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1

CAMINHADA PELA PAZ – PARÓQUIAS E ÁREAS
MISSIONÁRIAS

1

IX CAMINHADA DA PAZ – MISSA NO CRUZEIRO DA
CIDADE NOVA

Objetivo de conscientizar para a necessidade da Superação da
Violência
Horário: Diverso
Local: Nas diversas paróquias e áreas missionárias

Horário: 16h (concentração) e saída às 17h
Concentração: Comunidade São João Batista, Rua 27 – Núcleo 4 – Cidade
Nova II
Saída em direção ao Cruzeiro da Cidade Nova – Av. Timbiras, 131
Informações: (92) 99228-5662

6 a 13

OITAVÁRIO DA EPIFANIA

Horário: a partir de 18h30 – Terço Mariano, louvor
e missa
Local: Igreja Nossa Senhora da Glória, Rua da Glória, nº 25 – Glória
Informações: (92) 98431-0341

11 a 20

FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO

“São Sebastião, ajudai-nos a ver, ouvir e ter
compaixão, dom e compromisso com a vida”
11 a 19 – Novenário São Sebastião – Seg. a Sáb., às 18h e Dom., às 18h30
20 – Procissão e Missa, a partir de 16h30
Local: Igreja São Sebastião, Rua 10 de Julho, s/n – Centro
Informações: (92) 3232-4572 / 99474-8844

16 a 25

FESTEJO DE SÃO PAULO APÓSTOLO

Aniversário de 15 anos da Área Missionária
São Paulo Apóstolo
“Com São Paulo somos chamados e enviados à missão”
16 a 24 – Novenário, às 19h30 • 5 – Procissão e missa, a partir das 18h30
Local: cada dia em um de suas comunidades
Informações: (92) 99443-6698 / (92) 3877-1050

31

SOLENIDADE – ACOLHIDA DO ARCEBISPO DOM
LEONARDO STEINER

Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana N. Sra. da Conceição, Praça 15 de Novembro – Centro
Informações: (92) 3212-9000 / 99114-9970

Novidades que vão fazer parte do seu dia a dia

MENSAGEM DO ARCEBISPO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

A

Caros leitores e leitoras,
Paz e Bem.

saudação franciscana é a mais apropriada para um início de
ano. Ter paz é ter vida em plenitude. Desde a tranquilidade
na ordem, como definição da paz até o bem viver dos povos
indígenas temos muitas definições para a paz. Mas uma coisa
é certa. Paz não combina com violência e não podemos dizer
que uma sociedade está em paz enquanto nela a violência for
generalizada e considerada normal. Como Igreja tomamos
uma posição contrária à violência, quando a nossa Assembleia votou e o nosso Plano de Evangelização adotou como
uma prioridade de sua ação a superação da violência.
Descrevemos no plano os tipos de violência que queremos superar e damos ali pistas de ação. Mas, no final do
ano que passou, fomos surpreendidos por notícias que nos
deixaram alarmados. Elas mostraram que a violência que já
era grande, atingiu níveis de sofisticação antes desconhecidos na nossa sociedade. O assassinato de um catequista
indígena, além de reafirmar o quanto nossa sociedade é
perigosa para os indígenas que continuam a ser sacrificados
pelo preconceito racista de muitos, fez conhecida a realidade dos grupos de traficantes que dominam as ocupações na
cidade, cobrando pedágio para proteger os moradores. Aí
domina a bandidagem e quem procura a proteção do Estado fica jurado de morte. É a inversão total de papeis.
Mas o Estado também extrapola o seu papel quando entra num bairro para matar e mata 17 pessoas, na sua grande
maioria jovens. Pensemos na carga de ódio que foi derramada
naquela noite, naquele bairro. Aquelas pessoas têm familiares
e amigos que dificilmente vão perdoar a brutalidade da morte
de seus entes queridos. A população está refém dos traficantes e não pode confiar nas forças policiais que deviam defendê-la. Quem pode, entrincheira-se em condomínios fechados
onde é mais difícil entrar e sair do que cruzar fronteiras entre
países. O que fazer? Não queremos heróis mortos desnecessariamente. Mas viver sem liberdade também não é vida.
Pessoalmente não podemos alimentar o tráfico e
devemos ser espertos para não nos envolvermos com

		

traficantes. Quando surgirem problemas financeiros para
membros das comunidades estas deveriam poder ajudar
para que seus membros não fiquem reféns da agiotagem.
Deveríamos falar sobre isto mais abertamente, também
quando alguém é chantageado deveria poder contar com
a ajuda da comunidade. Depois que alguém caiu na malha
diabólica dos senhores da morte é difícil se libertar.
É necessário que continuemos a acreditar na justiça,
do contrário a barbárie vai se instalar. A maioria dos policiais é gente nossa. São jovens e adultos que fizeram o
concurso e passaram. No poder judiciário temos a garantia da Lei contra todo tipo de vingança desmedida. Apoiemos os bons e exijamos a punição dos corruptos. Mas não
podemos aceitar que a força do Estado se iguale à bandidagem. O problema é político, e devemos participar da
política se quisermos resolvê-lo.
Sei que aquilo que vou dizer é perigoso e ninguém é
obrigado a fazê-lo, mas haverá quem o faça. Não podemos
abaixar a cabeça diante de bandidos. Eles têm que saber
que um dia serão vencidos por divisões entre eles mesmos.
Mas porque Cristo ressuscitou e está vivo, toda a prepotência será vencida e somos mais fortes que eles. Mas é só na
união que encontraremos força e coragem para dizer não à
violência. Formar comunidades vivas atuantes onde cada
um possa ser ele mesmo, partilhando problemas, tristezas
e alegrias é a melhor forma de superar a violência.
Durante sete anos, cada mês tivemos um encontro
nas páginas do Informativo, onde expus as minhas ideias
sobre os mais diferentes temas, mas sempre seguindo as
prioridades dos nossos três planos de evangelização. Chegou a hora de passar o cajado para o meu sucessor. Faço
isto com um sentimento de gratidão muito grande por ter
tido a oportunidade de partilhar não só a minha fé, mas
minhas opiniões que são minhas e não necessariamente
da Igreja, muito embora procurei sempre ser fiel à doutrina. Dom Leonardo é muito mais preparado intelectualmente que eu e com certeza nos oferecerá muita matéria
para reflexão.
Um Feliz Ano Novo!

Como Igreja
tomamos uma
posição contrária
à violência,
quando a nossa
Assembleia votou
e o nosso Plano
de Evangelização
adotou como uma
prioridade de sua
ação a superação
da violência.
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PROVISÃO
DATA NOME
07/12 Pe. José Rodrigues Pessoa, Diocesano

MUNUS
Pároco

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
Área Missionária Santos Mártires

12/12
12/12
18/12
19/12
27/12
12/01

Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Pároco
Pároco
Pároco
Pároco

Área Missionária Família de Nazaré
Área Missionária Menino Jesus
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
Área Missionária São Maximiliano Maria Kolbe
Área Missionária Santa Catarina de Sena
Santuário São José Operário

Pe. Vitor Hugo Fernandes da Silva, Diocesano
Pe. Paulo Sergio dos Santos Oliveira
Fr. Hoslan Alencar Guedes Lima, OFM Conventual
Fr. Hoslan Alencar Guedes Lima, OFM Conventual
Pe. Francisco Silva de Oliveira, Diocese de Paracatu/MG
Pe. Philippe Robert Jean Bauziere, SDB

PROVISÃO
DATA NOME
17/12 Pe. Leandro Romaine Simão, CSsR
17/12 Pe. Valter Freitas de Oliveira, CSsR
17/12 Pe. Paulo Júlio Pinheiro de Freitas, CSsR
17/12 Pe. José James Batista da Silva, CSsR
17/12 Pe. Marino Nerys de Almeida, CSsR
17/12 Pe. Arnaldo Sodré, CSsR
17/12 Pe. Ronaldo Mendonça de Oliveira, CSsR
17/12 Pe. Amado Alves da Silva, SJC
17/12 Pe. Amado Alves da Silva, SJC
17/12 Fr. Geraldo Leite da Silva, OFM Conv.
17/12 Fr. Geraldo Leite da Silva, OFM Conv.
07/01 Pe. Enesio Severino da Silva, SJC

MUNUS
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Vigário Paroquial
Pároco

PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
Área Missionária Santíssimo Redentor
Área Missionária Santa Catarina de Sena
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Paróquia São Lázaro
Paróquia São Lázaro
Área Missionária Santa Clara
Área Missionária São Paulo Apóstolo
Área Missionária São Maximiliano Maria Kolbe
Paróquia Nossa Senhora das Mercês
Área Missionária Santa Clara

ORDENAÇÃO PRESBITERAL
Josivan Severino da Silva, CSsR
Data ordenação: 14/12/2019
Bispo ordenante: Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva
– bispo da Prelazia de Borba/AM
Local: Santuário Arquidiocesano N. Sra. Aparecida
Horário: 18h

Paulo Julio Pinheiro de Freitas, CSsR
Data ordenação: 14/12/2019
Bispo ordenante: Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva
Bispo da Prelazia de Borba/AM
Local: Santuário Arquidiocesano N. Sra. Aparecida
Horário: 18h

Coordenação da Pastoral da Saúde
Data nomeação: 26/11/2019
Período: 2020/2022

Pastoral Vocacional
Data nomeação: 12/12/2019
Período: 2020/2021

Marinizia Barrozo Kanekira Sato – coordenadora
Antônio Oliveira da Silva – vice-coordenador
Rosângela de Souza Silva – secretária
Maria Eliene Alencar Viana – tesoureira

Luciana Ramos da Encarnação – coordenadora
Márcio Fernandes Conceição – coordenador
Nubia Maria Cordeiro Lopes da Silva – vice-coordenadora
Diác. Luiz Lima da Silva – tesoureiro
Neila Soares Picanço – secretária

Pastoral Familiar
Coordenadores: Francisco Nascimento e Lucia Lima
Vice-coordenador: Mário de Moura Vieira
e Lilliane Moreira Vieira
Secretária: Cármen Pereira
Tesoureiros: Helio Nogueira de Araújo
e Irany Anselmo de Araújo

