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ATIVIDADES PaSTORAIS

Festa em honra à Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro

"Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe que vê,
se compadece e cuida!"
Novenário: 18 a 26 de junho, às 19h
Festa: 27 de junho
• às 9h, translado com o ícone de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
pelas ruas do bairro Educandos
• às 19h, celebração eucarística
Toda a programação será
transmitida ao vivo pela
fanpage da Paróquia
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro

11/6 – Solenidade de Corpus Christi

Pela manhã, as Paróquias e Áreas
Missionárias farão a transmissão da
celebração da Santa Missa, em seguida,
o pároco conduzirá o Santíssimo pelas
ruas pedindo a Jesus que abençoe a todas
as famílias e nossos trabalhos. Os fiéis
acompanharão das suas casas. Também
é oportuno que aconteçam adorações
ao Santíssimo Sacramento a partir das
comunidades transmitidas para o povo.
17h – Celebração com os bispos na
Catedral Metropolitana, sem a presença
dos fiéis, sendo transmitida pela TV e Rádio
Encontro das Águas, Rádio Rio Mar e Rádio
Castanho.
Em seguida a condução do Santíssimo
pelas ruas próximas à Catedral, com
transmissão ao vivo.

A PalaVra de Deus

Vamos ler diariamente
um versículo da Palavra
de Deus (Papa Francisco)
TU: PALAVRA
Palavra amada, amante
que chama, clama por mim!
Palavra Ave,
Fiat, em mim!
Palavra desnuda-me diante de Ti!
Palavra límpida,
grávida... de Ti!
Palavra que salta, saltita,
crepida em mim.
Palavra terna, materna
mãe... como Tu!
Palavra eterna... a Tua,
eternidade... em mim!
Palavra fogo... de amor
ardendo em mim!
Palavra bendita
Suplica por Ti.
Palavra plangente
poente... saudade de Ti!
Palavra anúncio
Envio para o irmão.
Palavra norte, suporte, forte
morte... vida nova que vem
de ti em mim!
Palavra fonte... único bem!
Palavra sorte, consorte: amor!
Palavra tom, som
vibrando em mim ...sinfonia!
Palavra vazia sem Ti!
Palavra retida, recolhida
Vestida de Ti!
Palavra eco de Ti em toda criação!
Palavra condutora, sedutora: TU!
Palavra dançante em mim!
Palavra silêncio... novo amanhã
Palavra feita comunidade.
Tu-Palavra eterna no tempo, sem tempo, em
todo o tempo!
Tu-Palavra, nossa humanidade
TU-PALAVRA! ... incendeia meu ser! Amém!

Vamos ler a Bíblia
em família!

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Fomos Amados

"Amamos, porque Ele nos amou primeiro” (1Jo 4,19)

