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ENCONTRO ESPIRITUALIDADE – CONSELHO
MISSIONÁRIO DIOCESANO - COMIDI

Tema: “Vida é missão”
Horário: 8h às 12h
Assessores: Pe. Braz e Ir. Valéria (PIME)
Local: Auditório do Centro Arquidiocesano São José – Rua Major Gabriel,
767 – Centro
Informações: (92) 98141-0403 e (92) 99318-9544

1 a 11

FESTEJO SÃO LÁZARO

Tema: “IVC: Um itinerário capaz de nos tornar
discípulos e missionários de Jesus Cristo”
1 – abertura, 19h • 2 a 10 – Novenário, 19h
11 – Festa com procissão e missa, a partir de 17h30
Local: Igreja São Lázaro – Rua Maria de Andrade, s/n – São Lázaro
Informações: (92) 3624-4155

8 e 15

FORMAÇÃO LITÚRGICA – CELEBRAÇÃO
DA PALAVRA NO DIA DO SENHOR

Horário: 7h a 13h
Assessores: Serviço de Animação Litúrgica (SAL)
Público-alvo: Ministros e Ministras da Palavra e Agentes da Pastoral Litúrgica
Dia 8 – Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida – local: Centro Pastoral da
Igreja de Santa Clara – Trav. Itubera, 29, Conj. Américo Medeiros – Cidade Nova
Dia 15 – Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios – local: Paróquia
São Jorge, Rua Emília Ruas, 311 – São Jorge
Dia 15 – Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – local: Igreja
Santa Rita de Cássia – Av. Carvalho Leal, 931 – Cachoeirinha
Informações: (92) 98229-3742

12 a 14

FORMAÇÃO CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2020

“Fraternidade e Vida: dom e compromisso”
Horário: 19h às 21h30
Local: Auditório do Colégio Dom Bosco – Avenida Epaminondas, 57 – Centro
Informações: (92) 99440-9508.

15

ENCONTRO PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
SETOR RIOS E CACHOEIRAS – REGIÃO EPISCOPAL
NOSSA SENHORA APARECIDA

Horário: 8h às 17h
Local: Paróquia N. Sra. Aparecida , Rua Angelin, 01 – Centro, Presidente Figueiredo
Informações: (92) 99136-7297

26
26

ABERTURA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020

“Fraternidade e Vida: dom e compromisso”
Horário: 9h
Local: Praça em frente à Igreja dos Remédios, rua Miranda Leão - Centro
Informações: (92) 99219-1762

MISSA DAS CINZAS

Início do período de Quaresma
Horário: 18h
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição - Praça Osvaldo
Cruz, s/n - Centro • Informações: (92) 3234-7821

RETIROS, ACAMPAMENTOS E ENCONTROS DE CARNAVAL
CRISTÃO

Informações na sessão Juventude, na página 20

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Igreja Missionária

N

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO DE MANAUS

o dia 31 de janeiro iniciamos um caminho comum: vivermos
e anunciarmos a Boa Nova de Jesus. Exercer o meu ministério
episcopal na Arquidiocese de Manaus é participar da missionaridade de nossa igreja, uma igreja em saída!
A caminhada da qual agora participo tem história. Graças à
dedicação e serviço de muitos irmãos e irmãs somos uma igreja
que continua a ser anúncio e presença do Reino de Deus. Em toda
a história encontramos erros, desacertos, contradições, indiferença,
pobreza, sofrimento. Mas é admirável o impulso do Espírito que
suscitou serviço, doação, busca, solidariedade, entrega, caridade,
consolo, misericórdia, celebrações! Quanta gratuidade por amor ao
Evangelho! Muitas pessoas que na tentativa de serem seguidoras
de Jesus deram o melhor para que Ele fosse sempre mais conhecido
e amado. Poderíamos dizer que deram a vida pelo Evangelho. Assim, contemplando a história nascem palavras de gratidão.
Como não agradecer aos primeiros missionários que apresentaram Jesus como o enviado do Pai e o salvador? Como não agradecer aos irmãos e às irmãs que nesses séculos mantiveram acessa
a vida do Evangelho nas casas e nas comunidades? Tantos leigos e
leigas que animaram a vida das nossas comunidades. Como não
agradecer o grande número religiosos e religiosas que ofereceram
a suas vidas para o bem do Reino de Deus; muitos, cujos túmulos
nem sabemos onde se encontram. Como deixar de agradecer aos
missionários e às missionárias que ajudaram na animação e organização da nossa igreja particular. Como não agradecer aos padres
vindos de outras dioceses do Brasil e do exterior e aqui permaneceram como anunciadores, consoladores e curadores entre nosso
povo? Lembrar e agradecer a Deus aos padres aqui nascidos que
serviram e servem a nossa igreja formando o nosso presbitério.
Fazer memória e celebrar os bispos que foram enviados e ajudaram na organização, animação e santificação na nossa igreja em
Manaus! Deus seja louvado e bendito!
Agradecer aos irmãos e às irmãs que hoje nas pastorais, nos
serviços testemunham o Evangelho na nossa igreja; aos leigos e às
leigas que vivem o Evangelho exercendo um mandato político, ser-
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02/01 Pe. José Ivanildo Oliveira Melo, SDB

vindo nos meios de comunicação, na cultura, na educação; os movimentos que evangelizam impulsionados pelo Espírito; aos irmãos
e às irmãs que exercem os ministérios não ordenados nas nossas
comunidades; aos religiosos e às religiosas que testemunham a presença de Jesus; aos diáconos permanentes que distribuem a Palavra
e estão a serviço das comunidades; aos presbíteros animadores e
formadores das nossas comunidades e que celebram com elas os
mistérios da fé; aos nossos bispos auxiliares que tornam o pastoreio
da arquidiocese mais leve e presente. Nós somos a Igreja!
Gratidão a Deus por tudo: o nosso passado, o nosso presente! Ele que animou nossos passos, iluminou nossas mentes,
abriu nossos corações para os necessitados, os pobres, para as
realidades que pedem de nós cuidado e compromisso. Na força
do Espírito nos ajudou a perceber que somos Igreja, Assembleia
dos fiéis, povo santo. As nossas famílias, as nossas pequenas comunidades são expressão da nossa eclesialidade.
Existem muitos desafios: violência, pobreza, corrupção,
injustiças, destruição da nossa casa comum, incapacidade de
sermos santos conforme nos pede o Evangelho. Mas existe
tanta solidariedade, caridade, belas celebrações, entusiasmo
evangelizador, diálogo ecumênico e inter-religioso. Nos vemos
como enviados e enviadas por Jesus na edificação do Reino de
Deus, inaugurado com sua vida, morte e ressurreição.
Vamos continuar nosso caminho eclesial retomando, revendo, o que Jesus nos pede no Evangelho. A fé nos concede
confiança, criatividade e alegria. A Palavra que veio fazer sua
morada entre nós e o Espírito Santo enviado hão de iluminar,
alimentar, fortificar e indicar o caminho a seguir. Se tivermos a
disposição de caminharmos juntos como Igreja, em comunhão
com Papa Francisco, seremos uma Arquidiocese que despertará muitas pessoas para a graça da vida plena em Cristo Jesus.
Dom Sergio, muito obrigado pela sua dedicação, serviço,
presença solícita, alma missionária. Somos agradecidos por
permanecer entre nós.
Deus abençoe a todos e rezemos uns pelos outros.

A Palavra que
veio fazer sua
morada entre
nós e o Espírito
Santo enviado
hão de iluminar,
alimentar,
fortificar e indicar
o caminho a
seguir.
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EDITORIAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

N

Graça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”.
o final deste mês de fevereiro dar-se-á inicio ao período
quaresmal. Tempo riquíssimo para a espiritualidade cristã
e transformação pessoal autêntica. A quaresma é tempo
privilegiado de proximidade com Deus, de escuta da Palavra de Deus e de procura pelo sacramento da reconciliação. Nos 40 dias de quaresma, o cristão é chamado a dar
mais um passo na conversão pessoal, na busca incansável
de ser uma pessoa melhor, mais humana e desejosa de
crescer espiritualmente, amadurecer na fé que conduz
ao seguimento de Jesus de Nazaré. Que seja um tempo
de um olhar mais amoroso e autêntico para a sua própria
interioridade, visando sempre alcançar a melhor versão de
si mesmo. Que seja então a melhor quaresma de nossas
vidas, com muita oração, jejum e prática da caridade. Convido você, caro leitor(a), a acompanhar o que foi notícia na
Igreja de Manaus no mês de janeiro, e toda a programação
da nossa Igreja Local para o mês de fevereiro. A equipe
do IAN acolhe com muita alegria e esperança, o seu mais
novo membro do conselho editorial, nosso arcebispo Dom
Leonardo Steiner. 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 e através da Fundação
Rio Mar, contribuir mensalmente como amigo da Rio Mar,
ajudando assim, nossa Igreja a evangelizar através dos
meios de comunicação que dispomos. Uma quaresma de
muitas bênçãos pra você, sua família e comunidade. Uma
ótima leitura para todos!

A quaresma
é tempo
privilegiado de
proximidade com
Deus.
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NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

á oitenta e seis anos sirvo a Cristo e nenhum mal
tenho recebido dele. Como poderei rejeitar Àquele
a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador. Esta frase histórica foi atribuída a São
Policarpo (Séc. II, ano 155), dita ao governador romano que o interrogava e pedia que ele
renunciasse a Cristo. Policarpo não cedeu um
centímetro aos poderes do império romano que
perseguiam os cristãos e os matavam porque
não adoravam o imperador.
Contrário ao poder político romano, Policarpo manteve-se fiel até o fim de sua vida a Cristo,
pois como não renunciou o Salvador, foi ateado
fogo em seu corpo e decapitado. Tornou-se um
dos vários mártires dos primeiros séculos, mantendo firme sua decisão de seguidor fiel a Cristo
e a seu Evangelho.
Aceitou, por amor, todo tipo de perseguição
e derramamento de seu sangue pela fé, que rejeitar a Cristo, Nosso Senhor, que nunca lhe fez
mal algum. Seguiu em tudo o exemplo do Bom
Pastor que deu sua vida pelas ovelhas.
Este exemplo dos cristãos dos primeiros séculos do Cristianismo continua inspirando, mediante a luz do Espírito Santo, muitos cristãos a
oferecerem suas vidas pelo Reino de Deus.
Dom Leonardo Ulrich Steiner, novo arcebispo
de Manaus, é um destes cristãos corajosos que
segue a Cristo e não teme os poderes e nem as perseguições. Quando era secretário da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi perseguido

porque se manteve firme no objetivo da evangelização que tem dimensões sociais, sobretudo a favor das pessoas pobres, vítimas da exclusão social.
De fato, diante da realidade da desigualdade
socioeconômica brasileira, quem segue o Evangelho não pode ficar calado, pois as injustiças clamam
aos céus. Os cristãos não podem se omitir, nem
compactuar com modelos políticos autoritários e
nem com a corrupção que corre solta com uso indevido dos bens públicos, com finalidades pessoais.
Que o testemunho de Dom Leonardo, fiel
ao Evangelho de Jesus, entusiasme ainda mais
os cristãos da Arquidiocese de Manaus a não se
calarem diante das injustiças sociais que condena os pobres ao desespero por falta de moradia,
educação e trabalho.
Por fim, os que permanecerem fiéis até o
fim, Jesus consolará dizendo aos seus discípulos:
Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e
se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por
causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu.
Do mesmo modo perseguiram os profetas que
vieram antes de vocês. (Mt 5, 11- 12)

Década recorde de aquecimento
global, alerta continua
CIDADE DO VATICANO

Os grandes incêndios que destruíram
parte da Amazônia ou, ainda, que devastaram a Austrália, serão as imagens mais
impactantes do ano passado. Porém não foi
o único fenômeno que alerta a mudança climática. O ano de 2019 também se caracterizou pelos recordes de maré alta, acidificação
e aumento da temperatura dos oceanos, sem
falar do furacão Dorian de categoria 5, ou a
diminuição das geleiras. A Antártida está
assistindo a um derretimento acelerado. Segundo imagens de satélites que monitoram
o continente gelado, ele está perdendo 200
bilhões de toneladas de gelo por ano. O efeito imediato desse derretimento para o meio
ambiente é o aumento global do nível do mar
em aproximadamente 0,6 milímetros anuais
– um número três vezes maior se comparado
com os dados de 2012, quando a última avaliação foi feita.
Aumento do aquecimento global
A Organização Meteorológica Mundial
(OMM) é uma agência especializada das Nações Unidas. É a voz autorizada do sistema
das Nações Unidas sobre o estado e o comportamento da atmosfera da Terra, sua interação
com os oceanos, o clima que ela produz e a
distribuição resultante dos recursos hídricos.
Para o ano de 2020 e a próxima década
a Organização Meteorológica Mundial prevê outros eventos extremos, impulsionados
pelas altas concentrações de gases de efeito
estufa. Se as emissões de dióxido de carbono
não mudarem, adverte a agência da ONU, a
temperatura irá subir de 3 a 5 graus até o fim
do século. Recordando que o CO² é particularmente prejudicial no contexto do aquecimento global, pois permanece na atmosfera
por séculos – nos oceanos por mais tempo,
segundo a organização.
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LITURGIA