Vitor Hugo Fernandes da Silva, Diocesano
Data ordenação: 12/12/2019
Bispo ordenante: Dom José Albuquerque de
Araújo
Local: Catedral Metropolitana N. Sra. da Conceção
Horário: 18h
NOMEAÇÃO

Serviço de Animação Litúrgica – SAL
Data da nomeação: 12/12/2019
Período: 2020/2021

Assessor da Pastoral Vocacional
Data da nomeação: 12/12/2019

Assistente Eclesiástico da Pastoral Familiar
Fr. José Faustino Fernandes

Viviane da Silva Moita – coordenadora
Cirena Silva Ribeiro – vice-coordenadora
Raniere Queiroz Da Costa – tesoureiro
Mirlei Corrêa De Souza – secretária

Pe. Leonardo dos Santos Silva, Diocesano

DECRETO DE CRIAÇÃO

DECRETO DE CONFIRMAÇÃO DE CRIAÇÃO

DECRETO DE CONFIRMAÇÃO DE CRIAÇÃO

Eremitério*
Endereço: Ramal do Santo Antônio – km 01/
Município do Iranduba/AM
Data do decreto: 15/10/2019

Área Missionária Ternura de Deus
Criada no ano 2000
Data do decreto: 11/12/2019

Área Missionária Santa Catarina de Sena
Criada no ano de 1991
Data do decreto: 12/12/2019

Comunidades:
Cristo Ressuscitado, Nossa Senhora do Rosário, Todos
os Santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa
Luzia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa
Senhora de Fátima, Sagrado Coração de Jesus, Nossa
Senhora de Guadalupe, Bom Jesus, São Francisco de
Assis, Santo Antônio e São João Batista

Comunidades:
Santa Catarina de Sena, Sagrado Coração de Jesus, Santa Clara,
São Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora das Dores e São
Paulo Apóstolo

*Eremitério – lugar de silêncio e oração, onde se
acolherão as pessoas em busca do sentido da vida e do
gosto de viver (se dará uma atenção especial ao suicida).

Nomeação:
Data da nomeação: 15/10/2019
Pe. Auricélio Ferreira Correia
Resp. pelo Eremitério* da Arquidiocese de Manaus
USO DE ORDEM E JURISDIÇÃO
Pe. Josivan Severino da Silva, CSsR
Data da provisão: 17/12/2019
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G

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. O ano de 2020 chegou e com ele
a esperança abre as suas portas para que o coração humano contemple no horizonte deste novo ano que chega e as realizações
que Deus reserva para todos os seus filhos. Como diz São Paulo na
carta as Romanos (cf. 5,5): “A esperança não decepciona”. Diante
disto acolhamos as palavras do profeta Isaias (cf. 35, 3): “Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados... Criai
ânimo, não tenhais medo!”. Que sejam essas as palavras que
iluminem os passos de todos os cristãos e as pessoas de boa fé.
Que venha o ano novo com todas as suas alegrias e esperanças,
fracassos e superações. E que venha também a certeza de que
Deus estará com todos aqueles que Nele confiam.
Abra-se também o coração humano em 2020 para a paz,
através de uma comunicação não violenta nas relações familiares, profissionais e eclesiais. Está na hora de dar um basta
na polarização esquizofrênica que tomou conta do Brasil nos
últimos anos e assumir uma postura comum de promoção da
vida, dom precioso de Deus. A Igreja de Manaus acolhe a partir
de 31 de janeiro de 2020, um novo pastor, um arcebispo que
vem para contribuir com a missão da Igreja aqui neste pedaço da Amazônia. Que cada cristão da Arquidiocese de Manaus
acolha com muita alegria a chegada de Dom Leonardo Steiner,
desejando a ele um ministério abençoado nos anos vindouros.
Convido você caro leitor(a), fazer este caminho conosco
em 2020 para acompanhar a ação missionária da Igreja de
Manaus através de cada edição mensal de nossa revista, lembrando sempre também de sintonizar todos os dias as rádios
católicas de tua Igreja, as Rádio Rio Mar 103,5 e Castanho
103,3 FM. Uma ótima leitura para todos.

Que venha o ano
novo com todas
as suas alegrias
e esperanças,
fracassos e
superações.
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SUPERAR A VIOLÊNCIA

COM GESTOS CONCRETOS DE PAZ

A

PE. GERALDO BENDAHAM

"A fé é maior que o
medo", afirma religiosa
brasileira no Haiti
CIDADE DO VATICANO

Inquietação: esta é a palavra usada
pela Ir. Maria Goreth Ribeiro para expressar como a comunidade brasileira intercongregacional está vivendo o momento
de crise no Haiti.
A comunidade foi criada depois do terremoto que assolou o país em 2010 e atualmente é formada por quatro religiosas de
quatro congregações diferentes.
Ir. Goreth vive na ilha desde 2013 e relata as dificuldades vividas com a instabilidade política e social que se intensificou
a partir de setembro, causando os protestos da população. Desde então, as escolas
estão fechadas.
Foi decretada uma trégua neste período de Natal, mas não se sabe quando
as crianças poderão regressar às aulas.
“A miséria, a fome e o desemprego
atingem primeiro os mais pobres, que
sofrem as consequências da violência e do
caos social”, diz a missionária.
Ela afirma: “Toda esta situação de dor,
de sofrimento e de muita violência nos deixa inquietas e nos faz renovar o nosso compromisso e nossa opção pelos mais pobres”.

realidade das violências não são privilégios
somente da cidade de Manaus. Por toda
Amazônia e capitais do Brasil a violência
predomina em todas as dimensões. Uma
verdadeira guerra urbana que além das agressões
violentas, também matam pessoas por qualquer
motivo ou sem motivo algum.
Superar as violências em todos os sentidos e em
todas as dimensões é um desafio pessoal, comunitário
e social que exige de todos mudança de comportamento nos relacionamentos humanos em direção à
paz. Há violências de todos os tipos possíveis a serem
superadas: física, sexual, psicológica, econômica, coletiva, emocional, familiar, conjugal, estrutural etc.
A violência estrutural é a mais grave e ocorre
através da forma como a sociedade está organizada
economicamente. A sociedade brasileira é marcada
pelo estigma da desigualdade social abismal entre
ricos e pobres, onde poucas pessoas são ricas e têm
muito para viver, enquanto, muitos pobres no País
desigual não têm quase nada para viver com dignidade. Daí as consequências da desigualdade socioeconômica são a pior forma de violência contra as
pessoas pobres. Esta forma organizacional do sistema
econômico obriga e massacra a maioria da sociedade
brasileira a sobreviver do mínimo necessário para não
morrer de fome. Isto é violência!
Além desta chaga social da desigualdade, origem
de muitos males na vida do povo brasileiro, ocorre ainda que muitos na sociedade esquecem que somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai Criador. Quan-

do isso ocorre, perde-se o respeito pelo semelhante e
começa a intolerância contra o próximo.
Os jovens são vítimas deste sistema de violência. Muitos não chegam nem a 20 anos de vida
e a sua história já é encerrada prematuramente.
Neste sentido, é urgente superar a violência, para
que os jovens tenham vida plena, encontrem sentido na vida, estudem, trabalhem, afastem-se da
vida fácil e do mundo das coisas ilícitas, para que
tenham sonhos e realizem seus projetos de vida.
São urgentes gestos que demonstrem que a cidade deseja a paz. Mas que um desejo, deveriam ocorrer
gestos concretos nas pequenas e grandes ações dos
relacionamentos interpessoais. Gestos em casa, na
família, no trabalho, na política, nas Igrejas. Gesto de
reconciliação é um grande passo para construção de
novos relacionamentos de fraternidade duradoura.
No entanto, o gesto de paz não será possível se
no coração humano predomina o desejo de vingança e morte. É do coração que vêm as más intenções:
crimes, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias (Mt 15, 19), afirmou Aquele que
conhece o coração humano. É preciso que o coração
humano se deixe repovoar por valores cristãos e
humanitários, pois estes valores são memórias que
não deixam esquecer que somos irmãos e irmãs.
Por fim, um gesto de paz de cada cidadão e cidadã
em direção ao semelhante, ajudaria a superar a violência e mudar o comportamento humano, mas isso não
isenta a competência do Estado em promover a paz,
através de políticas públicas em favor de todos.

O MEDO NÃO PARALISA
O medo existe, mas a fé é maior: “Em
muitos momentos temos medo, mas a gente procura, através da fé, que o medo não nos
paralise. Os pobres nos ensinam a fortalecer
a nossa fé e esperança em Deus.”
Ir. Goreth renova o compromisso das religiosas brasileiras com o povo haitiano para
“sermos sinais, junto com eles, de esperança
e de vida nova, de melhores tempos”.
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família

Família
como lugar de educar para a paz

F

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

alando desse tema sobre família como lugar
de educação e superação da violência, começo falando da X APA, que lembrou muito
bem a Campanha da Fraternidade (CF 2018)
"Fraternidade e superação da violência" que nos
fez perceber o quanto este dinamismo é complexo e estrutural. Que não são apenas questões
pontuais, mas de um sistema que permeia ideias,
atitudes e sistemas políticos e econômicos. E o que
se constata imediatamente é a violência contra a
mulher, crianças, jovens e pessoa idosa.
Educar os filhos é a grande missão dos pais
e é um dos maiores desafios atuais. A educação
da criança se inicia na concepção, mas dura a
vida toda. É reconhecido universalmente que
o novo ser humano é marcado profundamente
pela qualidade dos relacionamentos nos primeiros anos de sua existência. É o amor entre pais,
filhos e entes queridos que constitui o maior e

mais importante elemento para a verdadeira
educação.
Como podemos perceber que a educação dos
filhos não vai bem? Isso é percebido nas diferentes
camadas sociais, desde o mais pobre ao mais rico.
Podemos ver na não aceitação de limites; desprezo a valores essenciais; falta de respeito aos idosos
e aos mais frágeis.
Há poucas décadas a educação familiar pecava pelo desrespeito às individualidades e às
liberdades da pessoa, pela autoridade patriarcal
e pela falta de diálogo. Hoje as famílias sofrem
pela desvalorização e exploração da pessoa; pela
fragilidade dos relacionamentos conjugais e familiares, onde delegam os cuidados e educação dos
filhos a terceiros, e a evangelização da família para
educação e superação da violência e um dos desafios da Pastoral Familiar nas áreas missionárias e
paróquias de Manaus.