O
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evangelista do amor nos diz: “Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi” (Jo 15,16). A iniciativa é sempre de Deus que nos amou primeiro! (1Jo 4,19). Não fomos
nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro.
«Procurei, diz a Esposa, Aquele que o meu coração
ama». Sim, é de fato a esta procura que te convida a ternura d’Aquele que, antes de ti, te procurou e te amou. Não o
procurarias, se primeiro Ele não te tivesse procurado; não o
amarias, se primeiro Ele não te tivesse amado. O Esposo não
se antecipou numa só bênção, mas em duas: no amor e na
procura. O amor é a causa da sua procura; a procura é o fruto
do seu amor, e dele é também penhor assegurado. És amada por Ele, de maneira que não podes lamentar-te por não
seres realmente amada. A dupla experiência da sua ternura
encheu-te de audácia: aniquilou-te as vergonhas, persuadiu-te a voltares para Ele, deu força ao teu entusiasmo. Daí
o fervor, daí o ardor em «procurares Aquele que o teu coração ama», pois é evidente que não terias podido procurá-lo,
se primeiro Ele não te tivesse procurado; e agora que Ele te
procura, não podes deixar de o procurar. Que a alma disto
se lembre: foi o Esposo quem, primeiro, a procurou e quem,
primeiro, a amou; tal é a fonte da sua própria procura e do
seu próprio amor”. (São Bernardo de Claraval, Sermões sobre
o Cântico dos Cânticos)
Essa é a dinâmica do amor e, por isso, dinâmica de Deus.
Quando nos damos conta, quando despertamos, nos apercebemos amados e despertamos para o amor. Deus que sempre
sai ao encontro do ser humano, jamais o despreza, mas sempre devotadamente o procura e oferece o seu amor.
Em Jesus nos damos conta de termos sido encontrados,
amados. Nós o amamos porque nos amou primeiro. É nesse
sentido que os antigos perceberam a grandeza do encontro:
ter sido encontrado. Não existe da nossa parte uma possibilidade de nós o amarmos, antes que Ele nos amasse. “Ele
nos ensinou a amá-lo, ao nos amar primeiro e até a morte
de cruz. Por seu amor e sua dileção, suscita nosso amor por
ele, que nos amou primeiro e até o fim. Foi assim mesmo:
vós nos amastes primeiro para que vos amássemos. Não
tínheis necessidade de ser amado por nós, mas não poderíamos atingir o fim para o qual fomos criados se não vos
amássemos” (Guilherme de Saint-Thierry, Tratado sobre a
contemplação de Deus).
É extraordinária a narrativa do amor onde a iniciativa
não está na nossa possibilidade. No amor somos encontrados, não encontramos. No encontro chegamos sempre
depois, chegamos sempre tarde. Como exclama Santo Agostinho: “tarde te amei, beleza infinita”.
Por que tarde? Por que tarde amou? Porque no amor
chegamos sempre depois; porque na experiência da fé, o

amor suscita o amor por Ele. Essa impossibilidade absoluta
de nós, a partir de nós mesmos, nos achegarmos a Ele diz
uma realidade absolutamente positiva: O Senhor nos amou
antes de toda e qualquer possibilidade nossa; que ele veio
a nós a partir d’Ele mesmo; que Ele nos tocou; que Ele nos
veio livremente ao e de encontro. Nenhuma possibilidade da
nossa parte de buscarmos; Ele nos buscou, nos tocou, isto é,
Ele nos amou primeiro.
Esse toque sagrado de sermos atingidos pelo amor que
é Deus, o Deus amor, suscita em nós gratidão. Gratidão pela
graça imerecida de ter sido amado/a. Gratidão pela gratuidade do amor. Um amor sem porquê, sem para que. Apenas,
candura e transparência de amar.
É a gratidão que move os grandes homens e as grandes
mulheres. Eles encantaram-se com o amor que Deus manifestou, e começaram a viver da graça de ser por Ele visitado,
querido, desejado e amado. Eles não se sentiram merecedores dessa acolhida, desse amor. Diante de tanto amor, do
nada e do pouco de Deus, diante de tamanha doação: admiração, gratidão! Admiração e gratidão!
Os bispos, em Aparecida, nos recordam como a gratidão
é fundamental na evangelização: “Aqui está o desafio fundamental que contrapomos: mostrar a capacidade da Igreja
de promover e formar discípulos que respondam à vocação
recebida e comuniquem em todas as partes, transbordando
de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Não
temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade nem outra prioridade que não seja sermos instrumentos do
Espírito de Deus na Igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a
todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é
o melhor serviço – seu serviço! – que a Igreja tem que oferecer
às pessoas e nações.” (DAp 32)
Evangelização que acontece na linguagem do amor se
manifesta pela solidariedade, a samaritanidade, o consolo,
o cuidado. Nesse tempo de pandemia é palpável que o amor
transforma, é generoso, gratuito. Deixar que as pessoas façam parte do nosso amor.
Junho mês do Sagrado Coração de Jesus. Quantas imagens, quantas pinturas a nos recordar no Coração Sagrado
de Jesus o amor que Deus manifestou por nós. As imagens e
os quadros são a recordação do grande amor que Deus tem
por nós. Vejamos sempre para além das imagens e pinturas,
pois o amor de Deus é movimento, como o coração que irriga e leva vida a todas as células. Sagrado Coração de Jesus,
guardai-nos!
Nossa Senhora Imaculada Conceição, nos ajude a fazer
tudo aquilo que o seu Filho nos disser. Deus abençoe a todos
e rezemos uns pelos outros.