LITURGIA DAS CINZAS

Convertei-vos e crede no Evangelho

P
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

ara o desenvolvimento deste artigo, vou me servir de um texto de dom Armando Bucciol, bispo de Livramento de Nossa
Senhora (BA). Para celebrar a solenidade da Páscoa, desde o
século IV, já existe um tempo de preparação, ao qual é dado o
nome de Quaresma, para indicar sua duração de quarenta dias.
Este número tem muitas recordações bíblicas, desde a caminhada do povo de Deus, rumo à terra prometida, até o jejum
de Jesus, no deserto. No tempo do Papa Leão Magno (+ 461),
em Roma, a Quaresma começava no sexto domingo antes da
Páscoa. No século seguinte, para manter o jejum de quarenta
dias, antecipou-se o início da Quaresma na quarta-feira anterior. Eis a origem da Quarta-Feira de Cinzas que marca o início do tempo de preparação e intensa espiritualidade, para dar
sentido não somente à celebração da festa, mas para tornar
mais coerente com a vida, a celebração da Páscoa.
Na tradição cultural dos povos antigos, também do
povo hebreu, colocar cinzas na cabeça, é gesto de penitência (cf. Jó 2,12; 2Sm 13,19; Lm 3,16), como destacam
as palavras que introduzem o rito de bênção das cinzas:
“Roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a
riqueza de suas graças estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência”. Na oração de
Coleta, pede-se que “a penitência nos fortaleça no combate
contra o espírito do mal” e a oração sobre as cinzas: “os fiéis
que vão receber estas cinzas… possam celebrar de coração
purificado o mistério pascal do vosso Filho”. Numa segunda
oração, reza-se: “Reconhecendo que somos pó e que ao pó
voltaremos, consigamos… obter o perdão dos pecados e
viver uma vida nova à semelhança do Cristo ressuscitado”.

Caracterizam esta celebração as palavras: penitência,
perdão dos pecados, conversão, coração purificado, domínio dos nossos maus desejos, vida nova, celebrar com fervor
a paixão do Filho, mistério pascal. O exemplo que Jesus nos
deixou e seus ensinamentos, tornam-se referencial para os
seus seguidores.
O Evangelho do dia (Mateus 6) recorda as três ‘obras’
que distinguem um fiel hebreu: a esmola, a oração e o jejum. Uma insistente recomendação – sempre atual – por
parte de Jesus: “Não façam isso só para serem vistos”; neste
caso, vocês perderiam “sua recompensa”. Iluminados pela
Palavra e a Liturgia, possamos iniciar e viver este ‘tempo
favorável’ como precioso dom do Senhor para uma vida renovada e coerente. Por isso, cada um, cada uma, na sinceridade do seu coração, “converta-se, e acredite no Evangelho”,
como pede o ministro enquanto coloca as cinzas em nossas
cabeças.
O Tempo da Quaresma, para a Igreja, é o momento
propício para a confissão da comunidade. É um período
para celebrar a Reconciliação após uma profunda reflexão
estimulada também pelo tema da Campanha da Fraternidade, que em 2020 abordará: FRATERNIDADE e VIDA: DOM e
COMPROMISSO, lapidado pelo lema: "Viu, sentiu compaixão
e cuidou dele" (Lc 10,33-34). Seu sentido consiste em ver,
solidarizar-se e cuidar. A vida é essencialmente samaritana,
tal qual o homem que interrompeu sua rotina para cuidar
de quem estava caído à beira do caminho. Cuidemos uns
dos outros, cuidemos da Casa Comum porque Deus sempre
cuida de todos nós.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – FEVEREIRO/2020
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

1

S. Maria no sábado
2Sm 12,1-7a.10-17
Sl 50(51), 12-17 (R/.12a)
Mc 4,35-41
APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Ml 3,1-4
Sl 23(24),7-10 (R/.10b)
Hb 2,14-18 • Lc 2,22-40
Is 58,7-10
Sl 111(112),4-8a.9 (R/.4a.3b)
1Cor 2,1-5
Mt 5,13-16
Eclo 15,16-21
Sl 118(119),1-2.4-5.17-18.33-34
(R/.1)
1Cor 2,6-10 • Mt 5,17-37

Lv 19,1-2.17-18
Sl 102(103), 1-4.8.10.12-13
(R/.1a.8b)
1Cor 3,16-23 • Mt 5,38-48

2
9
16
23

S. Brás
S. Oscar
2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a
Sl 3,2-7 (R/.7b) • Mc 5,1-20
S. Escolástica
1Rs 8,1-7.9-13
Sl 131(132),6-10 (R/.8a)
Mc 6,53-56
Ss. Fundadores dos Servitas
Tg 1,1-11
Sl 118 (119), 67-68.71-72,75-76
(R/.77a)
Mc 8,11-13

Tg 3,13-18
Sl 18 (19B), 8-10.15 (R/.9a)
Mc 9,14-29

3
10
17
24

4

2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3
Sl 85(86),1-6 (R/.1a)
Mc 5,21-43

11

N. Senhora de Lourdes
Is 66,10-14c
(Sl) Jt 13,18bcde.19 (R/.Jt 15,9d)
Jo 2,1-11

18

Tg 1,12-18
Sl 93 (94), 12-13a.14-15.18-19
(R/.12a)
Mc 8,14-21
Tg 4,1-10
Sl 54(55), 7-11a.23 (R/.cf. 23a)
Mc 9,30-37

25

S. Águeda
2Sm 24,2.9-17
Sl 31(32),1-2.5-7 (R/.cf.5c)
Mc 6,1-6

5
12

1Rs 10,1-10
Sl 36(37),5-6.30-31.39-40 (R/.30a)
Mc 7,14-23
Tg 1,19-27
Sl 14 (15), 2-5 (R/.1b)
Mc 8,22-26

19
26

CINZAS
Jl 2,12-18
Sl 50(51).3-6a.12-14.17 (R/.cf. 3a)
2Cor 5,20-6,2 • Mt 6,1-6.16-18

6

S. Paulo Miki e comps.
1Rs 2,1-4.10-12
(Sl) 1Cr 29,10.11-12 (R/.12b)
Mc 6,7-13

13

1Rs 11,4-13
Sl 105(106),3-4.35-37.40 (R/.4)
Mc 7,24-30
Tg 2,1-9
Sl 33 (34), 2-7 (R/.7a)
Mc 8,27-33
Dt 30,15-20
Sl 1,1-4.6 (R/. Sl 39[40],5a)
Lc 9,22-25

20
27

7

Eclo 47,2-13
Sl 17(18),31.47.50-51 (R/.cf.47b)
Mc 6,14-29

14

Ss. Cirilo e Metódio
1Rs 11,29-32;12,19
Sl 80(81),10-11ab.12-15 (R/. cf.
11a.9a) • Mc 7,31-37
S. Pedro Damião
Tg 2,14-24.26
Sl 111 (112), 1-6 (R/. cf. 1b)
Mc 8,34-9,1
Is 58,1-9a
Sl 50(51),3-6a.18-19 (R/.19b)
Mt 9,14-15

21
28

8

S. Jerônimo Emiliani
S. Josefina Bakhita
1Rs 3,4-13 • Sl 118(119),9-14
(R/.12b) • Mc 6,30-34

15

S. Maria no sábado
1Rs 12,26-32; 13,33-34
Sl 105(106),6-7a.19-22 (R/.4a)
Mc 8,1-10
Cátedra de S. Pedro, Apóstolo
1Pd 5,1-4
Sl 22(23), 1-6 (R/.1)
Mt 16,13-19
Is 58,9b-14
Sl 85(86),1-6 (R/.11a)
Lc 5,27-32

22
29
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família

Desafios norteiam plano de
atuação da PASTORAL FAMILIAR 2020

I

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

nserida nas diversas pastorais e alguns movimentos, a Pastoral Familiar realizou o seu plano de atuação para 2020
olhando para os desafios dentro dos setores pré-matrimônio, pós-matrimônio e setor casos especiais, e também procurará estar mais próxima das paróquias e áreas missionárias
para juntos enfrentarmos os desafios nesses três setores.
Com isso, a nova coordenação arquidiocesana da Pastoral Familiar olhou um pouco para trás e percebeu que
não foi fácil realizar os acompanhamentos necessário às
famílias, e olhando mais de perto as dificuldades que nossas comunidades, áreas e paróquias de Manaus tiveram ao
atingir os objetivos mas não em sua totalidade. Vimos que
no setor pré-matrimônio, a sua preparação remota com a
juventude não foi realizado, e também no setor pós-matrimônio, no acompanhamento aos casais que contraíram
o matrimônio nos últimos 10 anos; e nos casos especiais,
onde as famílias que estão nessa situação precisam de um
acompanhamento mais de perto.
Com esse levantamento que será realizado iremos começar com o setor Pré-Matrimônio, onde iremos atuar diretamente junto as paróquias e áreas missionárias com o setor
juventude. E no setor Pós-Matrimônio vamos procurar trabalhar na mesma linha de ação para que possamos realizar o
acompanhamento aos casais recém-casados com as diretrizes

da Pastoral Familiar, nesse caso, nos referimos aos que estão
nos primeiros 10 anos da realização do sacramento.
Com relação ao setor Casos Especiais o desafio é ainda
maior, onde a pastoral arquidiocesana procurou trabalhar
com os casais em segunda união nos encontros "Bom Pastor", ocorridos nos últimos 4 anos, e a pastoral percebeu
que precisa alcançar as famílias nas comunidades e sabemos que não são somente os casais em segunda união,
temos inúmeras situações especiais que precisa ser acompanhadas com uma atenção e um cuidado mais próximo.
A Pastoral familiar irá procurar aproveitar os objetivos gerais e principalmente os específicos da Campanha
da Fraternidade 2020, que nos apresentam a necessidade
em promover e defender a vida, desde a sua fecundação
até o seu fim natural, rumo à plenitude. E estas são diretrizes existentes em nosso diretório pastoral, e assim não
precisaremos estar inventando outros trabalhos, mas sim
aproveitar os momentos e subsídios já existentes.
Gostaríamos também de agradecer a nova equipe arquidiocesana. No dia 11 de janeiro nos reunimos para preparar o
nosso plano de ação para este ano. Muito obrigado e desejo
que em 2020 possamos como pastorais aproveitar os trabalhos proposto por nossa igreja começando com a campanha
da fraternidade. Paz e bem a todos!

A Pastoral familiar
irá procurar
aproveitar os
objetivos gerais
e principalmente
os específicos da
Campanha da
Fraternidade 2020.

FUNDAÇÃO RIO MAR

REALIZAÇÃO:

REPORTAGEM

Caminhada
Pela
Paz
reúne milhares de pessoas em diversos
pontos da Arquidiocese de Manaus
TEXTO ÉRICO PENA

“[…] Temos que mostrar nossa indignação e não só assistir o nosso país cair, vítima de uma
guerra civil que não é nossa. No dia primeiro de janeiro, quando comemoramos a maternidade
divina de Maria, vamos sair às ruas, em todas as paróquias, comunidades e igrejas para dizer
que somos da paz, mas não somos covardes, e não nos escondamos mais.
Filhos da Imaculada Conceição, sejamos não violentos, mas firmes na defesa dos direitos
das pessoas. E o primeiro direito que o Estado deve garantir é o de ir e vir. Queremos o fim dos pedágios pagos pelos mais pobres para terem a proteção dos próprios bandidos que os ameaçam”.
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aos poucos chegando, em grupos de amigos ou familiares, e
no decorrer do trajeto, além das músicas e orações, também
foram feitas reivindicações e pedidos de paz. Em alguns locais
a imprensa também se fez presente para registrar o evento
entrevistando leigos e religiosos, dando voz a alguns dos participantes que foram às ruas dizer “não à violência”.
Dentre as paróquias e áreas missionárias que realizaram
a Caminhada Pela Paz, podemos citar: Paróquia São Pedro
Apóstolo, Paróquia São Sebastião, mártir, e São Francisco de
Assis, Paróquia São Francisco das Chagas, Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia N. Sra.
Rainha dos Apóstolos, Paróquia Santa Teresinha, Paróquia N.
Sra. Auxiliadora, Paróquia São Francisco de Assis, Paróquia
Santo Antônio, Paróquia Cristo Libertador, Paróquia N. Sra.
do Carmo, Área Missionária Monte das Oliveiras, Área Missionária São João XXIII, Área Missionária Menino Jesus, e Área
Missionária Imaculado Coração de Maria.

