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Dom e compromisso
(Lc 10,33-34)

PROFECIA

A VIDA É DOM PRECIOSO
DE VALOR IMENSURÁVEL

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

CUIDADO COM A VIDA DA
CASA COMUM E DOS POVOS

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

QUERIDA AMAZÔNIA: UM
TEXTO QUE NOS LEVA A SONHAR
Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

ATIVIDADES PASTORAIS

MA RÇO 2 0 2 0

7e8

CURSO IGREJA COMUNICAÇÃO: DOCUMENTOS
DO MAGISTÉRIO ECLESIAL

Instrutora: Ir. Joana Puntel, FSP
Objetivo: Orientar os participantes sobre o caminho da Igreja na Dinâmica
da Comunicação, a partir do estudo sobre os documentos da igreja, abrindose para o diálogo com a sociedade
Horário: 8h às 17h
Local: Paróquia São Jorge, Rua Emília Ruas, 311 – São Jorge
Informações: (92) 98457-3333 / 99136-7297

7 e 14

SEMINÁRIO PARA MINISTROS
EXTRAÓRDINÁRIO DA EUCARISTIA E DA
PALAVRA

Assessoria: Pe. Humberto Vasconcelos – Comissão de Liturgia do Regional
Norte 1 e reitor do Seminário Propedêutico
Horário: 9h às 12h
Local: Auditório Paulinas Livraria – Av. Sete de Setembro, 665 Centro
Informações: (92) 3633-4251 / (92) 99972-2142

14

19
22

Campanha da Fraternidade

FESTEJOS DE SÃO JOSÉ

Tema: São José protegei nossas famílias
Horário: a partir de 17h (Procissão e Missa)
Local: Santuário São José Operário, Rua Visconde de Porto Alegre, 806 – Centro
Informações: (92) 98859-4464

ENCONTRO DE COORDENADORES DA PASTORAL
DO DÍZIMO

Horário: 8h às 12h • Local: Auditório do Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora – Rua Silva Ramos, 833 – Centro
Informações: (92) 99443-6698 / 99205-0605

Fraternidade e vida:

Celebre com Paulinas a

SHOW AMAZÔNIA CANTA A ESPERANÇA

Com o Padre Reginaldo Manzotti, Missa, Apresentações Musicais
e Sorteio da Rifa Ação entre amigos
Horário: A partir das 15h
Local: Centro de Convenções Sambódromo, Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro
Informações: (92) 99494-9868

dom e compromisso

2020

Dulce dos pobres
Novena e biografia

R$ 6,80

Santa Dulce
dos Pobres

O anjo bom do Brasil
(Livro-pôster)

R$ 5,50

Cód. 516813

Cód. 147206

R$ 10,00

103

Cinco minutos com
Deus e Irmã Dulce

9
Cód. 51

Cód. 518476

O tema da Campanha da Fraternidade da CNBB de 2020 remete à Irmã Dulce, a nossa Santa Dulce dos Pobres.
Venha para a Paulinas e saiba mais sobre aquela que traduziu como ninguém a missão de cuidar das pessoas e do mundo.
Santa Dulce
dos Pobres

O anjo bom do Brasil

R$ 32,50

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

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Transformar
“Servir e dar a vida em resgate por muitos” (Mc 10,45)

E

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO DE MANAUS

stamos a caminho de Jerusalém! Estamos no caminho da
quaresma. Jerusalém lugar de nossas fontes: a morte e ressurreição de Jesus. Quaresma: purificação, transformação
pela morte e ressurreição! Tempo de abertura para nos darmos conta que fomos resgatados, salvos, libertos.
O Crucificado, servo das dores! O Ressuscitado, vida nova! Morte
que liberta e concede a dignidade da participação de um novo céu
e uma nova terra! Deus servo, Jesus Cristo, que concede a toda
pessoa batizada o dom de ser serviço para os irmãos e irmãs.
Quaresma: caminhar com o mistério da dor e da morte,
da cruz, do Crucificado. Nesse caminhar, despertar para a
graça da vida plena, a ressurreição. Ressurreição transformação no mistério da dor, da morte: da Cruz.
Nos são oferecidos, nesse tempo, exercícios que nos abrem
para o mistério da morte e da vida em Jesus Cristo: jejum, oração, esmola. A oração: aproximação, escuta-fala, intimidade,
exposição. Súplica de afeto e amor, de busca: “Meu Deus, meu
Deus, porque me abandonastes” (Mt 27,46). Quanta intimidade! A busca filial pelo coração pelo Pai; intimidade de amor.
Oração: busca, participação, luz na dor-cruz!
Jejum é o exercício do esvaziamento, da abertura, da libertação. Jejum, abrir espaço, receptividade do mistério da transformação. Pendido na cruz, vazio de si, Jesus é abandono suave-sofrido
ao Pai: “em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,45). No esvaziamento de nós mesmos nasce a possibilidade de fecundação,
vida nova, pela suavidade da gratuidade da cruz-ressureição. Jejum: liberdade, reintegração, gratuidade na dor-cruz!
A esmola é partilha de vida, cuidado amoroso, liberdade
de entrega, serviço! Deixar atingir-se pela amorosidade de
Deus. A esmola envia para o próximo. Encontro com aqueles
que o Estado e a sociedade não querem (Madre Teresa de
Calcutá). Esmola exercício para o crescimento e fidelidade da
nossa filiação divina: sermos bons e generosos como Deus o é.
A conversão, a mudança de vida que a quaresma possibilita, é um itinerário de libertação pessoal, comunitário e social.
A Campanha da Fraternidade/2020 nos convida a refletir, meditar e rezar a Vida como dom e compromisso. Despertar para
vida como dom e despertar para o compromisso com a vida.
Aumenta a sensação de termos perdido o sentido da vida
humana. Para muitos ela não tem valor: agressões, palavrões,
destruições, mortes. Destruição de pessoas por motivos banais.

Banalizamos a vida própria e a dos outros. Há uma espécie de vazio, de perda do horizonte. Desapareceu o porvir, o sonho da transcendência. Tem-se a impressão de que o valor da vida está em ter,
usufruir, dominar. Então, qual a razão de existir? Por que viver?
Nós que recebemos a graça do seguimento de Jesus damos a razão do nosso existir. A vida é extraordinariamente
bela quando iluminada pela fé. As dores, os sofreres, as cruzes também têm sentido. Não desprezamos nada que se nos
apresenta na nossa cotidianidade pois a vida é antecipação
da vida divina. Somos transfigurados quando vivemos Jesus.
Viu, sentiu compaixão, e cuidou dele, nos afirma Lucas na
parábola do Samaritano (10,33-34). Vê e é tomado pela compaixão, torna-se compadecido, porque a vida para o samaritano é
preciosa. Os outros passaram pelo outro lado; o samaritano chegou limpou as feriadas e cuidou dele. Desceu de sua montaria
porque viu, viu porque a vida humana para ele era preciosa. Foi
tomado pela compaixão, pois despertado que era para o dom
da vida. A vida que exalava morte, ele apenas viu vida quase se
esvaindo. O assaltado não era do seu povo, da sua religião, da sua
crença, da sua família. Era pessoa! O suficiente para ser cuidada.
Despertar, abrir olhos para a grandeza e dignidade do
que somos! A Campanha da Fraternidade nos recorda a grandeza a beleza da vida. Somos únicos, irrepetíveis, preciosos
na nossa unicidade. Somos filhos e filhas de Deus! Somos
filhos no Filho-Jesus. Em Jesus recebemos uma dignidade
extraordinária. A nossa vida é um dom! Por ser dom temos
um compromisso com a vida humana: levar à plenitude a
nossa vida, maturá-la, plenificá-la. Nada mais admirável
que assumirmos o dom da nossa vida e levá-la à plenitude.
Somos convidados nesta quaresma à conversão, à transformação. Transformar, ir para além da forma, para além
do que aparece, da aparência. A vida humana é um longo
processo de crescimento, de maturação, de plenificação. Para
nós cristãos que temos a Jesus como o caminho, verdade e
vida, o nosso existir tem sentido de consumação! Consumação leva à plenitude a nossa vida!
Estamos a caminho de Jerusalém! Acompanhamos a Jesus que vai ao encontro da morte e nos oferecerá a plenitude
da vida. Todos os nossos passos serão a tentativa de seguir
Jesus para participar da plenitude da vida.
Deus abençoe a todos e rezemos uns pelos outros.

Despertar, abrir
olhos para a
grandeza e
dignidade do
que somos! A
Campanha da
Fraternidade nos
recorda a grandeza
a beleza da vida.
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EDITORIAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Graça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”.

M

ês de março está aí e com ele um chamado todo
especial para nossas comunidades eclesiais vivenciarem com muita fé e compromisso a Campanha
da Fraternidade 2020. Por meio do tema e do
lema da CF 2020 – Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso
/ "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34), a Igreja convida para contemplar a realidade e perceber, à luz da
Palavra de Deus, o quanto a vida tem sido banalizada. Não dá
pra ignorar o feminicídio como manchete diária na realidade
brasileira. Nossos jovens desalentados pela falta de oportunidades sendo recrutados pelo tráfico de drogas. Cidades
sitiadas pelas guerras entre facções do tráfico tendo o Estado
como expectador e incapaz de se fazer presente em territórios
ocupados. Filhos dessa Pátria-Mãe gentil sendo humilhados
em filas intermináveis do INSS ou em corredores dos hospitais
públicos à procura de leitos esperando a morte chegar. Não se
pode ignorar a “vida severina” de milhões de desempregados
retirantes nas periferias desassistidas dos grandes centros
urbanos. Nossa Amazônia gritando de dor pelas queimadas
criminosas, pela cobiça cega e cínica daqueles que em nome
dos povos indígenas se dizem donos dessa terra. Diante da
mancha negra em nossos mares, a vida pede socorro. A fé em
Jesus Cristo implica em ação. Que esta CF-2020 ajude cada
cristão e pessoa de boa fé, a tomar consciência da realidade
de agressão à vida e como cidadão fazer ecoar seu manifesto
para que tenhamos uma sociedade que valorize mais o ser
humano e o meio no qual vive. Não se pode mais passar
adiante e ignorar o que está acontecendo. É preciso fazer algo
pelo ser humano e pelo planeta que habitamos.
Não esqueça 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 ótima vivência da CF-2020 e muitas bênçãos pra você,
sua família e comunidade. Uma ótima leitura para todos.
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A VIDA É DOM PRECIOSO
DE
VALOR
IMENSURÁVEL
Não é produto a ser comercializado no mercado

V

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

ocê concorda que a vida em todas as suas dimensões (pessoal, comunitária, social e ecológica etc.)
é um dom precioso que tem valor imensurável e
inviolável? Certo. Muitos sabem disso, mas vivem
como se a vida em toda a sua plenitude e dignidade fosse objeto a ser comercializado no mercado
como produto ou serviço. A vida em sua totalidade tem valor, mas não tem preço econômico.
A economia faz parte da vida, e é muito importante nas relações comerciais ou de negócios, tendo
em vista o desenvolvimento social, mas não pode
ser o centro que determina as relações humanas. O
dinheiro é muito importante e sem ele não se vive,
porém não pode ser idolatrado como a única fonte
da existência que torna o Ser realizado.
Esta mentalidade economicista, muitas
vezes predatória, que predomina na sociedade
moderna tem provocado grave consequências
na vida das pessoas e do meio ambiente. A vida
está discriminada pelo abismo da desigualdade
social, através da separação das classes sociais a
partir do critério poder econômico. Nesta visão,
as pessoas são importantes e tem valor mediante a comprovação da conta bancária.
Os pobres cada vez mais pobres, são os que
mais sofrem por falta de oportunidades na vida
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para sua realização. Lamentavelmente, a força
da mentalidade lucrativa consumista das coisas
e das pessoas, também já impregnou em suas
práticas de luta pela sobrevivência cotidiana.
A mentalidade de exploração sem limites
do meio ambiente, tem provocado grave crise
ecológica global: destruição das florestas, contaminação da água e extinção de espécies, além
de deslocamento de culturas indígenas do seu
habitat para realidade urbana.
Deste modo, percebe-se que a vida está
ameaçada em todos os sentidos, mas ainda é
possível uma guinada de mentalidade onde predomine a gratidão, amor, cuidado e admiração
pela vida, seja a vida humana ou vida presente no
meio ambiente, visto que são indivisíveis entre si.
Por isso, a Igreja do Brasil, através da CNBB –
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou
a Campanha da Fraternidade de 2020, cujo tema
é “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”. Esta
Campanha tem objetivo de conscientizar as pessoas para o valor da vida que precisa ser amada,
valorizada e admirada de forma harmoniosa, em
sintonia com a casa comum. É preciso fé em Deus
para renovar nosso compromisso de amor com a
Vida pensada por Ele.

