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A PalaVra de Deus

Vamos ler diariamente
um versículo da Palavra
de Deus (Papa Francisco)
“Lemos as Sagradas Escrituras: em minha opinião, o Evangelho é o corpo de Jesus,
as Sagradas Escrituras são a sua doutrina.
Sem dúvida que o texto «quem come a minha carne e bebe o meu sangue» encontra
toda a sua aplicação no mistério eucarístico;
mas o verdadeiro corpo de Cristo e o seu verdadeiro Sangue são também a palavra das
Escrituras, a doutrina divina. Quando vamos receber os sagrados mistérios, se uma
partícula cai ao chão, ficamos preocupados.
Quando escutamos a palavra de Deus, se
estamos a pensar noutra coisa enquanto ela
nos entra pelos ouvidos, em que responsabilidade não incorremos! Sendo a carne do
Senhor verdadeiro alimento e o seu Sangue
verdadeira bebida, o nosso único bem é comer a sua carne e beber o seu sangue, não
apenas no mistério eucarístico, mas também na leitura da Escritura.” (São Jerônimo)
“Admoesto todos os meus irmãos e os
conforto em Cristo, a que, onde encontrarem
as divinas palavras escritas, as venerem como
podem. E quanto couber a eles, se elas não
estão bem guardadas ou indignamente por
ali dispersas, recolham-nas e as resguardem,
honrando o Senhor nas palavras que pronunciou. Pois muitas coisas são santificadas pelas
palavras de Deus. E, em virtude das palavras
de Cristo se realiza o sacramento do altar.”

Vamos ler a Bíblia
em família!

MENSAGEM DO ARCEBISPO

M

Maternidade

Maria, Mãe da Igreja,
rogai por nós!

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO DE MANAUS

aria, mãe; Igreja mãe. Na leitura da paixão segundo São João,
damo-nos conta que recebemos uma mãe e nos tornamos
filhos/as. Nas palavras, “mulher eis o teu filho” e, naquele,
“eis tua mãe”, recebemos não apenas uma filiação, mas fomos
recordados do nosso nascer, fomos gerados na maternidade.
No mês de maio somos convidados a refletir a maternidade: O
cuidado matricial de Deus, a Igreja mãe, a mulher, o exercício
da nossa maternidade.
Deus “pela misericórdia com que nos cerca, é mãe. Amando-nos, o Pai, como que exerce papel feminino”. (Clemente de
Alexandria)
O modo de ser de Deus visibiliza a maternidade, o ser gerativo de Deus. Não são os atributos do feminino como beleza,
grandeza, sensibilidade, mas o modo gerativo e nascivo de Deus.
No Primeiro Testamento percebemos Deus relacionando-se
com o seu Povo em termos de fidelidade e ternura. Ambos –
fidelidade e ternura – numa só realidade é o que chamamos de
misericórdia. Ele é amor! Não pode não nos amar! Não ser misericordioso é, para Deus, ser infiel a si mesmo, trair à sua própria
deidade, o que é impossível. A misericórdia é fidelidade de Deus
ao seu coração, isto é, ao âmago do seu próprio ser, onde o que
domina é a sua misericórdia, ou seja, seu amor terno, matricial,
visceral. Talvez, melhor do que fidelidade ao coração, nós poderíamos dizer, fidelidade ao ventre, pois a sua misericórdia é
um amor que brota das entranhas mesmas de Deus, sim, de seu
ventre – por que não? – de seu útero (em hebraico: rahamin
= amor visceral; rehem = ventre materno, útero materno). É
por isso que Deus, por Isaías, diz: “Pode porventura a mulher
esquecer-se do seu filho e não ter carinho para com o fruto das
suas entranhas? Pois ainda que a mulher se esquecesse do próprio filho, eu jamais me esqueceria de ti” (Is 49,15). Os profetas
deixaram vir à tona este modo essencial de ser de Deus e de
se relacionar com o homem: “Amo-te com amor eterno, por
isso ainda te conservo os meus favores” (Jr 31,3). “Ainda que os
montes sejam abalados (...) o meu amor jamais se apartará de
ti, e a minha aliança de paz não mudará (...)” (Is 54,10).
“Misericórdia” quer dizer, pois, amor cordial, amor matricial. Matricial é aquilo que se refere à matriz. Matriz é o lugar
em que se gera e cria e de onde se nasce; é o útero. Em hebraico a palavra útero, matriz, se diz réhem. A cordialidade, a
ternura da misericórdia, por sua vez, se diz: rahamim. O poeta
judeu André Chouraqui, ao traduzir o Sermão da Montanha,
em vez de dizer “Bem-aventurados os misericordiosos” diz:
“Em marcha os matriciais!” Quem são esses, os matriciais? Ele
responde: “Aqueles que assumem entre seus irmãos a função
principal de IHVH/Adonai, que é a de ser a matriz do Universo. A palavra rahamîms deriva de réhem, ‘a matriz’, o útero
da mulher. A matriz recebe, mantém e dá a vida, oferecendo
ao feto, a cada segundo, tudo de que ele precisa para viver.
Assim Elohîms, matricial, tem função de matriz para o Universo e cada uma de suas criaturas. O mesmo acontece com o
que ama IHVH/Adonai, que só vive para matriciar o mundo.”
(A Bíblia – Matyah)

O coração de Deus é a matriz, o útero do Universo. Ali está o
ponto de salto da geração do Filho Unigênito. Ali está a fonte da
criação do Universo e de cada indivíduo na sua unicidade. Jesus
revela este amor matricial de Deus para com cada e todo ser humano – um amor universal, isto é, que, com sua lonjura, com
sua largueza e com sua profundidade, originariamente abraça
toda a criatura. Ele, no seu relacionamento com os homens, revela o Pai dos céus, no seu cuidado, que veste as ervas do campo, alimenta as aves do céu, faz cair a chuva e nascer o sol sobre
bons e maus, cujo amor matricial gera, nutre e rege todas as
criaturas e sustenta todas as coisas. Como é extraordinário nos
apercebermos o modo geracional e cuidadoso de Deus.
Os primeiros pensadores cristãos afirmavam que a Igreja é mãe. Mãe por que há algo de feminino na Igreja, que é
maternal. A Igreja é feminina porque é “igreja”, “esposa”; é
feminina e é mãe, dá à luz. Portanto, é esposa e mãe. (cf. Papa
Francisco, Casa Santa Marta, 21/05/2018)
A Igreja é mãe porque gera filhos e filhas em Jesus na força
do Espírito Santo; é mãe porque cuida e nutre com ternura pelos
sacramentos, pela samaritanidade e pela caridade; é mãe porque acolhe e oferece perdão aos filhos e filhas que abandonam
e retornam à casa; é mãe porque mantém e dá a vida, oferecendo aos filhos e filhas a cada segundo, tudo de que ele precisa
para viver, no peregrinar neste mundo. A essência da Igreja é a
misericórdia; na misericórdia se manifesta a sua essência.
Nós como cristãos participamos da maternidade da Igreja, na
medida em que nos deixamos tomar pelas obras de misericórdia
corporais e espirituais. Quando com ternura somos conduzidos ao
encontro das pessoas necessitadas no corpo e no espírito; quando
nos damos conta das periferias geográficas e espirituais; quando
somos uma Igreja samaritana. Exercemos a maternidade quando
acolhemos as mães, as crianças sem mãe. Somos mãe quando
acolhemos, acompanhamos os filhos e filhas que moram nas
nossas ruas. Quando nós, mulheres e homens, somos espaço de
acolhida, dignidade, justiça, solidariedade, caridade, visibilizamos
a sua maternidade; quando buscamos oferecer tudo o necessário
para que os deserdados possam viver plenamente; quando formos capazes de gerar atitudes de fecundidade.
No mês de Maria não só meditamos o cuidado maternal de
Deus, que recebemos uma Mãe, que a Igreja é mãe, mas também
a presença das mulheres na Igreja. “A Igreja é ‘mulher’”, recordou
Papa Francisco, “e quando pensamos no papel da mulher na Igreja
devemos remontar a esta fonte: Maria, ‘mãe’. E a Igreja é ‘mulher’
porque é mãe, pois é capaz de “dar à luz a filhos”: a sua alma é feminina porque é mãe, é capaz de gerar atitudes de fecundidade.”
Gratidão às mulheres das nossas comunidades, da vida
consagrada, das pastorais, por serem a presença materna da
Igreja. Por elas nos recordarem a nossa fecundidade gerativa e o cuidado matricial. Gratidão por exercerem com tanta
dedicação os ministérios confiados nas nossas comunidades.
Nossa Senhora Imaculada Conceição, nos ajude a fazer
tudo aquilo que o Filho nos disser. Deus abençoe a todos e
rezemos uns pelos outros.

O modo de ser de
Deus visibiliza a
maternidade, o
ser gerativo de
Deus. Não são
os atributos do
feminino como
beleza, grandeza,
sensibilidade, mas
o modo gerativo e
nascivo de Deus.
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G

raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. O mês de maio chegou. E somos todos convidados a agradecer a Deus pelas
mães do mundo inteiro. Cada mãe recebe um convite para
fazer de sua vida, um reflexo do amor divino manifesto ao mundo.
Mãe já exala ternura na fonética da própria palavra. Mãe de fato é
obra de Deus. Até Deus quis ter uma mãe. Salve Maria, nossa mãe,
mãe de Deus e da Igreja: “Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a
tua mãe” (cf. João 19, 26). Nossa Senhora como mãe ensina cada
um de nós a seguir os passos de Jesus. Ela não aponta para si, mas
para Ele: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (cf. João 2,5). Maria, nossa mãe, é modelo de maternidade comprometida com a família e
com a sociedade, com as dores do mundo. Maria sempre atenta
aos clamores humanos agora e na hora de nossa morte. Dizia Dom
Luiz Soares, nosso arcebispo Emérito: “Rogai por nós, nossa mãezinha!”. Era o jeito dele carinhoso, quando fazia referência à Nossa
Senhora. E precisamos de fato que Ela, a mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo rogue por nós, especialmente, agora em que nossa realidade foi ferida por essa pandemia, trazendo ao coração humano
angústia, medo, pobreza e muita dor pelos entes queridos que
partiram. Que neste mês de maio, possamos cantar o Magnificat
com a nossa alma, expressando a libertação que Deus fará pela
força de Seu braço, através do intelecto humano na busca da cura
frente a essa pandemia, e faz pelo coração solidário, e porque não
dizer materno, de tantos profissionais da área da saúde e outros
serviços essenciais que dia e noite, incansavelmente, fizeram de
suas vidas, sinal de doação para que a vida, mesmo ferida a exemplo de Maria, ecoe em alta voz: “Eis-me aqui a serva do Senhor,
Faça-se em mim segundo a tua Palavra” (cf. Lucas 1,38).
Que neste mês de maio, cada católico e pessoa de boa fé, motivado pela mensagem do nosso Pontífice Papa Francisco para o
Dia Mundial das Comunicações Sociais, valorize os nossos meios
de comunicação, sintonize as rádios Rio Mar 103,5 FM e Castanho
103,3 FM, comprometidas com a verdade, fiéis ao Evangelho. E
que Nossa Senhora da Divina Providência interceda por todos os
amigos e amigas da Fundação Rio Mar, para que a nossa Igreja
continue a evangelizar através dos meios de comunicação que
dispomos. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por você, sua
família e comunidade. Uma ótima leitura para todos.
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profecia