Foto: A.M. Santa Catarina de Sena

E

sse foi o trecho da homilia de Dom Sergio proferida
durante a Solenidade da Imaculada Conceição, em 8
de dezembro de 2019, onde o Administração Apostólico motivou todas as paróquias e áreas missionárias da
Arquidiocese de Manaus a realizarem a caminhada pela paz
no dia 1º de janeiro, quando é comemorado o dia mundial
da paz e celebrada a solenidade de Maria Mãe de Deus, sendo este momento parte de uma campanha de Superação da
Violência, conforme uma das prioridades elencadas na 10.ª
Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA).
E, atendendo ao pedido de Dom Sergio, várias paróquias, áreas
missionárias e comunidades de praticamente todos os setores da
arquidiocese realizaram a caminhada pela paz, atraindo centenas
de pessoas, que seguiram cantando, rezando e agitando suas faixas,
cartazes, bandeiras pelas ruas da cidade, clamando pela paz.
Em vários lugares em que a caminhada aconteceu foi possível observar um clima de alegria e descontração. As pessoas

CARREATA PELA PAZ

Foto: Érico Pena

A Área Missionária Sagrada Família – Tarumã, que fica localizada na
zona oeste de Manaus, aderiu ao movimento pela paz e iniciou o ano
com uma Carreata Pela Paz, partindo da Área Missionária Nossa Senhora
da Amazônia, passando pela Avenida do Turismo, próximo a Ponta Negra
e depois finalizando na Igreja da Área Missionária Sagrada Família do
Tarumã. Todo o trajeto da carreata foi transmitido ao vivo e com exclusividade pela Rádio Rio Mar FM 103,5.
Pe. Charles Cunha, responsável pelas duas Áreas Missionárias, afirmou que a iniciativa de Dom Sergio é muito importante para a nossa
cidade. “Dom Sergio nos fez esse pedido e nós estamos aqui pedindo Paz
para a nossa cidade de Manaus que passa pela violência diária, seja nas
ruas, seja nos lares. Pedimos também pela paz no mundo, para que se
acabe a fome e as guerras e que tenhamos um ano de 2020 de muito
amor e comunhão fraterna”, disse o padre.

TRADICIONAL CAMINHADA DO
SETOR PADRE PEDRO VIGNOLA

Foto: Zaquel Leal

Este ano, a caminhada e missa pela paz promovida pelo
Setor Padre Pedro Vignola chegou à sua nona edição, sendo a
primeira realizada em 2011 quando o Pe. Marco Antônio (Pe.
Marquinho), na época pároco da Área Missionária São Lucas,
teve a ideia de realizar esse evento após ver, no campo do Cruzeiro, localizado no bairro Cidade Nova II, algumas famílias e
conhecidos acendendo velas e rezando pelos parentes que haviam morrido em acidente de trânsito ou por alguma forma de
violência.

CAMPANHA PELA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

N

o fim do ano a Arquidiocese de Manaus divulgou um vídeo de promoção da paz, elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) de Superação
da Violência e a Pascom Arquidiocesana. Rapidamente o vídeo circulou
nas redes sociais, grupos de aplicativos de mensagens e fotos mostrando
padres, leigos(as) e religiosos(as) fazendo uma prece pela Paz, recordando
a oração da Campanha da Fraternidade de 2005, compondo e motivando
a campanha em favor da Paz em nossa igreja.
O vídeo foi pensado a partir de um dos desafios definidos na última
Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA), realizada em outubro de 2018,
e confirmado no Plano de Evangelização da Arquidiocese de Manaus (20192022). Serviu como mais uma peça de comunicação e motivação para que
todas paróquias e áreas missionárias realizassem caminhadas por ocasião do
Dia Mundial da Paz, em 1.º de janeiro de 2020. “Essa é uma campanha inspirada na frase bíblica ‘felizes os que promovem a paz’, pois a realidade da violência em 2019 foi muito grande, cheia de morte e intolerância com o próximo. Nesse
sentido, a igreja convida a participar dessa caminhada, onde pediremos a Deus um
ano de paz para todas as pessoas”, disse Pe. Geraldo Bendaham, coordenador de pastoral
arquidiocesano.

FEVEREIRO • 2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 11

VIDA E FÉ

Eméritos
SINAIS DE FÉ E BÊNÇÃOS
PARA A IGREJA DE MANAUS

TEXTO ÉRICO PENA FOTOS ARQUIVO ASCOM E TANNA HOLANDA

B

ispo emérito é um título conferido a um
bispo diocesano cuja renúncia foi aceita.
Atualmente, a Arquidiocese de Manaus
possui três bispos eméritos: Dom Luiz
Soares, Dom Mário Pasqualotto e, recentemente,
Dom Sergio Castriani, que foi sucedido por Dom
Leonardo Steiner que tomou posse no último dia
31 de janeiro, na igreja da Matriz.
Normalmente o bispo diocesano apresenta a
renúncia ao Papa após completar 75 anos de idade
e o Papa, por sua vez, analisa a situação e aceita ou
não a renúncia do bispo. Após se tornar emérito, o
bispo escolhe onde deseja morar. Eles continuam
sendo bispos, uma vez que receberam a ordenação episcopal. Podem crismar e presidir outros
sacramentos, mas não terão mais a responsabilidade de governar uma (arqui)diocese. Porém, não
significa que eles não são mais ativos. Há bispos
com a saúde debilitada, mas que ainda continuam
como bispos e podem contribuir nas várias atividades pastorais, um grande exemplo disso é o nosso
querido Dom Sergio Castriani que, com inúmeras
limitações advindas de sua doença, faz questão de
honrar todas suas obrigações junto à Arquidiocese
de Manaus, acolhendo com muita responsabilidade a função de administrador apostólico até a
posse de seu sucessor.
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DOM LUIZ SOARES VIEIRA
Nasceu em Conchas (SP), 2 de maio de 1937. Foi o terceiro bispo de Macapá e
o quinto arcebispo de Manaus. Atualmente é arcebispo emérito de Manaus. Reside
em Santa Fé, interior do estado do Paraná, na Diocese de Apucarana.
Estudou Filosofia no Seminário Central em São Paulo e Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Recebeu sua ordenação sacerdotal
no dia 21 de fevereiro de 1960 em Roma. Foi Vice-reitor do Seminário São
José em Botucatu e Reitor do Seminário de Filosofia em Apucarana (PR). Foi
Pároco de Chavantes, de Pirapó, São Benedito em Apucarana, Sabáudia,
Santíssima Trindade, na cidade de Arapongas. Sua ordenação episcopal foi
no dia 1 de julho de 1984 em Apucarana, mas foi em Macapá que serviu
como bispo de 1984 a 1991. Seu lema episcopal é “MINISTRARE NON MINISTRARI” - "Eu vim para servir e não para ser servido". Foi nomeado
arcebispo de Manaus pelo Papa João Paulo II em 13 de novembro
de 1991, onde tomou posse no dia 19 de janeiro de 1992. Foi
também vice-presidente e presidente do Regional Norte 1
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). De
2007 a maio de 2011 foi vice-presidente da CNBB. No
dia 12 de dezembro de 2012 o Papa Bento XVI aceitou o seu pedido de renúncia, por limite de idade.
Foi presidente da Comissão Episcopal
especial para os Bispos Eméritos da CNBB
(2015-2019). Segundo Dom Luiz, quando
fica emérito “o bispo deixa de ser membro da CNBB. Desta forma, a Conferência
Nacional dos Bispos criou uma comissão
dirigida aos bispos eméritos, visto que
há uma preocupação com a situação dos
bispos aposentados do Brasil”.

s

DOM MÁRIO PASQUALOTTO
Nasceu em Valenza - Itália, em 25 de junho de 1938. Hoje está
com 81 anos de idade. É um sacerdote do PIME (Pontifício Instituto
para as Missões Estrangeiras). Ingressou no seminário, em outubro
de 1949, com 11 anos de idade. Foi ordenado presbítero no dia
26 de junho de 1965. No final de 1967, o Superior pediu que me
preparasse para viajar para a Amazônia. Após aprender português
com uma Irmã Vicentina em Manaus, retornou no início de abril de
1968 à Parintins. Sua primeira missão era Barreirinha, cidadezinha
com três mil habitantes, na época, e 45 comunidades ao longo dos
rios Andirá, Paraná do Ramos e os igarapés da área indígena. Em
1976, o bispo o nomeou pároco da Catedral e vigário geral da Prelazia (hoje Diocese) de Parintins. Em 1981, foi chamado pelo Superior Geral do PIME na Itália, para ser reitor de seminário do PIME
na Diocese de Treviso, sua diocese de origem. No final de 1985 retornou à Diocese de Parintins. Em 1990, foi convidado novamente
a trabalhar na Itália. No final de 1995, retornou em definitivo à
Diocese de Parintins, para trabalhar em uma paróquia mais longe,
em Maués. Antes de ser nomeado bispo foram 32 anos servindo no
interior do Amazonas. Foi nomeado bispo em 2 de junho de 1999,
pelo Papa João Paulo II. A ordenação episcopal ocorreu no 15 de
agosto de 1999 por Dom Luiz Soares Vieira. Serviu como bispo auxiliar de 1999 - 2013, tendo por lema episcopal: “UT UNUM SINT”
- “Que todos sejam um”.
É Co-fundador da Fazenda da Esperança Manaus e bispo emérito
da Arquidiocese de Manaus desde o dia 3 de junho de 2013. Ainda
reside em Manaus, na casa do PIME, no bairro de Adrianópolis.

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI
Nasceu em Regente Feijó, em 31 de maio de 1954. É um sacerdote
Espiritano (Congregação do Espírito Santo). Fez seus primeiros estudos na
Escola Estadual Prof. José Domiciano Nogueira, em Regente Feijó. Como seminarista, estudou no Seminário Menor da Congregação do Espírito Santo,
em Emilianópolis, e no Instituto Hellen Keller, em Adamantina. Em 1971,
iniciou o curso de Filosofia no Instituto Poullart de Places (Faculdade Nossa
Senhora Medianeira), em São Paulo, obtendo a licenciatura. Em 1974, fez o
noviciado em Salete. De 1975 a 1978, cursou Teologia no mesmo Instituto
Poullart de Places (Instituto Pio XI), onde concluiu o bacharelado. No dia
2 de fevereiro de 1975, emitiu os primeiros votos; no dia 2 de fevereiro de
1978, os perpétuos. Recebeu a ordenação presbiteral em 9 de dezembro
de 1978, em São Paulo. Como padre, seu primeiro trabalho foi realizado
na cidade de Feijó, no Estado do Acre. Em 1984, retornou a São Paulo, onde
foi diretor da casa de formação dos estudantes de Filosofia de sua congregação religiosa em São Paulo, na Vila Mangalot. Foi ecônomo da casa provincial em São Paulo. Foi conselheiro geral de sua congregação, época em
que viveu em Roma, na casa generalícia. Foi nomeado 27 de maio de 1998,
pelo Papa João Paulo II, Bispo Coadjutor da Prelazia de Tefé, Amazonas. Sua
ordenação episcopal foi no dia 9 de agosto de 1998, pelas mãos de Dom
Mário Clemente Neto, C.S.Sp. E escolheu para lema episcopal “HABITAVIT IN
NOBIS” – “E habitou entre nós”. Foi membro delegado pela CNBB da Quinta
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, em Aparecida, em maio de 2007. No dia 12 de dezembro de 2012 foi nomeado
pelo Papa Bento XVI, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus.
Recebeu o pálio das mãos do Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, em
29 de junho de 2013. Em 2015, participou do Sínodo dos Bispos sobre a
Família, convidado pessoalmente pelo Papa Francisco. Em 2019, com 65
anos de idade, teve seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco por
motivo de saúde. Por decisão, Dom Sergio escolheu continuar residindo em
Manaus e se colocou a disposição
para auxiliar no que for possível.