Educar os filhos é
a grande missão
dos pais e é um dos
maiores desafios
atuais. A educação
da criança se inicia
na concepção, mas
dura a vida toda.

LITURGIA

LITURGIA DA PAZ

C
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

A paz do Senhor esteja sempre convosco
O amor de Cristo nos uniu
aríssimos leitores, estamos iniciando mais um ano civil. O Dia
Mundial da Paz é comemorado no dia 1 de janeiro, o Dia de
Ano-Novo. Inicialmente chamado somente de Dia da Paz, a celebração foi criada pelo Papa Paulo VI em dezembro de 1967. A
partir de então, todos os anos, no primeiro dia do ano passou-se
a celebrar o Dia Mundial da Paz. É assim desde 1968. De fato,
isso acontece com a celebração anual do Dia Mundial da Paz (1º
de janeiro), sob um tema escolhido pelo próprio Papa, que passa uma mensagem especial ao mundo neste dia. Foi escolhido o
dia 1 de janeiro, Dia da Solenidade da Santa Maria Mãe de Deus,
pois como primeiro dia do ano ele aponta o caminho da vida
humana para o futuro, com o mesmo fim em mãos: a paz.
O Papa Francisco, em seu pontificado, recorda que a paz
é um trabalho artesanal que requer paixão, paciência, experiência e tenacidade. “Felizes são aqueles que semeiam paz
com as suas ações diárias, com atitudes e gestos de serviço,
fraternidade, diálogo, misericórdia (…). Fazer a paz é um
trabalho que se deve realizar todos os dias, passo a passo,
sem nunca nos cansarmos”, ensina o Papa.
No Evangelho, Jesus afirma que são “felizes os pacificadores” (Mt 5,9). Francisco lembra que a paz é um dom
de Deus. Portanto, ser artesão dela não é uma tarefa que
depende só do homem. Ações pacíficas são auxiliadas pela
graça divina que nos permitem amar o próximo. “Quando,
ajudados pela graça de Deus, seguimos este mandamento, como mudam as coisas! Porque mudamos nós. Aquela
pessoa, aquele povo que eu via como inimigo, na realidade,

tem o meu próprio rosto, o meu próprio coração, a minha
própria alma. Temos o mesmo Pai nos Céus”, ensina o Papa.
Paz é um dom, e, para promovê-la, é preciso pedir a
Deus a “sabedoria” no cotidiano, porque, é a partir dos pequenos gestos, que nasce a possibilidade da pacificação em
escala global. A paz não se constrói da noite para o dia; ela
é um dom, que deve ser tomado e trabalhado todos os dias,
um dom artesanal nas mãos dos homens. Somos nós, todos
os dias, que devemos dar um passo para a pacificação, e é o
nosso trabalho promovê-la.
Na liturgia, em sinal de comunhão, o sacerdote reza:
Senhor, Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos, eu vos
deixo a paz, eu vos dou a minha paz; não olheis os nossos
pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com
o Pai e o Espírito Santo. Amém! “segue-se o rito da paz no
qual a Igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para
toda a família humana e os fiéis exprimem entre si a comunhão eclesial e a mútua caridade, antes de comungar do
Sacramento. Quanto ao próprio sinal de transmissão da paz,
seja estabelecido pelas Conferências dos Bispos, de acordo
com a índole e os costumes dos povos, o modo de realizá-lo:
o rito da paz seja realizado por cumprimento entre as pessoas do modo com que as mesmas se cumprimentam entre
si em qualquer lugar público. Convém, no entanto, que cada
qual expresse a paz de maneira sóbria apenas aos que lhe
estão mais próximos” (IGMR 82). Assim nos orienta a Igreja.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JANEIRO/2020
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

1

S. MARIA, MÃE DE DEUS
Nm 6,22-27
Sl 66(67), 2-3.5-6.8 (R/.2a)
Gl 4,4-7 • Lc 2,16-21

5

EPIFANIA DO SENHOR
Is 60,1-6
Sl 71(72),1-2.7-8.10-13 (R/.cf.11)
Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12

3º COMUM
Is 8,23b-9,3
Sl 26(27),1.4.13-14 (R/.1a.1c)
1Cor 1,10-13.17 • Mt 4,12-23

13

12

S. Hilário
1Sm 1,1-8
Sl 115 (116),12-14.17-19 (R/.17a)
Mc 1,14-20

19

S. Fabiano
S. Sebastião
1Sm 15,16-23
Sl 49(50),8-9.16bc-17.21.23 (R/.23b)
Mc 2,18-22

BATISMO DO SENHOR
Is 42,1-4.6-7
Sl 28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-10
(R/.11b) • At 10,34-38 • Mt 3,13-17
2º COMUM
Is 49,3.5-6
Sl 39(40),2.4ab.7-10 (R/.8a.9a)
1Cor 1,1-3 • Jo 1,29-34

6

1Jo 3,22--4,6
Sl 2,7-8.10-11 (R/.8a)
Mt 4,12-17.23-25

26

20

27

S. Ângela Mérici
1Sm 5,1-7.10
Sl 88(89),20-22.25-26 (R/. 25a)
Mc 3,22-30

7

S. Raimundo de Penyafort
1Jo 4,7-10
Sl 71(72),1-4ab.7-8 (R/.cf.11)
Mc 6,34-44
1Sm 1,9-20
(Sl) 1Sm 2,1.4-8 (R/. cf. 1a)
Mc 1,21b-28

14
21

S. Inês
1Sm 16,1-13
Sl 88(89),20-22.27-28 (R/. 21a)
Mc 2,23-28
S. Tomás de Aquino
2Sm 6,12b-15.17-19
Sl 23(24),7-10 (R/. 8a)
Mc 3,31-35

28

8

1Jo 4,11-18
Sl 71(72),1-2.10-13 (R/.cf.11)
Mc 6,45-52

15

1Sm 3,1-10.19-20
Sl 39(40),2.5.7-10 (R/.cf. 8a.9a)
Mc 1,29-39
S. Vicente
1Sm 17,32-33.37.40-51
Sl 143(144),1-2.9-10 (R/. 1a)
Mc 3,1-6
2Sm 7,4-17
Sl 88(89),4-5.27-30 (R/. 29a)
Mc 4,1-20

22
29

Sexta

2

Ss. Basílio Magno e Gregório
Nazianzeno
1Jo 2,22-28
Sl 97(98), 1-4 (R/.3a) • Jo 1,19-28
1Jo 4,19--5,4
Sl 71(72),1-2.14-15bc.17 (R/.
cf.11)
Lc 4,14-22a
1Sm 4,1-11
Sl 43(44),10-11.14-15.24-25
(R/.26d)
Mc 1,40-45
1Sm 18,6-9;19,1-7
Sl 55(56),2-3.9-13 (R/. 5bc)
Mc 3,7-12
2Sm 7,18-19.24-29
Sl 131(132),1-5.11-14 (R/. Lc
1,32b)
Mc 4,21-25

9
16
23
30

Santíssimo Nome de Jesus
1Jo 2,29 --3,6
Sl 97(98),1-3cd-6 (R/.3a)
Jo 1,29-34

Sábado

3
10

1Jo 5,5-13
Sl 147(147B),12-15.19-20 (R/.12a)
Lc 5,12-16
S. Antão
1Sm 8,4-7.10-22a
Sl 88(89),16-19 (R/. cf. 2a)
Mc 2,1-12
S. Francisco de Sales
1Sm 24,3-21
Sl 56(57),2-4.6.11 (R/. 2a)
Mc 3,13-19
S. João Bosco
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
Sl 50(51),3-7-10-11(R/. cf. 3a)
Mc 4,26-34

17
24

1Jo 3,7-10
Sl 97(98),1.7-9 (R/. 3a)
Jo 1,35-42
1Jo 5,14-21
Sl 149,1-6a.9b (R/. 4a)
Jo 3,22-30
S. Maria no Sábado
1Sm 9,1-4.17-1—10,1a
Sl 20(21),2-7 (R/. 2a)
Mc 2,13-17
Conversão S. Paulo, Apóstolo
At 22,3-16 ou At 9,1-22
Sl 116(117),1.2 (R/. Mc 16,15)
Mc 16,15-18

4
11
18
25

31
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FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

Cerca de 40 mil pessoas
atendidas pela Cáritas em 2019

TEXTO ÉRICO PENA
INFORMAÇÕES DIÁCONO AFONSO BRITO

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus é uma entidade sem fins lucrativos, membro da Cáritas
Brasileira e organismo da Igreja Católica que
desenvolve atividades de promoção e direitos sociais, ações emergenciais nas comunidades em situação
de vulnerabilidade, educação cidadã e desenvolvimento
socioambiental, contando com parcerias que permitem o
aporte financeiro necessário para tais ações.
Sua missão institucional é testemunhar e anunciar
o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo
toda forma de vida e participando da construção solidária da sociedade do Bem Viver, sinal do Reino de Deus,
junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade
e exclusão social. Para isso, a Cáritas conta com vários
projetos que atendem desde comunidades indígenas e
ribeirinhas, até solicitantes de refúgio e refugiados.
A instituição atendeu pessoas nos bairros: Centro,
Mutirão, Monte Sião, Petrópolis, Alvorada, São Francisco, Japiim, Educandos, Francisca Mendes, Colônia
Antônio Aleixo, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina,
Tancredo Neves, João Paulo, Raiz, Puraquequara, Cidade Nova, Redenção, Novo Aleixo, Santo Antônio,
Mauazinho, Santo Agostinho, Comunidade da Sharpp,
Igarapé Açú no Rio Negro.

12 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JANEIRO • 2020

Além desses bairros da capital amazonense, com
seus projetos e atividades, a Cáritas Arquidiocesana
também desenvolveu ações nos municípios de Itacoatiara, São Paulo de Olivença, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Fonte Boa, Carauari, Careiro Castanho,
Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Rio Preto da
Eva, Tefé. Entre as atividades internacionais, podemos
citar as ocorridas na Venezuela e Colômbia.