HÁ TEMPO POBRES E MISERÁVEIS PASSAM
FOME, AGRAVOU-SE COM A CONTAMINAÇÃO PELO

NOTÍCIAS DO VATICANO

COVID-19

A

SITE DA RÁDIO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

ntes da crise global da doença COVID-19, o
coronavírus, a fome no mundo já era e é uma
realidade que grita aos céus. São quase 900 milhões de pessoas que não recebem as colorias
necessárias através dos alimentos para o fortalecimento do corpo e mente, tendo como consequência a desnutrição que torna o corpo fraco e
frágil, ficando suscetível a contrair doenças que
podem diminuir a expectativa de vida. A fome é
uma das formas de violência contra a pessoa e
fere o direito social de viver com dignidade.
Segundo Peter Singer, “400 milhões de pessoas não têm as calorias, as vitaminas e os sais
minerais necessários para manter os seus corpos e
as suas mentes em condições saudáveis. Milhões
de seres humanos estão constantemente famintos”. Agora imagine o que pode acontecer com as
crianças desnutridas? Certamente não recebendo
as calorias, vitaminas e proteínas necessárias para
seus corpinhos, seu processo de desenvolvimento
físico e mental está comprometido, tendo como
consequências, em casos graves, a morte.
Para Juliana Chilanti Tonial, “a má alimentação, é a causa crucial da avitaminose, uma enfermidade causada pela carência de vitaminas e,
por conseguinte, responsável pelo surgimento de
diversas doenças como anemia, cegueira, dermatite, esterilidade, hemorragias, beribéri (tremedeira), dentre outras. A desnutrição manifesta-se

nas classes sociais mais baixas e as pessoas desnutridas são as mais vulneráveis a infecções”
Nota-se que ficou demonstrado as consequências gravíssimas na vida de milhões de
pessoas que não têm acesso aos alimentos que
contêm calorias necessárias para o desenvolvimento do corpo e mente. Diante desta realidade
não se pode ficar indiferente!
Tem muita gente morrendo de fome, mas
não faltam alimentos no mundo. O que ocorre de
fato é a má distribuição ou desigualdade na distribuição de alimentos, visto que há muitas pessoas que têm o suficiente e muito mais para viver,
enquanto os pobres, sua preocupação é conseguir
algo para colocar em sua mesa a cada dia. Isso poderia ser superado com a solidariedade e justiça,
mas o sistema capitalista econômico, prefere o
apartheid social entre ricos, pobres e miseráveis.
A realidade dos pobres do Brasil agravou-se
com a chegada do maldito coronavírus, pois milhões de pessoas com corpos desnutridos, imunidade baixíssima, estrutura do sistema de saúde
um caos, serão as maiores vítimas do covid-19.
Diante desta grave crise de desnutrição do pobre
brasileiro, principalmente dos que moram na periferia, os cristãos e o Estado devem agir com urgência.
Para os cristãos vale obedecer a voz de Jesus quando
diante da multidão ordena aos discípulos: “dai-lhe
vós mesmo de comer”este povo para que não morra
de fome e nem da doença do coronavírus.

A ORAÇÃO DE ANDREA
BOCELLI CONTINUA A
EMOCIONAR O MUNDO
A performance musical de Andrea Bocelli intitulada #MusicForHope (na tradução
livre Música Pela Esperança) foi transmitida
ao mundo, via streaming, ao final da tarde
do Domingo de Páscoa, direto da Catedral de
Milão, na Itália. O curto e impactante Concerto
Pascal, de cerca de 25 minutos, chegou a mais
de 30 milhões de visualizações no dia 14 de
abril, na página oficial do tenor italiano. Um
resultado que coloca a exibição em primeiro
lugar das tendências mundiais e entre os vídeos mais vistos de todos os tempos.
O arcipreste da Catedral de Milão, Gianantonio Borgonovo, como reporta a agência de
notícias Ansa, disse que o show de Andrea Bocelli foi “uma iniciativa que certamente vai ficar
nos anais do nosso arquivo como uma página
inesquecível”. Ele acrescentou que, com a voz
do tenor que “encheu a Catedral, privada de milhares de orações dos fiéis ou dos seus visitantes
apaixonados, a Aleluia Pascal no dia da Ressurreição pode ressoar nas casas do mundo inteiro.
A ‘nossa’ Catedral, a casa dos milaneses, uniu
Milão e o mundo inteiro numa única oração de
súplica e confiança, de gratidão e de louvor”.
A FORÇA DA ORAÇÃO
Para o Concerto Pascal, direto da Catedral
de Milão, Andrea Bocelli – que não cobrou cachê – foi acompanhado somente por Emanuele Vianelli, que tocou um dos maiores órgãos
de tubos do mundo. No repertório, a interpretação de hinos religiosos, como Ave Maria, de
dentro da igreja vazia, e de Amazing Grace, em
frente à Catedral; nas imagens, além do templo vazio, a live percorreu a realidade deserta
das principais capitais do mundo.
“Acredito na força de rezar juntos”, disse o
cantor, de 61 anos, para promover o evento do
Domingo de Páscoa: “acredito na Páscoa Cristã,
um símbolo universal de renascimento que todos,
sejam crentes ou não, realmente precisam agora”.
Bocelli é um dos tenores mais famosos do mundo,
com mais de 70 milhões de discos vendidos.
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LITURGIA
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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

LITURGIA DOMÉSTICA
este tempo em que somos orientados a ficar em casa por conta da gravidade da pandemia, com nossas igrejas fechadas e
atividades presenciais suspensas, percebemos um aumento
considerável de celebrações transmitidas pelas redes sociais.
Isso é louvável, pois ajuda os fiéis a se manterem conectados
e, mesmo isolados socialmente, permanecem em comunhão. A
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), preocupada
com essa questão, elaborou um texto de orientação e um roteiro de celebração para que cristãos e cristãs, permanecendo em
suas casas, possam celebrar, seguindo o ritmo do Ano Litúrgico.
Eis o texto preparado pela equipe de assessoria litúrgica da
CNBB: Acolhendo a orientação das autoridades civis e sanitárias,
nossos bispos no Brasil orientam os fiéis a permanecerem em
suas casas, evitando aglomeração de pessoas e, consequentemente, não participando das celebrações eucarísticas. Desta
forma, somos convidados a celebrar o Dia do Senhor como
Igreja doméstica, com nossos familiares, em nossas casas.
Cabe aqui recordar o que nos afirmam as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil, número 73: “A
casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados
para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas (Mc 1,29; 2,15; 3,20; 5,38; 7,24). Nas casas Ele
curava e perdoava os pecados (Mc 2,1-12), partilhava a mesa
com publicanos e pecadores (Mc 2,15ss; 14,3), refletia sobre
assuntos importantes, como o jejum (Mc 2,18-22), orientava
sobre o comportamento na comunidade (Mc 9,33ss; 10,10) e a
importância de se ouvir a Palavra de Deus (Mt 13,17.43)”.
Assim, desejamos oferecer uma sugestão de Celebração da
Palavra de Deus para ser feita em sua casa, com seus familiares
neste triste momento da pandemia. São muitos os horários de
transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos

acompanhar; mas, vivendo a dignidade de povo sacerdotal que
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas
celebrar com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e
rezar juntos. Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado,
coloque um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora,
uma vela a ser acesa no momento da celebração. Escolha quem
será o “Dirigente” da celebração: pode ser o pai ou a mãe... Prepare as pessoas para proclamarem as leituras, o salmo. Todos se
reúnem, mantendo a distância necessária. Canta-se um canto,
ou refrão adequado ao tempo litúrgico ou ao mistério celebrado. Faz-se um breve momento penitencial e a oração do dia
(liturgia diária). Em seguida, a liturgia da Palavra, seguindo
as leituras propostas, conforme as orientações da Igreja. Uma
reflexão sobre a Palavra de Deus, motivando para preces espontâneas. Rezar a oração que Jesus ensinou, mesmo em tempos
de dúvidas, insegurança, incerteza, mas permanecendo unidos,
confiantes que tudo isso vai passar, pois Deus não abandona
seus filhos e filhas. Concluindo a celebração com a bênção final.
Nossa Arquidiocese tem o livro da celebração da Palavra que pode ser muito bem usado para celebrarmos em
nossas casas. Casa é convívio, abrigo, amparo, aconchego,
proteção, encontro, carinho, cuidado, comunhão... Assim,
fazemos a experiência das primeiras Comunidades Cristãs.
A oração do Ofício Divino das Comunidades, para quem conhece, também é uma ótima opção.
Oração em situações emergência: Pai de bondade,
Deus de misericórdia e ternura, vigor no cansaço, amparo na
fraqueza, conforto no pranto, escutai a oração que vos dirigimos: salvai-nos das aflições do presente e dai-nos abrigo seguro na vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – MAIO/2020
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

1

S. JOSÉ OPERÁRIO
Gn 1,26-2,3
Sl 89(90), 2.3-4.12-13.14 e 16 (R.
17c) • Mt 13,54-58

3

4o PÁSCOA
At 2,14a.36-41
Sl 22,(23),1-6(R.cf.1.2c)
1Pd 2,20b-25 • Jo 10,1-10
5º PÁSCOA
At 6,1-7
Sl 32,1-2.4-5.18-19 (R.22)
1Pd 2,4-9 • Jo 14,1-12
6º PÁSCOA

At 8,5-8.14-17
Sl 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.1.2a)
1Pd 3,15-18 • Jo 14,15-21

ASCENSÃO DO SENHOR
At 1,1-11
Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6)
Ef 1,17-23 • Mt 28,16-20

10
17
24

At 11,1-18
Sl 41, 2-3;42,3.4 (R. Cf. Sl 41, 3a)
Jo 10,1-10
At 14,5-18
Sl 113 B, 1-2. 3-4. 15-16 (R. 1)
Jo 14,21-26
São João I

At 16,11-15
Sl 149, 1-2. 3-4. 5.6a.9b (R.4a)
Jo 15,26-16,4a

4

11
18
25

S. Beda, S. Gregório VII
S. Maria Madalena de Pazzi
At 19,1-8 • Sl 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab
(R. 33a) • Jo 16,29-33

At 11,19-26
Sl 86,1-3.4-5.6-7 (R. Sl 116, 1a)
Jo 10,22-30

5

12

Ss. Nereu e Aquiles
S. Pancrácio
At 14,19-28 • Sl 144, 10-11. 1213ab. 21 (R. Cf. 12a) • Jo 14,27-31a

19

At 16,22-34
Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R. 7c)
Jo 16,5-11
S.Filipe Néri
At 20,17-27
Sl 67, 10-11. 20-21 (R. 33a)
Jo 17,1-11a

26

6

At 12,24 - 13,5a
Sl 66, 2-3.5.6.8 (R. 4)
Jo 12,44-50

13

N. Sra. da Fátima
At 15,1-6
Sl 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 (R. Cf. 1)
Jo 15,1-8
S. Bernardino de Sena
At 17,15.22 – 18,1
Sl 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a.
14Bcd • Jo 16,12-15

20
27

Agostinho de Cantuária
At 20,28-38
Sl 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c (R.
33a) • Jo 17,11b-19

7

At 13,13-25
Sl 88, 2-3. 21-22. 25.27 (R. Cf. 2a)
Jo 13,16-20

14

S. MATIAS, APÓSTOLO
At 1,15-17.20-26
Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R. cf.8)
Jo 15,9-17

21

At 18,1-8
Sl 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R. Cf. 2b)
Jo 16,16-20

28

At 22,30; 23,6-11
Sl 15, 1-2a.5. 7-8. 9-10. 11 (R.1)
Jo 17,20-26

At 13,26-33
Sl 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R. 7)
Jo 14,1-6
At 15,22-31
Sl 56, 8-9. 10-12 (R. 10a)
Jo 15,12-17
S. Rita de Cássia
At 18,9-18
Sl 46, 2-3. 4-5. 6-7 (R. 8a)
Jo 16,20-23a
At 25,13b-21
Sl 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
(R. 19a)
Jo 21,15-19

8
15
22
29

2

At 9,31-42
Sl 115, 12-13. 14-15. 16-17 (R. 12)
Jo 6,60-69
At 13,44-52
Sl 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.3cd)
Jo 14,7-14
At 16,1-10
Sl 99, 2. 3. 5 (R. 2a)
Jo 15,18-21
At 18,23-28
Sl 46, 2-3. 8-9. 10 (R. 8a)
Jo 16,23b-28
At 28,16-20.30-31
Sl 10, 4. 5.7 (R. Cf. 7b)
Jo 21,20-25

9
16
23
30

31

PENTECOSTES
At 2,1-11 • Sl 103,1ab.24ac.29bc
31.34 (R.30)
1Cor 12,3b-7.12-13 • Jo 20,19-23
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família