CAPA

“Verbum Caro Factum”
ARQUIDIOCESE DE MANAUS RECEBE SEU

NOVO ARCEBISPO
TEXTO Ana Paula Lourenço
Foto Érico Pena e Arquidiocese de Brasília

N

o dia 27 de novembro, a Arquidiocese de Manaus recebeu a
notícia de que o Papa Francisco nomeou o novo arcebispo da
Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner,
conforme divulgado no Jornal “L’Osservatore Romano”, uma
publicação diária da Cidade do Vaticano que relata as atividades da
Santa Sé e os eventos que ocorrem na Igreja e no mundo. Ele foi
escolhido o sucessor de Dom Sergio Castriani que pediu renúncia
por questões de saúde.
Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu no dia 6 de novembro de
1950, em Forquilhinha – Santa Catarina. Ingressou na Ordem dos
Frades Menores (OFM) no dia 20 de janeiro de 1972, quando foi
admitido no Noviciado da Província Franciscana da Imaculada
Conceição do Brasil. Foi ordenado padre pelas mãos de Dom Paulo
Evaristo Arns, no dia 21 de janeiro de 1978. De 1999 a 2003 exerceu
a função de secretário geral do Pontifício Ateneu Antoniano. Em 2
de fevereiro de 2005, foi nomeado pelo Papa João Paulo II bispo
para a Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato Grosso), sucedendo
a Dom Pedro Casaldáliga,sendo ordenado bispo no dia 16 de abril
de 2015, pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns.
“Fui bispo em uma região da Amazônia, no Mato Grosso, da
Prelazia de São Felix do Araguaia e quem bebeu da água da
Amazônia tem vontade de voltar, pelo modo das relações e de
expressar a religiosidade, um modo diferente de familiaridade e
isso me atrai. Manifestei ao santo padre o desejo de poder voltar
para a Amazônia, e se fosse possível, eu ficaria muito agradecido”,
conta Dom Leonardo.
Quando foi ordenado bispo, escolheu para lema episcopal
“Verbum Caro Factum” que quer dizer “Verbo feito carne”, por
possuir um profundo significado. “O lema recorda Jesus que é
Deus feito a nossa humanidade, feito a nossa fragilidade, Deus que
veio ao nosso encontro do nosso modo, do nosso jeito, na nossa
expressão, na nossa corporeidade. Deus que veio usar a nossa
linguagem para dizer que todos e todas somos filhos e filhas de
Deus. Verbo é a Palavra e Jesus é a Palavra do Pai, a palavra de Deus
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no meio de nós feito carne, feito a nossa humanidade [...]
Encantado por esse modo de Deus e sendo filho de São Francisco
de Assis, que adorava o Deus Pequeno, eu escolhi esse lema.
Também porque Cristo se faz carne hoje na nossa ação, na nossa
acolhida, no nosso modo de ser presente. Que hoje possamos ser
essa palavra de Deus encarnada”, explicou Dom Leonardo.
“Eu sou muito grato ao santo padre por ter sido enviado para a
Amazônia. Era meu desejo após 8 anos prestando serviço à CNBB
enquanto Secretário Geral. Eu havia manifestado isso a ele. Eu
acredito que a Amazônia é uma região onde a gente pode inovar,
pode criar junto com os ministérios, os leigos podem pensar a sua
pastoral de uma maneira diferente e também poderei dar a minha
contribuição a partir do Sínodo”, afirmou Dom Leonardo.
O novo arcebispo acredita que o primeiro ponto ao chegar em
uma região nova é a humildade, respeitando a história do lugar,
ouvindo os anseios do seu povo e ser presença e testemunho do
Evangelho.
“Quando somos enviados para uma região, para uma igreja, é
preciso entrar com os pés da humildade. A Arquidiocese tem uma
história, uma longa história bonita de vida inserida na sociedade,
tem participado de debates, tentado ser uma presença testemunhal muito grande. O meu desejo é chegar, 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. Entrar nesse movimento, eu creio que é decisivo
também para podermos implementar as orientações do santo
padre com a carta pós-sinodal”, explica Dom Leonardo.
Na sua visita realizada à Manaus, nos dias 28 e 29 de novembro,
afirmou que deseja visitar e ser presença da Igreja em cada
comunidade da Arquidiocese, em especial as localizadas no
interior, as ribeirinhas.
“Tenho, graças a Deus, uma experiência muito rica de ter
podido participar da vida de tantas igrejas do Brasil e eu espero dar
também a minha contribuição, colocando os meus dons a serviço
da igreja em Manaus. Eu estive em uma prelazia com mais de 150
km² e visitei todas as comunidades, pois a presença do bispo
precisa chegar às comunidades, assim como Dom Sergio, Dom Luiz
e os bispos auxiliares tem feito. É necessário que o bispo conheça e
seja conhecido, só assim que se consegue ouvir e se pode dar uma
mensagem. Meu desejo é inicialmente visitar todas as nossas
comunidades, se Deus me der a saúde necessária e a graça de
poder estar presente em todas as comunidades. As dimensões
territoriais não atrapalharão esta visita, pois o interior que mais
precisa da gente, as comunidade ribeirinhas, as pessoas que vivem
a margem da nossa sociedade globalizada,elas que precisam da
gente como igreja, a presença do Evangelho para animá-la e levar

esperança, além de continuar a levar a vida harmônica que
sempre tiveram nesse distanciamento geográfico. Eu desejo
encurtar as distâncias humanas e da fé, e as distancias geográfica
não vão nos impedir”, destacou o novo arcebispo.

Contribuir para os novos caminhos para a Amazônia
“Vamos receber a carta pós-sinodal onde o santo padre vai nos dar
as orientações do que o Sínodo discutiu e refletiu. Eu considero
importante alguns elementos que apareceram no documento
final, uma delas é a questão da liturgia encarnada, para que se
possa expressar de maneira diferente, que possa acolher as
culturas diferentes que existem na Amazônia, expressar a grandeza de Deus, do Evangelho que vai tomando corpo e se fazendo
corpo na vida de uma comunidade, dentro de uma compreensão
cultural. Isso é importante. É preciso estarmos atentos e propor
novos caminhos também na liturgia, mas o essencial não muda.
Outro elemento importante é estarmos mais atentos aos povos
indígenas, existe uma diversidade muito grande de língua,
cultura, ritos, cantos, compreensões do mundo, organização
social, e tudo isso tem que ser respeitado. Sobre a questão
ecológica, a preocupação com a casa comum, já é uma tradição da
igreja da Amazônia e talvez nós tenhamos que fazer ressoar essa
questão, dada a essa pressão que há entorno da questão ecológica
e em cima da questão indígena. Outro ponto foi a ministerialidade. A Amazonia é um exemplo para a Igreja do Brasil de como a
ministerialidade pode ser melhor exercida pelos leigos. Existem
experiências extraordinárias onde os leigos tomam à frente e tem
a liderança da comunidade, tornando-a uma expressão eclesial
muito forte. Eu espero que o sínodo reforce a valorização da
Palavra de Deus. Ela precisa ser mais celebrada, ser mais luz na
vida das nossas comunidades”, enfatiza.

ATUAÇÕES NA CNBB
De 2007 a 2011, Dom Leonardo foi membro da
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada, da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e vice-presidente do Regional Oeste 2 da CNBB. No dia 10 de maio de
2011 foi eleito secretário-geral da CNBB, 4 anos
depois foi reeleito para o mesmo cargo, concluindo o
seu mandato no dia 10 de maio de 2019.
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SÍNODO PARA A amazônia

Sínodo
para
a
Amazônia
uma resposta profética de uma Igreja que incomoda

A

PE. LUIS MODINO

profecia é uma atitude própria daquele que caminha com
Deus, que nasce da fé e leva a um compromiso que ajuda
a fazer realidade seu projeto, quebrado uma e outra vez
pelo ser humano, inclusive por aqueles que dizem caminhar com Ele.
No Antigo Testamento, essa dimensão profética tem uma
grande relevância e encontra grande resistência, tanto dentro do
sistema religioso como também entre o poder político e econômico, que tenta apagar a voz daqueles que incomodam e colocam
em xeque atitudes contrárias ao mandato divino.
O grande profeta na história da salvação é o próprio Deus, que
manifestou essa profecia através de seu próprio Filho. Ele revelou
ao mundo o desígnio do Pai, encontrando a mesma rejeição que
tradicionalmente tinham sofrido outros enviados de Deus.
Toda atividade profética pretende fazer realidade a novidade de Deus. No contexto do Sínodo para a Amazônia, que tem
como objetivo novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia
integral, podemos considerar esse processo como um momento
de profetismo dentro da Igreja católica, provavelmente o grande
momento profético na história da Igreja nas últimas décadas.
O Documento Final, fruto do trabalho da assembleia sinodal,
que reuniu a Igreja da Amazônia no Vaticano, de 6 a 27 de outubro

de 2019, afirma que “no momento presente, a Igreja tem a oportunidade histórica de ser diferente das novas potências colonizadoras escutando os povos amazônicos para poder exercer com
transparência sua atividade profética”. Essas palavras ajudam entender que a profecia deve nascer da “escuta da Palavra de Deus e
o clamor do seu povo”, especialmente daqueles que mais sofrem,
em consequência de ter sido esquecidos pelo sistema dominante.
Essa atividade profética sempre esteve muito presente na
vida da Igreja latinoamericana, também na Amazônia. Os documentos dessa Igreja, desde Medellín, Santarém, Puebla, mostram essa dimensão de Igreja profética e samaritana, que mais
uma vez aparece com força no Sínodo para a Amazônia. Essa
Igreja com rostro indígena e amazônico, que desde a periferia
chegou no centro, quer ser interpelação profética e mensagem de
esperança a toda a Igreja e todo o mundo.
Na Igreja da Amazônia, não podem ser esquecidos os mártires, aqueles que entregaram sua vida em consequência da profecia assumida como modo de vida. Seu testemunho de vida nos
interpela e nos faz reconhecer que não podemos viver com medo
e abrir mão dessa dimensão tão necessária na vida de quem quer
caminhar com Deus. Ser uma Igreja que incomoda é um chamado
cada vez mais urgente, que não podemos deixar de lado.

MISSÃO

Vicariato
para a Saúde
Missão de
cuidar dos
enfermos

D

TEXTO ÉRICO PENA FOTOS PE. BRUNO BACH

esde o início de seu ministério sacerdotal, Pe. Bruno
Bach, pertencente à Arquidiocese de Alagoinhas (BA),
sempre soube que seu carisma é tratar com carinho
aqueles que merecem os devidos cuidados, como no
caso dos enfermos. Por se identificar com esse trabalho e dedicar seu ministério a essa causa, não é de se estranhar que
viria a ser um grande colaborador na Pastoral da Saúde. Por
isso, uma das primeiras atitudes ao tomar posse como pároco
da Área Missionária Sagrada Família – Bairro Japiim II, foi assumir a função de Vigário Episcopal para a Saúde, função que
desempenha junto com o Diácono Ruzeval Cardoso e aproximadamente 200 agentes da Pastoral da Saúde.
É uma missão voluntária que consiste em visitar os
doentes, levar uma palavra de conforto, abençoar e rezar
junto, ou simplesmente ser um amigo para escutar as necessidades dos pacientes. “Nós trabalhamos nas famílias,
nos hospitais, levando alegria e consolo aos enfermos. Sempre juntos com a Pastoral da Saúde, tanto nas formações,
quanto nas visitas e, a partir do momento que começamos a
realizar esse trabalho, o número de leigos voluntários começou a crescer. Ainda não conseguimos atender todos os hospitais, mas já chegamos a vários, onde levamos esse serviço
de forma organizada”, disse Pe. Bruno.
Apesar de ainda não atender toda a demanda de
hospitais, a lista dos atendidos já é bem grande, todos da
rede pública e que são visitados de acordo com um cronograma que estabelece o dia, a hora e os agentes que vão
realizar a visita. “Durante quatro dias na semana, nós visitamos unidades de saúde diferentes, sempre no período
da tarde, onde fazemos duplas e nos identificamos como
cristãos católicos, fazemos o acompanhamento nos leitos,
não apenas com rezas, mas também com diálogo e nunca
deixamos um visitante antes de lhe colocar um sorriso no
rosto”, comentou Pe. Bruno.
Mas, mesmo com toda boa vontade de ajudar os doentes
e necessitados, a missão do Vicariato da Saúde às vezes encontra alguns desafios causados pela burocracia do sistema. “Nós

“A MISSÃO DO
VICARIATO É LEVAR
DEUS ÀS PESSOAS, É
LEVAR A EXPERIÊNCIA
DA ALEGRIA ÀQUELES
QUE SOFREM”

temos horários para entrar no hospital, não podemos entrar a qualquer
momento, a não ser que
o familiar ou o paciente
solicite a visita do padre,
aí nós vamos em qualquer horário, fora isso nós
Pe. Bruno
obedecemos o quadro de
visita daquela unidade
hospitalar, mesmo assim às vezes enfrentamos dificuldades
para visitar, pois temos que esperar a burocracia dos procedimentos hospitalares que duram horas, mesmo assim vale a
pena”, afirmou Pe. Bruno.
De acordo com Pe. Bruno, esse ano serão realizadas algumas formações para aqueles que quiserem aderir ao grupo de
voluntários. “Não é todo mundo que tem estrutura psicológica
para enfrentar os desafios de um hospital, por isso a importância das formações. Mesmo com todas as dificuldades, é um
trabalho bonito, que enobrece porque a gente aprende com o
sofrimento humano e daí a gente tira um experiência de vida
muito rica. O padre que eu sou hoje é graças a esse trabalho
junto ao sofrimento alheio, isso me trouxe uma espiritualidade que é traduzida na missão de fazer outras pessoas sorrirem
mesmo diante da dor”, finalizou Pe. Bruno.