RESULTADOS

Entre os resultados de três dos projetos da Cáritas
podemos citar:
IÇÁ – AÇÃO E PROTEÇÃO – Projeto de enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes na Amazônia Brasileira (AM/PA). Resultados: Protagonismo de crianças e adolescentes;
Sensibilização e Compromisso dos/as educadores,
lideranças comunitárias, agentes públicos e famílias
em defesa dos direitos de crianças; Participação nos
espaços de controle social e de políticas públicas;
Atendimento e Acompanhamento (Psicossocial e Jurídico); Pesquisa sobre casos denunciados no período
de 2015 a 2017, nos 19 municípios do Projeto.

OUTROS DADOS
Famílias diretamente beneficiadas:

2.305 = 11.525 pessoas

Famílias indiretamente beneficiadas:

1.200 = 6.000 pessoas.

Programa Mesa Brasil em parceria com SESC atendeu
3.780 famílias, num total de 18.900 pessoas.

10.370 kg de alimentos foram arrecadados no

Pentecostes e entregues para Pastorais Sociais, casas de
apoio, comunidades do interior.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA: ATENDIMENTO
DOS SOLICITANTES DE REFÚGIO E REFUGIADOS
– Tem por objetivo acolher e promover a integração
dos solicitante e refugiados na sociedade local; Auxiliar na promoção de seus direitos e deveres; Apoio
para a regularização da sua documentação; Promoção do ensino da língua portuguesa e cursos profissionalizantes; Incentivo à geração de renda (fomento);
Promoção do acesso a oportunidades de emprego;
Transferência de renda/auxílio moradia; Orientações
e encaminhamento aos serviços públicos. Resultados:
De 4 de fevereiro até 10 de dezembro de 2019 foram
atendidos um total de 13.002 venezuelanos.
REDE UKA (CASA COMUM) – Tem o objetivo
de organizar e fortalecer o trabalho em rede com 31
comunidades, incluindo 14 comunidades indígenas,
que junto com os parceiros, lutam pela permanência
na terra, regularização fundiária e projetos de desenvolvimento rural de forma sustentável e projetos de
construção de interesse social. Resultados: Reconhecimento da COPIME (Coord. dos Povos Indígenas de

Manaus e Entorno) como instituição representativa
das organizações indígenas; Comunidades (ACW,
Nações Indígenas e Sol Nascente), acompanhamento
da equipe (SEMSA); Presença de três titulares e três
suplentes indígenas no Conselho Municipal de Saúde
Indígena, Conselho Distrital de Saúde Indígena e Conselho do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV);
Pactuação entre os órgãos – MPF, órgãos públicos da
saúde (SEMSA, SUSAM, CONDISI, DSEI), FEI, FUNAI,
Centro de Medicina Indígena, PIAMA, COPIME, CIMI e
FOREEIA; Conquistas na Educação de 04 Escolas Municipais Indígenas no Rio Cuieiras; Criação da comissão
na elaboração de pré-projeto de lei para o cargo de
professor indígena pela portaria Nº 0326/2016 – SEMED/GS; Eleição do cacique Tikuna Aguinilson Araújo
Peres, da Comunidade Wotchimaucu, para o Conselho
Municipal da Cultura-CONCULTURA; 11 comunidades
Indígenas produzindo e vendendo o artesanato em
feiras e eventos; Resgate do uso de plantas medicinas
em quatro comunidades (Nações Indígenas, Aldeia
Karuara, Turukari-Uka e comunidade do Branquinho).

ATIVIDADES
REALIZADAS
• Reuniões Ordinárias Mensais
(CEFAM);
• Retiro anual (Retiro nos Jesuítas);
• Reuniões em preparação do Grito
dos Excluídos;
• Participação e organização do
Grito dos Excluídos 2019;
• Participação de conselheiros da
saúde, segurança alimentar nas
reuniões;
• Participação e organização dos
alimentos no Pentecostes;
• Participação na feira da
solidariedade e venda das rifas;
• Cursos de formação em políticas
públicas no Dom Bosco.
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paz e respeito

SÍNODO PARA A amazônia

um apelo a apoiar uma cultura de

A

Pe. Luis Miguel Modino

violência está tomando conta da sociedade, também na
Amazônia, como relata o Documento Final do Sínodo para a
Amazônia: “a Amazônia hoje é uma beleza ferida e deformada,
um lugar de dor e violência. Os ataques à natureza têm
consequências para a vida dos povos”. Diante dessa realidade a Igreja
Católica quer ser instrumento de paz, fazendo realidade o projeto de
Deus, estando do lado dos mais vulneráveis.
O Sínodo tem sido momento em que a Igreja tem deixado claro que
“o nosso serviço pastoral constitui um serviço à vida plena dos povos
indígenas, que nos leva a anunciar a Boa Nova do Reino de Deus e a
denunciar situações de pecado, estruturas de morte, violência e injustiça, promovendo o diálogo intercultural, inter-religioso e ecumênico”,
uma ideia que já está presente no Documento de Aparecida.
Os povos indígenas, também nas cidades, passam por momentos de
perseguição, a violência tem se instalado como elemento presente na
vida de “grupos indígenas expulsos de seus territórios ou atraídos pelo
falso brilho da cultura urbana”. Tem se tornado fato cotiadiano as
mortes de lideranças e defensores dos direitos humanos, o que tem
motivado que, desde o Documento Final do Sínodo para a Amazônia, a
Igreja católica insista em que “queremos apoiar uma cultura de paz e
respeito - não de violência e ultraje - e uma economia centrada na
pessoa que também cuide da natureza”.
A violência contra os povos amazônicos não é só física, ela
também se faz presente quando se rouba sua sabedoria tradicional, que o Sínodo define como “um processo vivo e sempre em
andamento”. É por isso que o Documento Final insiste em
que “o roubo desse conhecimento é a biopirataria,
uma forma de violência contra essas populações”. A
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atuação da Igreja deve ir encaminhada a “ajudar a preservar e manter
estes conhecimentos e as inovações e práticas das populações”, demandando que tudo seja encaminhado na procura de um modelo de
desenvolvimento sustentável e inclusivo.
Ser Igreja é fazer uma aposta clara na defesa do projeto de Deus, dos
mais pobres e excluídos, sendo “um serviço à vida plena dos povos
indígenas”. Por isso, se afirma “a Igreja esteve e está ao lado das
comunidades indígenas para salvaguardar o direito de terem uma vida
própria e em paz, respeitando os valores de suas tradições, costumes e
culturas, a preservação dos rios e florestas, que são espaços sagrados,
fonte de vida e sabedoria. Apoiamos os esforços de tantos que corajosamente defendem a vida em todas suas formas e etapas”.
O objetivo é “proclamar Jesus Cristo e a Boa Nova do Reino de Deus,
para freiar as situações de pecado, as estruturas de morte, a violência e
as injustiças internas e externas e a promover o diálogo intercultural,
inter-religioso e ecumênico”. São os novos caminhos que devem ser
construídos na Amazônia, a paz se faz realidade juntos, em comunhão,
em sinodalidade.

José Carlos de Oliveira
Oficial Titular
José Carlos de Oliveira Júnior
Oficial Substituto

Rua Anízio Jobim, nº 751
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
3618-4419

Camila Lima de Oliveira
Substituta
Hélio da Cunha Teixeira
Substituto
Av. Djalma Batista, 2100, Shopping Manaus Plaza
Fone: 92 2123-6500 / 92 3633-3536
oficio1.protesto@yahoo.com.br

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

+ de 200
clientes
satisfeitos

• CONTABILIDADE EMPRESARIAL
• CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
• CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL

• PROJETOS FINANCEIROS PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Rua Natal, 604 - Adrianópolis
92 99136-8559 • 3611-1581
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CULTURA
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CNBB

CIDADANIA

A importância do fomento
para a população venezuelana
JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1
DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus em
parceria com o Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, Embaixada da França no Brasil,
Ministério Público do Trabalho – MPT por meio
do seu projeto, Resposta à Emergência – atendimento aos solicitantes de Refúgio e Refugiados
em Manaus, no ano de 2018 foi possível auxiliar
7.976 venezuelanos não indígenas, e em 2019
até a data de 10 de dezembro já atingiu a 13.002
atendimentos de venezuelanos.
Este projeto oferta uma gama de serviços e
auxílios, que vão desde a concessão de pequenos
recursos financeiros para a aquisição de documentos e medicamentos, orientações jurídicas, encaminhamentos às principais políticas públicas, como
saúde, educação e assistência social, bem como
cursos de português e profissionalizantes, visando
a integração dessa população na capital Manaus.
A Cáritas Arquidiocesana de Manaus com
o apoio dos parceiros fornece alguns materiais
necessários para geração de renda, produção de
artesanato e oferece ainda, apoio para comercialização desses materiais produzidos, com a concessão de barracas para os venezuelanos na Feira da
Economia Popular Solidária, que ocorre durante
os festejos de Nossa Senhora da Conceição, no
primeiro final de semana de dezembro no centro
da cidade – entorno da Catedral e praça da Matriz.
Nesse sentido, este componente do projeto consiste na promoção e incentivo de atividades de geração de renda e início de negócios
próprios para esta população. Visto ser, um dos
grandes desafios, a inserção da demanda venezuelana no mercado de trabalho formal, e
esse projeto através de um de seus setores,
visa essa integração por meio das formações
que propicia e pela concessão de fomento para
o empreendedorismo individual.
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Esse setor visa a integração, formação e fomento3, pois oferta cursos de língua portuguesa, realização de oficinas e cursos profissionalizantes, os quais facilitarão o acesso e inserção
no mercado de trabalho informal.
Assim, diante dos serviços ofertados nesses
dois anos de vigência do projeto, o fomento auxiliou algumas centenas de pessoas da demanda
venezuelana, a qual se encontra em extrema vulnerabilidade, os quais puderam por meio desse
auxílio propiciar condições mínimas de subsistência dessas famílias venezuelanas, as quais
foram assistidas com esse benefício, tanto a demanda não indígena, como os Indígenas Warao.
O trabalho desenvolvido pela Cáritas, por
meio de seus projetos, tem sido reconhecido por
outros organismos, como o Ministério Público
do Trabalho – MPT, o qual se tornou parceiro do
projeto nesse segmento, potencializando ainda
mais o fomento, ao destinar recursos de multas
trabalhistas para socorrer a emergência dessa
população venezuelana, pois, ao ofertar condições mínimas de trabalho contribuímos para
dignificar essa população, bem como, minimizar
os riscos de violência social e vulnerabilidade, que
a mesma tem sido acometida.
Dessa forma, a Cáritas de Manaus, reafirma a sua missão, que consiste em defender e
promover toda forma de vida, participando da
construção solidária da sociedade do Bem Viver,
sinal do Reino de Deus, junto com as pessoas em
situação de vulnerabilidade e exclusão social.
1 Assistente Social, Coordenadora do Projeto Resposta à
Emergência – Atendimento dos Solicitantes de Refúgio e
Refugiados em Manaus.
2 Secretário Executivo da Cáritas Arquidiocesana de Manaus.
3 O fomento consiste no apoio financeiro para os que
concluíram os cursos profissionalizantes, o qual consiste
na promoção e incentivo de atividades de geração de
renda e início de negócios próprios para esta população,
para fins de subsistência e autossuficiência.