Tempos de isolamento

convívio familiar

I

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

solar-se para quê? Para que juntos em família possamos
ficar mais unidos em nossas orações, para podermos
observar e analisarmos o que é necessário para superar
as dificuldades familiares que este isolamento está trazendo. Quero aqui relembrar que em um ano, somente no
mês de janeiro, foram registrados 217 mortes violentas em
Manaus.
Hoje a população se encontra em um tempo de isolamento social devido ao novo coronavírus. Este isolamento
por um período mais longo nos coloca em um teste de convivência para as nossas famílias, pois esse convívio em tempos normais era mais curto, onde às vezes era pela manhã,
às vezes pela tarde ou somente durante a noite, hoje esse
momento se tornou sem interrupção a semana toda. Um
convívio necessário para diminuir o contágio desse vírus e
com esse isolamento as famílias enfrentam outras situações
que antes não tinham: uma dessas é a alimentação para
todos os membros dessa família, que antes para alguns
era feita no seu local de trabalho e para os filhos na escola,
diminuindo o custo financeiro da família, e que hoje esse
custo foi introduzido ao orçamento familiar que para muitas
famílias já é mínimo para se manter durante um mês.
Conhecendo um pouco das realidades de nossas famílias de nossas periferias e das famílias que já tem o costume
de rezar juntos, ter poucos recursos e alimentação mínima
não será um problema, mas sim uma maneira de aproximação para realizar as refeições com todos da família e
juntos, em comunhão, com esta possibilidade de estarem

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

reunidos permite e nos permitirá que realizemos nossas
orações em família permitindo que unidos em Cristo encontremos forças para podermos ultrapassar e superar este
momento de isolamento social, podendo aproveitar para
realizarmos as nossas orações juntos, em família unida,
com as orações individuais que já são realizadas para que
este momento seja superado com um menor número de
pessoas infectadas e internadas, porque a única arma eficaz apresentada, até o momento, é o isolamento.
Uma das outras situações que também preocupam nesse momento é a educação dos filhos, onde no momento era
para estarem em sala de aula, mas estão em casa, os pais precisam encontrar juntos maneiras de interagir com os filhos
para que eles entendam que não estão de férias, e precisam
continuar estudando. Mas como? A secretaria de educação
está oferecendo as videoaulas. Mas como assistir as videoaulas sem um computador ou um smartfone que suporte os
conteúdos, até mesmo sem uma internet de boa qualidade?
Isso tudo custa dinheiro, é isso que já está faltando.
Nossas famílias precisam se reinventar, ter mais paciência conversar mais com os filhos, com marido e esposa, e durante este tempo de isolamento familiar devemos
lembrar que somos pessoas, seres humanos e acima de
tudo somos cristãos que se adaptam as mais diferentes
situações. E termino pedindo que juntos, em nossas orações à Nossa Senhora, pedirmos sua intercessão a Deus
para que isso passe o mais rápido e possamos voltar ao
convívio social.

Nossas famílias
precisam se
reinventar, ter
mais paciência,
conversar mais
com os filhos, com
marido e esposa.

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTOS PASCOM SANTUÁRIO N. SRA APARECIDA

Igrejas Católicas
aderem aos recursos
tecnológicos para
que fiéis vivenciem a

Semana
Santa
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C

om o objetivo de proteger os fiéis e padres e contribuir
para evitar o avanço da pandemia pelo novo Coronavírus
– Covid-19 no Estado do Amazonas, a Arquidiocese de
Manaus precisou suspender todas as atividades presenciais na Arquidiocese de Manaus, conforme orientações pastorais emitidas no dia 19 de março, suspendendo qualquer evento
eclesial onde ocorrem aglomeração de pessoas. Diante disso,
eventos tradicionais realizados na Semana Santa tiveram que
ser ajustados, e outros cancelados.
As tradicionais procissões dos Ramos, da Via-Sacra e do Senhor Morto tiveram que ser canceladas. A missa do Crisma, ou dos
Santos Óleos, que reúne todo o clero para a renovação das promessas sacerdotais foi adiada para quando tiver passado o contágio pelo Covid-19. Mas as principais celebrações foram mantidas e
realizadas reservadamente, sem a presença de público.
Na Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da
Conceição, as missas tiveram a presença do Arcebispo Dom Leonardo Ulrich Steiner e seus auxiliares Dom José Albuquerque e
Dom Tadeu Canavarros, e foram todas transmitidas ao vivo pela
emissora de televisão pública TV Encontro das Águas, pela Rádio
Rio Mar FM e redes sociais da Catedral, podendo ser acompanhada em tempo real por milhares de pessoas do Amazonas, do
Brasil e do Mundo, que estiveram em comunhão com os nossos
pastores, em suas casas, com suas famílias.
Dom Leonardo, nas orientações pastorais divulgadas no dia 19
de março, ressaltou a importância das transmissões para que o povo
de Deus sinta-se unido à igreja em comunhão espiritual durante a
celebração da Paixão e da Páscoa de Jesus. “Onde for possível, os
presbíteros celebrem a Santa Missa de modo reservado proporcionando que sejam transmitidas aos fiéis por meio das redes sociais,
rádios comunitárias ou outros meios disponíveis [ … ] Seja zelo-

samente proporcionado por meio das mesmas iniciativas de celebrar estas
funções litúrgicas em ambiente privado, mas suficientemente transmitido
pelo maior número de meios possíveis para que os fiéis possam acompanhar
a partir de suas casas e juntos em família”, disse o arcebispo.
Em documento complementar, divulgado no dia 29 de março, o arcebispo orienta sobre a semana santa (Missa de Ramos, Santa Ceia, Celebração da Paixão e Via-Sacra, Vigília Pascal e Domingo de Páscoa), elencando
as formas de transmissão das celebrações e reforçou a necessidade do
isolamento social. “Na Semana Santa vamos permanecer em nossas casas
sustentados pelo espírito de comunhão e oração. Participaremos das celebrações transmitidas pelos meios de comunicação (rádio, TVs, redes sociais)
e vamos continuar com a leitura orante da Bíblia, com a recitação do rosário
de Nossa Senhora e a oração da Via Sacra. Lembramos aos presbíteros que
na Semana Santa torna-se ainda mais importante a transmissão das celebrações por redes sociais ou outros meios”, destacou Dom Leonardo.
O Reitor/Pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Pe. Agildo Alves de
Souza (CssR), afirmou que celebrar com a igreja vazia foi semelhante a solidão de
Cristo na Cruz, mas na fortaleza de colocar em oração todos os fiéis que passam
por momentos difíceis. “A experiência de celebrar a semana santa neste tempo
de pandemia em que o isolamento social mudou a rotina de todos brasileiros.
Nós católicos celebramos este tempo dentro de nossas próprias casas devido o
decreto do governo de isolamento social. As Igrejas não puderam fazer as celebrações públicas, mas apenas pelos meios de comunicações. E, celebrar a semana santa com a Igreja vazia é como se estivéssemos sozinhos na cruz, sentindo
os mesmos sentimentos de Jesus, de entrega. É difícil olhar para a Igreja e ver
as portas fechadas e os bancos vazios. Há uma tristeza grande por saber que a
mesma angústia se encontra nos corações de muitos fiéis que gostariam de estar
celebrando conosco. No entanto, pude colocar em minhas orações o nome de
todas as pessoas que estão passando neste momento por um período difícil, em
que falta do afeto, o carinho, o abraço a companhia de quem amamos não nos
permite uma aproximação personalizada”, disse pe. Agildo.
Frei Paulo Xavier, pároco da Paróquia São Sebastião, localizada no
centro de Manaus, afirmou ter sido uma experiência singular, que nunca
tinha vivenciado esse tempo de aprofundamento da fé sem o povo. “Foi
muito desafiador e difícil pra gente. Mas esse período exigiu um elemento que veio com muita força que foi saber usar
a tecnologia, entrar nesse
ramo com o único objetivo
de comunicar Jesus, a verdade, a paz e a fé. E com isso
estar em sintonia com as pessoas, entrar no mais íntimo
do coração e na casa de cada
um. As novas tecnologias puderam mais uma vez serem
usadas a serviço da evangelização e da missão. As pessoas
reagiram muito bem e interagiram de maneira muito bonita, pedindo oração e enviando
mensagens. Foi uma bonita
demonstração de carinho e de
conexão, sendo muito interessante ter esses novos elementos
dentro da nossa experiência, a

igreja que se faz rede e se compromete em construir caminhos de espiritualidade a partir das novas tecnologias”, explicou Frei Paulo.
O Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro Praça
14 de Janeiro, que todos os anos participa ativamente das procissões da
Via-Sacra (pela manhã), com a encenação das 15 estações, e do Senhor
Morto (pela tarde) teve que suspender o que haviam planejado para a
semana santa neste ano diante da Pandemia causada pelo Coronavírus
que forçou todos a suspender os eventos programados.
“Fomos surpreendidos pelo surto do coronavírus. Em poucas horas tivemos que reconfigurar a nossa vida e a evangelização! Já transmitíamos
a missa diária pela rádio web Bem Aventurada (https://radiowebbemaventurada.com) e esse instrumento se tornou uma forma eficaz e quase única
de comunicação, comunhão e evangelização [do Santuário]. Na Semana
Santa acompanhamos as transmissões pela TV Encontro das Águas e pela
nossa rádio web. Tivemos um número considerável de seguidores da rádio;
sendo que em alguns momentos houve mais de mil visualizações. No entanto, é estranho não ter a presença física dos fiéis; sobretudo, na Sexta-Feira Santa quando cerca de dez mil pessoas acompanham a procissão da
Via-Sacra da Catedral até o Santuário, pela manhã, e a celebração da Paixão
do Senhor com o retorno do Senhor Morto à Catedral, pela tarde!
Durante o isolamento social mantemos três missas semanais, transmitidas pela Radio web. Constatamos que esses momentos de fé, bem
como os outros programas, têm alimentado a fé das lideranças, dos paroquianos e pessoas que se tornaram seguidoras da rádio web. No entanto,
alimentamos a esperança de em breve poder nos encontrar, conviver e
celebrar de forma presencial!”, declarou o Reitor/Pároco do Santuário
Nossa Senhora de Fátima, Pe. Milton Both (SAC-Palotino).
O arcebispo Dom Leonardo alegrou-se ao saber que um grande número de pessoas atenderam o convite e estiveram em sintonia, acompanhando cada momento da Semana Santa em casa, junto de suas famílias, em comunhão com os bispos e padres, especialmente em saber que
pessoas de muitos lugares do mundo também estiveram em comunhão
com Arquidiocese de Manaus durante as celebrações, e disse isso a todos
os telespectadores da TV Encontro das Águas, ouvintes da Rádio Rio Mar
e internautas conectados nas redes sociais da Catedral Metropolitana,
acompanhando a Vigília Pascal, no dia 11 de abril.
“Estamos tão longe uns dos outros e tão perto uns dos outros. Agradecemos a todos que estiveram em sintonia para estarmos juntos nesses
momentos celebrativos, tão necessários e profundos da nossa fé. Recebi
mensagens de várias partes do Brasil e de outros países. Tão unidos, tão
próximos, participando deste mistério extraordinário de um Deus Crucificado que nos deu vida nova, que vivemos mesmo nas intemperes e
desertos que temos que atravessar em vida”, destacou Dom Leonardo.
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VIDA E FÉ