SITE DA RÁDIO VATICANO

Uma Exortação em forma de sonhos:
assim é "Querida Amazônia", o documento
pós-sinodal do Papa Francisco referente ao
Sínodo Amazônico de outubro passado.
A publicação do texto foi acompanhada por
uma série de cinco vídeos: um introdutório e os
demais dedicados a cada capítulo da Exortação.
Sonho social
O sonho social do Pontífice é uma Igreja
ao lado dos oprimidos.
Francisco recorda que já Bento XVI havia
denunciado “a devastação ambiental da Amazônia”. Os povos originários, afirma, sofrem
uma “sujeição” seja por parte dos poderes
locais, seja por parte dos poderes externos.
Para o Papa, as operações econômicas que alimentam devastação, assassinato e corrupção
merecem o nome de “injustiça e crime”. E com
João Paulo II, reitera que a globalização não
deve se tornar um novo colonialismo.
Sonho cultural
Ao sonho cultural é dedicado o segundo
capítulo da "Querida Amazônia". O Pontífice
esclarece que “promover a Amazônia” não significa “colonizá-la culturalmente”. Para Francisco,
é urgente “cuidar das raízes” (33-35). Citando
Laudato si’ e Christus vivit, destaca que a “visão
consumista do ser humano” tende a “a homogeneizar as culturas” e isso afeta sobretudo os
jovens. A eles, o Papa pede que assumam as
raízes, que recuperem “a memória danificada”.
Sonho ecológico
"Sonho com uma Amazônia que guarde
zelosamente a sedutora beleza natural que a
adorna, a vida transbordante que enche os
seus rios e as suas florestas."
Sonho eclesial
Inovação e criatividade: é o sonho eclesial do Papa. O último capítulo do documento pontifício é dedicado aos desafios que
a Igreja é chamada a enfrentar na região.
"Sonho com comunidades cristãs capazes de
se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos novos com
traços amazônicos."

LITURGIA

LITURGIA E VIDA

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

celebração litúrgica é ação da comunidade de fé dirigida ao
Pai, por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. É
a ação memorial (lembrança + atualização) da Páscoa de
Cristo na páscoa do povo. Consequentemente, a celebração
encerra as dores, alegrias, tristezas da vida da comunidade,
da vida do mundo. Neste sentido, não pode haver separação, nem distinção entre a Liturgia e a Vida; entre aquilo que
vivemos e aquilo que celebramos. Quando celebramos, nos
comprometemos com Deus e com os irmãos a viver o nosso
batismo na construção do Reino de Deus, que se concretiza
num mundo justo e fraterno, com vida para todos.
Sempre mais em nossas celebrações vão acontecendo acolhidas fraternas, carinhosas e marcadas pela alegria. Pessoas
na entrada da igreja ou capela acolhem bem os irmãos e os
saúdam com simpatia e prazer, dando uma atenção especial às
crianças, aos idosos e às pessoas com deficiência. É Deus mesmo
que nos reúne e acolhe em seu amor pelos gestos, pelo olhar,
pela saudação e pela acolhida dos ministros e da equipe de acolhida. Através deles Deus quer manifestar a sua ternura, o seu
carinho e a sua alegria de Pai que acolhe seus filhos e suas filhas.
Nós somos o povo de Deus, corpo de Cristo e templo do
Espírito Santo. Em cada rosto e olhar é Cristo que nos acolhe. Em cada abraço e aperto de mão somos recebidos pelo
Senhor. As pessoas, pouco a pouco, vão chegando para a
celebração e a presença e a ação do Espírito vão juntando os
corações e criando laços que nos entrelaçam com Ele, com
os irmãos e com o Pai. Por isso, em cada celebração dizemos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
O Cristo ressuscitado nos acolhe e nos comunica a sua
força pascal através da acolhida dos irmãos. Nós comuni-

camos a vida do Ressuscitado às pessoas no gesto de acolhimento. Os ritos iniciais têm como objetivo a acolhida
humana, simples e fraterna. A acolhida é o começo da celebração e deve ajudar a criar o clima de oração. Deve motivar
a abertura do coração para o encontro com Deus. A acolhida
reúne as pessoas no carinho de Deus e cria na força do Espírito Santo a assembleia litúrgica.
A acolhida bem feita e a celebração participada nos
ajudam a vivenciar o que está escrito na carta aos Efésios:
Vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele
que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda
sorte de articulações e, assim, realiza o seu crescimento,
construindo-se no amor, graças à atuação devida a cada
membro (Ef 4,15-16).
A Campanha da Fraternidade deste ano nos leva a uma
profunda reflexão e valorização da vida, motivada pelo
tema: FRATERNIDADE e VIDA: DOM e COMPROMISSO, e 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. Jesus é o verdadeiro bom Samaritano que se
aproxima dos homens e das mulheres que sofrem e, por
compaixão, lhes restitui a dignidade perdida. A entrega de
Jesus na cruz é apenas o culminar desse estilo que marcou
toda a sua vida. Também somos convidados a fazer o mesmo que Jesus, o Mestre fez.
Cuidemos uns dos outros, cuidemos da Casa comum
porque Deus sempre cuida de todos nós.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – MARÇO/2020
Domingo
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1Sm 16,1b.6-7.10-13a
Sl 22 (23),1-3a.3b-4.5.6 (R/. 1)
Ef 5,8-14 • Jo 9,1-41

5º QUARESMA
Ez 37,12-14
Sl 129 (130),1-2.3-4ab.5-6.7-8
(R/.7) • Rm 8,8-11 • Jo 11,1-45

15
22
29

Terça

2

Lv 19,1-2.11-18
Sl 18B (19B), 8-10.15 (R/.Jo 6,63c)
Mt 25,31-46

9

S. Francisca Romana
Dn 9,4b-10
Sl 78 (78), 8. 9. 11. 13 (R/. 102,10a)
Lc 6,36-38
2Rs 5,1-15a
Sl 41 (42), 2. 3; Sl 42 (43), 3. 4
(R/. 41,3)
Lc 4,24-30
S. Turíbio de Mogrovejo
Is 65,17-21
Sl 29 (30), 2.4. 5-6. 11.12a.13b
(R/.2a)
Jo 4,43-54

16
23
30

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sl 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/. 4a)
Jo 8,1-11

Quarta

Is 55,10-11
Sl 33 (34), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
(R/. 18b)
Mt 6,7-15
Is 1,10.16-20
Sl 49 (50), 8-9. 16bc-17. 21.23
(R/. 23b)
Mt 23,1-12

3

10
17

S. Patrício
Dn 3,25.34-43
Sl 24 (25), 4bc-5ab. 6-7. 8-9 (R/.
6a) • Mt 18,21-35
Ez 47,1-9.12
Sl 45 (46), 2-3. 5-6. 8-9 (R/. 8)
Jo 5,1-16
Nm 21,4-9
Sl 101 (102), 2-3. 16-18. 19-21
(R/. 2)
Jo 8,21-30

24

Quinta

S. Casimiro
Jn 3,1-10
Sl 50 (51), 3-4, 12-13. 18-19 (R/.
19b) • Lc 11,29-32

4

11

Jr 18,18-20
Sl 30 (31),5-6.14.15-16 (R/. 17b)
Mt 20,17-28

18

S. Cirilo de Jerusalém
Dt 4,1.5-9
Sl 147 (148), 12-13. 15-16. 19-20
(R/. 12a) • Mt 5,17-19

25

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7,10-14; 8,10
Sl 39(40),7-8a.8b-9.10,11 (R/.
8a.9a) • Hb 10,4-10 • Lc 1,26-38

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Sl 137(138), 1-2a. 2bc-3. 7c-8
(R/. 3a)
Mt 7,7-12
Jr 17,5-1
Sl 1,1-2.3.4.6 (R/. Sl 39,5a)
Lc 16,19-31

Sexta

5
12
19

S. JOSÉ
2Sm 7,4-5a.12-14a.16
Sl 88(89),2-3.4-5.27 e 29 (R/. 37)
Rm 4,13.16-18.22 • Mt 1,16.18-21.24a
Ex 32,7-14
Sl 105 (106), 19-20. 21-22. 23
(R/. 4a)
Jo 5,31-47

26

Sábado

6

Ez 18,21-28
Sl 129 (130), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R/. 3)
Mt 5,20-26

13

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Sl 104 (105), 16-17.18-19.20-21
(R/. 5a)
Mt 21,33-43.45-46

20

Os 14,2-10
Sl 80 (81), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab.
14.17 (R/. Cf. 11.9a)
Mc 12,28b-34
Sb 2,1a.12-22
Sl 33 (34), 17-18. 19-20. 2l.23
(R/. 19a)
Jo 7,1-2.10.25-30

27

7

Ss. Perpétua e Felicidade
Dt 26,16-19
Sl 118 (119), 1-2. 4-5. 7-8 (R/. 1b)
Mt 5,43-48

14

Mq 7,14-15.18-20
Sl 102 (103), 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
(R/. 8a)
Lc 15,1-3.11-32
Os 6,1-6
Sl 50 (51), 3-4. 18-19. 20-21ab
(R/. Cf.Os 6,6)
Lc 18,9-14
Jr 11,18-20
Sl 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R/. 2a)
Jo 7,40-53

21
28

31
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família

Valorização da vida dentro da Família

A

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

campanha da fraternidade todos os anos nos
traz na quaresma um tema para ser abordado e
refletido em nossas paróquias, áreas missionárias,
em todas as comunidades e principalmente em
nossas casas que é o local onde a família se encontra com
os seus afazeres, suas dificuldades e alegrias. Nós, como
agentes de pastoral, precisamos ter essa sensibilidade de
querer ir ao encontro das famílias, para levar uma palavra
de conforto, nós que estamos em nossas comunidades
mais próximos das famílias sabemos que a palavra de
Deus no Evangelho, sendo bem esplanada por pessoas
bem preparadas, torna-se palavra de transformação.
Em um ano, no mês de janeiro houve um índice de homicídios elevado, eu replicarei alguns dados retirados de
um jornal local, onde me dói o coração em saber que 117
famílias ficaram incompletas por causa da violência. "A
marca foi alcançada nos primeiros dias do ano de 2020. O
mês terminou com 117 casos, com uma média de 3,7 mortes por dia, de acordo com levantamento pelo G1". Essa
situação vem mostrar que, para alguns grupos, que a vida
não está sendo valorizada e a sociedade precisa reagir, e
implementar políticas públicas na valorização da família e
na segurança para uma sociedade mais justa e igualitária.
A CF nos traz o tema “Fraternidade e vida: Dom e
Compromisso” e o lema "Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele". Da mesma forma que o samaritano cuidou do homem quase morto à beira do caminho, nós que estamos
em nossas comunidades também precisamos cuidar das
famílias, porque é nas famílias que poderemos iniciar toda
e qualquer dinamização para a superação da violência e
valorização da vida, porque sem a vida a família não existiria, pois a família, por natureza, através do matrimônio

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

recebe o dom de gerar vida e o compromisso de cuidar
desta vida que é dom de Deus.
E os objetivos específicos da campanha da fraternidade nos apresenta a necessidade em promover e defender
a vida, desde a sua concepção até o seu fim natural, rumo à
plenitude. Agora irei citar alguns pontos que estão no texto-base desta CF que será uma das linhas de ação da Pastoral
Familiar Arquidiocesana, no setor pré-matrimônio, em sua
preparação remota e no setor pós-matrimônio no acompanhamento aos casais recém-casados.
- Despertar as famílias para a beleza do amor que gera
continuamente vida nova;
- Preparar os cristãos e a comunidades para anunciar,
com o testemunho e as ações, a vida plena do Reino de Deus;
- Criar espaços nas comunidades para que, pelo Batismo, Crisma e Eucaristia, onde todos percebam, fraternidade, e a vida como Dom e Compromisso;
- Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida,
motivando-lhes o engajamento em ação de cuidado mútuo, especialmente outros jovens em situação de sofrimento e desesperança;
- Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida".
Por fim, quero agradecer e parabenizar as paróquias,
áreas missionárias, movimentos e serviços de nossa igreja
que, de alguma forma, realizam alguma movimentação
com as famílias e a juventude nessa temática do acompanhamento e a superação da violência em nossas famílias,
no meio de uma sociedade que permeia o individualismo,
por meio da tecnologia e mídias sociais.
Agradeço a Deus e peço que juntos possamos orar
pelas famílias.

A CF, nos traz o
tema “Fraternidade
e vida: Dom e
Compromisso” e o
lema "Viu, sentiu
compaixão e
cuidou dele".

FUNDAÇÃO RIO MAR

Campanha ‘Ação entre Amigos’ alcança meta e
Rádio Rio Mar adquire novo carro de transmissão

N

a tarde do dia 30 de janeiro aconteceu a entrega do novo carro de transmissão da
Rio Mar FM 103,5. A aquisição foi graças à generosidade dos contribuintes da Fundação Rio Mar, por meio do Boleto Extra de dezembro.
O Carro de transmissão, um Renalt modelo
Duster, será utilizado para atender às demandas tanto da Fundação quanto da Rádio. O
superintendente da rádio Rio Mar, Padre
Charles Cunha, esteve na concessionária
para receber o novo veículo.
“Estamos muito felizes, é um sonho realizado graças aos amigos da
Fundação Rio Mar. O novo carro vai auxiliar nas transmissões de procissões,
nas blitz comerciais e em muitas outras
atividades. Nossa gratidão a cada um que
colaborou com o boleto extra”, disse.