Entre as
unidades
de saúde
atendidas pelos
agentes do
vicariato da
saúde estão:
Hospital Beneficente
Portuguesa; Hospital
Infantil Dr. Fajardo;
Fundação Hospital
Adriano Jorge (FHAJ);
Fundação Centro de
Controle de Oncologia
do Estado do Amazonas
(FCECON); Fundação de
Medicina Tropical Dr.
Heitor Vieira Dourado;
Hospital Universitário
Getúlio Vargas; Hospital
Universitário Francisca
Mendes; Hospital e
Pronto Socorro Dr. João
Lúcio Pereira Machado;
Hospital e Pronto Socorro
28 de Agosto; Hospital
Delphina Rinaldi Abdel
Aziz; Hospital e Pronto
Socorro Dr. Aristóteles
Platão Bezerra de
Araújo; Maternidade Ana
Braga; Pronto Socorro da
Criança Zona Sul.

FEVEREIRO • 2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 17

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE MONTE DAS OLIVEIRAS

Há 18 anos com
a missão de
evangelizar na Zona
Norte de Manaus

INFORMAÇÕES E FOTO ÁREA MISSIONÁRIA MONTE DAS
OLIVEIRAS EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO

A

Área Missionária Monte das Oliveiras
está situada na Zona Norte de Manaus, no Setor Padre Ruggero Ruvoletto, pertencente à Região Episcopal
Nossa Senhora Aparecida. Ela foi criada em
2001, inicialmente administrada pelo Frei
Jairo dos Santos Bezerra (2001) e Pe. Andre
Jean Pierre Marie Delzelle (2003).
A partir de 2005 ficou aos cuidados dos
Missionários Combonianos do Coração de
Jesus (MCCJ) e teve os seguintes párocos:
Pe. Carlos Peinhopf (2005), Pe. Alessandro
Garbagnati (2010), Pe. Walter Broghesi
(2011), Pe. Henry Oswaldo Dunn Alvarez
(2015) e Pe. Jovercino Sirqueira, atual pároco, que conta com o apoio do vigário paroquial Pe. Fausto Beretta (MCCJ) e do diácono diocesano Valdomiro Lima Gonçalves, e
juntos têm a missão de evangelizar através
de encontros de formação aos missionários
e aos leigos.
Também conta com o auxílio de alguns
missionários acolhidos como o Pe. Carlos, Pe.
Romero Arieta e Pe. Justino Martínez Pérez,
professor do Instituto de Teologia, Pastoral e
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Ensino Superior da Amazônia (Itepes) e formador pela Editora Paulus.
A área conta com a atuação das pastorais da Catequese, do Batismo, Familiar, da
Liturgia, da Pessoa Idosa e da Criança; e pelos serviços missionários através da Infância
e Adolescência Missionária (IAM), do Terço
dos Homens, dos Coroinhas, dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e do Apostolado da Oração.
É composta por 15 comunidades eclesiais:
• Imaculada Conceição - Monte das Oliveiras
• São Francisco de Assis - Monte das Oliveiras
• Preciosíssimo Sangue - Monte das Oliveiras
• São Miguel Arcanjo - Santa Etelvina
• N. Sra. Auxiliadora - Santa Etelvina
• N. Sra. de Nazaré - Monte das Oliveiras
• N. Sra. da Conquista - Monte das Oliveiras
• Santa Luzia - Santa Etelvina
• São José Operário - Monte das Oliveiras
• São Lázaro - Santa Etelvina
• São Paulo, Apóstolo - Monte Pascoal
• Cristo Ressuscitado - Monte Pascoal
• Santa Clara - Monte das Oliveiras
• São Pedro Forier - Monte Pascoal
• Nossa Senhora Aparecida - Residencial Viver
Melhor 3

Sobre o Pároco
Pe. Jovercino Sirqueira é o segundo de três filhos.
Nascido em 18 de setembro de 1955, no Estado
do Espírito Santo – Vitória, no distrito da cidade
de Barra de São Francisco. Ingressou no Seminário
Diocesano de São Mateu, no Espírito Santo, e
após seis anos sentiu o chamado a ser missionário
para o mundo, ou seja, ir aonde a palavra de Deus
ainda não tinha chegado. Desejava ir para a África
e trabalhar com os mais pobres e abandonados.
Pediu para entrar na Congregação dos Missionários
Combonianos do Coração de Jesus, onde foi
aceito e fez dois anos de noviciado e depois foi
para o escolasticado de Roma para os estudos
teológicos. Em 1987 retornou ao Brasil para os
votos perpétuos e foi ordenado sacerdote em 13 de
março de 1988. Por oito anos ficou no Brasil, e em
1996 foi para a África, onde trabalhou por 13 anos.
“Foi uma experiência que marcou a minha vida de
missionário. Agradeço imensamente a Deus por ter
dado-me a oportunidade de fazer tal experiência
junto ao povo primitivo. Foi difícil, muita fome, muita
doença, muita guerra e muitos outros desafios. Mas
nunca, nas horas difíceis, senti sozinho e... fazia
memória do que disse Jesus aos seus discípulos: ‘não
tenham medo... ide... Eu estarei sempre presente com
vocês até os confins do mundo’. Esses dizeres de Jesus
me consolava e me fortalecia por saber que eu não
estava sozinho, Ele estava ao meu lado, sobretudo nos
momentos mais difíceis”.
Em 2010, voltou ao Brasil e foi pároco em Guriri,
Diocese de São Mateus, por 6 anos. Em fevereiro de
2017 veio para Manaus trabalhar na Área Missionária
Monte das Oliveiras, sendo esta uma nova experiência
de vida, de cultura, costumes e tradições.
“Cada experiência é diferente, e isso é uma grande
riqueza, onde vamos aprendendo... Ser missionário
é não ter medo de se tornar criança novamente; ser
aberto para o novo, a começar da aprendizagem do
novo idioma, da nova cultura, a nova realidade, do
novo estilo de vida, ou seja, esquecer o que sabemos
para recomeçar em uma nova realidade. Me sinto
bem e realizado com a missão. Agradeço muito a
Deus pelas 15 comunidades da área, pelas equipes
e lideranças que muito me ajudam nas atividades
pastorais. Agradeço também a colaboração dos
meus amigos padres de minha comunidade: Fausto
Beretta, Carlos Arrieta e Justino Martinez. A missão
não é nossa, ela é de Deus. Ele a confiou a cada um
de nós. Portanto, devemos fazê-la bem, com amor
e vocação, sendo fiel e servindo o nosso Mestre
-Jesus. Foi para isso, que Ele nos criou: para servi-lo,
sobretudo nos mais pobres e abandonados”, concluiu

CULTURA

Dom João da Mata de Andrade Amaral

N

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

ascido em 8 de fevereiro de 1898, em Altinho, no sertão de Pernambuco, iniciou
seus estudos com os Padres Salesianos e
muito jovem seguiu sua vocação sacerdotal,
ingressando no Seminário de Olinda e sendo ordenado sacerdote da Diocese de Nazaré no dia 20 de
março de 1921, onde assumiu muitos cargos, tendo
sido secretário do bispado e Vigário Geral. Em 1934,
foi nomeado bispo da Diocese de Cajazeiras (PB),
sucedendo Dom Moisés Sizenando Coelho, primeiro
bispo. Governou a diocese durante sete anos, nos
quais se pode destacar a realização o 1º Congresso
Eucarístico Diocesano, em 1939, por ocasião da comemoração das Bodas de Prata da Diocese de Cajazeiras, e a Obra das Vocações Sacerdotais.
Em 21 de outubro de 1941 foi empossado bispo
da então Diocese do Amazonas, sucedendo Dom Basílio Pereira. Governou até 1948 com muito zelo a diocese
e os destinos espirituais do povo católico do Amazonas. Em 1942 anunciou a realização do Primeiro Congresso Eucarístico Diocesano em Manaus, um evento grandioso que colheu grandes frutos espirituais e temporais, como a reabertura do
Seminário de São José, fundado em 1848, mas que havia sido fechado em 1910.
Conforme relatos de Padre Nonato, chanceler da Cúria na ocasião
e pessoa muito próxima de Dom João da Mata, ele revolucionou criando novas paróquias, trazendo para Manaus os padres redentoristas, os
padres do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras (PIME) e as
Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo. Reabriu o Seminário em prédio recém-construído, fundou a Casa da Criança, aumentou o número de
sacerdores do clero diocesano, com os quais se reunia mensalmente e
anualmente no seminário para Retiro Espiritual.
Ao trazer padres Missionários Redentoristas dos Estados Unidos, em
1943, havia a intenção de que instalassem uma nova paróquia e contri-

buissem para o processo de evangelização na
Amazônia, sendo a Paróquia Nossa Senhora
da Conceição Aparecida fundada oficialmente em 1944, e posteriormente, no 12 de
outubro de 2007, foi elevada à categoria de
Santuário Arquidiocesano, pelo então Arcebispo Dom Luiz Soares Vieira
Dom João realizou alguns investimentos
no patrimônio da Diocese com a aquisição de
imóveis, sendo o último a Vila Fany. Também
adquiriu um prédio na rua do Visconde de
Mauá e três na avenida de Joaquim Nabuco.
Ele foi um bispo de intensa vida espiritual.
Celebrava missa e rezava todos os dias o seu
breviário e o terço mariano. Apesar do ardor
com que se votava às obras sociais, gostava
de leituras piedosas, tendo sempre consigo
a Bíblia Sagrada, a Imitação de Cristo e a obra
de Dom Chautard “A alma de todo apostolado”. Era um orador ardoroso,
inflamando almas e acendendo no coração dos diocesanos o amor à Igreja.
Também era grande devoto da Virgem Maria e muito fiel à Santa Sé e ao
Santo Padre.
Segundo o padre Nonato Pinheiro, na história eclesiástica do Amazonas, Dom João da Mata ocupou a maior e melhor parte, pela grandeza de
sua pessoa e de suas obras.
Após quase 7 anos, em 1948, foi transferido para a Diocese de Niterói, tendo tomado posse em 8 de agosto, quando já estava com a saúde
frágil. Faleceu em 7 de novembro de 1954, aos 56 anos, acometido de um
enfarte do miocárdio.
Fonte: Artigo de Padre Nonato Pinheiro (1991) e site: http://historiacajazeiras.blogspot.com

Matrículas Abertas
De 04 meses a 05 anos
Convênio Com Cultura
Inglesa, Soluções Bilíngue

Av. Coronel Teixeira, 6610 - 69036-725 - Manaus-AM
92 3085-0005 / 92 98197-4065
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Diversas opções são oferecidas
para jovens neste CARNAVAL

O

TEXTO: ÉRICO PENA FOTOS: ARQUIVO DOS GRUPOS

Carnaval acontecerá na última semana deste mês de fevereiro e, nessa época em que
muitos aproveitam para viajar ou cair na folia durante vários dias, há também opções
para aqueles que procuram por um carnaval diferente, em que possa aproveitar o feriadão em um ambiente cristão e mesclar os momentos de oração com diversão e alegria. Vários grupos, comunidades de vida e movimentos da Arquidiocese, organizam
retiros, acampamentos, encontros, com o objetivo de proporcionar ao jovem e à sua família, um
carnaval em Cristo, movido não pela folia do mundo, mas com base na palavra de Deus, com
muita alegria, descontração, brincadeiras, dinâmicas, adoração, pregação, louvor e muito mais.