Dra. Fabrícia Louzada

“Não há cura sem fé”
TEXTO Érico Pena Fotos Arquivo pessoal

C

asada há 17 anos, mãe de um casal de filhos, Felipe (16) e Clarice (5),
participante da Pastoral do Dízimo da Área Missionária Sagrada Família do
Tarumã, a Dra. Fabrícia Louzada Depizzol Vito Sobrinho, tem 20 anos de
profissão atuando como pediatra e agora divide seu tempo com a atenção
à família, atividades na igreja e o trabalho na linha de frente realizado no pronto-socorro que é referência de atendimento à COVID-19 em Manaus e afirma: “o
medo de ficar doente é real, mas acima de tudo o importante é crer em Deus e em
Nossa Senhora, pois não há cura sem fé”.
Além de atuar na UTI pediátrica, onde o público é formado por crianças
extremamente graves, e que por muitas vezes correm risco de morrer, Dra.
Fabricia também atende, com muito amor e carinho, em seu consultório particular. “Atendo meus pequenos como se tivesse atendendo meus filhos, com muito
amor e toda doação que consigo. Às vezes me falta um pouquinho de tempo e por
muitas vezes me atrasei para
missa, noutras vezes não
consegui chegar, mas
acredito que o mais
importante é colocar Deus
à frente de tudo, de cada
coisa que se faça, por
menor que pareça”, disse.
Apesar de ser médica
pediatra, no momento a
Dra. também tem
ajudado no atendimento à população em geral
e, de acordo com que ela tem observado, muitas pessoas estão tentando se
apegar mais às coisas divinas, independente da fé que lhe seja dada.
“Acredito de forma muito pessoal que a fé é a única coisa com o que
podemos contar, que Deus está sim olhando por nós e ajudando na cura,
das formas mais variadas possíveis. Acredito que o ser humano tem
muita capacidade técnica e conhecimento para que suas pesquisas
científicas possam nos mostrar um caminho de luz no combate a essa
doença que ainda não conhecemos totalmente. E eu tenho muita fé
em Deus que esse caminho de descobertas está bem mais curto
agora”, comentou.
Seu trabalho como pediatra, sempre envolve o filho amado de
alguém e a relação com os seus pais que confiam seus pequenos tesouros
aos conhecimentos técnicos de algum profissional da medicina, por isso
que, além da fé, é sempre muito importante ter o cuidado com a higienização
e com a segurança em prol do bem-estar da família, nem que para isso seja
necessário alguns sacrifícios.
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“Depois que chego em casa e faço toda minha higienização
pessoal, ainda não me sinto confortável ou segura de abraçar meus
filhos, meu esposo... Na verdade, é uma solidão cercada por outros.
Literalmente isolada de todos dentro de casa... isso é muito triste e
às vezes não entendido pelos filhos”, confessou.
Em virtude do intenso trabalho, hoje em dia, Dra. Fabrícia
está um pouco mais afastada das atividades da igreja, mas
promete que assim que esse período de pandemia passar vai
retornar aos grupos que frequenta. “Participei de forma
bastante assídua da Pastoral do Dízimo, já participei do Grupo
Serra, mas hoje estou mais afastada. Tão logo consiga, voltarei
para meus grupos”, disse.

CNBB

CIDADANIA

Campanha Solidária
Para o povo em situação de rua
Fazer a Páscoa em tempos de Pandemia
é vivenciar as transformações da
Ressurreição de Cristo
FONTE SITE DA CNBB

Em seu artigo “Fazer a Páscoa em tempos de Pandemia”, o bispo de Campos (RJ) e
referencial da Pastoral da Saúde da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, diz que
expressão “fazer a Páscoa” é mais abrangente
que a celebração ritual, ou litúrgica, da principal solenidade dos cristãos.
O bispo afirma que essa ação “implica
vivenciá-la e testemunhar as transformações desta passagem, deste glorioso acontecimento, que nos renova e nos recria, que
é a Ressurreição de Cristo”, diz.
Dom Roberto admite que a Páscoa não
pode ficar confinada num templo, nem apenas numa comunidade eclesial, pois ela gera
na humanidade e no universo inteiro uma
Nova Criação. “Todos os relacionamentos,
estruturas e formas de convivência e organização são tocados profundamente pela
alegria desta notícia, a morte não tem a última palavra e não manda mais em nós. A ressurreição é o Dia que o Senhor fez para nós
e um caminho aberto para a transformação
de todas as coisas, fazendo nascer uma nova
humanidade”, considera.
E continua “estamos, nestes dias, como
os apóstolos, trancados e confinados no cenáculo após a morte do crucificado, hoje com o
medo da pandemia, o que é certo para cuidar
e preservar nossa vida e a de todos. No entanto, a Páscoa de Jesus e a irrupção e a presença
do Ressuscitado entre nós, faz surgir uma
nova perspectiva para viver, servir e amar”, diz.
Para uma melhor vivência desse momento litúrgico de fazer a páscoa em tempos de Pandemia “É deixar-se contagiar e
transfigurar pela luz da ressurreição, gerando novos sentidos de comunhão, de partilha
e convivialidade entre as pessoas e a própria
terra e todas as criaturas, para que todas as
epidemias sejam superadas, em especial a
do egoísmo, do ódio e da indiferença. Deus
seja louvado!”, finalizou.

JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1
DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus, através
da Campanha Puxirum Manauara que teve
início no dia 26 de março do corrente ano
com a parceria da Arquidiocese de Manaus,
Pastoral Povo de Rua, Pastoral dos Migrantes, Conferência das Religiosas do Brasil (CRB) e Ministério
Público do Trabalho (MPT). A campanha realizada
objetiva arrecadar insumos necessários para atender as pessoas em situação de rua, migrantes, os
abrigos da sociedade civil parceiros da Cáritas e
catadores, para o enfrentamento do COVID-19, em
virtude da necessidade do isolamento social.
A Cáritas ficou responsável em receber as
doações de materiais diversos como roupas, materiais de higiene e limpeza, materiais de segurança contra o vírus e gêneros alimentícios não
perecíveis, em seu espaço institucional, com a
sua equipe devidamente equipada com os materiais necessários ao enfrentamento do COVID-19,
no período de segunda a sexta-feira das 9 às
17h, até o dia 15 de maio. As doações podem ser
realizadas por depósito bancário ou de produtos
entregues diretamente na instituição.
Na manhã do dia 8 de abril, a Cáritas entregou no Centro de Convivência do Idoso – Aparecida (CECI), materiais de higiene pessoal e de
limpeza, roupas diversas para homens, mulheres
e crianças, calçados para atendimento de pessoas
em situação de rua, subsidiando o Estado e Município. O material foi entregue para o representan-

te da Nova e Eterna Aliança (sociedade civil) que
vem apoiando a Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e Secretária de Estado de Assistência Social (SEAS) no
atendimento a essa população em vulnerabilidade e risco social.
A Cáritas também está apoiando as famílias
acompanhadas pelos projetos em andamento na
Instituição. São pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, sobretudo neste tempo
de isolamento social provocado pela pandemia do
novo Coronavírus. A ajuda oferecida é de uma cesta
básica e máscara para proteção, até o momento
foram atendidas 46 famílias do Projeto Içá. Essas
pessoas residem nas ocupações de prédios públicos do centro urbano de Manaus: “Alcir Matos” com
15 famílias assistidas; “Casa do Estudante”, com 11
Famílias; outras atendidas pelo serviço de Psicologia da Arquidiocese com 10 famílias, 10 famílias
de catadores de material reciclável, vendedores
ambulantes do entorno da “Igreja dos Remédios”.
Conforme orientação do Ministério da Saúde e
Organização Mundial da Saúde (OMS), as entregas
estão sendo feitas por agendamento. Os demais
projetos serão contemplados conforme agendamento para evitar aglomeração.
1. Assistente Social – Coordenadora do Projeto Resposta à
Emergência – Atendimento dos Solicitantes de Refúgio e
Refugiados em Manaus, da Cáritas Arquidiocesana de Manaus.
2. Secretário Executivo da Cáritas Arquidiocesana de Manaus.
3. Do Tupi, significa mutirão
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SÍNODO PARA A amazônia

isolamento

Ser presença eclesial em tempo de

Pe. Luis Miguel Modino

A

o longo do processo sinodal tem-se insistido muito na necessidade de passar de uma Igreja de visita a uma Igreja de
presença. Na situação atual que a humanidade está vivendo,
em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a própria
Igreja católica nos aconselham a ficar em isolamento, surge a pergunta
sobre como nos fazermos presentes como Igreja.
A Igreja católica em todas as dioceses e prelazias do nosso Regional
Norte 1 tem parado sua atividade sacramental presencial, o que dificulta ainda mais essa presença nas comunidades mais distantes. É tempo
para se perguntar e tentar procurar alternativas neste tempo de
isolamento, ainda mais naqueles lugares mais afastados onde alguns
métodos usados nos centros urbanos não tem alcance.
O cuidado com os povos da Amazônia, especialmente com os povos
indígenas, tem sido uma preocupação presente na Igreja católica. De
fato, o Sínodo para a Amazônia foi mais uma consequência dessa
presença no meio dos povos assumida ao longo de muitos anos. A
dificuldade para essa presença física tem que ser um chamado a
incentivar uma maior preocupação com esses povos tradicionalmente
esquecidos e a redobrar no futuro o desejo de estarmos presentes no
meio dos povos, nas comunidades, por mais afastadas que elas possam
estar situadas.
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O mês de abril, que no Brasil é comemorado o dia do índio, muitas
vezes com um toque folclórico que desvirtua seu verdeiro significado, é
para os povos indígenas um tempo de luta por direitos, que neste ano
de 2020 tem se visto interrompido pela pandemia do coronavírus que
assola a humanidade. Mas essa defesa explícita dos direitos conquistados tem que continuar sendo uma prioridade, também para a Igreja
católica, que deve realizar “uma defesa firme dos direitos humanos,
fazendo resplandecer o rosto de Cristo que «quis, com ternura especial,
identificar-Se com os mais frágeis e pobres»” (QA 75).
Nesse sentido, o Papa Francisco nos faz um chamado a promover um
diálogo que “não se deve limitar a privilegiar a opção preferencial pela
defesa dos pobres, marginalizados e excluídos, mas há de também
respeitá-los como protagonistas. Trata-se de reconhecer o outro e
apreciá-lo «como outro», com a sua sensibilidade, as suas opções mais
íntimas, o seu modo de viver e trabalhar” (QA 27).
Vivemos um tempo em que o cuidado com o outro, especialmente
com os descartados pelo sistema, tem que se tornar prioridade,
continuando a “prestar a sua contribuição para o cuidado e o
crescimento da Amazônia” (QA 60), especialmente de seus povos
originários. No tempo atual, isso também é nos fazermos presentes,
tendo Deus como fonte de inspiração e os descartados como foco
fundamental da nossa ação.

MISSÃO

Irmãs vivem em clausura
com a missão de

rezar pelo
mundo
A

POR RAFAELLA MOURA

s irmãs Clarissas Capuchinhas Sacramentárias
para muitos podem ser desconhecidas, mas em
todos os lugares do mundo existem irmãs que
mesmo sem ser vistas, rezam por todos. Enquanto
estamos dentro de nossas casas por conta da Pandemia do
Covid – 19, as irmãs vivem enclausuradas, ou seja, isoladas do convívio social por toda vida, exceto para exames
médicos e casos muito específicos. Essa é uma condição
para quem deseja viver como uma irmã Clarissa Capuchinha Sacramentária.
Em Manaus, oito freiras vivem no Mosteiro São Damião, localizado no bairro Cidade de Deus, zona norte da
cidade. Cinco delas são filipinas, duas mexicanas e uma
brasileira e levam uma vida simples de oração, trabalho e
vida fraterna, em comunhão missionária com todo o cla-

mor da humanidade e da igreja.
Elas vivem da providência divina,
mas também trabalham com as próprias mãos na confecção de pães e biscoitos
caseiros, além de vestes sacerdotais e material
litúrgico.
O convento é muito acolhedor, com um grande jardim
cheio de flores, frases no gramado e uma linda imagem
de Nossa Senhora com as mãos unidas em um gesto de
oração. O espaço foi construído em 28 de julho de 2011 e
faz parte da Custódia dos Frades Menores Capuchinhos do
Amazonas e Roraima.
A Congregação Religiosa das Clarissas Capuchinhas
Sacramentárias tem o carisma de adoração a Jesus Eucarístico, para o bem da Igreja de Cristo e de toda a humanidade. A cada hora do dia uma das irmãs adora o Santíssimo Sacramento na capela. Uma grade separa as irmãs dos
fiéis, mas isso não impede de serem vistas em adoração.
No momento da adoração, elas usam uma espécie de
capa, que significa o mundo. As irmãs abraçam o mundo
em suas orações.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

Fé é alimentada pela devoção à
N. Sra. de Fátima no município do Careiro
TEXTO ANDERLEIA OLIVEIRA FOTO HUANDERSON SILVA