REPORTAGEM

REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA CF 2020 SÃO PROMOVIDAS EM

encontro de formação
A
TEXTO E FOTOS Ana Paula e Érico Pena

proximadamente 400 pessoas, entre religiosos e leigos
de todas as pastorais, movimentos, grupos e demais
forças vivas que fazem parte da Arquidiocese de Manaus,
estiveram presentes no Encontro de Formação da
Campanha da Fraternidade (CF) 2020, que esse ano traz como
tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e como lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). O evento
aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro, no auditório do
Colégio Dom Bosco, localizado na Av. Epaminondas – Centro. A
temática foi trabalhada a partir da metodologia VER, JULGAR e
AGIR, com a assessoria da Irmã Eurides Alves, da Rede Um Grito
Pela Vida; Pe. Ricardo Castro, diretor do Instituto de Teologia,
Pastoral e Ensino Superior da Amazônia (Itepes); e dos bispos
auxiliares Dom Tadeu Canavarros e Dom José Albuquerque, e do
arcebispo Dom Leonardo Steiner.
Após a acolhida e a animação, deu-se início a abertura com o
agradecimento a todos os presentes e o momento de oração que
consistiu na dinâmica inicial, leitura da Palavra, oração do Pai
Nosso seguido da Oração da Campanha da Fraternidade. Na
sequência, Pe. Geraldo Bendaham, coordenador de pastoral da
Arquidiocese de Manaus, realizou a abertura oficial do seminário
da Campanha da Fraternidade.
“Nós sabemos que a Campanha da Fraternidade tem mais de 50
anos de história, e elas podem até não resolver todos os problemas,
mas elas levantam o debate e, esse ano, nós levantamos a bandeira
da esperança, do amor, da justiça e da contemplação para a vida com
o tema Dom e Compromisso; como igreja do Brasil deseja renovar o
dom da vida nos âmbitos do Ver, Julgar e Agir. Também não
podemos esquecer da reflexão da Exortação Pós-Sinodal Querida
Amazônia, que foi publicada como documento final do Papa Francisco, onde ele divide o sonho em quatro partes: social, cultural, eclesial
e ecológico, que é dirigida a todo o povo de Deus para que a gente
possa aprofundar no tema e servir melhor”, disse Pe. Geraldo ao
declarar aberto o encontro.
Irmã Eurides Alves, da Rede Um Grito Pela Vida, no primeiro
dia (12/2), tratou da temática no âmbito do “Ver”, onde fez um
breve retrospecto da caminhada da CF e da sua importância
desde o início até contextualizar com o momento atual.
“O Ver da Campanha traz um convite muito especial para
trabalharmos nossos olhares, inspirados na parábola do Bom Samari-
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tano, que é esse olhar integral, onde a gente enxerga o outro como
irmão, como próximo, sente a sua dor e se dispõe a cuidar dele,
sobretudo quando está com a vida ferida e, o texto-base nos apresenta as diversas feridas da vida, como a exploração sexual, o trabalho
infantil, o desemprego e os diversos rostos de pobreza como os
migrantes, mulheres traficadas, portadores de HIV. E traz esse olhar
muito cuidadoso com toda essa vida ferida e na Amazônia a gente
trabalha muito a questão dos povos indígenas, da mulher, da criança
e adolescente que são os rostos mais próximos de nós”, comentou
Irmã Eurides
O Pe. Ricardo Castro, diretor do Instituto de Teologia, Pastoral
e Ensino Superior da Amazônia (Itepes), no segundo dia de

formação tratou do Julgar, no qual destacou sete pontos da
compaixão de Jesus, propondo aos presentes uma dinâmica para
refletir e identificar sentimentos. Também deu destaque para a
Empatia, que consiste na capacidade de compreender crenças,
experiências e ideias do outro, parafraseando o filósofo Roman
Krznaric que afirma “a empatia é o caminho que vai nos levar a
uma sociedade mais justa, equilibrada e feliz”.
Segundo Pe. Ricardo, a compreensão é a palavra chave de
nosso tempo e que durante a quaresma, a campanha da fraternidade quer ser um instrumento de radicalização do clamor por
conversão sincera e profunda, conversão que abrange, entre
outros aspectos, abandonar uma mentalidade indiferente à vida.
Também ressaltou que é preciso enxergar nossas incoerências,
preconceitos, fobias, dentre outros, evitando a incoerência em
nossas práticas rituais.
“As veredas do bom samaritano sejam motivos para tirar da
letargia nossa juventude atual, marcada, em sua maioria, pelo
medo, pela indiferença e pela covardia. Levem-nos a sempre ver
que a dor do outro é mais importante que a nossa dor. A dor do
próximo não é qualquer dor. Nossas dores se curam quando
levamos nos ombros a dor do outro, pois da nossa dor o Senhor
cuidará”, destacou Pe. Ricardo.
No terceiro dia houve a tão aguardada presença dos bispos da
nossa Arquidiocese, o arcebispo Dom Leonardo Steiner, acompanhado de Dom José Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, bispos
auxiliares, que compuseram a mesa de debates ao lado de representantes de algumas instituições. Na ocasião foi abordado o Agir. Entre
os movimentos, pastorais, ONG´s e serviços presentes, podemos citar:
Fazenda Esperança, Pequeno Nazareno, Um Grito Pela Vida, Cáritas
de Manaus, Pastoral do Migrante, Pastoral do Povo de Rua, Pastoral
da Sobriedade, Pastoral Carcerária e Grupo Kardecista, onde cada um
teve em média cinco minutos para falar das ações práticas que
realizam em diversos setores da sociedade.
Ao final do encontro, Dom Leonardo agradeceu a presença de
todos e ainda convidou para a abertura oficial, na praça em
frente da igreja dos Remédios, no dia 26. “Agradecemos a todos
os organizadores e a presença de todos vocês, que nessa Campa-

nha da Fraternidade possamos ajudar as pessoas a despertarem
para a beleza da vida, porque existem doenças na alma que não
aparecem socialmente, como a corrupção, injustiça, violência e a
desagregação que são doenças que precisam ser curadas, pois
Deus não nos criou para a destruição e sim nos gerou para a
realização”, disse Dom Leonardo.
Formações nas paróquias e áreas missionárias
De acordo com Patrícia Cabral, da equipe de articulação da
CF-2020, fora esse seminário, já foram realizadas 20 formações
em fevereiro e estão previstas mais 15 formações até 10 de
março. Entre os locais que tiveram formação podemos citar:
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Área Missionária Cidade de
Deus, Colégio Santa Doroteia, Área Missionária Santa Maria
Goretti, Área Missionária São Paulo Apostolo, Paróquia São
Bento, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Careiro da
Várzea), Paróquia de Santo Antônio, Paróquia São Pedro Apóstolo (Rio Preto da Eva), Paróquia Divino Espírito Santo, Área Missionária Ponta Negra, Escola de Teologia Pastoral (AMPN), Escola Fé
e Política da Área Missionária Divina Misericórdia e Paróquia
Nossa Sra. das Dores.
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VIDA E FÉ

Uma mulher é mais feliz quando sai de
si e vai ao encontro dos que necessitam
Por Adriana Ribeiro – Pastoral da Comunicação Arquidiocesana
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CONTATO
Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma)
Rua Francisco Orellana, 262, Conjunto Dom Pedro, Manaus, AM.
gamma.amazonia@gmail.com
(92) 9405-5520 / 99419-5973
www.gammaamazonia.blogspot.com
www.facebook.com/GammaAmazonia
www.twitter.com/GammaAmazonia
ATIVIDADES
• Reunião quinzenal na sexta-feira, às 9h, no Espaço Gamma.
• Reunião mensal na última sexta-feira do mês, às 9h, no ambulatório da
Fcecon.
• Bazar do Gamma (nos estandes instalados no Pronto Atendimento ao
Cidadão – PAC e no ambulatório da FCecon).

Foto: Leonardo Mota

A

o se deparar com o câncer de mama em 2000, Oriona Maria Ferreira Ohse nunca
mais foi a mesma mulher. Até então, tocava a vida de mulher casada e mãe de
cinco filhos. O impacto com o câncer poderia ter lhe paralisado a alma, mas, ao
contrário, a fez tomar uma decisão que mudaria completamente a rota normal da
vida. Teve coragem de se olhar no espelho e se questionar... “Vou ficar me lamentando
esperando a morte chegar? Jamais! Eu vou à luta. E preciso mobilizar outras mulheres que
queiram lutar junto comigo. Preciso encontrar um jeito de enfrentar o câncer com alegria,
sem perder a fé e a vontade de viver”.
Foi conhecendo a realidade das pessoas em tratamento oncológico, reunindo informações, vivendo experiências, descobrindo “o caminho das pedras” que em 10 de outubro de
2009 criou o Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma), uma
Organização Não Governamental (ONG) que tem como objetivo principal, ajudar as
mulheres que passam pelo tratamento de câncer. Porém, com o tempo, o grupo foi
percebendo que era necessário estender suas ações a toda e qualquer pessoa que enfrenta
o tratamento oncológico, seja paciente, familiar ou acompanhante. Desde os seus
primeiros passos, a ideia foi somar alegrias, dividir a dor e multiplicar conquistas. Por
experiência própria, Oriona sabia que era necessário encarar a doença de uma forma
diferente, fazer o tratamento buscando mais qualidade de vida e autoestima.
Para que tudo desse certo era necessário estar perto do local onde a população mais carente
buscava tratamento oncológico: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do
Amazonas (FCecon). Inquieta e determinada, Oriona alugou uma pequena sala pertinho da
FCecon e montou o Espaço Gamma, onde passou a se encontrar com outras mulheres que
estavam em tratamento. O câncer lhe arrancou o peito, é verdade, mas fez germinar em sua alma,
uma força avassaladora, que parece não ter fim. Com um intenso trabalho de articulação, Oriona
vai conseguindo colaboradores, buscando apoiadores e tecendo parcerias importantes para dar
continuidade às atividades do grupo. Sua cabeça fervilha de ideias.
A cada ano o Gamma adota uma frase motivadora. “A alma renasce a cada amanhecer”
é a frase de 2020, quando o Grupo completa 11 anos de atuação. Os encontros quinzenais e
mensais são ótimas oportunidades para reabastecer a força e persistir na luta. Nesses
encontros elas combinam as visitas às famílias, palestras e campanhas educativas, ações
em datas comemorativas, capacitações em atividades artesanais para gerar renda entre as
pacientes, a distribuição de próteses artesanais de mama, perucas, chapéus, toucas,
lenços-echarpe e a Almofada da Esperança. Também organizam o Bazar do Gamma, o
funcionamento do Banco de Perucas implantado há 8 anos, com empréstimo de perucas
naturais e de perucas de linhas e/ou barbantes de lã coloridas, além do serviço dos voluntários que trabalham no acolhimento das pessoas que chegam na FCecon.
Mas, de onde será que vem a força e a alegria de Oriona?
“Da fé que tenho em Deus. Sou católica. Amo Nossa Senhora! Um modelo a ser seguido.
Sofreu a dor, mas não se intimidou. Assumiu a missão de ser mulher e mãe e seguiu em
frente. Mas é importante respeitar a religião de todos que me cercam e descobrir a riqueza
que existe em todas as pessoas e em todas as crenças. Somos todos irmãos. Existem tantas
mulheres precisando de ajuda. E somos mais felizes quando saímos de nós mesmos e
vamos ao encontro dos que necessitam”, finaliza Oriona.

CIDADANIA

Fé e Política

CNBB

Uma prioridade para a Arquidiocese de Manaus

A

PATRÍCIA CABRAL PRESIDENTE DO CONSELHO DE LEIGOS E LEIGAS DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Arquidiocese de Manaus desde a sua I Assembleia Pastoral Arquidiocesana (APA),
em 1983, tem assumido o compromisso
com a problemática da sociedade, com os
desafios que vão desde a encarnação na realidade,
a partir da opção preferencial pelos pobres, sendo o
Evangelho no meio do povo, Ser uma Igreja Profética. Partindo destes desafios surge a necessidade
de formações específicas e amplas sobre o contexto
político-sócio-cultural-econômico à luz da Doutrina Social da Igreja, para os agentes de pastorais
que estão direta e indiretamente ligadas a estas
realidades. Com isso surge a proposta da criação de
uma Escola de Fé e Política. Com o passar do tempo e das conjunturas nacionais e locais, a escola se
descentraliza e é criada nos setores com o intuito de
facilitar a presença de mais agentes de pastorais.
Com a X APA, em 2018, um dos desafios
assumidos foi a Política e a Cidadania e em suas
pistas de ação três pontos se destacam:
1. Retomada das escolas de Fé e Política, a
partir de uma equipe arquidiocesana de formadores para suporte às escolas e elaboração de
subsídios a partir da realidade local;
2. Promover espaço de diálogo entre pastorais à luz da Doutrina Social da Igreja;
3. Incluir as questões sociais na programação da Rádio Rio Mar.
Em 2018, por conta do Ano do Laicato, o Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese promoveu
um seminário sobre a participação dos leigos na
política tendo como assessor Daniel Seidel1. Um dos
objetivos foi apresentar como proposta a criação da
Comissão de Justiça e Paz e promover a auditoria sobre a Dívida Externa. Em 2019, o Conselho de Leigos
e Leigas, juntamente com as cinco Escolas de Fé e Ci-

dadania existentes na Arquidiocese de Manaus promoveram o I Seminário Arquidiocesano das Escolas
de Fé e Cidadania, com a assessoria de Luiz Henrique
Ferfoglia2, e do Padre Paulo Adolfo3.
Como compromisso desse seminário foi constituída a Comissão Fé e Política, em parceria do Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder Câmara”
(CEFEP) que proporcionou duas bolsas de estudo
para o Curso Nacional de Fé e Política, em Brasília,
realizado entre os dias 19 e 31 de janeiro de 2020,
no Centro Cultural Missionário (CCM), do qual participaram as senhoras Maria Conceição da Silva e
Patrícia Gil Cabral. O objetivo da participação foi a
criação da Comissão de Justiça, Paz e da Pastoral de
Fé e Política na Arquidiocese de Manaus, a partir da
comissão existente, e a criação de três Escolas de Fé
e Política, uma em cada região episcopal. O CEFEP
também disponibilizou todo o material para ser
encaminhado às escolas existentes.
Esse ano, está agendado para o período de 14
a 16 de agosto de 2020, em Manaus, o II Seminário Arquidiocesano das Escolas de Fé e Cidadania.
A comissão já está na preparação deste seminário
que contará com a participação dos 11 alunos da
8ª turma do CEFEP da Região Norte. A comissão encontra-se mensalmente na Paróquia São Sebastião
tendo como membros padres, religiosos e cristãos
leigos e leigas. O próximo encontro da comissão
está agendado para o dia 21 de fevereiro, às 19h.
Daniel Seidel1, membro da Comissão Fé e Política do Conselho
Nacional do Laicato do Brasil – CNLB e assessor do Centro Nacional
de Formação de Fé e Política “Dom Helder Câmara”.
Luiz Henrique Ferfoglia2 membro da Comissão Fé e Política do
Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB
Padre Paulo Adolfo3, diretor do Centro Nacional de Formação de Fé
e Política “Dom Helder Câmara – CEFEP