ACAMPAMENTO DE CARNAVAL “EU
PREFIRO O PARAÍSO”
Tema: "Não vos conformeis com este mundo."
(Rm 12, 2)
Realização: RCC e Grupos de Oração do setor
Alvorada (setor 4) • Data: 21 a 26/2
Local: Sítio Nova Vida, Rua Careiro Castanho, 14
- Jorge Teixeira
Informações: (92) 99125-2823 (Gabriel) /
99451–3727 (Sandy)
9º ACAMPAMENTO KAIRÓS
Tema: “Jovem, permaneça em Deus e encontrará
a verdadeira riqueza” (Mt 19,16-30)
Realização: RCC e Setor Dom Luiz Soares Vieira
Data: 21 a 25/2
Local: Casa de Retiro City Tina - Estrada do
Puraquequara, Ramal da Escola Castanho
Informações: (92) 99110-5013 (Jarlison)
20º CARNACINZAS
Tema: “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”
Lema: Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc
10, 33-34)
Realização: Pastoral da Juventude de Iranduba
Data: 21 a 25/2
Local: Sítio Samuel – Iranduba (AM) - Km 9,
próximo a entrada da estrada de Iranduba //
Saída da frente da Paróquia São João Batista
Informações: (92) 99292-2038 (Wendrio)
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7º RENASCER E RENASCER KIDS (CRIANÇAS
A PARTIR DOS 4 ANOS)
Tema: “Buscai as coisas do alto”
Realização: Comunidade Shalom
Data: 23 a 25/2
Local: Colégio N. Sra. Aparecida - Ao lado do
Santuário Aparecida
Informações: (92) 98150-4414 (Clésia)
27º MARANATHA
E Maranatha Kids (crianças a partir dos 4 anos)
Tema: “Amarás o Senhor teu Deus, e ao próximo
como a ti mesmo” (Lc 10, 27)
Lema: Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc
10, 33-34)
Realização: Comunidade Nova e Eterna Aliança
Data: 23 a 25/2
Local: Arena Amadeu Teixeira - Av. Constantino
Nery, ao lado Arena da Amazônia
Informações: (92) 99212-6003 (Tell)
5º EDIÇÃO DO DECISÃO, PRÉACAMPAMENTO DE CARNAVAL
Tema: Reinflama teu carisma
Lema: Na força do espírito renovamos nosso ardor
Realização: Comunidade Filho Amado
Data: 7 a 9/2
Local: Sítio Pôr do Sol - Ramal do Brasileirinho
Informações: (92) 99483-3515 (Diácono
Leonardo)
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ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO
Fr. Faustino: Olá, crianças!Tudo bem com vocês?
Tinico, Tininha e Zezinho: Tudo bem!
Mariazinha: Estou bem. Mas estou pensando muito
em uma coisa que minha mãe falou, mas eu não
entendi.
Fr. Faustino: O que a sua mãe falou, Mariazinha, que te deixou tão
preocupada?
Mariazinha: Ela falou que nós estamos recebendo um novo bispo aqui
em Manaus.
Tinico: Um novo, o que?
Zezinho: É um novo bispo. Mas, eu também não sei o que ele faz.
Tininha: Fr. Faustino, você viu que nós não sabemos. Você
pode explicar para nós quem é o bispo e o que ele faz?
Fr. Faustino: Ok! Então, prestem atenção! No início da
pregação do Evangelho, os apóstolos de Jesus escolheram
colaboradores para que, depois que eles
morressem, pudessem continuar o trabalho de
administração e animação das comunidades que
estavam surgindo.
Mariazinha: Que comunidades são estas?
Tinico: Deixa ele falar.
Fr. Faustino: Essas comunidades são partes da Igreja que
Jesus fundou e com a pregação da mensagem de Jesus, através dos
apóstolos, elas foram crescendo e se espalhando pelo mundo.
Zezinho: Ah! Então, é por isso que os apóstolos escolheram pessoas
para ajudarem e continuarem o trabalho deles.
Tininha: Mas, não sei onde entra essa história de bispo nisso tudo.
Fr. Faustino: Calma, Mariazinha! No início da história da
Igreja, os que foram escolhidos para colaborar na continuação
do trabalho dos apóstolos eram chamados de “sucessores dos
apóstolos”. Hoje nós os chamamos de bispos.
Tinico: Entendi.
Zezinho: Hoje ainda funciona assim?
Fr. Faustino: Sim. Os escolhidos
para essa missão são pessoas que
têm um pouco mais de experiência
na caminhada de evangelização da
Igreja e podem continuar animando cada
arquidiocese, diocese, paróquia e comunidades.
Mariazinha: Explica.

Os sucessores
dos apóstolos
Fr. Faustino: A arquidiocese abrange todas as dioceses de uma grande região,
que pode ser de mais de um estado, como o Amazonas e Roraima. Cada diocese
abrange todas as paróquias de uma região ou estado. Cada paróquia abrange
todas as comunidades de uma cidade, ou de bairros mais próximos quando a
cidade é grande. Cada comunidade é formada por pessoas que moram num
mesmo bairro ou nas proximidades.
Tinico: Nossa! Parece que dá trabalho.
Zezinho: Claro, que sim. Tem muita gente nessa história.
Fr. Faustino:
É para isso que
nossa Igreja precisa
desses colaboradores e
sucessores dos apóstolos.
Mariazinha: Com tudo
isso, só falta falar quem é
esse novo bispo.

Fr. Faustino: Ele é o Dom Leonardo Ulrich Steiner.
Ele está chegando para unir forças aos trabalhos de
nossa Arquidiocese de Manaus e dar continuidade
aos trabalhos de nosso querido Dom Sergio Eduardo
Castriani, que estará se afastando para cuidar
melhor de sua saúde.
Zezinho: Mas, o Dom Leonardo vai fazer todo o
trabalho sozinho?

Fr. Faustino: Não! Ele terá outros
colaboradores com ele, inclusive o Dom Sergio.
Tinico: Quem são eles?
Fr. Faustino: Eles São chamados de bispos auxiliares.
São eles: Dom José Albuquerque de Araújo e Dom
Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos.
Mariazinha: Ah! Que bom. Ainda bem.
Fr. Faustino: E temos também a ajuda dos bispos que já se
aposentaram e que são chamados de bispos eméritos. São eles:
Dom Luiz Soares Vieira e Mário Pasqualotto e, agora, o Dom Sergio
Eduardo Castriani que estará se aposentando e será chamado de
arcebispo emérito.
Tinico: Nossa! Que bom que tem mais bispos para ajudar.

Fr. Faustino: Agora, para terminar, peço apenas que durante este
mês rezemos mais, e todos unidos em família e comunidades, pelos
nossos bispos e pela Igreja de Jesus Cristo que está aqui em nossa Arquidiocese
de Manaus. Espero que não se esqueçam e rezem mesmo.

´

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO
VENDAS NO ATACADO E VAREJO
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GIRO PASTORAL
CANDIDATOS AO DIACONATO
PERMANENTE RECEBEM O MINISTÉRIO
DO ACOLITATO NA IGREJA DA MATRIZ
TEXTO ÉRICO PENA
FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

Após cinco anos de estudo e
formação, um grupo de 11 candidatos
ao Diaconato Permanente recebeu
na noite do dia 26 de dezembro,
o Ministério do Acolitato, que é a
segunda etapa rumo ao diaconato,
sendo a primeira o Ministério
do Leitorato que eles receberam
individualmente no período de
junho a setembro de 2019, em
suas respectivas paróquias e áreas
missionárias. Nesta celebração,
os onze receberam este segundo
ministério juntos, em uma bela
celebração realizada na Catedral
Metropolitana de Manaus, presidida
pelo Administrador Apostólico da
Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio
Castriani, concelebrada pelo pároco

Pe. Hudson Ribeiro e demais padres
convidados que fizeram parte do
processo formativo dos candidatos.
A celebração contou com a
presença de familiares e amigos
dos futuros diáconos e também de
vários diáconos permanentes que
foram prestigiar esse momento tão
importante na caminhada de
seus irmãos. Estes candidatos são
membros ativos na igreja, seja em
algum movimento ou pastoral,
alguns são Ministros da Eucaristia
e/ou da Palavra, Coordenadores
de Comunidade; Catequistas etc.
muitos deles serão os primeiros
diáconos da sua comunidade,
paróquia ou área missionária e
com isso vem o sentimento de
responsabilidade ainda maior
junto ao povo de Deus.

MUSICAL NATALINO DA ÁREA
MISSIONÁRIA MARIA IMACULADA É
REALIZADO COM O TEMA “E HABITOU
ENTRE NÓS”
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Maria Imaculada
(AMMI) promoveu na noite de 21 de
dezembro, a 4° edição do Musical de Natal,
com o tema: “E habitou entre nós” (João 1,
14), inspirado no lema de ordenação episcopal
de Dom Sergio Castriani, Administrador
Apostólico da Arquidiocese de Manaus. Ao
todo foram mais de 100 pessoas envolvidas na
realização do musical, divididas em equipes de
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HOMILIA DE DOM SERGIO
“Tudo começa com a palavra pois eles foram instituídos
leitores e agora serão acólitos, serão colocados no serviço
do altar e servir o altar é servir a Cristo. Um bom acólito
conhece os ritos, sabe manusear o missal, tem postura
durante as celebrações, é pontual e tem espírito de equipe
e também podem levar a comunhão aos doentes […]
Receber este Ministério no dia de Santo Estevão é colocar
vossa caminhada rumo ao diaconato sob a proteção de
um grande santo, o primeiro mártir a dar a vida pelo
Evangelho. Santo Estevão é um exemplo para todos
nós, mas em especial para os diáconos e candidatos ao
diaconato. Era um homem de perdão e de boa reputação
e que vivia segundo o espírito deixando-se moldar pela
Palavra”, disse Dom Sergio em um trecho de sua homilia.

música, dança, teatro, sonorização, iluminação
e muitas outras, tudo feito pelos membros
da própria AMMI, mas de forma muito
profissional, e todos tiveram a oportunidade
de apreciar o evento realizado na Quadra
Santo Eugênio de Mazenod, com a presença
de Dom Sergio apreciando tudo sentado na
primeira fileira.
De acordo com Harley Maklouf, da equipe
de coordenação, a ideia de fazer o musical com
essa tematica surgiu no período de agosto.
“A inspiração do tema veio de Deus que pôs
no coração do Padre Patrick e trabalhamos
em cima do tema. Sou diretor do teatro e de
Gilmara Gomes (Direção geral junto com o
David César e Padre Patrick) onde definimos
todas as falas dos atores. Tivemos mais ou

menos um mês de preparação, as dificuldades
eram muitas, tempo, horário, cansaço, pessoas
que moram longe e por fim tudo deu certo”,
comentou Harley.

LIVRO “O VALOR DA ORAÇÃO” É
LANÇADO DURANTE A 14ª EDIÇÃO
DO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO COLABORAÇÃO PASCOM DA AMMI

Nos dias 14 e 15 de dezembro, foi
realizada a 14.ª edição do “Encontro das
Famílias”, tendo como tema “Firmai os passos
na vontade de Deus” e lema “Minha família é
aquela que faz a vontade do meu Pai” (Lc 8,
19 – 21). Na ocasião, houve lançamento do
livro “O valor da oração”, de autoria do Diácono
Leonardo Lucas, tendo a apresentação escrita
por Dom Sergio Castriani, Administrador
Apostólico da Arquidiocese de Manaus, que
se fez presente na manhã do segundo dia do
encontro.
O evento aconteceu na Comunidade
Maria Auxiliadora, situada no bairro São
José 3, pertencente à Paróquia São José
Operário – Setor São José Leste, tendo como
palestrantes, Pe. Kleber Farias, formador da
congregação Oblatos de Maria Imaculada
(OMI); Pe. Patrick Urias (OMI), pároco da
Área Missionária Maria Imaculada (AMMI)
e diácono Leonardo Lucas, fundador da
Comunidade Filho Amado.
Cerca de 200 pessoas participaram nos
dois dias, em momentos de ricas pregações
e profundas de orações e convívio. “É um
encontro anual que sempre realizamos em
lugares diferentes, com o objetivo de reunir
as famílias e fortalecer os laços familiares e
por isso escolhemos esse tema para que a
família permaneça na vontade e nos princípios
de Deus, mesmo como tantas ideologias do
mundo.

PROJETO GENTE GRANDE
FORMA 150 JOVENS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Pequeno Nazareno (OPN) Manaus,
é uma organização coordenada pelo
casal missionário Tommaso Lombardi e
Elaine Elamid, foi fundado em Manaus
no dia 13 de dezembro de 2013 com a
finalidade de trabalhar no acolhimento
de meninos em situação de rua. Como
resultado de seu trabalho, no dia
20 de dezembro, houve a formatura
de aproximadamente 150 jovens do
Projeto Gente Grande (PGG) que ocorreu
no auditório do Ministério Público do
Trabalho (MPT), contando com a presença
de várias autoridades ligadas ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), políticos, além do
Dr. Lélio Bentes, Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho e de Dom Sergio Castriani,
Administrador Apostólico da Arquidiocese de
Manaus e grande apoiador do OPN desde a
sua fundação.
De acordo com Tommaso, o PGG é
um projeto do OPN que trabalha muito
a parte humana e possui uma duração
de oito meses, dividido em quatro ciclos:
desenvolvimento humano, pedagógico,
profissional e tecnológico. Durante a
formatura as autoridades presentes
foram homenageadas com uma placa
de agradecimento pelo compromisso
firmado com OPN, entre eles Dom Sergio
Castriani, cuja a presença abrilhantou toda
a cerimônia.
“Para OPN, a presença do arcebispo
é uma honra, pois desde o início ele
ficou muito interessado e perto do nosso
movimento, e nós só temos a agradecer
pois sentimos a igreja católica perto de
nós, fundamentando nossos caminhos”,
comentou Tommaso.