Quando nos
damos conta,
quando
despertamos,
nos apercebemos
amados e
despertamos
para o amor.
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raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Nós, da equipe organizadora desta revista, desejamos que você esteja bem. Nossa solidariedade para com você que perdeu
um ente querido nesta pandemia que deixará marcas profundas em nossa
geração. Tem sido tempos desafiadores, muitos irmãos e irmãs infectados, mortos
e desempregados. Façamos nossa a oração do salmista: “O Senhor pousa o olhar
sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria”(Salmo 32). Como
já não bastasse uma crise na saúde, outra na economia, ainda temos que carregar
nos ombros, um fardo de uma crise política. De fato, o povo brasileiro é de uma capacidade de suportar adversidades de uma maneira impressionante. Nesta época
de pandemia, temos sido testemunhas de atos heroicos, de um lado, e, de outro,
atos que nos causam profundo constrangimento e indignação. Dignas de reconhecimento são as manifestações de solidariedade da sociedade civil para com os que
mais sofrem. Dignas de desprezo e repugnância, as manifestações de indiferença,
negacionismo científico da epidemia, desdém pelo sofrimento humano e cegueira
ética por aqueles que se intitulam “patriotas”. A Igreja Católica mais uma vez se faz
samaritana, colocando-se ao lado dos que sofrem e com os sofredores, sofrendo
também. Padre Cairo Gama também foi vitimado pelo COVID-19. Um dos nossos também foi vítima daquilo que para alguns seria apenas “uma gripezinha”. A
COVID-19 deixa uma cicatriz profunda em nossa história. E também deixa vários
ensinamentos. Essas mortes não podem ter sido em vão. Que mudanças essa experiência desencadeará a partir de agora? O que ela nos mostra? Um aspecto entre
vários no Brasil foi evidenciado com essa crise sanitária, econômica e politica: nosso povo, em vários momentos, no âmbito federal, caminhou como ovelha ferida e
sem pastor. Aqueles que deveriam, em momentos como estes, agirem como um
líder servidor, na verdade, se serviu do rebanho, para atender a interesses próprios.
Mas há algo que não pode ser esquecido. Temos entre nós, um grupo de brasileiros, os verdadeiros patriotas que merecem nossa gratidão: os profissionais da
área de saúde e todos os demais dos serviços essenciais. Esquecidos pelos nossos
governantes, mas hão de ser lembrados no profundo da alma da nossa gente que
sentiu a dor de perto. Que a verdade que ecoou entre os fatos decorrentes desta
pandemia, liberte o povo brasileiro dos falsos messias, pregadores de um patriotismo esquizofrênico alimentado pelo ódio e desejo de poder.
Nossa Rádio Rio Mar e Castanho FM se fizeram solidárias também neste período, apoiando a Cáritas Arquidiocesana em suas campanhas, e principalmente, através de um jornalismo comprometido com a verdade e uma programação religiosa voltada para o fortalecimento emocional e espiritual dos
seus ouvintes. Contamos com sua ajuda como amigo da Rio Mar para que
nossa Igreja de Manaus continue a evangelizar através dos nossos meios de
comunicação social. Uma ótima leitura pra você e sua família também.