Presidente da Cáritas brasileira fala
sobre os caminhos que a entidade
deverá trilhar
FONTE CNBB

Dom Mário Antônio, bispo da diocese de Roraima,
segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e presidente eleito da Cáritas
Brasileira fala sobre sua trajetória de aproximação com a
Cáritas e sobre o novo ciclo de gestão da instituição.

Dom Mário, como se deu a aproximação
do senhor com a missão Cáritas Brasileira?
Cheguei em Manaus como bispo auxiliar em
setembro de 2010 e foi a partir dessa época que me
aproximei mais da organização Cáritas Arquidiocesana, também conhecendo um pouco mais do que é a
instituição no Brasil. Foi por circunstância do meu ministério episcopal; é claro que antes ouvia muito sobre
a Cáritas, mas não acompanhava de perto. Comecei
realmente a conhecer os trabalhos e a participar de
algumas atividades desde 2010, quando comecei meu
trabalho na Amazônia, na Arquidiocese de Manaus.
Depois, quando eu cheguei a Roraima já existia
um trabalho de articulação tanto do Regional Norte 1
quanto da própria Diocese para institucionalizar uma
Cáritas Diocesana. E aconteceu que há um ano e meio
fizemos realmente os trâmites, com acompanhamento da Cáritas Brasileira, para a criação da Cáritas Diocesana de Roraima. Chegar em Roraima foi ampliar um
pouco mais essa proximidade e esse compromisso com
a rede Cáritas no Brasil.
A Cáritas tem 63 anos de história no Brasil,
como o senhor vê essa trajetória?
Desde o início a Cáritas tem um testemunho muito forte daquilo que nos pede Jesus: “amai-vos uns aos
outros como eu vos amei”. A Cáritas é uma interpelação,
não apenas para um trabalho, mas para um compromisso pessoal de viver a caridade. Em outras palavras,
a Cáritas deve sempre ser uma página viva do Evangelho. De tal maneira, muito terna, muito amorosa com
as pessoas mais ameaçadas, com os mais sofredores, à
luz do Reino de Deus, como nos fala Jesus, com os mais
pobres. E eu penso que a história da Cáritas no Brasil,
bem como em todo mundo é uma história de compromisso com os mais pobres, uma história de profetismo,
à luz do que precisa ser anunciado e denunciado. Então,
é uma história que nos interpela e que nos compromete com a vida do nosso povo.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Superar a violência

REALIZANDO A CULTURA DA PAZ

Tinico: Pode me devolver, logo, senão você vai ver o que eu vou fazer com você...
Tininha: Não! Eu quero brincar, também.
Tinico: Me dá! Esse brinquedo é meu!
Fr. Faustino: O que está acontecendo, crianças?

Zezinho: Eles estão brigando, porque a Tininha pegou o brinquedo do Tinico e não
quer devolver.
Fr. Faustino: Tinico deixa a tua irmã brincar um pouco.
Tinico: Não! Eu ganhei essa espada de brinquedo. Ela tem a dela.
Mariazinha: Eu deixo meu irmão brincar com os meus brinquedos. Não é mesmo, Zezinho?
Zezinho: Verdade. E ela brinca com os meus brinquedos. Mas, nós não brigamos por isso.
Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho. Lembrem-se que, em alguns dias atrás, nós celebramos
o Natal de Jesus que veio nos trazer a PAZ. Ele quer que sejamos pessoas de PAZ.
Mariazinha: Concordo. Eu acho feio ficar brigando por brinquedo e por um monte de coisas.
Zezinho: É mesmo. Olha como vários adultos fazem! Tem momento que parecem
que estão num campo de batalha.
Tinico: Mas, esse brinquedo é meu...
Tininha: Ok! Pega! Fica com ele.
Fr. Faustino: Agora vocês precisam se perdoar.
Tinico: Desculpa!
Tininha: Está bom. Desculpado.
Fr. Faustino: Prestem atenção, crianças! Deus nos criou diferentes uns dos outros,
mas com muito amor. Esse amor faz com que a gente sempre encontre uma maneira
para nos entendermos.
Zezinho: Como assim?
Fr. Faustino: Quando as pessoas não se esforçam para se entenderem, infelizmente
deixa crescer no coração um sentimento ruim que leva a se distanciar de Deus e a
agir com egoísmo, a ponto de se maltratar e maltratar as pessoas.
Tininha: Nossa!
Zezinho: Mas, isso é uma violência.

Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho. Por isso, precisamos acreditar mais em
JESUS e nos esforçamos para vivermos a PAZ que Ele nos dá.
Tinico: Se eu agir assim serei uma pessoa melhor?
Fr. Faustino: Todos nós poderemos ser pessoas melhores, Tinico.
Mariazinha: Então, todas as pessoas do mundo também poderão mudar?
Fr. Faustino: Eu acredito que sim. Precisamos acreditar nisso. É assim que
poderemos fazer acontecer a cultura da PAZ.
Tininha: E não terá mais violência?
Fr. Faustino: Quando todos nós tomarmos consciência de que podemos
ser pessoas de PAZ, estaremos superando toda forma de violência.
Zezinho: Eu quero ser da PAZ.
Fr. Faustino: Todos nós precisamos acreditar nisso. Basta pensarmos mais em
JESUS e evitarmos os brinquedos e as brincadeiras que incentivam a violência.

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO
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MISSÃO

Projeto Içá
AÇÃO E PROTEÇÃO

ROSIVANE ANJOS – PSICÓLOGA E COORDENADORA DO PROJETO IÇÁ
AÇÃO E PROTEÇÃO (CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS)

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus (AM)
e Cáritas Brasileira Regional Norte II (PA),
apoiadas pela Cáritas Alemã, incomodados com a problemática da Violência
Sexual contra crianças e adolescentes da região
norte do Brasil, a naturalização dessa violência e
com suas peculiaridades em relação as diversas
infâncias que este local apresenta, criaram o projeto Içá – Ação e Proteção como parte do Programa
Infância, Adolescência e Juventude (PIAJ) para
implementar e realizar ações de proteção integral
e plural da infância, adolescência e juventude no
enfrentamento ao tráfico, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em 19 municípios,
sendo no Estado do Amazonas em dez municípios:
Manaus, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva,
Manacapuru, Novo Airão, Manaquiri, Itacoatiara;
e no Estado do Pará em nove municípios: Belém,
Abaetetuba, Santarém, Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Juruti, Curralinho e Melgaço.
Iniciado em 2017, as ações do projeto foram
estruturadas em quatro objetivos específicos:
• Promover a educação, sensibilização e autodefesa nos municípios em que estamos presentes,
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.
• Fortalecer a articulação, o conhecimento
e a visibilidade das expressões do tráfico, abuso

Içá – palavra indígena, significa
formiga, a fêmea alada do formigueiro
da espécie saúva pertencente às
cortadeiras e tem a função de proliferar
e perpetuar a espécie.

e exploração sexual de crianças e adolescentes
na região Amazônica.
Afim de contribuir com os agentes do Sistema
de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
no enfrentamento ao tráfico, abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes na região norte,
esses objetivos estão pautados nos seis eixos do
Plano Nacional de Enfrentamento a Violência sexual contra crianças e adolescentes. Os eixos são:
Prevenção, Atenção, Participação e Protagonismo,
Defesa e Responsabilização, e Estudos e Pesquisas
O que nos possibilitou trabalhar em rede, ou
seja, fazer parcerias com as instituições governamentais e não governamentais que já fazem trabalhos voltados para defesa dos diretos de crianças e adolescentes, as parceria com as Paróquias e
Áreas Missionárias foram de suma importância no
fortalecimento do voluntariado e na multiplicação
das informações através do trabalho pastoral e social, passando esses a serem agentes de proteção.
Organizados e fortalecidos, foi possível realizar atividades como sensibilizações, formações,
capacitações, audiências públicas, rodas de conversa, oficinas, seminários mobilizações, visitas de
monitoramento, atendimento psicossocial e psicológico especializado atingindo vários públicos,
sendo eles: alunos, professores, técnicos de atendimento, agentes de saúde, agentes pastorais,
vitimas de abuso sexual e famílias em situação de
vunerabilidade social, moradoras de ocupações.
Esse trabalho também visa a incidência nas políticas públicas voltadas para os direitos das crianças
e adolescentes, para isso estamos como conselheiros titulares/suplentes nos espaços de discussões
como os conselhos, fóruns, comitês e outros. Dentre
os parceiros do projeto podemos destacar a Prelazia
de Itacoatiara, as paróquias dos nove municípios do
Amazonas onde está o projeto, sendo que em Ma-

naus estamos nas paróquias São Francisco de Assis,
Nossa Senhora de Guadalupe e N. Sra. das Graças
– Colônia Antônio Aleixo; e nas áreas missionárias
Nossa Senhora do Rosário e Santa Helena.
Outros parceiros que nos ajudaram no
desenvolvimento foram: Tecendo Redes (Rede
Um Grito Pela Vida, IACAS, UFAM, SAVVIS, MAROA Jiquitaia, Sapfam e a Comissão dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
OS PRINCIPAIS RESULTADOS:
• Protagonismo de crianças e adolescentes;
• Sensibilização e Compromisso dos/as educadores, lideranças comunitárias, agentes
públicos e famílias na defesa dos direitos
de crianças;
• Participação nos espaços de controle
social e de políticas públicas;
• Atendimento e Acompanhamento (Psicossocial e Jurídico);
• Pesquisa sobre casos denunciados no período
de 2015 a 2017, nos 19 municípios do Projeto.
OS PRINCIPAIS DESAFIOS:
• A reprodução da ideia de que a violência sexual é um aspecto que está na
cultura local;
• A ausência do Estado;
• A educação precarizada;
• A falta de notificação dos hospitais ao poder público para casos de abusos sexuais;
• O fato de ser um problema intra-familiar,
Redes de proteção fragilizadas,
Ausência e rotatividade dos profissionais
dos serviços de atendimento especializado,
• Impunidade.