Dom João Justino afirma que
“Querida Amazônia” é para se
ler com o coração aberto aos
ensinamentos do Papa
FONTE SITE DA CNBB

“Querida Amazônia”. É esse o nome
escolhido pelo Papa Francisco para
a Exortação Apostólica publicada na
quarta-feira, 12 de fevereiro. Intitulado
“Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral”, o documento tem como pano de fundo o grande apelo à conversão a Jesus Cristo, que
se desdobra como conversão integral,
pastoral, cultural, ecológica e sinodal.
O bispo da Comissão para a Cultura e
a Educação da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino, explica que é comum que os Papas
tomem o relatório final do Sínodo dos
Bispos e escrevam uma exortação, que
reorganiza as contribuições sinodais com
a retomada direta de muitos parágrafos.
Para ele, Francisco inovou. “Ele valorizou, especialmente, o documento final
e augurou: ‘Deus queira que toda a Igreja
se deixe enriquecer e interpelar por este
trabalho, que os pastores, os consagrados, as consagradas e os fiéis-leigos da
Amazônia se empenhem na sua aplicação e que, de alguma forma, possa inspirar todas as pessoas de boa vontade’ (QA
4)”, disse o bispo.
Sem citar passagens do Documento
Final, Dom João Justino disse que o Papa
nos convidou à sua leitura.
Ainda de acordo com Dom João
Justino, na Exortação, Francisco quis
expressar seus sonhos para a Amazônia. Para o bispo, “Querida Amazônia” é
uma Exortação para se ler com o coração
aberto aos ensinos de Papa Francisco e
descobrir que na missão evangelizadora
não podem faltar os sonhos.

CAPA

Fraternidade e Vida:
+ Leonardo Ulrich Steiner - Arcebispo de Manaus

U

ma das grandes questões que se colocam para o ser
humano de todos os tempos é: a vida, o que é? Alguns a
menosprezam, outros a ignoram e milhares zelam pela
vida como verdadeiro dom. A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) nos oferece como meditação para o
tempo da quaresma deste ano o tema: Fraternidade e Vida. Vida
como dom e como compromisso! Despertados para o dom da
vida viveremos a fraternidade, seremos pessoas fraternas e
assumiremos o compromisso de cuidar da vida em todas as suas
formas.
Habitamos um lugar do universo que possui uma “infinidade”
de estrelas e planetas que não conseguimos conhecer perfeitamente. Embora seja um número quase infinito, estão no mesmo
universo constituído por uma pluralidade sem fim. Nesse
sentido, o universo é uma unidade organizada que parece
perfeitamente disposta para manter a vida em todas as suas
formas. Ao mesmo tempo, o universo é a pluralidade, formado
de astros, estrelas, planetas, formas de vida terrestre, aquática e
aérea, um verdadeiro milagre da vida constituída desde as
minúsculas bactérias aos grandes mamíferos, das minúsculas
algas às grandes árvores, todas convivendo com harmonia-tensa
em um mesmo planeta. Sustentadas por uma energia vital que
perpassa todos os átomos.
Tudo sustentado pelo Criador que continua a obra da criação
em cada ser que vem à vida. A maravilha da criação continua na
singela grandeza da larva que vira borboleta, no silêncio da
semente que germina e no esplendor da floresta que cresce. Sob
milhares de formas e frente a todas as ameaças produzidas pela
poluição, devastação, degradação ambiental, crimes das
barragens, ainda assim… a vida renasce. A vida não se deixa
dominar pela morte.
Somos parte dessa vida, dessa casa comum, da totalidade
vivente! Tudo criado! Nós gerados! Somos gerados a imagem e
semelhança de Deus. Recebemos o sopro da vida, o espírito de
Deus. Despertamos, damo-nos conta que habitamos o jardim da
vida. Estabelecemos relações com toda a obra do Criador. Nos foi
ofertado o cuidado do jardim e o seu cultivo.
Percebendo-nos no cuidado vemos que a vida superabundantemente nos precede e nos ultrapassa. Não somos os donos da
vida. Ela é nossa senhora e mestra, por isso a vida humana com
toda a sua grandeza e inteligência deve-se reconhecer conduzida
por um dom que a ultrapassa infinitamente, por isso é preciso
viver / e não ter a vergonha / de ser feliz / cantar e cantar e cantar
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Dom

/ a beleza de ser / um eterno aprendiz… (Gonzaguinha, O que é?
O que é?). A condição de aprendiz deveria nos ensinar, antes de
tudo, a sermos profundamente humildes diante de tudo e
reconhecer a beleza da vida que nos ultrapassa. A vida na sua
totalidade ultrapassa a nossa finitude.
No entanto, somos afligidos pelo desprezo pela vida de toda a
obra criada. Nos aflige o descarte que existe, uma espécie dematança da vida humana. Os bispos da América Latina e Caribe
recordam que o nosso olhar deveria ser de discípulos missionários de Jesus Cristo. Ver a realidade com os olhos transparentes
do Ressuscitado. Isso, para não nos deixarmos afligir pelas
situações que contrariam o plano de Deus e atentam contra a
vida nas suas múltiplas formas. O olhar de discípulos missionários nos ilumina porque nos revela a beleza e a alegria escondidas
numa realidade que, às vezes, se mostra, dura, violenta, caótica,
desesperadora. A vida, como dom e compromisso, é portadora de
beleza e alegria que nos levam a superar a dor e o sofrimento, as
injustiças e as violações de direitos, convencidos de que “Deus
criou o infinito para a vida ser sempre mais!”. (cf. DAp 20)
São Francisco contemplando toda a obra criada e sentindo-se
gerado pelo amor de Deus, irrompe num cântico de admiração e
louvor: “Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a
glória, a honra e toda a bênção. (...) Louvado sejas, meu Senhor,
com todas as tuas criaturas; (...) por nossa irmã a mãe terra, que
nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores
e ervas.” Somos convidados, nesse cântico de louvor e admiração, a nos movimentar com grande humildade servindo a obra
da criação inteira.
O dom admirável de viver e conviver, o dom da vida! Despertados/as para essa grandeza imensa e maravilhosa surge em nós
o desejo de cuidado: compromisso. Como é admirável as ações
das pessoas que fazem da defesa e proteção da natureza sua
causa maior. Admirável a defesa dos povos originários a cuja
cultura e costumes devemos a preservação da nossa Amazônia,
não obstante as agressões provocadas pela ação devastadora dos
que colocam o lucro acima da vida. Igualmente admirável é a
luta dos que se entregam à defesa e à prática de uma produção
ecologicamente sustentável, evitando o agrotóxico e toda forma
predatória de uso da natureza. Não se pode esquecer também o
árduo trabalho dos que se põem contra a exploração predatória
das riquezas da natureza. Nossas comunidades ribeirinhas e
tantas outras comunidades que sabem viver e conviver nas suas
realidades, sem se deixar atrair pelo consumo e pela ganância.

e Compromisso
Quantos irmãos e irmãs devotados ao cuidado das pessoas
que perderam o sentido da vida, pessoas que vivem perifericamente no espírito, no corpo. No descuidado da vida foram
descartadas ou se descartaram. Como seguidores e seguidoras de
Jesus, por terem recebidos os olhos de Jesus, sãos tomados de
compaixão e fazem-se cuidado. É admirável como irmãos e irmãs
percebendo a preciosidade da vida não passam pelo outro lado,
mas, sem receios, encontram, acolhem e limpam as feridas do
corpo e da alma. São garantes da autonomia; estão junto,
comprometem-se! Estão junto na tentativa de despertar os
outros para o dom da vida. Estão na tentativa de evitar a morte
dos assaltados pelos dissabores e falta de sentido da vida; os
assaltados pela ganância e consumo que se destroem e destroem
a vida e desdém o horizonte existencial.

Aos nossos irmãos e irmãs que nas pastorais da nossa
arquidiocese dedicam-se ao cuidado da vida, uma palavra de
gratidão. Deus abençoe e guarde no seu amor! Ele o doador da
vida, gerador da vida anime nossos irmãos e irmãs nesse serviço
social-eclesial. A vida de Jesus nos anima sempre e renove o
nosso desejo de que todos tenham vida e vida em abundância.
Agradecer a todas as pessoas que percebem o dom da vida e
assumem o compromisso do cuidado, da transformação.
Nós que buscamos seguir Jesus, vamos percebendo sempre
mais a preciosidade do tempo da Quaresma. São 40 dias a
caminho com Jesus para participar da sua morte e ressurreição.
As leituras que a liturgia nos oferece nos ajudam na percepção do
sentido da vida que se doa e redime. Participando do caminhar
de Jesus despertamos para a essência da fé: a gratuidade da cruz
que gera vida nova. Extraordinariamente intuímos em Jesus
crucificado-ressuscitado, o sentido maior do nosso existir. Ser
pessoa! Doação de vida pela cruz, novo horizonte, novo modo de
existir. Abrem-se novo céu e nova terra como nos lembra o
Apocalipse. Novo horizonte, novo existir, novo sentido. No
caminhar pelo vale das lágrimas sob a iluminação do Crucificado-ressuscitado antegostamos a plenitude do Reino de Deus.
Fraternidade e Vida: dom e compromisso! Uma provocação
para aprofundar nosso viver e conviver! A nossa vida é um dom!
Nascemos e vamos nos dando conta que somos seres únicos,
irrepetíveis. Nascemos e vamos despertando para tudo o que nos
rodeia, pessoas, animais, plantas, anjos, arcanjos, Deus; vamos
estabelecendo laços, criando relações.
Como seguidores e seguidoras de Jesus acreditamos que a
vida é um dom e buscamos vivê-la com ousadia e esperança. A
Vida pede de nós conversão, mudança. Como nos lembra São
Paulo VI: “É necessária uma mudança das estruturas através de
iniciativas pessoais, comunitárias e governamentais” (Populorum Progressio). E porque viver é crer, somos capazes de
transformação! “Uma fé autêntica – que nunca é cômoda nem
individualista – comporta sempre um profundo desejo de mudar
o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor
depois da nossa passagem por ela.” (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium)
Vida! Nossa vida! Infinitas presenças: vida! A Vida de Deus! Ele
que mantém, sustém e renova, recria a vida todos os dias! Ele que
nos concede a vida, pois nele vivemos, nos movemos e somos (At
17,28). Apreciemos e cuidemos da Vida!
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SÍNODO PARA A amazônia

