso trabalho, com exposições (intervenções), diálogo, escuta, votação, regados a muita fraternidade e comunhão, encerrou no dia 27 de outubro a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, realizada em Roma,
com uma missa presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro.
Ao todo foram 250 participantes dentre cardeais, bispos, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas, sendo a maioria representantes da Igreja
na Pan-Amazônia. Da Arquidiocese de Manaus estiveram presentes na sala
sinodal 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, Gérvis
Monteiro e Arizete Miranda; e a leiga indígena Marcivânia Rodrigues. Também nos representaram frei Paulo Xavier, padre Paulo Tadeu Barausse e outros
que contribuíram com as atividades externas como a Tenda Casa Comum.
Este importante evento trouxe ao centro das discussões a ação da Igreja
na Amazônia, e todo o trabalho foi registrado em um documento conclusivo,
divulgado no dia 26 de outubro, com cinco capítulos, nos quais destaca a
necessidade de quatro conversões essenciais que conduzirão aos novos caminhos para a Igreja na Amazônia: Pastoral, Cultural, Ecológica e Sinodal.
“No texto está explicitado todo o processo sinodal, porque tudo começa com
a escuta das comunidades, das lideranças, de todos os clamores e a partir
daí o Papa nos faz uma proposta de conversão. São quatro grandes temas
(cultural, ecológica, sinodal e pastoral), sempre na perspectiva de que a
igreja precisa estar atenta e precisa buscar novos caminhos. [...] O sínodo vai
continuar porque agora o trabalho deverá ser compartilhado pois formou-se
uma comissão pós-sinodal, com representantes de todos os países da Pan-Amazônia, sendo quatro do Brasil”, destacou Dom José Albuquerque.
“Aprendemos o método sinodal, onde a gente escuta e caminha junto, e é a forma para a gente enfrentar os desafios que a realidade nos
impõe. Isso tem que acontecer na igreja na Pan-Amazônia, e isso é um
trabalho não só dos bispos, mas também de todos aqueles que participaram do processo. Para chegar até aqui, no Sínodo, foram envolvidas
quase 90 mil pessoas. Agora, voltando para as nossas realidades, vamos
apresentar aquilo que o documento nos trouxe, mas precisamos ainda
ouvir o que o Papa Francisco vai nos propor, pois até o final deste ano

ele fará o possível para nos dar os encaminhamentos, e na comunhão
fraterna e unidade com o Papa, cada um em seu lugar, dará continuidade
ao processo que o sínodo nos convocou”, explicou Dom José.
Dom Tadeu Canavarros, também bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, explicou que a contribuição dos participantes deu-se através do estudo,
das proposições, dos relatórios dos círculos menores, além das experiências
que ensinam o exercício da sinodalidade dentro do agir da Igreja.
“Nós contribuímos através do relatório resultante dos círculos menores,
onde percebemos o caminho sinodal para a missão e nos mostrou que o
processo abriu a perspectiva de uma eclesiologia diferente, mais batismal
e colegial, diferente da Igreja Clerical. A Igreja com o rosto amazônico acentua a co-responsabilidade e a participação de todo o povo de Deus na vida
e na missão da igreja. […] Diante disso nos foi apresentado um grande
texto e foi nosso trabalho ler e estudar este texto para fazer a votação e
aprovação. E continuamos nesta dimensão de buscarmos juntos e cada vez
mais entender o tema da Ecologia Integral, isto é, inseri-lo de fato nas diretrizes das conferências episcopais, nos planos pastorais das dioceses e prelazias, nos programas paroquiais, incluir na teologia moral o respeito pela
casa comum e os pecados ecológicos, desenvolver um grande movimento
de educação e conscientização ecológica”, destacou Dom Tadeu Canavarros.
PARTICIPAÇÃO DO ARCEBISPO DE MANAUS
Mesmo à distância, Dom Sergio Castriani, contribuiu com o sínodo
de várias, seja por meio das orações, seja pela participação nos momento
de escuta que resultaram no Instrumentum Laboris, mas também pelo
envio de uma reflexão a respeito de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, lida por Dom José Albuquerque, na sala Sinodal, para todos os
presentes, incluindo o Papa Francisco, na manhã do dia 12 de outubro.

CONCLUSÕES DO PAPA
Ao final dos trabalhos, no dia 26 de outubro, o Papa Francisco tomou a palavra
e falou que até o fim do ano deve publicar uma exortação pós-sinodal que, embora
não seja obrigatória, mas é bom ter uma palavra do Papa sobre o que se viveu
no Sínodo. O Papa manifestou sua admiração pelo Patriarca Bartolomeu de
Constantinopla, um dos pioneiros na conscientização do problema ecológico e
da exploração compulsiva, problemática vivida na Amazônia. Também destacou
que o anúncio do Evangelho é urgente, e que deve ser entendido, assimilado e
compreendido pelas diversas culturas. Ele assumiu o compromisso de reforçar
a comissão para o estudo do diaconato permanente, a “reforma” no que se
refere à formação sacerdotal, para o zelo apostólico e para a redistribuição do
clero, inclusive entre continentes, agradecendo aos verdadeiros sacerdotes
“fidei donum”, e também valorizou o papel da mulher na igreja. Mencionou a
Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam) como modelo a seguir para uma
“semi-conferência episcopal” ou um “Conselho Episcopal LatinoAmericano (Celam) amazônico”e sugeriu a criação de uma
seção amazônica no Dicastério para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral,
na Cúria Romana.

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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