FREI HOSLAN GUEDES É
EMPOSSADO NOVO PÁROCO DA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DAS MERCÊS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Administrador Apostólico da
Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio
Castriani, presidiu na noite de 18 de dezembro,
a celebração de posse de Frei Hoslan Alencar
Guedes Lima (OFM Conv), o novo pároco da
Paróquia Nossa Senhora das Mercês, localizada
no Conjunto Eldorado – bairro Parque Dez de
Novembro, pertencente à Região Episcopal
N. Sra. dos Remédios – Setor Parque Dez. A
santa missa contou com a presença de vários
comunitários e amigos do novo pároco, alguns
vindos de Brasília, e foi concelebrada pelo
Frei Pedro Rodrigues e Frei Flávio Freitas, expároco e atual vice-provincial da Ordem dos
Frades Menores Conventuais (OFM Conv), além
de ter sido eleito recentemente como Reitor
do Seminário de Teologia em Brasília.
Frei Hoslan tem 40 anos, 22 anos na OFM
Conv e 13 anos de sacerdote. Sua primeira
paróquia foi na cidade de Valparaíso, em
Goiás, onde ficou por quatro anos até ser
transferido para a cidade satélite de Ceilândia
em Brasília, onde trabalhou na Comunidade
São Marcos e São Lucas por mais quatro
anos. “Esta é a minha terceira paróquia que
eu venho para trabalhar juntamente com a
missão na Área Missionária São Maximiliano
Kolbe, assumindo o lugar do Frei Pedro que
está indo para Brasília, trabalhar como vigário
no Santuário São Francisco de Assis, auxiliando
o pároco e reitor Frei João Benedito”, explicou
Frei Hoslan.
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GIRO PASTORAL
ATELIÊ DA IMACULADA INICIA
TRABALHO DE CONFECÇÃO DE
ROUPAS PARA IDOSOS

CENTENAS DE FIÉIS
PARTICIPAM DA
CELEBRAÇÃO DO
NATAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Natal é sem dúvida um das
épocas mais importantes para
os católicos que comemoram o
nascimento de Jesus Cristo, Nosso
Senhor e Salvador. É também uma
época de confraternização, de união e
alegria, onde reina o espírito natalino
em cada coração e com ele o desejo de
viver em paz e harmonia. E isso pode ser
observado na noite de 24 de dezembro, na
Catedral Metropolitana de Manaus, onde
foi realizada a tradicional missa de Natal,
reunindo centenas de fiéis, entre religiosos
e leigos, que vieram em busca da graça e
do amor de Deus. A celebração foi presidida
por Dom Sergio Castriani, Administrador
Apostólico da Arquidiocese de Manaus e
pelo Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Igreja
da Matriz.
Logo nos primeiros instantes, todos
os presentes acenderam se levantaram
suas velas, simbolizando a chegada de
Cristo. Outro momento importante e
muito aguardado foi a proclamação do
evangelho realizada pelo diácono Ruzeval
Cardoso, e neste momento, Pe. Hudson, em

companhia de um casal, levou a imagem de
Jesus Cristo recém-nascido ao presépio, na
entrada da Catedral, retratando o momento
do nascimento do filho da Virgem Maria.
Este momento encerrou com a bênção e
incensação do presépio, realizada pelo
Pe. Hudson, enquanto todos entoavam a
música Noite Feliz.
Um dos motivos que gerou muita
emoção nos fiéis participantes, foi o
fato de esta ser última missa de natal
presidida por Dom Sergio à frente
da Arquidiocese. “É a última missa
de Natal, marcada por momentos de
gratidão e comoção e, nesse espírito
de Natal ficamos emotivamente mais
sensibilizados porque para nós é um
momento muito forte e a Catedral já está
se preparando para viver esse momento
de transição”, disse Pe. Hudson.

Na tarde do dia 21 de dezembro, foi
realizado nas dependências da Catedral
Metropolitana de Manaus, o lançamento
do Projeto Ateliê da Imaculada, que está
sendo coordenado pela Pastoral da Acolhida
da igreja da Catedral. A inauguração oficial
contou com a presença do pároco, Pe. Hudson
Ribeiro, que fez a bênção do maquinário e
das pessoas que atuam no projeto.
De acordo com Cinthia Libório,
coordenadora da Pastoral da Acolhida e
responsável pelo Ateliê, quem quiser fazer
doações, basta deixar na secretária da igreja.
“As pessoas fazem doações das roupas que
vendemos no brechó realizado uma vez no mês,
daí tiramos a renda que precisamos para comprar
o material e maquinário que necessitamos para
fazer os pijamas que são confeccionados por
voluntárias da Pastoral da Acolhida, Apostolado
da Oração e até da Pastoral da Pessoa Idosa que,
se reúnem duas vezes na semana para produzir
as peças que serão entregues a cada dois meses
em um local diferente”, disse Cinthia.

Se alimente da Palavra de Deus
em sua casa, todos os dias
Viver a Palavra traz o Evangelho da Liturgia diária resumido com um breve comentário
para cada dia de 2020. Um livro intenso para nos proporcionar uma experiência
marcante com a Palavra. Um livro simples para entender que Deus não é complicado.
Seu acabamento é feito com sobrecapa plástica, o que lhe confere maior durabilidade
para o manuseio diário, e seu formato é ideal para guardar no bolso ou na bolsa.

Ótima sugestão
de presente!

Apenas

R$ 10,80

Paulinas Livraria
Av. 7 de Setembro, 665 - Centro
Tel.: (92) 3633-4251 – livmanaus@paulinas.com.br

Preço válido até 31/1/2020 ou enquanto durarem nossos estoques.
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ATELIÊ DA IMACULADA
ENTREGA PRIMEIRAS PEÇAS
CONFECCIONADAS PARA OS IDOSOS
NO ABRIGO FAIC

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO ARQUIVO DA PASTORAL DA ACOLHIDA

O Ateliê da Imaculada realizou na tarde
do dia 23 de dezembro, a entrega dos seus
dez primeiros pijamas confeccionados, o local
escolhido foi o abrigo da Fraternidade dos Amigos
e Irmãos da Caridade (Faic), que fica localizado na
rua Libertador, n°55, no bairro Nossa Senhora das
Graças. A entrega contou com a presença do Pe.
Hudson Ribeiro e agentes da Pastoral da Acolhida
da Catedral Metropolitana de Manaus.
“Nosso pároco, Pe. Hudson, tem uma visão
ampla e vê a necessidade do idoso e a proposta
desse projeto é de atender justamente os idosos
acamados e fragilizados, é aí que está o motivo
de existir da Pastoral [da Pessoa Idosa], pois
ela vai aonde existe aquele que não pode vir [à
igreja] e a nossa missão, junto com a Pastoral
da Acolhida é essa, isso foi só o ponta pé inicial,
muito mais vai vir por aí”, disse Iara Lanza,
coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI).

ÁREA SANTA HELENA REALIZA ENTREGA
DE CERTIFICADOS PARA MINISTROS DA
PALAVRA E EUCARISTIA

INFORMAÇÕES E FOTO PASCOM DA AMSH

O bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom José Albuquerque, celebrou na

noite de 25 de dezembro, a Missa do Natal
do Senhor na Área Missionária Santa Helena
(AMSH), pertencente à Região Episcopal N.
Sra. Aparecida – Setor Pe. Ruggero Ruvoletto.
A celebração ocorreu na igreja localiza à Rua
Bom Jesus s/nº – bairro Novo Israel, sendo
concelebrada pelo pároco, Pe. Humberto
Vasconcelos, auxiliados pelos diáconos
Afonso Brito e Francisco Alves. Na ocasião, 12
Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística
e da Palavra, receberam seus certificados e
a teca de Ministros, destes dois pertencem à
Comunidade N. Sra. do Rosário.

A. M. SANTA CATARINA DE SENA
RECEBE NOVO PÁROCO, O PE.
FRANCISCO OLIVEIRA

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Vinoth Yesuraj (MMI)
Pe. Grzegorz Paderewski (Dioc.)
Pe. José Roberto da Silva Araújo (OMI)
Pe. Guy Christopher Snyder (PIME)
Pe. Gilson da Silva Pinto (Dioc.)
Pe. Valter Freitas Oliveira (CSsR)
Diác. Miguel dos Santos Freitas
Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
Pe. Aparecido Donizetti Maciel (Dioc.)
Pe. Daniel Curnis (PIME)
Pe. José Reis Gaspar (CSSp)
Pe. Israel Magdaleno Juarez (Dioc.)
ORDENAÇÃO

Pe. José Rodrigues Pessoa (Zezé) (Dioc.)
Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima (CSsR)
Pe. Ermenson de Lima (Dioc.)
Pe. Nelson Pereira da Silva (Dioc.)
Pe. Alexsandro Freitas Vieira (Dioc.)
Pe. Antônio Carlos Libânio Fernandes Filho (Dioc.)
Pe. Severino Isaias de Lima (SJC)
Dom Luiz Soares Vieira (Ordenação Presbiteral)
Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr. (Dioc.)
Diác. Manoel Mateus Gomes Amaral

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 27 de dezembro, o Bispo
Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom
Tadeu Canavarros, deu posse ao presbítero
Pe. Francisco Silva de Oliveira, Diocese
de Paracatu/MG, como pároco da Área
Missionária Santa Catarina de Sena (AMSCS),
pertencente ao Setor Santa Rita de Cássia
- Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes.
A celebração foi realizada na igreja da
comunidade de Santa Catarina de Sena,
localizada na Rua Álvaro Bandeira de Melo,
155 – Conjunto Petrópolis, concelebrada pelo
ex-pároco, Frei Alex Assunção da Silva (OFM),
e pelos padres Charles Cunha e Sebastião
Maia. A solenidade também contou com
a presença de familiares, amigos do novo
pároco, e vários comunitários de outras
paróquias e áreas missionárias em que Pe.
Francisco atuou.
Após a procissão de entrada e a
acolhida do bispo, Frei Alex leu a provisão
e na sequência Pe. Francisco recebeu a
estola branca. A celebração seguiu seu
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rito normalmente e, após o evangelho
proclamado por Pe. Francisco. Dom Tadeu
fez a homilia ressaltando a alegria de poder
dar posse ao novo pároco em plena época
de natal. Ao fim da homilia, a celebração
continuou com a renovação das promessas
sacerdotais, após esse momento, foi realizada
profissão de fé e, em seguida, Dom Tadeu
realizou a entrega da chave da igreja, chave
do sacrário e Estola Roxa para Confissão,
declarando-o empossado e apto para
desempenhar suas funções de pároco. Depois
desse momento, Pe. Francisco recebeu o
abraço da paz do bispo, dos padres presentes
e dos agentes de pastorais das comunidades
em sinal de acolhida.
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GIRO PASTORAL
MISSA É CELEBRADA EM MEMÓRIA DE
UM ANO DA PÁSCOA DE PADRE SOUSA

TEXTO E FOTO COLABORAÇÃO PASCOM
DA PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO

Amigos e familiares do Padre Luís Gonzaga
de Sousa lotaram a matriz da Paróquia São
Raimundo Nonato, situada no bairro de mesmo
nome, para fazer memória de sua páscoa que
completou um ano no dia 30 de dezembro.
A celebração eucarística foi presidida pelo
pároco, Pe. Ricardo Pontes e concelebrada pelos
convidados, Pe. Luís Miguel Modino, Pe. Alcimar
Araújo, Pe. Zenildo Lima e Pe. Rubson Vilhena,
Pe. Marco Aurélio, Pe. Mauro Cleto, Pe. Ângelo
Ferreira com o auxílio do diácono Messias
Alencar. Estiveram presentes membros do
Apostolado da Oração, assim como demais fiéis
vindos de vários lugares da cidade.

A homilia foi voltada para homenagear
o padre Sousa. O padre Alcimar Araújo abriu
às homenagens e se emocionou ao lembrar
os primeiros momentos após sua ordenação
sacerdotal e o início de sua amizade com “Sousa”.
O segundo a homenageá-lo foi padre Zenildo
Lima que falou das virtudes de Sousa, como o
olhar humano para com as pessoas e a facilidade
de conquistá-las com sua humildade. O padre
Ricardo Pontes finalizou o momento, recordando
as conversas que Sousa tinha com ele. A irmã
de Pe. Sousa, Evalda Sousa, agradeceu aqueles
que apoiaram a família nesse primeiro ano após
a partida do irmão e pediu a continuidade de
orações para ele e seus familiares.