Cuidado com a Vida da
Casa Comum e dos Povos

O

PE. LUÍS MODINO

cuidado com a vida deve ser uma prioridade para todo batizado. Deus e a
Igreja nos fazem um chamado sobre a necessidade de entrar no caminho da
conversão, uma atitude que cobra maior importância na quaresma, que na
Igreja do Brasil, desde 1961, está vinculada com a Campanha da Fraternidade. Em 2020 somos chamados a refletir sobre o tema “Fraternidade e Vida: dom e
compromisso”, tendo como lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.
A imagem do Bom Samaritano, identificada com Santa Dulce dos Pobres, a última
brasileira a ser canonizada, nos desafia, numa sociedade cada vez mais indiferente, a sermos compassivos e misericordiosos. Na Amazônia, onde a Igreja católica está envolvida
num processo sinodal que nos acompanha há dois anos,“o cuidado das pessoas e o cuidado
dos ecossistemas são inseparáveis”(*QA 42), como bem nos lembra o Papa Francisco em
“Querida Amazônia”, que nos faz descobrir que “abusar da natureza significa abusar dos
antepassados, dos irmãos e irmãs, da criação e do Criador, hipotecando o futuro”(QA 42).
As feridas dos seres humanos e as feridas da criação são elementos interligados. O grito dos pobres, muitas vezes descartados na beira do caminho, tem
que ser identificado no grito da terra. Temos que ser conscientes da realidade,
entender e assumir “que essa vida esteja, devagarinho, tomando o rumo do
fim” (QA 44). O sentimento de compaixão, que engloba todas as realidades sofredoras, também o ambiente em que a gente vive, deve ser assumido como
compromisso básico e fundamental na vida daquele que quer caminhar com o
Deus da vida.
Essa vida, uma realidade tão evidente na Amazônia, é destratada, o que tem
como consequência que “tanta riqueza de vida e de tão grande beleza estão «tomando o rumo do fim», embora muitos pretendam continuar a crer que tudo vai
bem, como se nada acontecesse” (QA 47). O nosso compromisso com a vida tem
nos levar a defendê-la diante dos constantes ataques, promovendo uma mudança
na vida das pessoas, incentivando-as “a adotar outro estilo de vida, menos voraz,
mais sereno, mais respeitador, menos ansioso, mais fraterno” (QA 58).
Baseados numa “espiritualidade de gratuidade que ama a vida como dom” (QA
73), somos chamados a refletir neste tempo quaresmal, aprofundando nos desafios
que nos apresenta a Campanha da Fraternidade, deixando que os sonhos do Papa
Francisco, que são os sonhos da “Querida Amazônia” e dos povos que nela habitam,
possam nos guiar e ajudar a descobrir a necessidade de um compromisso cada vez
maior com a vida.
*QA: Querida Amazônia – Exortação Apostólica Pós-Sinodal
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MISSÃO

CASA MAMÃE MARGARIDA
34 anos acolhendo, defendendo e promovendo a vida de meninas

TEXTO ÉRICO PENA FOTO DIVULGAÇÃO

A

Casa Mamãe Margarida é uma unidade administrativa da
Inspetoria Laura Vicunã que fica localizada à Rua Edmundo
Soares, antiga Rua da Penetração II, nº 27, bairro São José
Operário, zona leste de Manaus. Tem esse nome em homenagem à mãe de Dom Bosco, o santo italiano que dedicou sua vida a
cuidar da juventude e os meninos de rua, e, como a Casa é destinada a
meninas em situação de risco e crianças em vulnerabilidade social,
houve esta carinhosa homenagem.
Fui fundada em 2 de abril de 1986 pela congregação salesiana Filhas
de Maria Auxiliadora e funciona em dois sistemas: o abrigo institucional, que atualmente acolhe 32 meninas (30 de Manaus, 1 de São Gabriel
da Cachoeira e 1 de Barcelos) que tiveram os direitos violados e hoje
moram na instituição. O outro é a escola, do 2º período ao 5º ano,
através de um convênio com a Secretaria Municipal de Educação
(Semed). São atendidas crianças de 0 a 17 anos e para as meninas que
fazem parte da Casa Mamãe Margarida, há atividades no contra-turno
que envolvem teatro, dança, música, informática, etc. Segundo a Irmã
Liliana Lindoso, gestora da instituição, anualmente passam pela casa
cerca de 300 crianças e adolescentes.
“A Casa Mamãe Margarida tem como princípio básico acolher, defender
e promover a vida de crianças e adolescentes do sexo feminino, que estejam
vulneráveis ou já envolvidas nas várias formas de violência, sendo as
principais o uso de drogas, abuso, abandono, maus tratos e violência sexual,
violência doméstica, dentre outros. São muitos problemas e o desafio é
diário, e, além de acolher e abrigar essas meninas, ainda temos que sempre
correr para garantir a refeição de todos, o pagamento dos funcionários e a
reforma do espaço físico, como pintura, troca de fiação elétrica, telhado,
entre outros e nós sabemos que as ações são demoradas”, relatou a Irmã
Salesiana Filha de Maria Auxiliadora.

O comando da casa conta não só com a gerência da Ir. Liliana, mas
também tem uma equipe de animação composta por leigos que atuam
nas áreas de assistência social, psicólogos, pedagogos, coordenadores
de funções e técnicos em geral que totalizam 10 pessoas. “Nós somos a
retaguarda para o Juizado da Infância e dos Conselhos Tutelares e há
vários pedidos por vagas, vindos até mesmo de outras prelazias e
dioceses, para abrigar meninas em situação de abuso sexual e nós não
temos vagas, já estamos no nosso limite e ainda lutamos todos os dias
para manter a casa e não deixar faltar nada para elas, pois são 40Kg de
carne e quatro caixas de frango todo dia, só para o almoço, fora o café
da manhã, o lanche da tarde, a janta e as vezes até um lanche antes
delas dormirem, por isso que toda ajuda e doações são bem vindas”,
disse a irmã.
PARA DOAÇÕES
Como é uma obra social, os custos mensais são grandes. Mesmo com
a ajuda financeira do governo e convênios, que chega a 387 mil reais,
mas só duram oito meses, a Instituição vive o desafio diário de pagar
todas as suas despesas com funcionários e melhorias no espaço físico.
Para quem quiser fazer alguma doação para a reforma com materiais e
equipamentos, ou doações em alimentos, basta entrar em contato no
número (92) 3248-2331 (em horário comercial), ou mandar e-mail
para casamamaemargarida@gmail.com.
“Nós somos uma Obra Social com ação evangelizadora e educativa
com a missão de cuidar da vida, tendo como ponto de partida a
Caridade de Cristo Bom Pastor, por isso vivemos das doações
voluntárias, das parcerias e convênios e tudo é muito bem-vindo”,
explicou Ir. Liliane.

MARÇO
MARÇO •• 2020
2020 •• ARQUIDIOCESE
ARQUIDIOCESE EM
EM NOTÍCIAS
NOTÍCIAS 17
17

São Lázaro

PARÓQUIAEM DESTAQUE

POR PASCOM – PARÓQUIA SÃO LÁZARO

E

m 1958, uma pequena comunidade surgiu no bairro de São
Lázaro. Ali o povo se encontrava, refletia sobre a Palavra de
Deus, comungava da vida comunitária e ia se fortalecendo. Os
anos se passaram e as necessidades dos fiéis católicos cresciam,
e viu-se necessidade de dar novos passos. Conhecendo a realidade
local, o arcebispo daquela época, Dom Milton Correa Pereira, instituiu a
Paróquia São Lázaro, em 1980, no dia da padroeira do Amazonas, Nossa
Senhora da Conceição, 8 de dezembro. Desde então, vários padres
redentoristas ajudaram a construir a história da paróquia, dentre eles:
Pe. Bernardino (1980); Pe. Ernesto Rodrigues (1981-1982); Pe. Wolney
Mourão (2011-2014); e Pe. Agildo Alves (2014-2018). Atualmente, o
pároco é o Padre Ivair Nascimento e conta com o auxílio dos vigários
paroquiais Padre Arnaldo Sodré e Padre Jozinaldo Alves.
A paróquia é formada por quatro comunidades: Bom Pastor, Cristo
Rei, São Joaquim e Sant’Ana e a matriz São Lázaro. Localizada na Zona
Sul de Manaus, faz parte do Setor Maria Mãe da Igreja e da Região
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes.
O trabalho de evangelização é realizado por meio de várias
pastorais, movimentos e serviços que estão ativos na paróquia, tais
quais: Batismo, Liturgia, Catequese, Dízimo, Saúde, DST/Aids, Comunicação, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Renovação Carismática,
Terço dos Homens e das Mulheres, Coroinhas, Juventude Missionária,
Infância e Adolescência Missionária, Infância Missionária Redentorista
e os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e da Palavra.
Destacam-se os trabalhos pastorais voltados para as crianças e os
jovens, e principalmente as famílias, envolvendo-os de forma constante nas comunidades, semeando neles o amor pela Igreja e a vivência
comunitária. O serviço de visita aos enfermos das comunidades é
realizado sempre na sexta-feira, onde os agentes procuram levar
palavras de fé e encorajamento aos doentes e seus familiares.
Todo dia 11 de cada mês, na matriz, é celebrada
a novena em honra a São Lázaro – o amigo de
Cristo.
A memória do santo padroeiro é celebrada no dia
11 de fevereiro, quando também se comemora o Dia
dos Enfermos. A programação dos festejos envolve
ativamente todas as forças vivas da paróquia,
ocasião em que a colaboração e o trabalho em
conjunto se evidenciam e se fortalecem. O povo de
Deus que se dedica com zelo e fidelidade ao serviço
de evangelização na Paróquia São Lázaro, procura
fazer o trabalho de acolhimento a todos os que dela
necessitam, seguindo o exemplo de seu padroeiro.
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O PÁROCO
Padre Ivair Nascimento (CSsR) ingressou no seminário em 1996,
Belém. Estudou filosofia no IPAR, Instituto do regional. Em 1999
realizou o noviciado em Passo Fundo no RS. Voltou para Belém a fim de
estudar teologia por 2 anos. Depois em Manaus por mais 2 anos e meio.
Fez os votos perpétuos em Belém no mês de
fevereiro e ordenado diácono em agosto de 2004. A
ordenação Sacerdotal aconteceu em janeiro de
2005.
Trabalhou em Belém na formação, durante 4
anos. Depois em lajes na equipe missionária. Foi
Pároco na paróquia Mãe do Perpétuo Socorro em
porto alegre. Em Manaus, no ano de 2013, foi
vigário na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro; em 2014, foi vigário e, de 2017 a 2018, foi o
pároco na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em
Manacapuru; em 2019 foi empossado pároco na
Paróquia São Lázaro, onde permanece até hoje.

CULTURA

Cultura da Vida

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

P

ediram-me que escrevesse sobre cultura, mas cultura da vida.
De fato há uma cultura de vida e uma cultura da morte. A
palavra cultura tem muitos significados, mas fundamentalmente é aquilo que os seres humanos criam para expressar-se,
para estabelecer relações, para dar sentido a sua ação. Tudo então é
cultura. O máximo de representação que as pessoas fazem de si, dos
outros e da natureza, está nas artes, na música, na pintura, na dança, no
teatro, no canto, na literatura e então uma pessoa culta é alguém que
conhece este mundo e promover cultura pode significar só a promoção de
espetáculos. E há uma cultura popular, que se manifesta na arte popular
que é tão rica como a cultura erudita.
Fatores culturais são relativos e podem variar muito de uma comunidade para outra, de um povo para outro. Isto é mais evidente nas
questões fundamentais da vida. As reações à morte de alguém da
família, o tempo de luto, a maneira de conduzir os rituais variam
imensamente nas diferentes culturas. O matrimônio é celebrado das
mais diversas formas. A culinária que representa o básico da vida é
talvez o que mais caracterize uma cultura. As festas, seus objetivos,
suas razões, seu ritmo temporal, são construções culturais que significam vida tomada nas mãos. Nós produzimos cultura porque vivemos
juntos e pertencemos a grupos humanos que precisam se comunicar
pra poder sobreviver.
Temos cultura da vida quando os rituais, a maneira de se expressar e
fazer festa levam à vida e promovem vida para as pessoa, abandonando os métodos violentos e orgulhosos e passando a viver com todos na
simplicidade de coração. Há fundamentalmente dois princípios sobre
os quais se constrói uma cultura da vida. O primeiro é que se ganha a
vida perdendo-a. Trata-se da doação da vida para os outros. O outro
vem sempre em primeiro lugar. A educação reforça isso e os símbolos
do povo vão todos neste sentido. O hino nacional, e outros símbolos
pátrios reforçam esta ideia. O outro princípio e aquele que é a lei áurea

de toda a religião: faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse
por você. As religiões podem ser vistas como arcabouços culturais
puramente imanentes, sem lugar para a transcendência.
A cultura de morte é a que se organiza a partir dos mais baixos
instintos do ser humano e do egoísmo que é tão natural em nós. O
outro é um inimigo a ser destruído, um adversário a ser vencido, ou um
ingênuo a ser explorado. A vida, com suas expressões se organiza então
na base da mentira e do engano, num vale tudo que resulta na morte
dos mais fracos e na exclusão dos pequenos.
No evangelho temos um exemplo de cultura da morte que era a
corte de Herodes. Ali a festa chegou ao seu ápice na morte de João
Batista. Por outro lado, temos Jesus que oferece um banquete de vida
na multiplicação dos pães. São culturas diferentes. Na vida somos
chamados muitas vezes a optar por valores diferentes. Quando a
sociedade está imersa numa onda de violência que atinge finalmente a
todos, as manifestações de paz e a festa sem segundas intenções
mostram que a vida é mais forte que a morte e que devemos resistir.
Nas nossas comunidades temos uma verdadeira resistência cultural
quando grupos de teatro se organizam e apresentam uma visão
diferente da realidade. Também quando se faz refeições partilhadas e
momentos de lazer sadio nas quermesses. Mostramos uma maneira
diferente de viver com nossos hinos e canções, com nossas camisas
pintadas, com nosso humor. Festejar os aniversários, e as pequenas
conquistas da comunidade é valorizar a vida que é sofrida mas carregada de esperança. A evangelização terá atingido o seu objetivo quando
virar cultura, e o agir das pessoas corresponder à fé que professam. Nos
próximos números examinaremos manifestações culturais que nos
evangelizam. Mas, também teremos que falar de outras que
promovem a morte e a desigualdade entre nós. Espero receber algum
retorno para poder refletir melhor sobre o tema.
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JUVENTUDE