GIRO PASTORAL
FESTA EM HONRA À IMACULADA
CONCEIÇÃO REÚNE MULTIDÃO DE FIÉIS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 50 mil
fiéis participaram da procissão e
missa campal, promovidas no dia
8 de dezembro, pela Arquidiocese
de Manaus, por meio da Catedral
Metropolitana de Manaus, encerrando
os festejos em honra à Nossa Senhora
da Imaculada Conceição, Padroeira
do Amazonas, que iniciaram com o
novenário no dia 29 de novembro. O
tema desse ano foi “Maria, mãe da
Amazônia e dos povos da floresta” e o
lema “Derrubou os poderosos dos seus
tronos e elevou os humildes” (Lc 1,52).
Com orações e cânticos, padre
Zenildo Lima, reitor do Seminário São

José, conduziu a animação realizada
do alto do carro de som junto com
alguns agentes de pastoral e equipe de
música. A procissão saiu da Catedral,
com os devotos cantando e rezando
percorrendo a Av. 7 de Setembro,
Joaquim Nabuco, 10 de Julho e
Eduardo Ribeiro. Ao final da procissão,
teve início a missa campal presidida
pelo Administrador Apostólico da
Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio
Castriani que se fez presente durante
toda a procissão.
Após a proclamação do evangelho,
realizada pelo frei Marcos Venícius, o
bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros
fez a leitura da homilia de Dom Sergio,

ENCONTRÃO DA PASTORAL DO
DÍZIMO NA A. M. SANTA HELENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Santa Helena (AMSH),
pertencente ao Setor Pe. Ruggero Ruvoletto,
realizou na noite de 23 de novembro, o
Encontrão da Pastoral do Dízimo, tendo
como formador Pe. Leudo Santos, assessor
eclesiástico desta pastoral e autor do livro
intitulado “Comunicar para evangelizar”, que
foi o tema do encontro e de onde tirou alguns
trechos com o objetivo de motivar, animar
e orientar os agentes provenientes das 12
comunidades da AMSH.

que tratou da importância da Mãe Maria, da esperança por
dias melhores e da necessidade superar a violência e de
todos unirem-se pela paz. Antes da bênção final, Dra. Sônia
Maria Bezerra, coordenadora das Pastorais da Catedral
Metropolitana de Manaus, fez a leitura emocionada de uma
carta de agradecimento a Dom Sergio pelos quase sete
anos à frente da Arquidiocese e pelos 41 anos de sacerdócio
que completara no dia 9 de dezembro.

A formação teve início às 18h30 e foi
realizada na igreja da Comunidade Divino
Espírito Santo, com animação e boas-vindas
e, logo na sequência Pe. Leudo começou
a formação onde, de maneira alegre e
descontraída, trabalhou a dimensão da
comunicação nas comunidades, nas pastorais.
Explicou que evangelizar o próximo é uma
responsabilidade que exige espiritualidade,
preparação, força de vontade e carisma e, que
ser dizimista não deve ser uma obrigação e
sim um ato de amor.

CEBS REALIZA ESTUDO DE
DOCUMENTO FINAL DO SÍNODO
PARA A AMAZÔNIA DURANTE
AMPLIADA REGIONAL

Diocese de Parintins e Diocese de Roraima
participaram deste encontro que teve como
objetivo o estudo do relatório final do Sínodo
para Amazônia conduzido pelo Diácono
Francisco Lima e o papel do articulador das CEBs
pela Irmã Eurides.
Também foi realizada a partilha da
caminhada das dioceses e prelazias durante
o ano de 2019. Foi feito o repasse da
ampliada nacional sobre a preparação do 15°
Intereclesial das CEBs, em Rondonópolis em
2022, o III Intereclesial Regional das CEBs
que acontecerá nos dias 30 e 31 de julho e 1º
de agosto de 2021 e o III Nortão das CEBs na
Prelazia de Itacoatiara, em 2022.

COLABORAÇÃO PATRÍCIA CABRAL

No período de 27 a 29 de novembro de
2019 aconteceu a Ampliada Regional das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), no Centro
de Treinamento Maromba. Representantes da
Arquidiocese de Manaus, Prelazia de Borba,
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GIRO PASTORAL

FESTEJOS DE N. SRA. DAS GRAÇAS ENCERRAM COM
PROCISSÃO, MISSA CAMPAL E HOMENAGEM A DOM SERGIO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 2 mil fiéis, de todos os quatro
cantos da cidade, participaram da procissão
e missa que marcaram o encerramento dos
festejos em honra à N. Sra. das Graças, no
dia 27 de novembro. A procissão partiu da
paróquia Nossa Senhora das Graças, com os
devotos caminhando, orando e cantando
pelas principais ruas do bairro, até chegarem
à Rua Brasil, onde toda uma estrutura
estava montada e aguardando os fiéis para
participarem da missa campal, presidida
por Dom Sergio Castriani, concelebrada pelo
pároco padre Paulo Cesar Ferreira e pelos
padres Leudo Santos e Celso Ferreira.
Esse ano, os festejos tiveram como
tema: “No colo de Maria encontramos o
amor e a graça imitando suas virtudes”. Na
programação do encerramento, além da
procissão e missa campal, a comunidade
também participou da Alvorada de Nossa
Senhora, tendo início às 5h, às 12h teve a

INSTALADA EM MANAUS A ESCOLA
PARA FORMAÇÃO DE ANIMADORES
VOCACIONAIS

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Oferecer formação teórica e vivencial para
animadores vocacionais, de modo a contribuir
para a construção de uma cultura vocacional nas
congregações, nos institutos e na Igreja. Esse
é o objetivo da Escola Vocacional implantada
no Regional Norte 1, a partir da realização do
seu primeiro módulo ocorrido no período de 13
a 17 de novembro, em Manaus, no Centro de
Treinamento Maromba, sob a assessoria do irmão
marista Márcio Costa e da leiga marista Neth
Couto, com a coordenação local do irmão marista
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queima de fogos pelas ruas do bairro (Rua
Cuiabá; Rio Içá; Sucupira; Rua do Amparo;
Fortaleza; Djalma Dutra; Libertador;
São Luís e Brasil) e, às 16h, com a igreja
lotada, aconteceu um dos momentos mais
esperados por todos os devotos, a bênção
das medalhas da padroeira realizada
pelo padre Paulo. Quem não pode estar
presente, acompanhou tudo pelas
ondas da Rádio Rio Mar FM 103,5MHz
que realizou a transmissão ao vivo da
procissão e missa campal para milhares de
ouvintes. Antes do fim da celebração, foi
realizada uma homenagem a Dom Sergio.

a descobrirem o projeto de Deus para as suas
vidas. Cada pessoa é chamada a dar a sua
contribuição para a construção de um mundo
melhor, mais fraterno, mais justo, sinal do
Reino de Deus”, explicou Dom José.

CATEDRAL METROPOLITANA DE
MANAUS SEDIA LANÇAMENTO DO
LIVRO “N. SRA. APARECIDA”
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Ronilton Neves e da leiga Esther Chacon. Ao
todo foram 59 inscritos, representando as nove
dioceses e prelazias do Regional Norte 1. Neste
primeiro módulo foram tratadas as temáticas
“Juventudes: aspectos vocacionais e processo de
formação”; “Cultura vocacional e projeto de vida”;
“Antropologia e teologia da vocação”; “Estratégias
de atuação com a animação vocacional”; “Perfil
do(a) animador(a) vocacional”; além das
oficinas “Corporiedade na teia dos sonhos” e
“Interioridade e sentida da vida”.
Dom José Albuquerque, bispo auxiliar
da Arquidiocese de Manaus e referencial
para a pastoral vocacional no Regional
Norte 1, afirmou que a escola visa ajudar os
animadores vocacionais, pessoas interessadas
em acompanhar jovens, famílias e as
comunidades, e a perceberem que toda a
pastoral tem que ser vocacional. “Por exemplo,
a Pastoral Familiar deve ajudar as famílias
a perceberem que a convivência cotidiana é
também um campo de despertar vocacional,
para ser cristão, e quem sabe para uma
especial consagração, ou seja, a família,
assim como a comunidade, são celeiros de
vocações. Cada Pastoral deve ajudar as pessoas

Na noite de 26 de novembro, foi realizada
às 18h, na Catedral Metropolitana de Manaus,
a Celebração Eucarística por ocasião do
lançamento do livro “Nossa Senhora Aparecida”,
obra de Carmen Novoa Silva escritora,
pesquisadora, poeta e membro da Academia
Amazonense de Letras (AAL) desde 1994, tendo
o prefácio escrito pelo por Dom Sergio Castriani
que também presidiu a celebração, tendo
como concelebrante o Pe. Slawonir Drapwiesk,
pároco da Paróquia Dom Bosco, auxiliados pelos
diáconos Ruzeval Cardoso e Edson Ferreira.
A obra é o 14º livro da escritora amazonense.
Contém 52 artigos compilados que foram
publicados no jornal “O Santuário” e no site da
Academia Marial de Aparecida, em São Paulo,
da qual ela é membra efetiva desde 2014. “Para
mim é uma honra ter esse livro divulgado aqui na
Catedral da Imaculada Conceição e também fazer
uma homenagem a Dom Sergio com esse livro
dedicado à Maria, que está em infinitos altares,
como Rainha ou simples pastora, seja negra,
branca ou morena, ela esta sempre em nossos
corações”, disse Carmen.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

TERÇO DOS HOMENS REALIZA
ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM O
ASSESSOR NACIONAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na tarde do dia 30 de novembro, o
Movimento do Terço dos Homens realizou
uma formação com todos os coordenadores de
grupos da Arquidiocese de Manaus, contando
também com a participação de membros da
Diocese de Coari e Prelazia de Tefé. A formação
foi conduzida pelo Pe. Vandemir Meister,
assessor nacional do Terço dos Homens Mãe
Rainha, auxiliado pelos padres Fernando Sabino,
vindo de Brasília, e Pe. Roberto Bovolenta,
orientador espiritual do movimento.
A formação faz parte da programação que
celebra os 10 anos de atuação do Movimento
na Arquidiocese de Manaus e contou com
a presença de quase 100 participantes. A
metodologia do Pe. Vandemir foi baseada em
dois livros: Manual Oficial do Terço dos Homens
e 60 Perguntas do Terço dos Homens. Este
segundo é de autoria do próprio Pe. Vandemir.