A

Paróquia Nossa Senhora de Fátima está localizada no Km 102,
da rodovia federal BR 319, no município de Careiro. Foi fundada
após autorização para a transferência da sede do município de
Careiro da Várzea para o Careiro em 1972, em virtude das
alagações em terras de várzea. Em 23 de junho de 1975 o prefeito da
época, Antônio Diniz de Carvalho, transferiu todas as atividades
municipais obedecendo também plano do governador do Estado.
Então foi determinado que fosse escolhida com urgência a área onde
seria construída a igreja Católica. O local escolhido foi em frente a praça
três poderes, onde permanece até os dias atuais.
Em 13 de junho de 1981 a comunidade foi instituída como Paróquia, com
a inauguração da igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima. Neste dia, o irmão
Alcides Mazzoldi foi ordenado diácono e o primeiro pároco padre Sérgio
Ziratto, da Congregação dos Oblatos de Maria Virgem, foi apresentado.
A missão dos Oblatos teve continuidade com os seguintes sucessores: Padre Igínio Mazzucchi, Padre Célio Cardoso, Padre Afonso Gorniack
e atualmente padre Gilberto Nobre que está acompanhado pelo padre
Bento Pavão, Vigário Paroquial, e padre Igínio Mazzucchi, que acompanha pastoralmente a Área Missionária do Araçá.
Em 2017 a Igreja Matriz passou por reforma e modernização de sua
fachada tornando-se um ponto turístico para os visitantes.
A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em suas pastorais e movimentos desenvolve uma série de atividade como a catequese, trabalho com
a pastoral da juventude, liturgia, pastoral carcerária. Também trabalho
missionário nas comunidades da zona rural, que tem sido um dos
grandes desafios, pois estas comunidades estão distribuídas nos cinco
distritos que compõe o Careiro.
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Os festejos da Padroeira Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio, são
ponto alto da devoção do povo Careirense. Para manter ainda mais forte
essa devoção, os fiéis participam, no dia 13 de cada mês, de uma missa
especial às 5 horas da manhã. Após a celebração a comunidade se reúne
para um café da manhã compartilhado, um momento que já é tradição na
cidade. Porém, este ano, em virtude da pandemia de Coronavírus –
Covid-19, atendendo as orientações pastorais do arcebispo metropolitano,
Dom Leonardo Steiner, toda a programação ficou suspensa e pode ser
realizada quando for possível, em uma outra data.

PÁRO CO
• Pe. Gilberto Nobre dos Santos, pertence à Congregação Oblatos de
Maria Virgem (OMV). É natural de Jundiaí-São Paulo, nascido
no dia 4 de outubro de 1985.
• Cursou Filosofia na PUC de Campinas-SP, entre os anos de 2005 a
2007. Fez noviciado em Roma, no ano de 2009, e Teologia no
Studium Theologicum, em Curitiba-Paraná, de 2012 a 2015.
• Veio em missão para Manaus e foi empossado pároco da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no município do Careiro, no dia 6 de
março de 2016.

CULTURA

amazônicos

Cultura familiar entre o ontem e o hoje
DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

A

família é uma instituição eminentemente cultural, no sentido
da produção e elaboração de linguagem e comportamentos
que venham a fortalecer a sua identidade. A família é para o
homem amazônico um ponto de referência. Na Amazônia
temos uma pluralidade de modelos culturais familiares: famílias
indígenas, ribeirinhas, urbanas de periferia, urbanas de classe média,
agricultores. Já se pode falar de uma cultura familiar evangélica,
católica, e sem religião definida, o que não quer dizer que exista
ateísmo. Este texto eu escrevo depois de quarenta anos visitando
famílias e convivendo com elas. Famílias exemplares, famílias com
problemas, famílias destruídas pelo pecado, famílias refeitas e
reconciliadas no amor, de algumas fui confidente, de outras me tornei
amigo, para todas busquei ser pastor.
A primeira observação que posso fazer é que no Amazonas todo
mundo professa uma religião. Quando católicos, a devoção aos santos é
uma coisa natural. Os santos são amigos para quem se faz festa para
pagar promessas por graças alcançadas. Quando alguém deixa a fé
católica rompe com os santos, joga as imagens fora e adere só a Jesus.
Com o aumento de famílias evangélicas, há famílias que culturalmente
não são mais católicas no sentido tradicional. Nas casas há sempre o
lugar das imagens que vem de gerações, e quadros de santos ornamentam as paredes, mas já cheguei em casas católicas onde não existia
mais quadros de santos.
As festas moldam a vida do ribeirinho que vai longe atrás de festas,
que consistem basicamente em música até o sol raiar, e comida à
vontade. A vida ribeirinha é dura e sem momentos de lazer. Nos meses
de seca, a dificuldade de locomoção e de obter água potável dificulta a
vida. No inverno, tem água demais, e as dificuldades são outras. Tudo é
complicado para o povo da floresta. Mesmo levando uma vida frugal,
onde as necessidades são reduzidas ao mínimo, há artigos de consumo
que são necessários. Por isso, quando tem oportunidade são capazes de
viajar horas numa pequena canoa para ir a uma festa. Nestas festas
acontece de tudo e muitas vezes terminam na morte de alguém.

No tempo do verão, quando os campos estão fora da água, o futebol,
hoje praticado por homens e mulheres, jogado todas as tardes, é o
único lazer comunitário. Os torneios ocuparam até o domingo de
manhã fazendo com que as comunidades se reúnam a noite para o
culto, se quiserem ter a participação do povo. O futebol das mulheres é
tão animado como o dos homens.
Um casamento ribeirinho, sobretudo se for de moça com rapaz, é
um acontecimento. Esta é uma razão para a maioria só se juntar. O
casamento religioso não acontece por falta de fé, mas exatamente por
que acreditam e não querem brincar com Deus. De fato há muitas
separações, e novos casamentos vão criando novos arranjos familiares.
O respeito pelos mais velhos é uma atitude esperada das crianças e
jovens. Os velhos são importantes na comunidade. Vida familiar e vida
comunitária se misturam e uma depende da outra, sobretudo nas
pequenas comunidades.
O povo que participa das nossas comunidades nas grandes cidades
têm estas raízes familiares. Há famílias que continuam a ter relações
com a vida do interior, voltando a comunidade para as festas do padroeiro e também recebendo o povo do interior na cidade. É evidente que as
próprias condições de vida na cidade tem outras exigências para a vida
familiar. A cultura urbana, com seus valores de liberdade individual
transforma as relações familiares, mas enraizada na cultura dos
antepassados. As famílias conservam a culinária, o gosto pelo comer
juntos, pelo puxirum, a ligação com a família estendida, a devoção aos
santos, o respeito pelos mais velhos. A cultura evangélica rompe com
este passado, mas aos poucos vai se transformando também.
Cultura é algo dinâmico. A cultura ribeirinha tem muito de indígena,
eu diria que é mais índia que europeia. Mesmo numa época marcada
pelos meios de comunicação e mediada pelo celular, as relações
familiares do nosso povo ainda deve muito ao povo da floresta, com
suas intuições e simbolismos. Os amazônidas não só falam diferente,
mas se relacionam diferente. Quantas vezes vi jovens com comportamentos que remetem a esta raiz cultural.
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JUVENTUDE

Chamados a ser luz na vida de

outros jovens
ADRIANA RIBEIRO - PASTORAL DA COMUNICAÇÃO ARQUIDIOCESANA
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

E

m tempos de combate ao novo coronavírus, alguns trabalhos são
tidos como essenciais. E os jovens, como, em princípio, não
fazem parte dos chamados grupos de risco, são mais demandados para algumas atividades. Conversamos com alguns deles,
sobre suas experiências nesse período.
Naine Carvalho da Silva, 27 anos, solteira, mora com os pais, nascida
e criada no seio do Santuário Aparecida, sempre foi envolvida nas
atividades pastorais. Hoje atua na liturgia, na Pastoral da Comunicação
(Pascom) e na Juventude Missionária Redentorista (Jumire). É jornalista e trabalha na imprensa local. Em alguns dias faz home office e em
outros, precisa vestir-se de fé e coragem para enfrentar as ruas e chegar
ao trabalho. A fé em Deus é o que a move e sustenta. Sabe que, por
amor a Deus e à profissão que exerce, é necessário ajudar as pessoas a
ficarem bem informadas. Acredita que a pandemia “pode nos ensinar a
dar mais valor à vida e a ser mais solidários com o próximo, seja com
uma palavra de fé ou com pequenas atitudes”.
Cássio Henrique Batista Lira, 27 anos, solteiro, mora com os pais no
Bairro São Lázaro. É um dos tantos “meninos de Dom Bosco”. Ex-aluno
salesiano, guarda no coração as amizades e tudo o que aprendeu. Hoje
é estudante de enfermagem. Desde os 22 anos, trabalha como autônomo no ramo de entrega de alimentos. Acorda às 5h e começa a
trabalhar às 6h30, separando frutas, legumes, hortaliças e outros
gêneros alimentícios. Depois, faz a entrega na casa dos clientes. Por
conta da pandemia, observa que as pessoas estão com medo. Não
querem muito contato. Apenas o essencial. Para ele, tem sido um
período de superação. Sabe dos riscos que está correndo, mas não se
importa. Precisa trabalhar para ajudar em casa. Tem fé em Deus e
acredita que as coisas vão melhorar. Acredita que a pandemia “pode
nos ensinar que as pessoas serão diferentes em seus relacionamentos”.
Lucas Barbosa de Almeida, 21 anos, solteiro, mora com o irmão mais
velho no Bairro Praça 14 de Janeiro. Faz o último ano do Ensino Médio
e está namorando. Montado em sua bicicleta, nos últimos seis meses,
trabalha entregando lanches e compras de diversos gêneros, serve de
leva e traz de encomendas, pega documentos e resultados de exames,
enfrenta filas e paga contas. Só não transporta pessoas. Para começar a
trabalhar fazendo entregas, comprou a bicicleta com um cartão de
crédito emprestado, de forma parcelada. Com o dinheiro das entregas
está pagando a bicicleta e alguns equipamentos de proteção individual. Como estuda no turno da manhã, dedica-se às entregas das 12h às
22h30. É cadastrado em dois aplicativos. Fica o tempo todo com o
celular ligado e atento aos chamados. Também oferece seus serviços
por fora, para vizinhos, familiares e amigos. Antes de ser entregador,
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vendia bombons e trufas na escola. Nesse período da pandemia tem
redobrado os cuidados com a prevenção. Acredita que a pandemia
“pode nos ensinar a cuidar mais da saúde, a dar mais importância aos
pequenos gestos, como um abraço, e a encontrar tempo para pensar
em Deus”. Também acredita que algumas profissões serão mais
valorizadas, como a de entregador, já que agora aqueles que a exercem
passaram a ser vistos como essenciais. Lucas recebeu o sacramento do
Crisma no final de 2019. Participa da Paróquia São Francisco de Assis e
está envolvido na Pastoral Catequética, tendo sua primeira experiência
com uma turma formada por dez catequizandos de Eucaristia.
Naine, Cássio, Lucas e tantos outros jovens são protagonistas em
vários cenários. Saem de si, enfrentam os desafios e vão ao encontro
dos outros. Diariamente precisam encarar seus medos, aprender coisas
novas e fazer suas próprias descobertas sem perder a alegria de viver.
Na correria da vida, precisam ser estimulados a refletir sobre as
realidades nas quais estão inseridos. São chamados a ser luz na vida de
outros jovens. Temos muito a partilhar e a aprender com eles.

ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

Jesus
Encontrando-se com

em casa

FR. FAUSTINO: Olá crianças! É legal ver vocês pelo computador, aqui em
casa. Como vocês estão?
TINICO: Eu me sinto mal.
ZEZINHO: Por quê?
FR. FAUSTINO: O que está acontecendo que você está se sentindo mal, Tinico?
TININHA: Ele está bravo, porque estamos tendo que ficar em casa.
FR. FAUSTINO: Eu também estou em casa. Mas, não me sinto mal por isso.
MARIAZINHA: Meu irmão e eu também estamos em casa e está sendo
muito legal.
ZEZINHO: Verdade. Depois de muito tempo, a gente está até brincando,
comendo e rezado juntos com os nossos pais.
FR. FAUSTINO: Essa atitude é muito bonita.
TINICO: Tudo isso por causa desse tal de coronavírus. Eu quero ver meus
avós e meus amigos e ninguém me deixa sair.
FR. FAUSTINO: Mas, todos estamos precisando fazer a mesma coisa;
para o bem de todos nós.
MARIAZINHA: O meu pai falou isso para ele, mas ele ficou bravo, correu
e se trancou o quarto.
FR. FAUSTINO: Precisamos aproveitar essa oportunidade de ficar em
casa, para nos encontrarmos mais com as pessoas de nossa família.
TINICO: Mas, tem hora que tudo fica muito chato.
FR. FAUSTINO: Se você se esforçar um pouco mais para entender, você estará
ajudando para que mais pessoas não fiquem doentes por causa do coronavírus.
Isso tudo vai passar.
TININHA: Minha mãe fala a mesma coisa. Mas, quando essa situação
vai passar?
MARIAZINHA: Aqui em casa, meus pais falam para a gente colocar mais
confiança e esperança em Deus.
FR. FAUSTINO: E vocês estão conseguindo fazer
isso?
ZEZINHO: Claro! A gente reza e imagina como
se tudo em nossa vida estivesse voltando ao
normal.