A Igreja Católica
mais uma vez se
faz samaritana.
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DIANTE DA REALIDADE CHOCANTE DA MORTE

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

A

s causas e consequências da realidade da pandemia do Covid-19 geram muitos rebuliços na alma
das pessoas e na vida social. Tristeza, choro, dor
raiva, desespero, depressão, incompreensão, negação, perda, desconfiança, ansiedade, excesso
de informações, preocupações com alimentação,
corrupção, lentidão dos governantes para tomar
decisões em favor da vida, falta de equipamentos
de proteção, falta de leitos e profissionais nos poucos hospitais das cidades, além da desobediência
às orientações da Organização Mundial da Saúde e
muitas mudanças de hábitos como usar máscaras,
lavagem de mãos, tomar banho antes de entrar em
casa, teleconferências e home office.
Tudo isso, de certo modo, já estava acontecendo no mundo, mas por causa de tantas preocupações e insensibilidade, a letalidade da vida
de muitas pessoas que morrem de fome, guerra
e violências urbana não tocavam ao coração.
Estamos vivendo uma histórica virada antropológica que deixará seus prejuízos em todos
os setores da sociedade, mas teremos muitos
ganhos se formos capazes e criativos de fazermos das fraquezas à força, da morte à vida, do
caos econômico à economia solidária, do egoísmo à solidariedade fraterna.
Com os novos hábitos que permanecerão
para sempre, aprendemos a cuidar mais da saúde e dos alimentos. As teleconferências serão
importantes, mas nunca substituirão o encontro
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presencial cheios de expressões e gestos faciais,
simpáticos ou antipáticos.
Diante da dura realidade chocante da morte,
que assusta e impressiona devido a milhares de
pessoas que morreram repentinamente, os cristãos propõem o exercício de olhar esta realidade a
partir da Luz do Ressuscitado. Olhar de esperança
que vem do nosso amado Jesus que venceu o pior
dos desafios humanos. Venceu a morte! Ressuscitou e voltou para o meio dos seus discípulos, ficou
com eles “durante muito dias”. “Ele foi visto por
aqueles que o acompanharam desde a Galileia
até Jerusalém” (At 13,30-31).
Ficai conosco Senhor! Foi a súplica dos discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35), quando perceberam que no caminho da história Jesus está
sempre presente. O próprio Jesus relembrou a
eles que na história da salvação, o Povo de Deus
nunca foi abandonado. E agora, de modo presencial, Deus caminha com seu povo lado a lado
através da Pessoa de Jesus, nos caminhos percorridos pela história da humanidade, não obstante os desafios e dificuldades pelos quais está
passando devido a pandemia global. A certeza
desta companhia divina que caminha conosco
acalenta o coração humano.
A tristeza, medo e desesperos ainda fazem
parte da vida, mas não norteará as nossas vidas.
O centro da vida é Jesus que nos ajuda a ver a
realidade com o seu olhar. Olhar para o mundo
com o olhar de Jesus é um exercício permanente
para os cristãos de ontem e de hoje que diante
da cruel realidade, mantêm a esperança.
A Igreja, com o mesmo olhar e compaixão do
Bom Pastor que viu, sentiu compaixão e agiu (Lc
10,25-37), estende a mão com gestos concretos e
oferece o coração com esperança ao Povo de Deus,
sobretudo nestes dias difíceis da história, tendo a
plena certeza que Jesus, Caminho, Verdade e Vida
está conosco em todos os minutos da vida.