Uma década formando, evangelizando
e protagonizando centenas de jovens
TEXTO ÉRICO PENA FOTOS ARQUIVO DA PJ

A

Pastoral da Juventude (PJ) Arquidiocesana, realizou entre os
dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, a 10ª Semana do Jovem
Líder (SJL) que trabalhou o tema “Fazendo jovem e linda a
nossa história” e contou com a presença de mais de 350 jovens
provenientes dos 12 setores da Arquidiocese de Manaus e da Prelazia de
Borba. O evento aconteceu nas dependências do Colégio Amazonense
Dom Pedro II, e na abertura teve como palestrantes o Pe. Zenildo Lima,
Reitor do Seminário São José, e Michelle Gonçalves, Secretária Nacional
da PJ.
“É o ressuscitado que anima a nossa caminhada, é o ressuscitado que
anima nossa vida e, a PJ é vida! E é por causa da PJ que nós não perdemos os nossos sonhos, é por causa da PJ que nós fazemos jovem e linda a
nossa história”, afirmou Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário São José.
No dia da abertura, a mística inicial, buscou resgatar toda a história
da SJL, mostrando o quão foi importante a missão da PJ nesse chão
amazônico. Dentro da própria mística várias pessoas com fitas
entraram para demonstrar e simbolizar as diversas mãos que ajudaram
a construir essa grande caminhada, pois afinal, são 10 anos de SJL na
Arquidiocese de Manaus, uma década formando, evangelizando e
protagonizando centenas de jovens.
“Esse caminho começou a ser trilhado do dia 31 de janeiro a 6 de
fevereiro de 2011, no Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus
(Cefam), onde foi realizada a primeira edição da SJL. Falar de todo esse
caminho percorrido, dessas 10 edições que hoje a gente celebra, não é
algo fácil e simples, vai muito além... vai no mais íntimo do nosso lado
pastoral, requer cuidado, requer carinho... é recordar nomes, é recordar
rostos, recordar sorrisos, recordar suor... que um dia passaram por esse
Tapirí”, disse Gabriel Barbosa, secretário arquidiocesano da PJ.
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A SJL no decorrer dos outros dias, proporcionou discursões nas
oficinas das seguintes temáticas: Liderança, espiritualidade da PJ,
juventude e afetividade, técnicas de preparação de encontro de grupo
de jovens, história da PJ, espiritualidade libertadora, projeto de vida,
cristologia, juventude e gênero, civilização do amor e gestão de
projetos. Sendo um evento de jovens para jovens, é claro que alegria e
descontração não poderia faltar do início ao fim, desde a acolhida, com a
apresentação animada dos jovens por setores da Arquidiocese, tudo isso
com muita dança, diversão, reencontro de velhos amigos, reflexões e
homenagens.
O último dia foi marcado com a grande noite cultural onde a
juventude, em ritmo de carnaval, celebrou o enceramento de mais uma
SJL, tendo com atração os grupos Aiaká e Caboclas.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Fonte: A12.com/catequese
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GIRO PASTORAL
‘É MUITO BOM ESTAR EM CASA’,
AFIRMA NOVO ARCEBISPO DE MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Dom Leonardo Steiner, o novo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, chegou na tarde de
29 de janeiro à Manaus. Em sua chegada, foi
recebido no aeroporto por alguns presbíteros,
entre eles: Dom Edson Damian, presidente do
Regional Norte 1 – AM e RR e bispo da Diocese
de São Gabriel da Cachoeira; Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus; Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário
São José; os membros do conselho presbiteral:
Pe. Danival Lopes, pároco da Paróquia N.
Sra. do Carmo, e Pe. Alcimar Araújo, pároco
da Paróquia São Pedro Apóstolo; e Diác.
Armando Borges, representando os diáconos
permanentes.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
– LESTE REALIZA SEMANA
CATEQUÉTICA

TEXTO PASCOM – PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
FOTO PASTORAL DA CATEQUESE E PASCOM –
PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Entre os dias 13 a 17 de janeiro aconteceu
no salão paroquial Dom Bosco, localizado nas
dependências da Paróquia São José Operário
– Leste, a Semana Catequética Paroquial,
que reuniu 89 participantes, dentre eles,
catequistas e aspirantes à missão. No dia 19
(domingo) pela manhã, houve a missa de
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Também estiveram
presentes agentes da Pastoral
do Dízimo, seminaristas,
catequistas e coordenadores
de setor. Após a acolhida no
aeroporto, Dom Leonardo
dirigiu-se à Residência
Episcopal (Arcerbispado),
local que será sua morada
nos próximos anos.
Foi recepcionado pelo
Administrador Apostólico,
Dom Sergio Castriani, e
almoçaram juntos.
“Minha expectativa agora é me inserir
na vida eclesial de Manaus, conhecer melhor
nossa Arquidiocese para poder servir e dar

envio de todos os catequistas e aspirantes na
Comunidade Maria Auxiliadora, no bairro São
José 3, presidida pelo pároco Pe. José Ivanildo.
Foram abordados temas como: kerigma,
leitura orante, o que é a vida cristã,
mistagogia e Roteiro de Atividade Evangélico
Transformador (RAET). O encontro contou
com a presença de alguns formadores como
o Pároco Pe. José Ivanildo (SDB); o salesiano
Marcos André e o pároco-reitor do Santuário
Arquidiocesano São José Operário, Pe. Filipe
Bauziere (SDB).

MISSA EM HONRA A SÃO FRANCISCO
DE SALES REÚNE EQUIPES DA
PASCOM DA ARQUIDIOCESE DE
MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Cerca de 12 equipes da Pastoral da
Comunicação (Pascom), da Arquidiocese
de Manaus, participaram, no dia 24 de
janeiro, da Santa Missa presidida pelo então

o meu melhor e nós vamos procurar fazer
isso com as nossas comunidades, sendo
presença viva do nosso evangelho”, disse o
Arcebispo na sua chegada à nova casa.

Administrador Apostólico, Dom Sergio
Castriani, em honra à São Francisco de
Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores.
Aconteceu na Paróquia Divino Espírito Santo,
sendo concelebrada pelo Frei Paulo Xavier,
pároco da Paróquia São Sebastião, Mártir, e
São Francisco. Ao final da celebração, todos
foram convidados para um momento de
reflexão da carta do Papa Francisco para o Dia
Mundial das Comunicações Sociais (DMCS),
que encerrou com lance compartilhado no
salão paroquial.

PE. FILIPE BAUZIÈRE É NOVO
PÁROCO E REITOR DO SANTUÁRIO
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

PALAVRA E EUCARISTIA DEVEM SER O CENTRO
DA VIDA DE UM CANDIDATO AO SACERDÓCIO
TEXTO E FOTO: ANA PAULA LOURENÇO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã de 12 de janeiro, o padre
salesiano Filipe Bauzière tomou posse
como novo pároco e reitor do Santuário
Arquidiocesano São José Operário, situado
à Rua Visconde de Porto Alegre – Centro,
pertencente à Região Episcopal Nossa Senhora
dos Remédios – Setor Centro Histórico. A
celebração foi presidida pelo Administrador
Apostólico da Arquidiocese de Manaus,
Dom Sergio Castriani, concelebrada por Pe.
Jefferson Luís Santos, Inspetor da Inspetoria
São Domingos Sávio; Pe. José Ivanildo,
ex-pároco do Santuário e demais padres
salesianos, contando ainda com a presença
do Pe. Cairo Gama representando o clero
arquidiocesano.
“No dia da posse do novo pároco faz
bem pensar o porquê da paróquia. Na
paróquia vivemos o nosso batismo, quando
participamos da Eucaristia, quando nos
reconciliamos com Deus e com os irmãos
no sacramento da penitência, quando
somos ungidos e preparados para o grande
encontro com Deus, quando nos unimos
em matrimônio, quando assumimos
definitivamente a nossa identidade cristã
no Crisma. Ela é a casa da palavra, do pão
e da caridade. É o lugar das amizades que
brotam da fé. Mas ela é o ponto de partida
da missão. Missão que está na sua natureza.
Ela não existe para si, mas para os pobres, os
miseráveis, os excluídos da sociedade”, disse
Dom Sergio, durante a homilia, ao se referir
à importância da paróquia e da missão do
pároco.

Uma celebração
eucarística presidida pelo
arcebispo de Manaus, Dom
Leonardo Steiner, realizada
na manhã do dia 10 de
fevereiro marcou o início
das atividades do Seminário
São José, no ano de 2020.
A missa foi concelebrada
pelos bispos auxiliares Dom
José Albuquerque e Dom
Tadeu Canavarros, e pelos
padres que fazem parte da
equipe formativa, e contou
com a presença de Dom
Mário Antônio, bispo da
Diocese de Roraima e 2o vice-presidente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).
Neste ano, o seminário acolhe 54
seminaristas advindo das nove dioceses e
prelazias do Regional Norte 1 – Amazonas e
Roraima, dando continuidade a sua missão
de formar padres para a Amazônia.
Dom Leonardo recordou a todos que
a Palavra de Deus e a Eucaristia devem ser
o centro da vida nesta casa (Seminário).
“Seja a Palavra de Deus amada, estimada e
vivida nesta casa. Cada um de nós sejamos o
lugar da palavra, acolhida da palavra. Como
Maria que anuncia, recebe e diz o seu Sim.
Que nesta casa a Eucaristia seja o centro,
não apenas na receptividade do pão, mas na
distribuição do pão, na caridade, na acolhida,
no diálogo. É por isso que estamos dando
início à convivência deste ano, iniciando com
a Eucaristia”, destacou o arcebispo de Manaus.
Durante a homilia, Dom Leonardo disse
ainda que ser padre significa experimentar,
dentro do seminário, o que é partilha, palavra
de Deus, Eucaristia e o que é cuidar do povo
de Deus, a partir da experiência do cuidado
mútuo que ocorre no convívio com outros
no processo de formação para o sacerdócio.
“Assumam com disposição e com alegria
os questionamentos, as diferenças, pois
isso só nos faz crescer e nos matura como
pessoas. Nós na nossa convivência queremos
experimentar o que significa correr atrás de

Jesus, ao menos tocar a borda do seu manto.
[…] A Palavra e o Pão abrem o caminho,
nos fazem navegar rios, são tudo para nós,
porque nos faz e transforma em pastores do
povo de Deus. Devemos tomá-los com direção
da nossa vida pessoal e da nossa vida em
comunidade” explicou aos presentes.
Ao final, o reitor do seminário, Pe.
Zenildo Lima, apresentou a equipe
formativa afirmando que todos eles são
frutos deste seminário e retornam para
contribuir na formação de novos padres.
Pe. Marciney Marques apresentou
os seminaristas que estarão neste ano
advindos de diferentes igrejas: Prelazia de
Borba, Prelazia de Itacoatiara, Prelazia de
Tefé, Diocese de São Gabriel da Cachoeira,
Diocese de Roraima, Diocese de Parintins,
Diocese de Coari e Arquidiocese de Manaus.
Antes da bênção final, Dom Leonardo
ainda ressaltou a importância da disciplina
pois ela deve ajudar os seminaristas na
preparação para serem pastores do povo
de Deus e ainda pediu: “não esqueçam as
duas tábuas da arca desta casa: da Palavra
e da Eucaristia”. Encerrou falando do desejo
de trabalhar a espiritualidade junto aos
seminaristas, mas que será ainda justado
com a equipe formativa, e encerrou fazendo
um pedido: “Considerem esse tempo muito
importante, pois sabemos que esse tempo
ajuda a dar tempero ao futuro pastoral do
povo de Deus”, concluiu Dom Leonardo.
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GIRO PASTORAL
DI@LOGANDO FALA SOBRE A NOVA
MARCA DA ARQUIDIOCESE DE
MANAUS E DA PASCOM NACIONAL

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO: ÉRICO PENA

Com o objetivo de estimular
continuamente o diálogo e a reflexão sobre
temas relacionados ao serviço dos agentes de
pastoral, a equipe arquidiocesana da Pastoral
da Comunicação (Pascom) realizou dia 18 de
janeiro, no Auditório da Rádio Rio Mar, mais
uma edição do Di@logando, que trabalhou
o tema “Comunicação & Marca”, quando
abordaram questões relacionadas à nova
marca da Arquidiocese de Manaus e à marca
da Pastoral da Comunicação.
Segundo a Coordenadora Arquidiocesana
da Pascom Adriana Ribeiro, é necessário
sempre respeitar a marca, pois, ela expressa

a identidade de uma instituição e ajuda
fortalecê-la. Comentou ainda que o evento
Di@logando promovido pela Pascom,
desde 2018, tem a finalidade de promover
maior proximidade entre a coordenação
arquidiocesana e os agentes que estão nas
paróquias e áreas missionárias e o tema
escolhido para cada encontro, tem estimulado
continuamente o diálogo e a reflexão sobre
temas relacionados à comunicação.