FR. FAUSTINO: Isso mesmo. Nós acreditamos que para Deus tudo é possível.
TINICO: Então, por que Deus não
faz esse coronavírus sumir logo?
FR. FAUSTINO: Para isso acontecer,
precisamos que mais pessoas que
tenham mais fé.
TININHA: Como assim? Por quê?
FR. FAUSTINO: Porque é importante buscar mais segurança em Deus,
diante de tudo o que está acontecendo, por causa desse coronavírus, e
que tem deixado muitas pessoas com muito medo e desesperadas.
ZEZINHO: Aqui em casa, quando a gente reza, minha mãe sempre fala que
devemos colocar total confiança em Deus.
MARIAZINHA: É mesmo. E o nosso pai fala para pensarmos mais em
nosso anjo da guarda.
FR. FAUSTINO: Muito bem! Assim, unidos em oração em casa, todos se
sentirão mais fortes para vencerem os medos que surgem.
TININHA: Eu gostaria que aqui em casa pudéssemos ser assim; nos encontrando mais em orações.
FR. FAUSTINO: Já que todos nós estamos em casa, que tal vermos a nossa casa
de outra maneira.
TINICO: Como assim? Eu acho que será muito difícil.
FR. FAUSTINO: Não é tão difícil. Nós já conhecemos a nossa casa e a
nossa família. Precisamos nos esforçar para fazer com que esse ambiente
que moramos seja um lugar de harmonia, de alegria e de paz.
TINICO: Não entendi.
FR. FAUSTINO: A nossa Igreja, através do Papa Francisco e dos nossos
bispos, sempre nos orienta para sermos uma Igreja Doméstica.
ZEZINHO: Já escutei alguma coisa sobre isso. Mas, o que é necessário fazer?
FR. FAUSTINO: Podemos aproveitar que estamos em casa para fazer
uma reforma espiritual em nossa casa.
MARIAZINHA: Reforma espiritual? O que é isso?
FR. FAUSTINO: São mudanças de atitudes, através de quatro pilares que
são fundamentais: a Palavra de Deus, Partilha do Pão, a Caridade e a Missão. Assim, seremos fortalecidos no amor de JESUS por nós.
TINICO: Como vou fazer isso?
FR. FAUSTINO: Imagine uma casa com quatro pilares em cima de uma
base (a base é o que sustenta os pilares). Desenhe esta casa. Escreva o
nome JESUS na base da casa e os nomes (palavra, pão, caridade e missão)
em cada um dos quatro pilares. Dentro da casa imagine e mantenha a
sua família protegida por JESUS e vivendo a alegria do encontro. Façam
esse exercício e fiquem em casa com as bênçãos de Deus.
PAZ E BEM!
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GIRO PASTORAL
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO RECORDA JESUS QUE SE ENTREGA
PELA SALVAÇÃO DO MUNDO
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Neste ano, a Arquidiocese de Manaus
vivenciou uma sexta-feira santa diferente,
em virtude na necessidade de suspender os
eventos que aglomerem pessoas visando
evitar a proliferação do Coronavírus-Covid-19,
não foi possível realizar duas tradicionais
procissões que reuniam cerca de 40 mil
pessoas por ano: a Via-Sacra e a procissão do
Senhor Morto. Mas os fiéis puderam vivenciar
cada momento acompanhando a celebração
da Paixão e Via-Sacra através dos meios de
comunicação e redes sociais.
Na Catedral Metropolitana Nossa Senhora
da Conceição, o Arcebispo de Manaus, Dom
Leonardo Ulrich Steiner, celebrou a Paixão de
Cristo, junto com seus auxiliares Dom Tadeu
Canavarros e Dom José Albuquerque, na tarde
do dia 10 de abril, que foi transmitida pela
TV Encontro das Águas, Rádio Rio Mar e redes
sociais da Catedral (Facebook e Instagram).

FESTA DE SÃO JOSÉ ESPOSO DE
MARIA A PORTAS FECHADAS COMO
MEDIDA DE PREVENÇÃO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Santuário de São José, localizado no
Centro de Manaus teve que fechar as portas
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Na ocasião, o arcebispo
fez uma profunda e profética
reflexão sobre este momento
importante para os cristãos,
por aproximar todos ao
“mistério da morte que
passa pela injustiça da
condenação, pelo sofrimento
desmedido, pela dor
insuportável, pela solidão
cercada de pessoas. Nessa
contradição, celebramos, na
Cruz, a libertação, a plenificação
do mistério da morte e da vida. Morte,
desabrochar da vida em sua plenitude […]
Hoje é o dia em que colocamos, diante dos
nossos olhos, a pobreza de Deus, a fraqueza de
Deus, a morte do homem-Deus. Celebramos
hoje a morte. Um Deus que, na morte mais
dolorosa, faz a terra se unir ao céu”, conforme
afirmou Dom Leonardo.

no dia do seu padroeiro, devido às medidas
de prevenção contra o Covid-19, adotadas
pela Arquidiocese de Manaus, em comunhão
com o Vaticano e com a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, autoridades de saúde e
autoridades estaduais.
Na celebração, presidida no dia 19
de março pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e
concelebrada pelo pároco, Pe. Felipe Bauziere,
participaram apenas coroinhas, ministros,
equipe litúrgica e as emissoras, Tv Encontro
das Águas e Rádio Rio Mar FM que fizeram a
transmissão do ato litúrgico para que todos
os devotos pudessem acompanhar ao vivo em
suas residências.
Para Dom Leonardo, apesar de não
ter a presença física, a celebração ocorreu
como todos os anos e as pessoas puderam
estar presentes de uma outra maneira,

A celebração iniciou em absoluto silêncio.
Depois houve a leitura da paixão, homilia, a
procissão da cruz coberta e apresentada três
vezes, seguida da adoração e o beijo da Cruz. A
segunda parte foi uma breve procissão dentro
da Catedral, no qual o Arcebispo carregou
uma cruz de madeira, com paradas e reflexões
diante dos quadros que mostram cada estação
da via-sacra de Jesus.

rezando pelos meios de comunicação e
em casa. “O Santuário estava quase vazio,
mas durante a celebração eu imaginava
quantas pessoas celebravam conosco pelos
meios de comunicação, então dessa forma
a igreja estava repleta, porque a celebração
é sempre uma expressão da nossa fé e hoje
demonstramos um pouco dessa fé em torno
desse ícone que é São José, que nos fará
crescer na dimensão do sonho e da esperança”,
disse Dom Leonardo.
Para Pe. Felipe, a celebração realizada
a portas fechadas foi uma questão de
solidariedade e obediência a atual situação
que o mundo se encontra. “Realizamos o
festejo de São José de uma forma inédita,
ninguém queria que fosse assim, mas antes de
tudo são medidas que foram tomadas para se
preservar a vida”, comentou o pároco.

MISSA DA SANTA CEIA RECORDA A
INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA E O DIA
DA INSTITUIÇÃO DO SACERDÓCIO

Ao final da celebração, Jesus Eucarístico
foi levado para uma urna/sacrário e os bispos
e padre prostaram-se em adoração por alguns
minutos, momento importante neste dia em
que se celebra a instituição da eucaristia. Em
silêncio, se retiraram. Dessa forma, encerrouse o primeiro dia do tríduo pascal.

MISSA DE PÁSCOA CELEBRA JESUS
QUE DEIXA O TÚMULO VAZIO E
OFERECE VIDA NOVA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na noite de 9 de abril, o arcebispo de
Manaus, Dom Leonardo Steiner, celebrou a Missa
da Santa Ceia, junto com os bispos auxiliares Dom
José Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, e o
padre Hudson Ribeiro, na Catedral Metropolitana
Nossa Senhora da Conceição. Sem a presença
dos fiéis, a celebração foi acompanhada ao vivo
através da transmissão realizada pela TV Encontro
das Águas, pela Rádio Rio Mar e redes sociais da
Catedral Metropolitana de Manaus.
Após a proclamação do Evangelho,
realizada por Dom José Albuquerque, Dom
Tadeu Canavarros proferiu, emocionado, a
homilia dessa vez de forma diferente, pois ao
invés de se dirigir para os fiéis em uma igreja
lotada, ele saudou os ouvintes, telespectadores
e internautas que acompanhavam direto de
suas casas e iniciou dizendo que a liturgia da
quinta-feira santa é um convite a aprofundar
completamente no mistério da Paixão de Cristo,
onde quem deseja segui-lo, deve sentar a sua
mesa, que foi o prenúncio da oferta de Jesus por
nós na Cruz, e Ele se oferta na Eucaristia.
Dom Tadeu também falou da importância
do sacerdócio e do infinito amor de Jesus na
eucaristia, tornando-nos um só com Ele, quando
Ele é a verdade, a vida e o caminho, oferecendo
a sua carne para comer e o seu sangue para
beber, e com isso ensina a passar de um amor
afetivo para um amor efetivo, pois não existe
um amor maior do que dar a vida pelos amigos.
O rito do lava-pés foi omitido, mas o
arcebispo, Dom Leonardo Steiner, motivou
todos que acompanham de casa a fazê-lo
intencionalmente, de maneira meditada,
trazendo à lembrança uma pessoa que
gostaria de lavar os pés e com isso exercitar o
perdão, a reconciliação.

PRIMEIRA PARTE DAS DOAÇÕES
OBTIDAS COM CAMPANHA
SOLIDÁRIA É ENTREGUE PARA
ATENDIMENTO A MORADORES
DE RUA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO
FOTO CÁRITAS ARQUIDIOCESANA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Jesus Ressuscitou, ele venceu o poder da
morte, saiu do sepulcro para a vida. É com essa
certeza que a Igreja celebra a Páscoa de Cristo.
Em Manaus, o arcebispo Dom Leonardo Steiner
e seus bispos auxiliares, unidos, celebraram
esta solenidade na Catedral Metropolitana
de Manaus Nossa Senhora da Conceição, na
manhã do dia 12 de abril de 2020, no domingo,
o Dia do Senhor, com transmissão ao vivo pela
TV Encontro das Águas, Rádio Rio Mar e redes
sociais da Catedral.
Dom Leonardo, durante a homilia, refletiu
o Evangelho de João que relatou a pressa de
Maria Madalena em ir ao sepulcro à procura de
seu Senhor, de seu Amado Senhor, e encontrou
a pedra da entrada do túmulo removida e
do Senhor morto apenas restaram sinais de
uma presença que se foi, junto com João e
Pedro, encontrou o túmulo vazio e ainda sem
compreender a escritura que diz que Ele devia
ressuscitar dos mortos. Mas Maria, sentada no
jardim do desconsolo e da espera é encontrada
por Jesus que a chama pelo nome e se
apresenta livre das amarras da morte.