VATICAN NEWS

PAPA INSPIRA ESCULTURA
DE JOVENS VIETNAMITAS
NA LUTA CONTRA A
PANDEMIA
Para recordar a oração e a Bênção Urbi et Orbi
que o Papa Francisco presidiu em 27 de março, na
Praça São Pedro, transmitida em Mundo Visão,
três jovens de Nam Dinh, no Vietnã do Norte, fizeram uma bela escultura em areia na praia do
Distrito de Nghia Hung, Nam Dinh.
O trabalho, medindo 4 x 5 m, retrata o Papa
Francisco com 2,5 m de altura rezando diante do
Crucifixo Milagroso da Igreja de São Marcelo, levado ao Vaticano especialmente para a ocasião. O
escultor profissional Lai Trinh e seus dois amigos
católicos Nguyen Son e Tran Nhat fizeram o trabalho em três horas usando ferramentas rudimentares: pá, corda, espátula e um grande pincel.
Respondendo ao jornalista que os entrevistava, Lai Trinh, nascido em 1989, em Quy Nhat,
Nghia Hung e Nam Dinh, revelam que os três são
apaixonados por escultura e sonhavam fazer esse
trabalho intitulado "O Papa reza", para expressar
a sua fé religiosa e convidar todos a se unirem na
luta contra a pandemia Covid-19.
A inspiração para a obra foi justamente a
cena do Papa Francisco, que, sozinho, concedeu
a Bênção Urbi et Orbi do átrio da Basílica de São
Pedro, voltado para uma Praça completamente
deserta, mas espiritualmente repleta de fiéis de
todas as partes do mundo.
Nguyen Son disse que acompanhados por
amigos e familiares, acompanharam a cerimônia
e aguardaram até o momento da Bênção Urbi et
Orbi, quando era meia-noite no Vietnã, todos com
um coração piedoso e espiritual.
Não é a primeira vez que o artista cria uma
escultura em areia. No passado, ele havia feito
uma escultura do Papa com 5m de altura, também em uma praia em Nam Dinh.
A escultura "O Papa reza" realizada no início
de maio foi uma surpresa bem recebida pelas milhares de pessoas na praia, graças a dois feriados
próximos: 30 de abril, quando é celebrada a unificação do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, enquanto 1º de maio é o Dia do Trabalho.

LITURGIA

TRADIÇÕES POPULARES

COMO CELEBRAR AS FESTAS DE
SANTOS E SANTAS EM CASA?

P
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

ara a comunidade das origens, o que está na base da vida,
da catequese e da liturgia é o Mistério Pascal de Jesus. É ele
que ocupa todo o espaço de reverência e de culto. Mas desde cedo as comunidades cristãs ligaram à memória do Cristo a recordação das testemunhas do seu mistério pascal: a
Virgem Maria, os mártires e os santos e santas. Maria, desde
o início está inserida no conjunto da fé cristã, da teologia e
da liturgia. A memória litúrgica dos mártires, presente na
prática da Igreja, já no segundo século, evidenciava a relação entre a Páscoa do Cristo e da sua testemunha, ficando
clara a centralidade do Cristo na vida da Igreja.
Ao fazer memória dos seus santos, a comunidade cristã,
contempla o rosto do Senhor, no rosto de tantos homens e
mulheres que foram associados a ele pela vida e pela morte.
Toda a atenção pastoral deve orientar a devoção aos santos,
em referência a Jesus Cristo, propondo aos fiéis o exemplo de
suas vidas e a intercessão de suas preces que nos animam e
nos sustentam no seguimento de Jesus. Não dirigimos nosso
louvor diretamente aos santos, mas ao Pai, por Cristo no Espírito. Nisto, as fórmulas litúrgicas são exemplares: vejamos o
que diz o Prefácio dos santos e santas – (...) Pelo testemunho
admirável de vossos santos e santas, revigorais constantemente
a vossa Igreja, provando vosso amor para conosco. (...)
O Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia afirma: “O verdadeiro culto aos Santos não consiste na multiplicação de atos
exteriores, mas na intensidade do amor ativo”, que se traduz em
empenho de vida cristã. Nesse mesmo diretório, n.231, encontramos a seguinte orientação: “É preciso que a festa do Santo