JOVENS DA JUVENTUDE
MISSIONÁRIA DE MANAUS
PARTICIPAM DE CONGRESSO EM
BRASÍLIA
TEXTO ÉRICO PENA INFORMAÇÕES: ALEX RODRIGUES
FOTO PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS (POM)

Entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2020
ocorreu na cidade de Planaltina (DF), o I
Congresso Missionário Nacional e a V Missão Sem
Fronteiras da Juventude Missionária do Brasil com
o tema “Batizados e enviados: as juventudes em
missão no mundo” que reuniu mais de 200 jovens
de todas as regiões do país. O grande objetivo do
evento foi celebrar os 15 anos de existência da
JM no Brasil e viver uma experiência missionária
juntos às comunidades de Planaltina (DF).

SAL PROMOVE FORMAÇÃO LITÚRGICA
NAS REGIÕES EPISCOPAIS
TEXTO E FOTO COLABORAÇÃO: ÉRICO PENA, EDILÚCIO CARNEIRO
E HUDSON SANTANA FOTOS COLABORAÇÃO: FRANCISCO ALVES,
EDILÚCIO CARNEIRO, SOCORRO SEIXAS E PASCOM SANTA RITA
DE CÁSSIA.

O Serviço de Animação Litúrgica (SAL), realizou
na manhã de 8 e 15 de fevereiro, a Formação
Litúrgica tendo como público-alvo os Ministros da
Palavra e Agentes da Pastoral Litúrgica das Regiões
Episcopais N. Sra. dos Navegantes, N. Sra. dos
Remédios e N. Sra. Aparecida. De acordo com a
Irmã Marinêz Cantelli, da equipe do SAL, o encontro
foi baseado no livro “A Celebração da Palavra no Dia
do Senhor”.
No dia 15, o evento aconteceu
simultaneamente em dois lugares, na Paróquia
São Jorge, que recebeu cerca de 90 pessoas da
Região N. Sra. dos Remédios e foi conduzido
pelas Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre.
Na Paróquia de Santa Rita de Cássia, que reuniu
aproximadamente 60 pessoas da Região N.
Sra. dos Navegantes, o encontro contou com a
presença do bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom Tadeu Canavarros.

No dia 8, esse mesmo evento ocorreu na
Região Episcopal N. Sra. Aparecida, no Centro
Pastoral Santa Clara, da Área Missionária Santa
Clara (AMSC), contando com a participação de
170 pessoas e presença dos padres Enésio
Severino (pároco da AMSC); Amado Alves
(Vigário Paróquial) e Roberto Bovolenta
(Vigário da Área Missionária Santa
Monica), além de Dom Leonardo Steiner,
Arcebispo Metropolitano de Manaus e,
Dom José Albuquerque, Bispo auxiliar e
vigário episcopal da referida Região.
“É sempre muito importante
para a nossa vida, ter essa formação
permanente, que possamos aproveitar
intensamente e fazer frutificar a Palavra
de Deus por meio da nossa preparação diária
para realmente sermos anunciadores eficazes.
Que possamos dar esses passos e assim
conhecer mais a realidade do nosso Ministério
e ao mesmo tempo somarmos como Ministros
e levarmos à frente o plano de evangelização
da nossa arquidiocese”, afirmou Dom Tadeu.

O Estado do Amazonas foi representado
por sete jovens, seis da Arquidiocese de Manaus
e um da Diocese de São Gabriel da Cachoeira/
AM. Durante o congresso foram realizadas
várias atividades voltadas à juventude, como:
conferência conduzida pelo Pe. Maurício Jardim
e Pe. Antônio Niemiec das POM; testemunhos de
jovens missionários, oficinas de: Projeto de vida,
Dança circular, novas mídias, sustentabilidade
do grupo, lideranças, música na missão,
experiências Missionárias, grafite, leitura orante,
dinâmicas de grupo.

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO PAULO
APOSTÓLO FESTEJA PADROEIRO

TEXTO ADAPTADO DO BLOG DA AMSPA FOTO PASCOM DA AMSPA

Na noite de 25 de janeiro, a Área
Missionária São Paulo Apóstolo (AMSPA),
integrante do setor Padre Pedro Vignola e da
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
encerrou os festejos do seu padroeiro, com
procissão e Missa celebrada na Comunidade
Nossa Senhora de Fátima. O celebrante foi o
padre Zenildo Lima, Reitor do Seminário São
José, e concelebrada pelos padres joseleitos
Isaías de Lima e Amado Alves da Silva.

CATEQUESE E LITURGIA PARTICIPAM
DE FORMAÇÃO COM PE. THIAGO
FACCINI

“O Caminho”, que foi usado como subsídio
durante toda a formação.
De acordo com Rosália Gaspar, o encontro
contou com a presença também de ministros
da sagrada comunhão eucarística, agentes das
pastorais do Batismo, da Juventude, Familiar,
Dízimo entre outros. “A adesão foi muito boa,
tivemos que dizer ‘não’ para quem quis se
inscrever em cima da hora, pois hoje tivemos
um grupo bem grande aqui e o auditório
tem uma quantidade limitada. Só temos a
agradecer por este momento que aconteceu,
onde tivemos até a presença de Dom Sergio,
também deixando sua mensagem nessa
formação para catequese e liturgia ministrada
de forma brilhante pelo padre Thiago”, disse a
coordenadora.

CELEBRAÇÃO MARCA A DESPEDIDA
DE PE. ALEJANDRO GOLLAZ E
A POSSE DO NOVO PÁROCO DA
AMICOM, PE. JOSÉ LUIZ
TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

A Área Missionária Imaculado Coração de
Maria (Amicom), localizada no bairro de Santa
Etelvina, celebrou, no dia 26 de janeiro, a santa
missa de posse do seu novo pároco, Pe. José
Luiz, ex-vigário paroquial que agora assume a
Amicom com a saída de Pe. Alejandro Gollaz, que
retorna ao México para viver o seu ano sabático.
A celebração foi realizada na igreja Imaculado
Coração de Maria, presidida pelo Administrador
Apostólico, Dom Sergio Castriani, contando
também com a presença dos padres da consolata,
Rosalino Dall´aguese e Francisco Lopes e Pe.
Antônio Estrada, superior da congregação de
Guadalupe e pároco em Itacoatiara, auxiliados
pelo diácono Roberto Moraes.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
Pe. Stanislaw Krajewski (SAC)
Pe. Miguel Mcintosh (CSsR)
Pe. Leudimar dos Santos (Leudo) (Dioc.)
Pe. Francisco Carlos B. de Souza (Dioc.)
Diác. José Marques Frota (Dioc.)
Diác. José Torres dos Santos (Dioc.)
Pe. Agildo Alves de Souza (CSsR)

3
7
10
18
19
20
26

ORDENAÇÃO

Diácono Rozinaldo Mota Trovão (Dioc.)
Diácono Roberto Morais da Silva (Dioc.)
Pe. Jovercino Sirqueira (MCCJ)
Pe. Fausto Beretta (MCCJ)
Diác. Afonso de Oliveira Brito (Dioc.)
Diác. Armando Borges Filho (Dioc.)
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho (Dioc.)
Pe. Manoel Rubson Balieiro (Dioc.)

4
9
13
15
16
16
16
18

que trazem a alegria latina até mesmo nos
momentos de despedida. A igreja ficou lotada
com representantes de todas as comunidades
que foram acolher Pe. José Luiz como seu novo
pároco e também dizer um até breve ao Pe.
Alejandro durante o período de um ano em
que estiver fora, estudando, descansando,
aperfeiçoando seus conhecimentos até
retornar novamente para a missão na
Amazônia. O povo é claro que rendeu várias
homenagens a ambos os padres, sem esquecer
também de homenagear e agradecer a Dom
Sergio por todos os anos de pastoreios na
igreja de Manaus.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema “Catequese e Liturgia
na Iniciação à Vida Cristã”, cerca de 415
pessoas participaram do primeiro encontrão
promovido pela Catequese Arquidiocesana
a Serviço (CAS), realizado no auditório da
Faculdade Fametro. O encontro teve como
formador o Pe. Thiago Faccini, da Paróquia São
José de Belém, da Arquidiocese de São Paulo
e membro da Comissão de Liturgia da CNBB
atuando no setor de Espaço Litúrgico, além
de ser autor de vários livros, incluindo a série

Uma das características da Amicom
é o fato de seus padres serem mexicanos
Missionários de Guadalupe na Amazônia,
sempre muito sorridentes, comunicativos,
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GIRO PASTORAL
ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE
PROMOVIDO PELO COMIDI REÚNE
CERCA DE 90 PESSOAS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA
FOTO COLABORAÇÃO: ARQUIVO COMIDI

Na manhã do dia 1 de fevereiro,
foi realizado no auditório do Centro
Arquidiocesano São José (CASJ), o Encontro
de Espiritualidade com o Tema “Vida é missão”
e o Lema “Eis-me aqui, envia-me” (Isaías
6,8) trabalhado pelos assessores Pe. Braz
Lourenço de Oliveira (PIME) e Irmã Valéria
Opreni (Missionária da imaculada – PIME).
O evento contou com a participação de
aproximadamente 90 pessoas, entre eles
padres, religiosas, seminaristas, leigos e leigas
de alguns setores da Arquidiocese de Manaus.
De acordo com o Pe. Braz Lourenço, que é
missionário do PIME e coordenador presbiteral do
COMIDI, a Espiritualidade Missionária é a vida vivida

na docilidade ao Espírito que, de forma contínua,
age no coração humano, transformando-o
e conduzindo a pessoa à profissão de fé que,
pela ação do mesmo Espírito com o objetivo de
proporcionar a experiências do encontro com Jesus
Cristo que forma discípulos missionários e fortalecer
a vida em comunidade, a fim de que o Evangelho
seja testemunhado e anunciado no cotidiano da
vida pessoal, familiar e social.

CELEBRAÇÃO DA FESTA DAS LUZES
RECORDA A PRESENÇA AMOROSA DE
DEUS JUNTO AO SEU POVO

TEXTO: ANA PAULA LOURENÇO
FOTO: PASCOM CATEDRAL N. SRA. DA CONCEIÇÃO

No domingo em que se celebrou a
apresentação do menino Jesus no Templo,
conhecida como festa das luzes, Dom Leonardo
Steiner presidiu pela primeira vez a missa

tradicionalmente presidida pelo arcebispo,
às 7h30, na Catedral Metropolitana Nossa
Senhora da Conceição.
Na oportunidade, falou aos presentes sobre
a importância do que foi celebrado nesta liturgia,
pois significa a presença amorosa de Deus no
meio do seu povo, através de seu Filho Jesus que
se fez homem para mostrar ao mundo o amor
de Deus pela humanidade. “Ao recordamos a
apresentação de Jesus no templo, recordamos
a história da nossa salvação, a história de Deus
no meio de nós, no povo do antigo testamento
e agora na história do nosso povo, do qual
pertencemos. Hoje também celebramos a história
de um amor, de um encontro. A festa do encontro,
porque Deus agora se revela como o Deus da
história, o Deus pessoal, o Deus do amor, o Deus
do encontro. Todos nós fomos encontrados por
Deus, não vivemos sós, não estamos na solidão
porque vivemos da fé e da presença de Jesus
e por isso é que encontramos a razão do nosso
viver, o amor da nossa vida que nos faz amar,
partilhar, perdoar-nos, reconciliar. Esse amor que
nos conquistou e nos encontrou, agora nos envia
ao encontro de todos não apenas para o anúncio,
mas também para a reconciliação. Que Deus
abra o nosso coração e nos dê sensibilidade para
sermos presença de Deus na história”, destacou
Dom Leonardo.

FESTEJO EM HONRA À N. SRA. DOS
NAVEGANTES ENCERRA COM MISSA
PRESIDIDA POR DOM LEONARDO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária N. Sra dos Navegantes
(AMNSN), realizou no dia 2 de fevereiro,
o encerramento dos festejos em honra à
padroeira, cujo tema foi “Nossa Senhora, nos
ensine a sermos sensíveis com os necessitados”,
com procissão e missa presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo
Ulrich Steiner. A procissão iniciou na Rua Bom
Jesus, fazendo um breve percurso pelas ruas
do bairro até retornar à igreja da comunidade
Nossa Senhora dos Navegantes, localizada à
Rua da Paz, 12, Mauazinho, onde aconteceu
a celebração, concelebrada por Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus e vigário episcopal da Região Episcopal
N. Sra. dos Navegantes, auxiliados pelos
diáconos Armando Borges e Raimundo Nonato.
“A vida é uma navegação, a vida é uma
travessia e toda travessia não é tão simples, nós
temos que enfrentar o banzeiro, nós temos que
enfrentar as ondas, mas N. Sra. dos Navegantes
sempre vai estar ao nosso lado nos oferecendo
Jesus e com Ele nós atravessamos qualquer
sofrimento, os momentos de violência da nossa
comunidade, momentos de incompreensão
da comunidade, os momentos de dificuldade
em nossas famílias, mas para isso devemos
chegar perto da nossa padroeira, para que ela
nos ajude na travessia e que nos ensine a ser
navegadores na fé e não nos deixe intimidar,
porque Ela está conosco oferecendo Jesus”,
comentou o Arcebispo. Dom Leonardo Steiner.