CÁRITAS PROMOVE O III SEMINÁRIO
SOCIALIZAR PARA MULTIPLICAR –
EU, PROTAGONISTA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de trazer o resultado dos
últimos três anos do Projeto Içá, que trabalha com
o enfrentamento da violência sexual de crianças,
adolescentes e jovens no Amazonas e no Pará, a
Cáritas Arquidiocesana organizou o III Seminário
Socializar Para Multiplicar, com o tema “Eu,

protagonista”, realizado no Centro Arquidiocesano
São José (CASJ), no dia 30 de novembro, contando
com aproximadamente 120 pessoas, dentre
eles representantes do Amazonas e Pará e seus
municípios, falando sobre a superação da violência
e a atuação como protagonista em seus espaços.

“Nós convidamos representantes dos
municípios do Pará e Amazonas, para que
pudessem fazer um relato das experiências do
Projeto Içá em seus locais. A gente também
aproveitou a oportunidade para fazer o
reconhecimento dos parceiros que fizeram
parte desses três anos, como: Grupo Tecendo
Redes (IACAS, SAVVIS – Maria Jiquitaia, Rede
Um Grito Pela Vida, Maria Joseilda, Luiz Castro,
Pedro Castro. Consuelana Lopes), Cristiane
Bonfim (Ufam), paróquias locais, entre outros
que aproveitamos para agradecer, homenagear
e fortalecer a parceria por mais três anos”, disse
Rosivane Sousa, psicóloga e coordenadora do
Projeto Içá na Cáritas Manaus.

MOVIMENTO TERÇO DOS HOMENS
REALIZA O 10º ENCONTRÃO NA
IGREJA DA MATRIZ
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 30 de novembro, foi celebrada
na Catedral Metropolitana N. Sra. da Conceição
(Igreja da Matriz), a missa de ação de graças
pelos 10 anos de existência do Movimento Terço
dos Homens na Arquidiocese de Manaus. A
celebração foi presidida pelo bispo auxiliar, Dom
Tadeu Canavarros, concelebrada pelos padres
Vandemir Meister, assessor nacional do Terço
dos Homens Mãe Rainha; Pe. Fernando Sabino,
ex-assessor vindo de Brasília, e Pe. Roberto
Bovolenta, orientador espiritual do movimento.

NATALÍCIO
Pe. Severino Isaias de Lima (SJC)
Pe. José Fernando Ferreira Dias (SJC)
Diác. Edson Ferreira de Sousa (Dioc.)
Diác. Ozier Ferreira Coelho (Dioc.)
Pe. Roberto Bovolenta (Dioc.)
Pe. Ângelo Ferreira da Silva (Dioc.)
Diác. Reginaldo Dias Barros (Dioc.)
Diác. José Alriberto Bezerra da Costa (Dioc.)
Pe. Pedro Cavalcante da Silva (Dioc.)
Pe. Sebastião Monteiro Maia (Dioc.)
Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado (Dioc.)
Pe. José Alcimar Souza de Araújo (Dioc.)

2
4
5
5
8
10
10
17
17
20
21
25

ORDENAÇÃO

Diác. Manoel Messias G. do Nascimento (Dioc.)
Pe. Evanir Rosa (Dioc.)
Pe. Roque Pedro Follmann (SJ)
Pe. José Amarildo Luciano da Silva (CSsR)
Frei Diego Armando Granados (OAR)
Frei Rogério de Souza Correia (TOR)
Pe. Francisco Paulo Pinto (Dioc.)
Pe. Ivair Rodrigues Nascimento (CSsR)
Diác. Luís Paula da Silva (Dioc.)

O 10° Encontrão contou com a participação
de mais de 500 homens, vindos dos quatro
cantos da capital e do interior (Manacapuru,
Iranduba, Careiro Castanho, Nova Olinda) que
compareceram, sozinhos ou com suas famílias,
para assistir a solenidade num clima de muita
alegria e união. Antes do fim da celebração
teve os parabéns ao redor do bolo, seguida da
bênção de Dom Tadeu.

4
5
6
9
21
21
25
29
30

GIRO PASTORAL
CONGRESSO REÚNE 18
COMUNIDADES EM MOMENTOS DE
ORAÇÃO, ANIMAÇÃO, FORMAÇÃO E
PREGAÇÃO

COLABORAÇÃO DIÁCONO LEONARDO LUCAS

Nos dias 30 de novembro e 1º de
dezembro, aconteceu das 8h às 18h, no Centro
de Convivência Magdalena Arce Daou, o II
Congresso Novas Comunidades, reunindo
cerca de 18 Comunidades Católicas (entre as
já iniciadas e os grupos que ainda estão em
processo de discernimento). Ao todo, foram
quase 400 pessoas que, no decorrer de dois
dias puderam participar juntos de vários
momentos de oração, animação, formação,
pregação, workshops com diversas oficinas,
além da santa missa que foi presidida

pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu
Canavarros ao fim do evento.
Esse ano o Congresso teve como tema
“Juntos somos enviados” e o lema foi “Ele nos
escolheu para um novo ardor missionário”.
De acordo com o diácono Leonardo Lucas
Medeiros, fundador da Comunidade Filho
Amado e membro da equipe de coordenação
do evento, o objetivo do congresso foi “animar
para a missão, mas não sozinhos e sim juntos,
cada um com seu carisma, mas com o mesmo
objetivo de evangelizar e não só unidos apenas
como Novas Comunidades, mas também
como igreja. Segundo ele, esse encontrão
foi para unir, orientar e dar suporte às novas
comunidades que estão começando, ajudando
a discernir os carismas.

COMIDI REALIZA ASSEMBLEIA
E ELEGE A NOVA EQUIPE DE
COORDENAÇÃO

Pastoral, no Centro Arquidiocesano São José
(CASJ), localizado na Rua Major Gabriel,
767 – Centro, contando com a presença do
presidente do COMIDI, Dom Sergio Castriani,
Arcebispo Emérito e Administrador Apostólico
da Arquidiocese de Manaus e finalizou com
a eleição dos novos membros da equipe de
coordenação.
A assembleia teve como tema “A vida é
missão” e, além da eleição, a programação
também contou momentos de acolhida,
oração, mística, dinâmica de grupo, análise de
conjuntura da missionariedade da Igreja de
Manaus, entre outros. A Nova Coordenação do
COMIDI passou a ser: Coordenador Presbiteral:
Pe. Braz Lourenço de Oliveira – PIME (nomeado
por Dom Sergio); Coordenador Leigo: José
Kennedy de Souza Affonso; Secretária: Helen
Prestes; Tesoureiro: Andrey Ricardo Lima de
Oliveira; e Rosa Maria Rodrigues dos Santos.

TEXTO E FOTO EQUIPE COMIDI

Cerca de 32 pessoas, entre padres,
religiosas, seminaristas e leigos, participaram
no dia 3 de dezembro, da Assembleia do
Conselho Missionário Diocesano (COMIDI). O
evento foi realizado na sala da Coordenação

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS CELEBRA OS 41 ANOS DE
ORDENAÇÃO PRESBITERAL DE DOM SERGIO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 9 de dezembro, foi
realizada a Santa Missa de Ação de Graças
pelos 41 anos de Ordenação Presbiteral de
Dom Sergio Castriani. A celebração ocorreu
na Comunidade Sagrado Coração de Jesus,
pertencente à Área Missionária Santa Helena
(AMSH), Setor Pe. Ruggero Ruvoletto –
Região Episcopal N. Sra. Aparecida, sendo
concelebrada pelo pároco Pe. Humberto
Vasconcelos e demais presbíteros convidados.
Na ocasião, Dom Sergio também fez a bênção
da Capela do Santíssimo e, após a celebração,
foi realizado um jantar de confraternização
no Seminário Propedêutico Luiz Gonzaga
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Sousa, com direito a bolo e parabéns ao
homenageado.
Em sua homilia Dom Sergio fez uma
retrospectiva sobre seus 41 anos de vida
religiosa e também lembrou, da sua
relação com o clero de Manaus,
sobretudo com os padres que foram
ordenados por ele e do vínculo que
existe. “Aos padres que ordenei aqui
em Manaus, gostaria de dizer que rezo
por eles de maneira especial, porque
temos um vínculo sacramental, mas a
todos que foram ordenados presbíteros
digo que tudo é Eucaristia, as pessoas,
as tarefas do dia a dia, o trato com o
irmão difícil, as alegrias do ministério,

as dores e as decepções da vida, são todas
realidades assumidas no pão oferecido e
aceito por Deus que são transformados em
alimentos da alma para que tenhamos vida
eterna”, destacou.

MISSA CELEBRA O FIM DA PRIMEIRA
ETAPA DO CURSO DE TEOLOGIA
PASTORAL E A ENTREGA DE
CERTIFICADOS AOS CONCLUINTES

Castro, concelebrada pelo pároco Pe. Isaías
de Lima e pelo vigário paroquial Pe. Pedro
Cardoso.
O curso teve início no dia 2 de fevereiro,
com encontros realizados todos os sábados,
das 14h às 18h, no Centro Pastoral São Paulo
Apóstolo, totalizando uma carga horária de
220h e dez módulos. O curso foi uma parceria
com o ITEPES, que forneceu a estrutura
pedagógica e os formadores e a certificação foi
realizada pela Faculdade Salesiana Dom Bosco
(FSDB).