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus na
manhã do dia 8 de abril, entregou a primeira
parte das doações recebidas através da
Campanha “Puxirum Manauara”, em favor
das pessoas em situação de rua, sendo num
primeiro momento os assistidos em um
ponto de atendimento instalado no Centro de
Convivência do Idoso – Aparecida (CECI). Foram
entregues materiais de higiene pessoal, de
limpeza, máscaras de pano, roupas e calçados
para homens, mulheres e crianças.
O trabalho neste ponto de atendimento
conta com 17 servidores e voluntários
envolvidos. Iniciou no dia 1 de abril, com a
ação de higienizar das mãos, e a partir do
dia 9 de abril foi iniciado, com o apoio do
grupo Desafio Jovem, o banho de 50 pessoas
e também a distribuição de refeições a 213
pessoas. Também ocorreu palestra sobre Saúde
Mental e oferecidas orientações sociais a acerca
de situação de inscrição no CadUnico; Saque
do benefício; auxílio emergencial; e acesso a
novas vias de documentação civil.
A Comunidade Católica Nova e Eterna
Aliança, com em conjunto com as Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) Vida Alegre, Casa
de Sara e Desafio Jovem, está dando apoio
ao atendimento realizado no Centro de
Convivência do Idoso em favor dessa parcela
da população em vulnerabilidade e risco social
que é coordenado pela Secretaria de Estado
da Assistência Social (Seas) e a Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania (Semasc).
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VIGÍLIA PASCAL CELEBRA A VITÓRIA
DE CRISTO SOBRE A MORTE E A LUZ
DE CRISTO QUE DEVE ACOMPANHAR
TODOS OS CRISTÃOS
TEXTO E FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

“Na noite em que Cristo passou da morte
à vida, a Igreja convida seus filhos e filhas
dispersos por toda a terra a se unirem em
vigília e oração para comemorar a Páscoa do
Senhor, ouvindo suas palavras e seus mistérios,
na certeza da esperança de participar de seu
triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus”.
Estas foram as palavras iniciais, proferidas
pelo Arcebispo Metropolitano Dom Leonardo
Steiner, durante a vigília pascal realizada na
noite do dia 11 de abril de 2020, na Catedral
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição.
O terceiro dia do tríduo pascal, foi
celebrado solenemente pela Igreja Católica,
sem a presença física dos fiéis, mas a
celebração foi acompanhada com fervor por
milhares de pessoas através da transmissão
ao vivo pela TV Encontro das Águas, Rádio Rio
Mar, e redes sociais da Catedral.
A celebração teve quatro partes: liturgia
da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e
liturgia eucarística. Seu início aconteceu na
entrada da Catedral com a bênção do fogo, que
simboliza o esplendor do Cristo ressuscitado
dissipando as trevas do pecado e da morte.
Neste ato, o arcebispo pediu a Deus que acenda
nos fiéis o desejo de buscar o céu e que todos
possam chegar purificados à festa da luz eterna.
Após o acendimento do Círio Pascal com o
fogo abençoado por Dom Leonardo, e o clamor
para que esta luz do Cristo dissipe as trevas de
nossos corações e mentes, os bispos saíram em
procissão pela Catedral vazia, carregando o Círio
até o altar. Em seguida, Dom José Albuquerque
cantou o “Exulte”, conhecido também como
Proclamação da Páscoa, momento no qual a
Igreja proclama a vitória de Cristo sobre a morte.
Deu-se as leituras previstas para este
dia, sendo que os textos bíblicos do Antigo
Testamento aludem à criação e às intervenções
de Deus na história da salvação, tudo
apontando para a realização plena em Jesus
Cristo.
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Após a proclamação do Evangelho
por Dom Tadeu Canavarros, deu-se
a homilia, proferida por Dom José
Albuquerque, em que afirmou ser
esta a liturgia a celebração do mistério
central da fé católica: Jesus que ressuscita,
que vence a morte. “Cristo ressuscitado é razão
da nossa alegria e esperança. A belíssima
liturgia desta noite apresenta toda a história
da salvação com todos os seus altos e baixos:
a criação do mundo, a origem do pecado, as
alianças feitas por Deus e rompidas pelos nossos
primeiros pais e primeiras mães, a travessia
do Mar Vermelho. Mas o ápice da liturgia da
palavra está na escuta do Evangelho que nos
recordou a ida das mulheres, no primeiro dia da
semana ao sepulcro, tristes e abatidas, assim
como nós estamos nessas últimas semanas,
diante de tanto sofrimento causado pela
pandemia em nossa cidade, no mundo inteiro.
A tristeza das mulheres era um sentimento
desolador, de derrota, pois o amigo delas, o
mestre amado, fora injustiçado, condenado e
morto de forma cruel e humilhante”, explicou
Dom José.
O bispo auxiliar ainda destacou a necessidade
de cuidar e valorizar a vida, a criação de Deus,
sendo este um dever de todos. Afirmou que
todos somos convidados a reagir com coragem,
confiando em Deus que venceu a morte e nos dá
esperança, conforme disse o Papa Francisco na
homilia deste sábado santo, de que nesta noite
nos foi concedido um direito, um dom do céu, e
que devemos ter esperança pois Deus é fiel.
Seguiu-se para a liturgia batismal,
abençoando a água com o círio pascal, sendo
ela instrumento de misericórdia de Deus,
que renova a natureza pecadora do homem/
mulher, é a recordação do nosso batismo,
sendo momento também da renovação
das promessas batismais de todos os fiéis,
acompanhado da aspersão da assembleia,
nesta celebração, apenas a equipe de apoio
litúrgico e de transmissão.

Ao final, Dom Leonardo leu a mensagem
do arcebispo emérito Dom Sergio Castriani,
em que afirma que este é um momento
de provação da fé em que sairemos mais
humildes, por fazermos a experiência da
dependência mútua, sendo mais solidários
por entender que somos todos semelhantes e
vimos que em nossa vida pouca coisa tem de
valor e a amizade não tem preço. Momento
em que nossas casas tornaram-se igrejas
domésticas e em que experimentamos a
ressurreição de Jesus, à medida que temos a
morte nos rondando tão perto, mas na certeza
de que a vida vencerá”, afirmou.
Antes da bênção final, o arcebispo também
agradeceu a todas as formas de transmissão
desta semana santa que possibilitaram
uma participação maravilhosa e recordou a
importância do mistério que foi celebrado nesta
noite e da chama que deve tornar sempre viva a
fé em Cristo. “Estamos tão longe uns dos outros
e tão perto uns dos outros. Agradecemos a todos
que estiveram em sintonia para estarmos juntos
nesses momentos celebrativos, tão necessários
e profundos da nossa fé. Recebi mensagens
de várias partes do Brasil e de outros países.
Tão unidos, tão próximos, participando deste
mistério extraordinário de um Deus Crucificado
que nos deu vida nova, que vivemos mesmo nas
intemperes e desertos que temos que atravessar
em na vida. Desejo a todos uma abençoada
Páscoa. Que Cristo Ressuscitado ilumine a todos.
Não esqueçam da pequena chama, simbolizada
neste Círio, que nos acompanhará neste tempo
pascal e também nos momentos de renovação
das promessas batismais nos batismos, crismas
e outros momentos celebrativos. Ela é pequena
e muito forte. É Jesus na nossa vida”, destacou
Dom Leonardo.

ÁREA MISSIONÁRIA SANTA HELENA
REALIZA CHÁ EM PROL DOS
SEMINARISTAS DO PROPEDÊUTICO

as vocações, pois é tão bom ver tanta gente aqui
se preocupando com nossos futuros padres, isso
é uma participação da igreja e, isso que vocês
trouxeram é um pequeno sinal desse cuidado e
participação que vocês têm na formação desses
nossos irmãos. Continuem rezando, ajudando e
marcando presença na comunidade, para que
eles percebam que estão realmente à serviço
das comunidades e dos pobres. Deus abençoe a
todos”, disse o Arcebispo.

CÁRITAS MANAUS ATENDE FAMÍLIAS
EM VULNERABILIDADE PARA
PERMANECEREM EM ISOLAMENTO
SOCIAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Santa Helena (AMSH),
pertencente ao setor Padre Ruggero Ruvoletto
– Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida,
promoveu na noite de 6 de março, um Chá
com os Seminaristas do Propedêutico, com o
objetivo de arrecadar doações de materiais de
higiene pessoal e também proporcionar um
momento de fraternidade da AMSH com os
novos seminaristas. O evento teve início por
volta das 19h30 e foi realizado no Seminário
Propedêutico Arquidiocesano Pe. Luiz Gonzaga
Sousa, localizado à Rua Natal nº 1, bairro
Novo Israel e contou com a presença do Reitor
do Seminário São José, Pe. Zenildo Lima; do
Bispo Auxiliar, Dom Tadeu Canavarros; do
Arcebispo Emérito, Dom Sergio Castriani e do
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom
Leonardo Steiner, além da presença de vários
comunitários da AMSH e dos familiares e
amigos dos seminaristas.
Após às boas vindas dos padres
coordenadores, cada um dos nove seminaristas
fez uma breve apresentação, falando o seu
nome, idade e como surgiu a sua vocação.
Depois desse momento Dom Tadeu deu a
bênção de acolhida e Dom Leonardo finalizou
com algumas palavras de agradecimento.
“Muito obrigado por vocês ajudarem a cultivar

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
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Diác. Atanázio dos Santos Salvador (Dioc.)
Diác. Francisco Gilson Barroso Mota (Dioc.)
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A Caritas Arquidiocesana de Manaus,
está apoiando as famílias acompanhadas
pelos projetos em andamento na Instituição.
São pessoas em situação de vulnerabilidade
social e econômica, sobretudo neste tempo de
isolamento social provocado pela pandemia
do novo coronavírus. Segundo o coordenador
de Projetos da Cáritas Manaus, Diácono Afonso
Brito, a ajuda oferecida é de uma cesta básica
e máscara para proteção e até a primeira
quinzena de abril foram atendidas 46 famílias
do Projeto Iça.
Conforme orientação do Ministério da
Saúde e OMS as entregas estão sendo feitas
por agendamento. Os demais projetos serão
contemplados conforme agendamento para
evitar aglomeração.

NOVO CORONAVÍRUS
O SEBRAE AMAZONAS
AJUDA O PEQUENO NEGÓCIO
A SUPERAR AS DIFICULDADES.
CONSULTORIA GRATUITA
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GIRO PADRES
PASTORAL LANÇAM LIVROS DURANTE O CURSO DE

REALIDADE AMAZÔNICA REALIZADO NO ITEPES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“Ecoética Amazônica”, livro do Pe.
Ricardo Castro, Diretor Executivo do Instituto
de Teologia, Pastoral e Ensino Superior da
Amazônia (Itepes), foi lançado oficialmente
no dia 19 de fevereiro, no auditório da referida
instituição. Na ocasião, também foram
lançados os livros: “O Peregrino e o Caminho–
Um encontro na intimidade de Deus” e “O
peregrino nos caminhos da Amazônia”,
ambos escritos pelo por Paulo Sérgio Vaillant,
padre missionário da Arquidiocese de Vitória
(ES), que está em Manaus participando do
Curso Realidade Amazônica realizado entre
os dias 5 e 20 de fevereiro, no Itepes, e que se
prepara para passar três anos em missão no
município de Lábrea. O evento deu início por
volta das 19h com um momento de acolhida
e oração, contando com a participação dos
demais cursistas que estão inscritos no Curso
de Realidade Amazônica. Logo em seguida, os
autores foram convidados a compor a mesa,

UTI DO HOSPITAL DE CAMPANHA
MUNICIPAL É ABENÇOADA POR DOM
LEONARDO
FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM
FOTO ALEX PAZUELLO – SEMCOM

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner, acompanhado do bispo
auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, abençoou na
noite do dia 12 de abril, a primeira das duas
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de

para falarem um pouco a respeito de suas
respectivas obras, que envolvem um trabalho
de anos de pesquisa e coleta de informações,
não só baseadas em pensamentos outros
escritores, como no caso do livro do Pe.
Ricardo, que é a primeira parte de um
sequencia de três livros, mas também em
experiências vividas no ambiente de missão,

como no caso do livro do Pe. Paulo Sérgio,
que é praticamente uma coleção de relatos de
caráter autobiográfico.

Campanha Municipal Gilberto Novaes, que está
sendo montado no Centro Integrado Municipal de
Educação (Cime), na Avenida Comendador José
Cruz, no Lago Azul, zona Norte. O espaço conta
com 19 leitos e está apto para o funcionamento,
visando auxiliar no atendimento de pacientes
com Covid-19 que se encontram internados
em outras unidades de saúde. No local foram
instalados um tanque criogênico com capacidade
para 850 metros cúbicos de oxigênio, e também
dois geradores de energia de 500 kva cada, o que
representa o dobro da necessidade do local.