MISSA MARCA A ACOLHIDA DO ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE
DE MANAUS, D. LEONARDO STEINER
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus esteve em
festa na noite de 31 de janeiro, quando foi
realizada a missa de acolhida e início de
ministério de Dom Leonardo Ulrich Steiner,
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de
Manaus. A cerimônia foi realizada na Catedral
Nossa Senhora da Conceição. Estiveram
presentes os cardeais, Dom Sergio da Rocha
e Dom Raimundo Damasceno; o presidente
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Walmor Oliveira; 25 bispos de
diversas prelazias e (arqui)dioceses, padres
amigos de Dom Leonardo, padres e diáconos
do clero de Manaus, seminaristas, religiosos
e religiosas, leigos e leigas dentre agentes
pastorais, movimentos e grupos, membros
da sociedade civil, autoridades em geral e
familiares do novo Arcebispo.
Muitos fiéis participaram deste momento
e chegavam sozinhos ou em caravana, alguns
vindos até de municípios vizinhos como
Iranduba, Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea.
Para dar maior comodidade ao público, mais
de 800 cadeiras foram disponibilizadas na
área externa, com alguns telões colocados em
pontos estratégicos, dentro e fora da igreja,
para que o público não perdesse nenhum
momento da celebração.
Dom Leonardo foi nomeado nosso novo
arcebispo pelo Santo Padre Papa Francisco no dia 27
de novembro de 2019. Ele chegou dando atenção
a todos, público e imprensa, que queriam saber um
pouquinho mais sobre ele e sua nova missão.
O cardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo
de Brasília, conviveu com Dom Leonardo por oito
anos, quando Dom Leonardo foi bispo auxiliar
de Brasília. “A capital do Brasil teve a graça
de contar como Dom Leonardo como bispo

auxiliar durante oito anos, eu, de modo especial,
tenho uma gratidão imensa, pela amizade,
mas sobretudo pela colaboração tão generosa,
por um trabalho feito com tanta dedicação e
competência, seja na CNBB como Secretário
Geral ou seja na Arquidiocese de Brasília. Seu
jeito simples e fraterno; sua sabedoria nas
pregações; seu coração missionário; seu amor
pelos mais pobres e sofredores, tudo isso marca
sua passagem por Brasília e com certeza é o
que ele irá vivenciar aqui em Manaus, pois é um
irmão muito querido e um pastor dedicado”,
disse o Arcebispo de Brasília.
Outro bispo a expressar alegria em estar
participando da celebração de acolhida foi
o cardeal Dom Raimundo Damasceno.“Fui
presidente da CNBB quando Dom Leonardo foi
Secretário Geral e ele muito colaborou comigo,
de modo que não podia deixar de participar
desse celebração tão bela e tão participada, tanto
pelos bispos do Regional Norte 1, como de outros
locais, e também contando com tantos diáconos,
religiosos e fiéis leigos. Minha presença aqui é a
expressão da amizade, fraternidade e solidariedade
com Dom Leonardo”, comentou Dom Raimundo.
Para Dom Leonardo, depois de tanto tempo
trabalhando internamente, disse que é uma graça
de Deus voltar à trabalhar no meio do povo de
Deus, sobretudo na Amazônia. “É uma graça de
Deus poder estar aqui exercendo meu ministério
Episcopal, conhecer uma nova realidade, conhecer
novas comunidades, conhecer uma nova cultura e
novos costumes e entrar no mundo da experiência
do povo da Amazônia, sobretudo Arquidiocese
de Manaus, onde já na celebração percebemos
que aqui temos um povo muito acolhedor e com
respeito muito grande à igreja. Eu espero poder
dar o meu melhor e aprender muito com todos”,
disse o Arcebispo.

GIRO PASTORAL
MISSA MARCA INÍCIO DO ANO LETIVO
DO ITEPES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 3 de fevereiro, Dom
Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano
de Manaus, presidiu a celebração eucarística
que deu início às atividades do ano letivo do
Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior
da Amazônia (ITEPES). A celebração ocorreu
nas dependências do Itepes e contou com a
presença de diversos padres, religiosas, leigos
e seminaristas da Arquidiocese de Manaus.
Ao final da celebração, Dom Leonardo deu a
bênção de São Brás (santo do dia e padroeiro
das doenças da garganta) a todos os presentes
e, na sequência, todos foram convidados para
assistir a aula magna da Profa. Márcia Maria,
Assessora da Rede Eclesial Pan- Amazônica
(Repam), que falou sobre “Perspectivas PósSínodo para a Igreja da Amazônia”.
“Esse tempo de estudo para vocês é
precioso demais, é aqui que formamos os
homens e as mulheres que nos ajudam a
perceber onde há a ação de Deus, e a construir
o Reino de Deus, não a estrutura da Igreja, não
o rito da Liturgia, mas a alma da Liturgia. O
estudo é essencial para nós irmos ao centro de
todas as questões, por isso exige muita leitura,
muita reflexão, muito debate, não basta
apenas a internet, é preciso uma espécie de
desalojamento de nós mesmos, daquilo que
nós achamos que compreendemos, temos que

ser ouvintes da Teologia e Filosofia para que os
textos possam ressoar de novo na medida que
fomos colhendo experiências. A palavra só nos
fala quando vem o silêncio e assim é o nosso
estudo, também é preciso de um silêncio,
de um saber escutar para conseguirmos
nos desprender das ideias e ideais que nos
achamos que já sabemos, mas que a Teologia
pode nos dar muito mais”, enfatizou Dom
Leonardo em sua homilia.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
CELEBRA A POSSE DE SEU NOVO
PÁROCO, FREI JOÃO MESSIAS

a disponibilidade para ir ao encontro daqueles que
se encontram afastados e anunciar o Evangelho e
que os nossos dias que passaremos aqui seja para a
honra e glória de Deus pai”, disse Frei Messias.
“Cuidem bem deles e isso significa
a ajudar a manter as pastorais e não se
esquecer de rezar por eles, pois quando uma
comunidade ajuda e colabora, é a melhor
maneira de cuidar dos padres e frades que
estão a serviço e vocês não deixem de visitar as
pessoas e levar a Palavra de Deus”, foi o pedido
de Dom Leonardo para a comunidade e para os
frades ao final da celebração.

SEMANA DE ESTÁGIO PASTORAL
ACONTECE COM VISITA ÀS
COMUNIDADES DA ARQUIDIOCESE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santo Antônio, pertencente à
Região Episcopal N. Sra. dos Remédios – Setor
Avenida Brasil, acolheu o seu novo pároco, Frei
João Messias da Silva Souza, da Ordem dos Frades
Menores (OFM), na missa realizada na noite de
9 de fevereiro, na qual foi também apresentado
seu vigário paroquial, Frei John Machado Araújo
(OFM), na celebração presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner,
contando com a presença do Frei Edilson Rocha,
Custódio da Custódia São Benedito da Amazônia,
além da presença de alguns freis e padres
convidados, como o Pe. Ronaldo, da diocese de
Roraima que está visitando Manaus.
“Rezem por nós, pedindo para que Deus nos
envie o Espírito Santo para que nos dê sabedoria,
um coração manso e olhar de pastor para
compreender e cuidar dessas ovelhas. Assim como

TEXTO EMMANUEL BARROSO – SEMINARISTA DA ARQUIDIOCESE
DE MANAUS FOTO ARQUIVO DOS SEMINARISTAS

De 18 a 26 de Janeiro, os seminaristas da
Arquidiocese de Manaus realizaram mais uma
semana de Estágio Pastoral, nas comunidades
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro (Balbina, em Presidente Figueiredo) e
da Paróquia Nossa Senhora das Graças (Colônia
Antônio Aleixo, em Manaus).
O estágio ocorre anualmente, no
período das férias, e tem como objetivo, dar
continuidade ao caminho pastoral a partir do
Plano de Evangelização de nossa Igreja local,
imergindo-os na realidade eclesial e social dos
locais aos quais foram destinados.
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EXORTAÇÃO APOSTÓLICA

"Querida
Amazônia"
um texto que nos leva a sonhar
PE. LUÍS MODINO

S

onhar nos ajuda a crescer, a sermos melhores, a fazer realidade
nossos projetos, a concretizar tudo o que um dia desejamos.
"Querida Amazônia", a exortação com que o Papa Francisco nos
presenteou no dia 12 de fevereiro de 2020, é um convite a
sonhar que o projeto de Deus vai se fazer realidade.
Em “Querida Amazônia”, o Santo Padre comunica aquilo que esteve
presente na sua vida desde o início do seu pontificado, inclusive antes,
desde a Conferência de Aparecida, onde o Cardeal Bergoglio foi relator
geral. Aos poucos, ele foi descobrindo na Amazônia “todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério” (QA 1). Ele o fez escutando, especialmente os povos que nela moram, sobretudo os indígenas. Eles “expressam a autêntica qualidade de vida como um «bem viver», que implica
uma harmonia pessoal, familiar, comunitária e cósmica e manifesta-se
no seu modo comunitário de conceber a existência, na capacidade de
encontrar alegria e plenitude numa vida austera e simples, bem como
no cuidado responsável da natureza que preserva os recursos para as
gerações futuras” (QA 71).
Os sonhos do Papa Francisco nos mostram dimensões: um sonho
social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. São
sonhos que incluem tudo o que foi vivenciado no processo sinodal e
que ajudarão a tecer novas relações sociais, culturais, ecológicas e
eclesiais, provenientes da periferia e que atingiram o centro do debate
e da vida eclesial e social. O cuidado da Casa Comum, “missão que Deus
nos confiou a todos” (QA 20), tornou-se uma preocupação universal,
dentro e fora da Igreja, e o Papa Francisco tem sido um ator fundamental e decisivo.
Estamos diante de um documento que coleta e valoriza aqueles que
participaram do processo sinodal e o Documento Final da assembleia,
que o Papa Francisco convida a ler, e assumir. Ele faz um diagnóstico,
que parte do comum a todos, o sonho social, para alcançar o específico,
o sonho eclesial, passando pelo sonho cultural e pelo sonho ecológico.
O sonho social, números 8 a 27, parte de que os povos não podem ser
ignorados, ameaçados pelo roubo de seus territórios, onde os governos
querem impor um modelo de desenvolvimento e domesticação para
aqueles que tradicionalmente foram vistos como intrusos, usurpadores
e obstáculo. Não podemos permitir que nossa consciência social seja
anestesiada e deve surgir uma indignação saudável.
O sonho cultural, que ocupa os números 28 a 40, baseia-se na ideia
de ajudar a Amazônia a tirar o melhor de si, algo em que os jovens da
Amazônia, especialmente os indígenas, têm um papel fundamental,
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com base em suas raízes culturais, que levam ao estabelecimento de
relações interculturais.
Os números 41 a 60 nos mostram o sonho ecológico do Papa Francisco. O cuidado do meio ambiente se baseia no cuidado que o Senhor tem
por nós, temos que aprender com os povos indígenas, a partir de sua
relação com o ambiente, a entender que a maneira como a Amazônia
está sendo tratada, nos conduz, mesmo que haja quem pense que nada
acontece, ao fim. O desafio é articular o conhecimento ancestral e o
conhecimento técnico contemporâneo, sempre ouvindo o clamor da
Amazônia e de seus povos, assim como Deus ouviu seu povo no Egito. O
objetivo é contemplar e não apenas analisar, amar e não apenas usar,
sentir-se intimamente unido e não apenas defender.
O sonho eclesial ocupa a maior parte da exortação, os números 61 a
110, e nasce do chamado para caminhar com os povos da Amazônia. É
um sonho que tem como ponto de partida a inculturação, que nos fala
de uma santidade amazônica, nos convidando a uma espiritualidade
que leva em consideração as necessidades cotidianas e a uma liturgia
que inclui elementos da experiência indígena. O texto reconhece a
presença precária da Igreja em muitos lugares da Amazônia, que não
pode nos deixar indiferentes e exige da Igreja uma resposta específica
e corajosa, convidado a descobrir modelos ministeriais que favoreçam
os sacramentos nas comunidades mais distantes e fazendo um chamado a se dispor para a missionariedade. Também reconhece a força e o
dom da mulher, destacando expressamente seu importante papel na
assembleia sinodal, que sustentou a vida de muitas comunidades e
transmitiu a fé por um longo tempo. “Sem as mulheres, ela [a Igreja] se
desmorona” (QA 101). Daí seu papel central na Igreja sinodal, onde
suas funções e serviços devem aumentar, o que “implica uma estabilidade, um reconhecimento público e um envio por parte do bispo” (QA
103). Elas devem ter “uma incidência real e efetiva na organização, nas
decisões mais importantes e na guia das comunidades” (QA 103).
As palavras do nosso arcebispo, Dom Leonardo Steiner, de “levar
esse texto para as nossas comunidades, refletirmos nas nossas comunidades o texto, e também, com bispos de nossa região tentarmos ver
uma Igreja encarnada, uma Igreja culturalmente inserida, uma Igreja
ambientalmente preparada, mas especialmente uma Igreja que sabe
evangelizar, sabe ser missionária”, devem ser um desafio assumido por
todos e todas. Não tenhamos medo de “avançar por caminhos concretos que permitam transformar a realidade da Amazônia e libertá-la dos
males que a afligem"(QA 111).
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