seja cuidadosamente preparada sob o ponto de vista litúrgico e
pastoral. Isso implica, antes de tudo, uma correta apresentação
da finalidade pastoral do culto aos Santos, ou seja, a glorificação
de Deus, ‘admirável em seus Santos’, e o compromisso de levar
uma vida modelada no ensinamento e no exemplo de Cristo, de
cujo Corpo Místico os Santos são membros eminentes.
Neste tempo de pandemia, em que devemos evitar aglomerações, as comunidades não podem se reunir para festejar
seus santos padroeiros e padroeiras. Por isso, a recomendação
é que essas celebrações sejam feitas em família. Para isso damos algumas dicas: Escolha um local em sua casa e coloque
em um suporte, em destaque, o seu santo de devoção. Procure e prepare bem os textos bíblicos referentes à celebração
do santo ou santa em questão. Se já existe algum texto preparado, de tríduo ou novenário, é bom utilizar e incentivar as
famílias da comunidade a fazerem o mesmo, criando, assim
uma unidade e maior comunhão entre os comunitários. Para
a recordação da vida, é interessante colocar, brevemente, a
história do santo ou santa, que vai ser celebrado, e sua relação
com o Mistério Pascal do Senhor. Após o Evangelho, é propício fazer uma partilha da Palavra ou breve reflexão. Existem
roteiros de celebração da Palavra, para essa ocasião, no livro
“Dia do Senhor” e também no Ofício Divino das Comunidades.
Neste mês (junho), celebramos vários santos bem populares e queridos ao nosso povo: Santo Antônio, São João
Batista, São Pedro e São Paulo... Seus exemplos e intercessão nos ajudam a reavivar a fé, e também nos animam e
sustentam no seguimento de Jesus Cristo.
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família

Q

Semear
o
amor
em meio à dor da pandemia
ADRIANA RIBEIRO PASCOM ARQUIDIOCESANA

uem é essa que chega sem pedir licença, nunca é
convidada e avança com força brutal, dilacerando corações? Quem é essa que nos faz derramar lágrimas
num choro sem fim, promove dor e corrói a alma?
Quem é essa que provoca tristeza, desassossega o coração e,
por vezes, nos imobiliza? Quem é essa que é difícil de engolir
e muitas vezes nos deixa inconformados e revoltados?
Chegamos ao mês de junho e a pandemia do novo coronavírus ainda persiste deixando um rastro de dor por onde
passa.
José Ferreira Bendaham, 67 anos, natural do Lago de
Janauacá, Careiro, AM, casado, pai de 3 filhos, avô de 2 netos, corretor de imóveis e diabético. Depois de uma semana
sentindo os sintomas da Covid-19, foi levado para o hospital,
mas não ficou internado. Faleceu em casa no dia 4/4/2020.
A família ficou atordoada com sua morte muito rápida. Não
deu nem tempo de assimilar direito. Sua partida repentina
gerou tristeza e saudade. Pe. Geraldo Ferreira Bendaham,
irmão de José, diz que “reza pelo repouso eterno do irmão
e procura encarar a morte dele na perspectiva da fé na ressurreição. Sabe que seu irmão certamente está na glória de
Deus, onde repousa eternamente, até o dia em que se encontrarão novamente, no paraíso eterno”.
Cairo José Ferreira Gama, 41 anos, natural de Parintins,
AM, ordenado sacerdote em 2012 e graduado em psicologia
em 2018. Ficou internado em uma UTI por 13 dias, com a
Covid-19. Faleceu no dia 4/5/2020. Filho do meio de uma família de 7 irmãos, vivia com a irmã, Gleice Costa e o sobrinho.
Por um longo período, ajudou a irmã a cuidar da mãe que
estava doente e que faleceu há um ano e meio. Gleice diz
“que sente uma dor horrível e que não aceita a perda. Não
houve velório, não pudemos prepará-lo para sua partida.
Essa é a parte mais triste. Não nos deixaram chegar perto. No
cortejo até o cemitério, pudemos fazer apenas uma pequena
homenagem em frente à Igreja Santa Terezinha onde ele foi
pároco. Ele amava tudo o que fazia. Era dedicado ao povo,
aos ensinamentos de Deus e procurava ajudar todos que es-