GRATIDÃO E CLAMOR PELA PAZ
MARCAM A MISSA EM AÇÃO DE
GRAÇAS PELA PASSAGEM DE 2019
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No último dia de 2019, aconteceu na
Catedral Metropolitana a missa em gratidão
pelo término do ano, presidida por Dom
Sergio Castriani e concelebrada pelo padre
Hudson Ribeiro, com o auxílio dos diáconos
Ruzeval Cardoso e Edson Sousa. A celebração
foi momento de agradecer por tudo que Deus
concedeu em 2019 e pedir pela paz.

Durante homilia lida pelo padre Hudson,
Dom Sergio destacou a necessidade de
alegra-nos por tudo que Deus realiza e renovar
as esperanças por dias melhores e de paz,
que muitas vezes é privada de muitos. “Nos
alegramos porque o Senhor, na sua imensa
bondade, nos concede viver mais um período
da história da humanidade e viver a vida com
tudo o que ela nos traz de bom. Renovamse as esperanças do que aquilo que não é
bom desapareça e fique só as coisas boas,
as amizades, o trabalho, a vida de família, a
saúde, o bem estar, e o dinheiro suficiente
para levar a vida. Não precisamos de muito
para sermos felizes, mas uma coisa todos
precisam: PAZ. Ninguém consegue viver
sobressaltado continuamente com medo dos
outros. Ninguém consegue organizar a sua
vida em um ambiente onde não se respeitam

as pessoas, onde há violência nas relações
[...] Neste primeiro dia do ano queremos
dizer à sociedade que nós somos da paz. Não
queremos soluções para os nossos problemas
que usem da violência, pois a vingança
chama sempre por mais sangue derramado.
O caminho para a paz que nós queremos é
o caminho de Jesus, o caminho da nãoviolência”, disse Dom Sergio.

A. M. FAMÍLIA DE NAZARÉ ACOLHE
SEU NOVO VIGÁRIO, PE. VITOR HUGO

“Não esperava retornar para AMFN, onde
durante dois anos em fiz meu serviço pastoral
como seminarista e quando soube que vinha para
cá, fiquei muito contente em reencontrar pessoas
que aqui conheci, mas também sei que vou
encontrar desafios, mas é Deus que capacita, pois
é Deus que chama e dele é o nosso ministério. Eu
vou aprender a ser um bom pastor, à medida que
vocês forem me ajudando. Não vou deixar vocês
caminharem sozinhos e me ajudem também a
ser um bom padre, que sorri e chora com vocês,
aquele que caminha junto como comunidade e
área missionária, dando seguimento ao projeto
de Cristo e assim superar as dificuldades”, disse Pe.
Vitor em seu discurso.

PE. ENÉSIO SEVERINO TOMA POSSE NA
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA CLARA

e Claudi Gonçalves, auxiliados pelos diáconos
Francisco Pina e Francisco Alves.
Antes da bênção final, o novo pároco
também disse algumas palavras, falando da
expectativa para a nova missão que espera
realizar com a ajuda da comunidade. “Acho
importante nós darmos a atenção ao plano
de evangelização da Igreja de Manaus e assim
caminharmos juntos crescendo na fé e nós
devemos sempre olhar a mensagem de Jesus,
pois compreendemos que assumir que sermos
batizados é como ser tudo para todos, por isso
temos que dispensar a tentação de querer fazer
o que bem quer e temos que olhar com amor
o que é bom para toda a comunidade e não
o que é bom apenas para mim. Vamos juntos
ser discípulos de Nosso Senhor, olhando a vida
de nossa padroeira Santa Clara e que Deus nos
abençoe”, comentou o pároco.

TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO COLABORAÇÃO PASCOM AMFN

A Área Missionária Família de Nazaré
(AMFN), pertencente ao setor Padre Pedro
Vignola – Região Episcopal N. Sra. Aparecida,
realizou na noite de 17 de dezembro, a Missa
de Acolhida e Apresentação do Vigário Vitor
Hugo Fernandes, que ocorreu na Comunidade
São José Esposo de Maria, contando com
a presença de representantes de todas as
13 Comunidades que compõem a AMFN. A
celebração foi presidida pelo Administrador
Apostólico, Dom Sergio Castriani,
concelebrada pelo pároco, Pe. Flávio Gomes e
também dos padres convidados: Pe. Zenildo
Lima, Pe. Geraldo Menezes, sendo auxiliados
pelo diácono Rozinaldo Trovão.
Após o rito da procissão de entrada, o
arcebispo fez a acolhida do novo padre e
saudou a todos os presentes com muita alegria,
muitos vieram de outras partes da cidade,
como os amigos da Paróquia Santíssima
Trindade. Depois desse momento, foi realizada
a leitura da Ata de Posse e, em seguida, Dom
Sergio realizou a entrega dos três instrumentos
que o pároco recebe para desempenhar bem
a sua missão: Estola e casula, símbolo do
poder sacerdotal; a chave do sacrário, onde é
guardada a eucaristia que é maior riqueza da
igreja; e o Evangelho, a Palavra de Deus. Após
esse momento, Dom Sergio declarou o novo
padre empossado e apto para desempenhar
suas funções de pároco.

No dia 7 de janeiro, o padre Enésio Severino
da Silva, da congregação Sociedade Joseleitos
de Cristo (SJC) tomou posse como novo pároco
da Área Missionária Santa Clara (AMSC), Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida. A cerimônia
de posse aconteceu na Igreja Santa Clara,
localizada à Travessa Itubera, nº 29, Conjunto
Américo Medeiros, bairro Cidade Nova, sendo
presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom
José Albuquerque, concelebrada pelo ex-pároco,
o Pe. Jailson Félix e pelos padres Carlos Romero

MISSA DA EPIFANIA DO SENHOR E VISITA DE
DOM JOSÉ À COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA
TEXTO ADAPTADO DO BLOG PASCOM AMSPA
FOTOS COLABORAÇÃO ELINETE CORRÊA E M. BECHMAN

Na manhã de 5 de Janeiro foi
celebrada Missa da Epifânia do Senhor, na
comunidade São João Batista integrante
da Área Missionária São Paulo Apóstolo
(AMSPA), setor Padre Pedro Vignola –
Região Episcopal de Nossa Senhora
Aparecida. A santa missa foi presidida
pelo bispo auxiliar e vigário episcopal,
Dom José Albuquerque, auxiliado pelo
diácono José Frota.
Na homilia, após a proclamação
do Evangelho pelo diácono Frota,
Dom José enfatizou a vida do cristão
e o significado da Natalidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo a partir
dos símbolos natalinos presentes no

Presépio Franciscano: a estrela, os magos
do Oriente e o sentido de realeza de Jesus.
Exortou a todos que vivamos como bons
cristãos e cristãs testemunhas da vida do
Cristo, desejando um bom início de ano a
todos os presentes.
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CNBB

GIRO PASTORAL
CELEBRAÇÃO EM MEMÓRIA À DRA.
ZILDA ARNS E III ENCONTRÃO DA
PASTORAL DO BATISMO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO LESTE ACOLHE SEU O NOVO PÁROCO,
PE. JOSÉ IVANILDO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Administrador Apostólico da Arquidiocese
de Manaus, Dom Sergio Castriani, deu posse,
na noite de 11 de janeiro, ao Pe. José Ivanildo
(SDB), tornando-o o pároco da paróquia São José
Operário-Leste, pertencente ao Setor São José
Leste, da Região Episcopal Nossa Senhora dos
Navegantes. A celebração foi concelebrada pelo
Pe. Jefferson Luis, Inspetor Salesiano na Amazônia
– Inspetoria São Domingos Sávio, além da
presença dos demais padres salesianos, auxiliados
pelo diácono Manoel Messias, contando com a
participação de vários comunitários de todas as
seis comunidades que vieram dar as boas vindas
ao novo padre e também dos comunitários do
Santuário São José, que vieram em caravana se
despedir do seu pároco e reitor.
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A Pastoral da Criança junto com a Pastoral
do Batismo celebraram, juntos na manhã de
12 de janeiro, a Solenidade do Batismo do
Senhor, onde na ocasião também foi realizado
o III Encontrão Arquidiocesano do Batismo,
com a presença do Administrador Apostólico,
Dom Sergio Castriani, e de agentes da Pastoral
do Batismo e também a Memória dos 10 anos
de falecimento da Dra. Zilda Arns, fundadora
da Pastoral da Criança e Pastoral da Pessoa
Idosa.
A celebração foi presidida por Dom José
Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese
de Manaus, auxiliado pelo diácono Edson
Ferreira, contando com a presença da
liderança da Pastoral da Criança e dos
agentes da Pastoral do Batismo de todos
os setores da Arquidiocese de Manaus, que
lotaram a igreja da Matriz.
A celebração foi repleta de momentos de
agradecimentos e homenagens, mas sem
dúvida um dos momentos mais emocionantes,
foi a mensagem que Dom Sergio deixou para a
pastoral do batismo. “Essa é a terceira vez que
nos encontramos para celebrar juntos a festa do
batismo do Senhor. O batismo é o sacramento
que nos introduz no povo de Deus, pois ser
batizado é entrar no mistério divino, como filhos
do pai e templos do Espírito Santo. Renascido
pela graça, o batizado é chamado a viver uma
vida santa, deixando para trás, todos os vícios e
pecados. A celebração do batismo, deixou de ser
uma coisa individual e os batizados passaram a
ser comunitários. A Pastoral do Batismo não é
um tribunal que julga as pessoas, mas sim um
porto seguro que ajuda as famílias a se tornarem
igreja a partir da realidade que vive”, disse um
trecho da mensagem de Dom Sergio, lida por Pe.
Hudson Ribeiro.

CNBB motiva educadores a
compreenderem proposta do Pacto pela
Educação, do Papa Francisco
FONTE SITE DA CNBB

Para marcar os cinco anos da encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco lançou uma iniciativa mundial a ser realizada no Vaticano em 14 de maio de
2020. Desta vez dirigida aos profissionais da área
da educação. A proposta é realizar um encontro
para reconstruir o pacto educativo global.
Como explica o próprio Pontífice na mensagem
divulgada para lançar o evento, trata-se de um “encontro para reavivar o compromisso em prol e com as
gerações jovens, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente,
diálogo construtivo e mútua compreensão”.
No Brasil, acolhendo a proposta de Francisco, a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por
meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e
Educação, unida à Associação Nacional de Educação
Católica (ANEC) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) trabalham em várias iniciativas para motivar
os educadores dos ambientes da família, da escola e
da sociedade a compreender a proposta do Pacto pela
Educação. Ao todo, acontecerão dois eventos nacionais
de lançamento do projeto“A Igreja no Brasil, com o Papa
Francisco, no Pacto Educativo Global”para dar visibilidade à proposta do Pacto. O primeiro aconteceu no dia 31
de janeiro, às 15h, na sede da Conferência, em Brasília
(DF). Um segundo lançamento acontecerá no dia 16 de
abril, na Universidade Católica de Brasília, no Fórum da
ANEC. “A preocupação do Papa Francisco pelo que chama
Pacto pela Educação revela sua vocação de educador e explicita, uma vez mais, sua capacidade de agregar pessoas
em torno de projetos tão fundamentais para a defesa da
dignidade humana e para o desenvolvimento dos povos”,
afirmou o presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para Cultura e Educação, Dom João Justino.
Para que comunidades, escolas, universidades e
dioceses possam percorrer um caminho de reflexão e
aprofundamento sobre o Pacto, as instituições organizadoras propuseram um subsídio com orientações específicas, que será divulgado em breve. O texto contextualiza o
que é o Pacto Global Educativo; apresenta a imagem da
“aldeia educativa” que envolve família, escola e sociedade e pontua os elementos que fazem parte do processo
educativo à luz do Pontificado do Papa Francisco.
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Campanha da Fraternidade 2020

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”
(Lc 10,33-34)

“Fraternidade e vida:

dom e compromisso”
12 a 14/2 - FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
“Fraternidade e Vida: dom e compromisso”
Horário: 19h às 21h30
Local: Auditório do Colégio Dom Bosco
– Avenida Epaminondas, 57 – Centro
26/2 - ABERTURA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
“Fraternidade e Vida: dom e compromisso”
Horário: 9h
Local: Praça em frente à Igreja dos Remédios,
rua Miranda Leão - Centro

5 DE ABRIL
Coleta Nacional da Solidariedade
Domingo de Ramos

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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