“Eu e Dom Tadeu Canavarros pudemos
abençoar o recinto, como também as pessoas
que desenvolverão o serviço em favor da vida
das pessoas que ali serão atendidas. Pude mais
uma vez manifestar a gratidão a todas as pessoas
da saúde que têm se dedicado dia e noite aos
doentes. Como era domingo de Páscoa, lembrei
a vida nova que o ressuscitado nos concedeu e a
esperança que recebemos como dom da fé: crer
que é sempre possível, envidar todos os esforços
para salvar vidas. A iniciativa mostra que somos
guiados pela esperança para servir e ajudar. A
bênção do hospital de campanha municipal
possa curar muitos irmãos, mas também proteger
os nossos irmãos e irmãs que são profissionais da
saúde”, afirmou Dom Leonardo.
O prefeito Arthur Virgílio Neto assume a
responsabilidade de um hospital de campanha,
juntamente com o Grupo Samel e outras
empresas privadas, para minimizar o colapso na
saúde. Com a primeira UTI pronta, foi decidido
por em funcionamento a unidade antes mesmo
da adaptação do prédio por completo que
contará com um total de 150 leitos.
O presidente do Grupo Samel, Beto Nicolau,
agradeceu a parceria com o grupo Transire e
principalmente com o prefeito Arthur Neto que
cedeu essa escola para que este hospital fosse
instalado, visando salvar muitas vidas.

Com Maria e o
Papa Francisco em oração
Ir. Tarcila Tommasi, fsp

Celebre o Mês de Maria com o lançamento “Com Maria e o Papa Francisco em oração”, que traz 31 reﬂexões para
viver a espiritualidade mariana, terminando com um roteiro para a coroação da imagem de Nossa Senhora.

Ideal para uma vivência individual e em família
para encontros nas paróquias, grupos e
comunidades.

O livro traz como novidade uma seleção de músicas que estarão disponíveis
na plataforma Spotify por meio de um QR Code colocado em sua capa, o que possibilita
ao leitor ouvir as mais lindas músicas do repertório mariano enquanto lê as reﬂexões e
se aprofunda em seu conteúdo. A playlist com as músicas também estará disponível nas
plataformas Deezer e YouTube.

Preço válido até 31/5/2020 ou enquanto durarem nossos estoques.

LIVRARIA

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

Cód. 533858

R$ 12,50

PASTORAL CARCERÁRIA CONTINUA
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DE
DETENTOS EM HOME OFFICE

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO FRANCENILSON CASTRO

A Campanha da Fraternidade deste ano
nos traz uma temática de humanização e
com isso a igreja assume mais uma vez o seu
compromisso de valorização a vida, seja ela
em qualquer circunstância. Na Arquidiocese
de Manaus, a Pastoral Carcerária tem o papel
de levar esperança, e além de estar próximos

daqueles que estão na escuridão por conta do
crime, estão perto das famílias que sofrem a
ausência física e a dor consequência do crime
cometido.
Por conta da pandemia do Covid –
19 todas as atividades da igreja foram
suspensas. Mas a pastoral não parou o seu
serviço.
Estão reinventando a pastoral,
trabalhando de maneira homeoffice, ou
seja, os agentes atendem as famílias por
telefone e pelas redes sociais. Segundo o
vice-coordenador da Pastoral Carcerária na
Arquidiocese de Manaus, Francenilson Castro,
os meios de comunicação têm sido principal
aliada neste momento.
A Pastoral Carcerária, apesar de ter sua
atuação restrita nesse momento por conta
da quarentena instaurada e da proibição
às visitas, enxerga que seus agentes têm
uma importante função de dialogar com os
familiares para saber como está a situação
nas prisões, denunciar eventuais torturas

e irregularidades, e também auxiliar como
for possível para amenizar o sofrimento do
cárcere.

CÁRITAS REALIZA CAMPANHA PARA
ARRECADAR INSUMOS PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO CÁRITAS ARQUIDIOCESANA

A Arquidiocese de Manaus, através da
Cáritas Arquidiocesana, em parceria com
diversas instituições, lançou no dia 26 de
março, a Campanha Solidária Puxirum
Manauara “Trazendo uma pandemia de
amor para o povo em situação de rua”, com
o objetivo de mobilizar a doação de recursos
ou de itens de higiene pessoal, alimentos
não-perecíveis, álcool 70%, entre outros
artigos para a população em vulnerabilidade,
em situação de rua, os que são atendidos pela
Pastoral do Migrante, e os grupos de pessoas
vulneráveis atendidos pela Cáritas.
O Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo
Ulrich Steiner, reforçou a importância desta ação
solidária neste momento de necessário isolamento.
“Estamos movendo uma ação de solidariedade
num momento em que tantas pessoas que vivem
da rua, não só aqueles que moram nas ruas, mas as
que vendem água, vendem café e outras coisas, e
agora não tem esse dinheiro que cotidianamente
recolhem para manter suas famílias. Nós estamos

fazendo uma campanha de doação. Nos ajude
a ajudar. Nos ajude para podermos cuidar.
Através dessa ajuda, você estará se tendo um
gesto de Deus, de Deus que cuida de cada um
de nós”, afirmou Dom Leonardo Steiner.
A finalidade desta iniciativa é
apoiar quem está em situação de rua, em
vulnerabilidade, neste período de pandemia
do Covid-19. “Podemos ajudar nesse
grande Puxirum [mutirão] de solidariedade
oferecendo alimento não perecível, material
de higiene pessoal, materiais de limpeza e
de segurança para proteção que podem ser
entregues na sede da Cáritas Arquidiocesana,
no centro da cidade. Há também uma conta
bancária para doações em dinheiro, para
os que se assim preferirem. Agradecemos a
todos que puderem contribuir com essa causa
humanitária”, destacou diácono Afonso.
FORMAS DE AJUDAR
Doação em dinheiro (depósito bancário):
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS
BANCO DO BRASIL

AG: 1862-7
CC: 7570-1
CNPJ: 04.209.813/0001-47
DOAÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS:
– Equipamento de segurança:
– Material de Limpeza:
– Higiene Pessoal:
– Alimentação:
– Roupas
Local: Cáritas Arquidiocesana
Av. Joaquim Nabuco, 1023, Centro.
Segunda a sexta feira, das 9h às 17h
Telefone para informações:
(92) 3234-2567 e (92)99143-1257
(WhatsApp)
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GIRO PASTORAL
CRB PROMOVE O ENCONTRO DE
ACOLHIDA DE IRMÃS E IRMÃOS DA
VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA

Na programação também estava incluída
uma ‘roda de conversa’ com os religiosos(as)
que estiveram no Sínodo Pan-Amazônico e na
Tenda da Casa Comum, realizado em outubro de
2019 em Roma. Neste momento foi partilhado
os sonhos que o Sínodo propôs e as experiências
pessoais do encontro com o Papa. A tarde após o
almoço, também foram realizadas mais quatro
‘rodas de conversa’ com os grupos da Rede
Um Grito Pela Vida; Novas Gerações; Grupo de
Formação Bíblica; que debateram sobre suas
experiências de missão. O encontro finalizou
com uma bonita homenagem às mulheres.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

PRORROGADA A SUSPENSÃO DE
A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), ATIVIDADES ECLESIAIS POR MAIS 30 DIAS

promoveu no dia (7/3), o Encontro de Acolhida
da CRB – Núcleo Manaus. O evento foi realizado
nas dependências do Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora, localizado à Rua Silva Ramos,
833 – Centro, reunindo aproximadamente 120
Irmãs e Irmãos da Vida Religiosa Consagrada. O
encontro, também contou com a presença de
Dom Tadeu, bispo referencial da CRB-Manaus e
Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano
de Manaus, que dirigiu sua mensagem de
acolhida ao grupo, agradecendo as Irmãs e
Irmãos pela presença e missão desenvolvida na
Arquidiocese de Manaus.

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 16 de abril, o arcebispo
de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner,
emitiu orientações pastorais que prorrogam
por 30 dias a suspensão das atividades
presenciais na região metropolitana de
Manaus, em virtude da necessidade de conter
o crescimento do número de infectados e de
óbitos pelo Coronavírus – Convid-19.
O arcebispo agradeceu a todos que
auxiliaram na durante a Semana Santa,

especialmente aos padres que encontram
meios para estarem em comunhão com os fiéis
e ajudaram as famílias a perceberem o quanto
são amadas por Deus. Ele também incentiva
que as transmissões continuem sendo feitas
e informa que as celebrações da Catedral
permanecem sendo transmitidas pela Rádio
Rio Mar, Rádio Castanho, TV Encontro das
Águas e Rádio Encontro das Águas.
Pede que se continue os momentos de
orações e leituras da Palavra de Deus em
família, pois assim manteremos viva a nossa fé,
além da necessidade de exercitar a caridade e
solidariedade, cuidando dos irmãos e irmãs mais
necessitados, ajudando o trabalho da Cáritas
Arquidiocesana, que continua recebendo doações
em mantimento e depósito bancário para auxiliar
os que se encontram em vulnerabilidade.
O documento pode ser acessado na íntegra
no site www.arquidiocesedemanais.org.br
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ANOS

Dia Mundial das Comunicações – 24 de maio

A

PE. CHARLES CUNHA

mensagem do Papa Francisco pra o 54o Dia Mundial das
Comunicações Sociais faz referência ao tema da narração,
sobre a importância das histórias na vida dos homens. Por
isso, esta edição deste dia se desenvolverá sob o tema “Para
que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história”. Segundo o Pontífice, “para não nos perdermos, penso que precisamos
de respirar a verdade das histórias boas: histórias que edifiquem, e
não as que destruam; histórias que ajudem a reencontrar as raízes e
a força para prosseguirmos juntos”.
Ao trazer este tema, Papa Francisco nos ajuda a lembrar das
Sagradas Escrituras, uma coleção de livros que narram a história de
amor entre Deus e a humanidade. Foi através do dizer narrativo de
Deus que tudo foi criado, sendo que na criação do homem, tudo
ficou muito bom. Livros que narram o modelar divino na humanidade acontecendo a cada encontro e desencontro, na resposta compassiva de Deus frente ao agir infiel da humanidade. Seja na experiência do deserto, seja na volta do exílio, entre outras experiências
de resgate, o Deus misericordioso estabelecia pelas palavras, novos
laços de amor pactuados pela compaixão do Criador para com a sua
criatura frágil e em construção. Na narrativa da salvação, o narrador se fez Palavra, entrou na nossa história para dela nunca mais
sair, demonstrando a importância de cada pessoa, especialmente,
a ovelha perdida. No palco da vida ninguém é figurante, mas protagonista da própria história. Para Deus cada pessoa é um dizer dele
para o mundo.
Diz ainda o Papa Francisco: “O homem é um ente narrador”.
Sendo assim, na sociedade de hoje urge a tomada de consciência
dessa missão nobre dada por Deus, o chamamento a narrar a realidade sempre buscando trazer à tona, a verdade iluminada pelo
olhar que brota da fé em Deus e amor pela humanidade.
É diabólico narrar uma mentira como algo verdadeiro. A mensagem do Sumo Pontífice traz à tona, uma reflexão sobre a instrumentalização da realidade através de “fake news”. Narrativas assim,
diz o Papa Francisco, “produzem-se histórias devastadoras e provocatórias, que corroem e rompem os fios frágeis da convivência”. É
notário que a guerra de narrativas impregnadas por interesses próprios e não visando o bem comum, é nociva para a construção de
um diálogo gerador de vida.
Que a mensagem do Papa Francisco inspire os atores sociais
a utilizarem os meios de comunicação social para a elaboração de
narrativas que promovam a verdade, a justiça e a paz. Que as narrativas de hoje possam ser lembradas nas próximas gerações, que nas
linhas tortas da vida, Deus ajudou e sempre ajudará o ser humano
a encontrar o caminho que conduz à verdade e à vida digna pra todos, pois esse tem sido o querer de Deus desde a primeira página
narrada, através das sagradas escrituras. Que o capítulo final dessa
narração de amor seja, e há de ser sempre, para honra e glória de
Deus e salvação de toda a humanidade.
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Visite o site do Vaticano e confira, na íntegra, a mensagem do santo
Papa para este dia http://www.vatican.va/content/francesco/pt/
messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html

PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

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

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