tavam ao seu redor. A saudade é enorme. Prefiro pensar que
ele fez uma viagem como sempre fazia, e que logo irá voltar,
sorrindo e feliz”.
Embora faça parte do ciclo natural da vida, lidar com a
morte não é tarefa fácil e, em tempos de Covid-19, tudo fica
mais difícil. Velórios são suspensos, ritos de despedida são
quebrados e as condições em que elas ocorrem, em grande
parte, retratam a falta de dignidade para com os doentes,
tidos por muitos como seres descartáveis.
Nesse momento, colocar-se ao dispor das famílias para
ajudar a quem precisa de consolo, é de fundamental importância.
Para Natália Mêne, que durante a pandemia está colaborando no atendimento às famílias enlutadas, organizando as
intenções das missas que são celebradas diariamente na Igreja
Nossa Senhora de Nazaré, esse tem sido um grande desafio. Ela é
ministra da Eucaristia e agente da Pastoral da Comunicação. Diz
que “muitas pessoas estão vindo ao encontro do Senhor por causa da imensa dor que estão sentindo. Tenho pedido ao Espírito
Santo que nos conduza nessa missão porque a gente acaba se
envolvendo emocionalmente com as famílias, sentindo a dor do
outro e vai até criando laços. Esse é um ato de caridade e alivia
um pouquinho a dor das famílias. A oração é o apoio, o abrigo
e o colo que só Nossa Senhora e Jesus conseguem dar aos enlutados”.
Como cristãos, professamos nossa fé embasada na força
da esperança e na certeza da ressurreição. Fácil não é, mas, é
necessário dar tempo ao tempo, viver o luto em todas as suas
nuances e ir aos poucos, encontrando formas de lidar com a
dor e redescobrir a beleza da vida mesmo sem estar ao lado
de quem já partiu. O tempo vai mostrando caminhos para o
refazimento de cada um. Quem por aqui ainda fica um pouco
mais, vai tendo que reconfigurar sua existência, buscando formas de acalmar a dor e tocar a vida porque ela é dom de Deus.
Se a pandemia traz consigo um rastro de dor, como cristãos, somos chamados a semear a partilha, o amor e a caridade, sempre em todo lugar.
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Embora faça
parte do ciclo
natural da vida,
lidar com a morte
não é tarefa fácil
e, em tempos de
Covid-19, tudo
fica mais difícil.
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caridade

NOS TEMPOS DA PANDEMIA

O

TEXTO Érico Pena FOTOS arquivo Cáritas Arquidiocesa e Pastoral do Povo de Rua

dia 13 de março de 2020, todos devem se lembram, foi numa
sexta-feira, quando o Papa Francisco comemorava sete anos do
pontificado e quando também foi anunciado oficialmente, o
primeiro caso confirmado de Covid-19 em nossa cidade. Desde
lá, a Arquidiocese de Manaus vem tomando vários cuidados para
resguardar a saúde e o bem-estar dos fiéis e assim impedir o
aumento de casos de adoecimento pelo Coronavírus, evitando
aglomerar pessoas em diversos ambientes. A primeira dessas
medidas foi o cancelamento do show Amazônia Canta a Esperança com o padre Reginaldo Manzotti, um evento da Fazenda
Esperança, que seria realizado no dia 14 de março, no Sambódromo.
Um pouco depois, no dia 19 de março, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, divulgou nos veículos de
comunicação e nas redes sociais, as novas orientações pastorais,
que foram colocadas em prática a partir do dia 23 de março.
Dentre as orientações, constava a suspensão de reuniões, encontros formativos e missas para o público, devendo estes serem
realizados de forma restrita e, se possível, serem transmitidos
pelas redes sociais para que a comunidade possa acompanhar e
rezar em casa.
Tudo feito com o objetivo de atender às recomendações das
autoridades em saúde do Estado do Amazonas para fins de evitar
a disseminação do Coronavírus em meio eclesial, contribuindo
para o controle da circulação do vírus. Claro que tal medida não
agradou a todos, pois muitos se perguntavam como seriam às
celebrações sem a presença física, como ficariam várias atividades da igreja nos grupos, movimentos e pastorais. Era algo novo,
nunca vivido antes, pois estávamos enfrentando pela primeira
vez depois de décadas, uma pandemia causada por um inimigo
invisível e mortal.
Mais aos poucos o desespero inicial foi dando lugar à razão e
as pessoas começaram a se adaptar à nova realidade e, com o
auxílio das Lives, começaram a descobrir um jeito novo de rezar,
de participar das missas e também de praticar a caridade com os
irmãos. E assim, o que antes só era realidade para os Youtubers e
internautas mais assíduos, começou a virar a rotina para pessoas
de todas as idades, muitas das quais nem sabiam mexer direito
nas redes sociais. De lá pra cá, temos acompanhado atividades da
igreja por meio das Lives e que também são transmitidas pelos
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meios de comunicação, como a TV e Rádio Encontro das Águas e
Rádio Rio Mar.
Percebemos o esforço de cada paróquia, comunidade, grupos,
movimentos e pastorais para não deixar de praticar o seu carisma
e caridade, principalmente com os idosos, por ser um grupo de
risco mais elevado, assim como os povos indígenas, os migrantes
e os moradores de rua, que são os irmãos mais necessitados e
muitas vezes esquecidos, aderindo e auxiliando nas campanhas
realizadas pela Cáritas Arquidiocesana e por algumas paróquias
para arrecadar alimentos, roupas e materiais de higiene para os
que passam necessidade em tempos de isolamento social, além
dos esforços para orientar sobre a higiene e preparar e distribuir