CÁRITAS REALIZA O I SEMINÁRIO
INTER REDES DE COOPERAÇÃO
SOLIDÁRIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA
COLABORAÇÃO E FOTO PASCOM AMSPA

Na noite de 3 de dezembro, foi realizada
na igreja Menino Jesus de Praga, pertencente
à Área Missionária São Paulo Apóstolo
(AMSPA), Setor Padre Pedro Vignola, Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, a
Certificação de 25 alunos que concluíram a
primeira etapa do Curso de Teologia Pastoral
da Escola de Fé e Vida Pe. Cristiano Muffler. A
celebração foi presidida pelo padre Ricardo

e articular parcerias para o fortalecimento
da comercialização e da verticalização dos
processos produtivos.
De acordo Idete Saterê, agente Cáritas
na linha de ação de EPS (Economia Popular
Solidária), o Seminário Inter Redes foi um
complemento da Feira de Economia Solidária
e Agricultura Familiar, que este ano chega a
sua nona edição. O seminário começou com
acolhida e apresentação dos participantes,
na sequência veio a mesa de abertura com o
tema “Fortalecimento das redes da Economia
Popular e Solidária na Região Norte”, após
o almoço teve continuidade com a Roda de
diálogo “As parcerias para a verticalização da
Economia Solidária e Cooperação das Redes”,
ministrado por Marcela Vieira, representante
da Cáritas Brasileira que atua em Brasília.

No dia 5 de dezembro, foi realizado
no auditório Mãe Paula, localizado nas
dependências do Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus (Cefam), o
I Seminário Inter Redes de Cooperação
Solidária. O evento foi uma parceria da Cáritas
Arquidiocesana com a Rede Biribá (composta
por oito grupos) e tem como objetivo,
promover o encontro Estadual da Rede, dando
visibilidade à sua atuação nos municípios
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de uma sociedade mais justa e igualitária. E,
para abrilhantar o evento, durante os três dias
houve shows musicais com artistas da região e
muita diversão para toda família.

PADRE JOSÉ RODRIGUES É
EMPOSSADO PÁROCO DA A. M.
SANTOS MÁRTIRES

REALIZADA A 9a EDIÇÃO DA FEIRA
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E
AGRICULTURA FAMILIAR
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, aconteceu
na Praça da Matriz a 9ª edição da Feira de
Economia Solidária e Agricultura Familiar,
promovida pela Cáritas Arquidiocesana de
Manaus com o tema “Maria, Mãe da Amazônia
e Mãe dos Povos da Floresta”. A feira teve
como objetivo dar visibilidade aos grupos de
empreendimentos solidários e da agricultura
familiar, apoiados pelas Cáritas e seus
parceiros e conta com a participação de grupos
vindos do estado de Roraima e Pará e de vários
municípios do Amazonas, que trabalham a
Economia Popular Solidária.
Nesta edição, ao todo houve 46 stands
com artesanatos, confecções, comidas típicas,
remédios naturais, produtos da agricultura
familiar, bazar, entre outros disponíveis para
a população visitar e conhecer os produtos da
agricultura familiar, partilhando seus saberes
e, sobretudo, construindo uma nova forma de
pensar a economia, baseada nos princípios da
solidariedade, buscando assim, a construção
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Santos Mártires
(AMSM), Região Episcopal N. Sra. dos
Navegantes, esteve em festa na noite de 7 de
dezembro, para receber seu novo pároco, Pe.
José Rodrigues Pessoa, mais conhecido como
Padre Zezé. A celebração ocorreu na igreja
da Comunidade N. Sra. Imaculada Conceição,
situada à Rua 12, s/nº, Conjunto Castanheiras
– Gilberto Mestrinho, tendo como presidente
o Administrador Apostólico da Arquidiocese de
Manaus, Dom Sergio Castriani, concelebrada
pelo Pe. Nelson Pereira, auxiliados pelo
diácono Reginaldo Barros.
Após o rito da procissão de entrada, Dom
Sergio acolheu o novo padre e saudou a todos
os presentes com muita alegria. Após a sua
homilia, lida pelo seminarista Tiago Frazão,
deu-se início a renovação das promessas
sacerdotais, com o novo pároco sendo
interrogado pelo arcebispo diante do público.

PASTORAL VOCACIONAL
ARQUIDIOCESANA REALIZA
ASSEMBLEIA ANUAL E ELEGE NOVA
COORDENAÇÃO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO
FOTO PASTORAL VOCACIONAL

A Pastoral Vocacional realizou sua assembleia
anual no dia 7 de dezembro, no Cemaris, localizado
no Km 7, da BR 174. Na ocasião houve oração,
partilha, avaliação das atividades realizada em
2019, planejamento para 2020 e a escolha da nova
coordenação para o biênio (2020-2022).
A nova coordenação eleita será composta
por: Coordenadores: Luciana Ramos da
Encarnação e Márcio Fernandes Conceição
(casal); Vice-coordenadora: Nubia Maria;
Secretária: Neila Picanço; Tesoureiro: Diácono
Luiz Lima da Silva; Assessor da Pastoral
Vocacional: Pe. Leonardo dos Santos Silva.

COMITÊ DE COMBATE À CORRUPÇÃO
ELEITORAL E AO CAIXA DOIS ACOLHE
D. SERGIO CASTRIANI NA SUA
COORDENAÇÃO

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 11 de dezembro, Dom
Sergio Castriani recebeu em seu gabinete
coordenadores do Comitê do Amazonas de
Combate à Corrupção Eleitoral e ao Caixa Dois
nas Eleições, para uma breve reunião. Nesta,
Dom Sergio afirmou que mesmo deixando
de ser arcebispo, ele mantém sua missão de
religioso e de cidadão e compromete-se em estar
ativo na coordenação deste comitê e continuar
defendendo o fim da corrupção, conscientizando
o eleitor sobre a importância do voto.
O Comitê é uma representação no
Amazonas do Movimento Nacional de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE), formado há 20
anos por mais de 120 entidades da Sociedade
Civil e coordenado pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), Conselho Federal de
Economia, Conselho Federal de Administração,
Conselho Federal de Contabilidade,
Confederação Nacional dos Jornalistas e já
contabiliza importantes conquistas.

VISITA DE DOM LEONARDO

NOVO ARCEBISPO DE MANAUS É NOMEADO
EM NOVEMBRO E REALIZA VISITA BREVE À
ARQUIDIOCESE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Dom Leonardo Ulrich Steiner, foi
nomeado pelo Papa Francisco na manha
de 27 de novembro como o novo Arcebispo
Metropolitano de Manaus. No mesmo dia,
a noite, veio à Manaus para cumprir uma
agenda durante os dois dias, entre eles uma
coletiva de imprensa; encontros com padres
e diáconos, seminaristas, coordenadores de
pastorais, serviços, movimentos e comunidades;
além de visitas ao Seminário São José, Centro
Arquidiocesano São José (CASJ), Fundação e
Rádio Rio Mar e à Cáritas Arquidiocesana.

“Esse primeiro momento é apenas para
conhecer e ser conhecido, não tem como
reter muitas informações, mas com o tempo
ficaremos a par de tudo [...] Quando nós
somos enviados para uma nova região, para
uma nova Igreja, é preciso entrar com os
pés da humildade e a Arquidiocese tem
uma história, uma história longa, bonita
e o meu desejo é chegar e ouvir, ouvir as
comunidades, ouvir as necessidades, dialogar
com tantas pessoas que estão à frente das
nossas comunidades, os leigos, os presbíteros,
os movimentos, as pastorais, para juntos
darmos continuidade à vida da Arquidiocese,

ORDENAÇÕES

ORDENADOS QUATRO
PADRES EM DEZEMBRO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

VITOR HUGO E MARCOS VENÍCIUS SÃO ORDENADOS PRESBÍTEROS
A Catedral Metropolitana N. Sra. da
Conceição, pertencente ao Setor Centro
Histórico – Região Episcopal N. Sra. dos
Remédios, esteve em festa na noite
de 12 de dezembro, dia de N. Sra. de
Guadalupe, ao celebrar um dia histórico
em que foram ordenados presbíteros
os diáconos, Vitor Hugo Fernandes da
Silva, do Clero Diocesano e Frei Marcos
Venícius Souza da Silva, da Ordem

dos Frades Menores Capuchinhos. Os
dois são irmãos de sangue que foram
ordenados pela imposição de mãos
de Dom José Albuquerque, Bispo
Auxiliar da Arquidiocese que presidiu a
celebração.
A solenidade teve como
concelebrantes Dom Sergio Castriani,
Dom Tadeu Canavarros, e os padres
presentes, entre eles o Pe. Zenildo
Lima, reitor do Seminário
Arquidiocesano São
José, e o Frei Carlo Maria
Christolini, custódio
dos Frades Menores
Capuchinhos do Amazonas
e Roraima. A celebração
também contou com leigos
e religiosos, familiares
e amigos que lotaram
a Igreja da Matriz para
prestigiar esse momento
tão importante na vida dos
dois irmãos.

eu acho que isso é decisivo para podermos
depois implementar as orientações que o
Santo Padre há de nos dar com a Carta póssinodal”, comentou Dom Leonardo.

ORDENADOS DOIS NOVOS PADRES
REDENTORISTAS NO SANTUÁRIO NOSSA
SENHORA APARECIDA
FOTO TANNA HOLANDA

A Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR)
– Vice-Província de Manaus, realizou na noite de 14
de dezembro, no Santuário de N. Sra. Aparecida, a
Celebração Eucarística na qual, pela imposição das mãos
de Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, bispo da Prelazia de
Borba, foram ordenados presbíteros os diáconos Josivan
Severino da Silva, com o lema presbiteral “Pois tudo é
teu Senhor, amigo da vida!” (SB 11, 26) e Paulo Júlio
Pinheiro Freitas, com o lema presbiteral “Fala-vos meu
coração, minha face vos busca, a vossa face ó Senhor eu
procuro” (SL 26, 8). Concelebraram Dom Sergio Castriani,
Administrador Apostólico, e Dom Gutemberg Régis,
bispo emérito da Diocese de Coari, e alguns padres
redentoristas, do clero de Manaus, religiosos e religiosas.
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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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