Papa Francisco preocupa-se
com a situação da
pandemia na Amazônia
Mesmo com algumas autoridades aprovando projetos de lei, autorizando
as igrejas e os templos religiosos a reabrirem, a palavra de nosso Arcebispo
permaneceu firme em continuarmos com o nosso isolamento social, pois
como podemos observar por meio das notícias diárias, o Amazonas continua
com um alto índice de contaminação e todos dias várias pessoas estão
morrendo por causa dessa doença, um dado alarmante que chegou a chamar
a atenção do Papa Francisco para a nossa Querida Amazônia, ao ponto de na
tarde do dia 25 de abril ter telefonado para Dom Leonardo Steiner, manifestando a sua solidariedade e proximidade.
O Santo Padre desejou saber da situação em relação à pandemia na cidade
de Manaus, manifestando sua preocupação com os povos indígenas, os
ribeirinhos e os pobres. Ao saber das ações de solidariedade, o santo padre
agradeceu aos fiéis, grupos, pastorais, religiosos/as e padres da arquidiocese
por tudo que têm feito para amenizar o sofrimento das pessoas. No desejo de
proximidade disse que rezava pelos falecidos e suas famílias.
O Arcebispo agradeceu as palavras de conforto e consolo, apresentando
ao Papa o que a Arquidiocese tem feito no cuidado dos irmãos/ãs que vivem
nas nossas ruas, na distribuição de cestas básicas, na atenção às pessoas que
sofrem, no atendimento aos migrantes. Lembrou que, neste sábado, as
chuvas trouxeram ainda mais sofrimento as nossas periferias. Também pediu
ao Santo Padre uma bênção para toda a Arquidiocese, especialmente aos
que tem socorrido os mais necessitados com doações e com a presença nos
locais de acolhida e distribuição de alimentos.
Conforme afirmou Dom Leonardo, o Papa afirmou que reza por todos nós
e enviou uma bênção especial para a Amazônia. “Somos profundamente
agradecidos ao Papa Francisco pelo seu gesto paterno-eclesial”, disse o
arcebispo.
comida aos moradores de rua. Nesses momentos percebemos
que o maior carisma de todos é cuidar do próximo e preservar
a vida, conforme afirma Dom Leonardo. “Eu peço aos nossos
católicos que nós continuemos unidos, rezando pelas
famílias enlutadas e pelos irmãos(ãs) que faleceram. Que
continuemos na leitura da Palavra de Deus e, enquanto nós
não podermos nos reunir com segurança, é preciso manter o
isolamento. Passada essa tormenta, nós voltaremos a nos
reunir e a celebrar juntos com uma igreja viva, atuante e em
saída, enquanto isso, vamos continuar com a solidariedade
para com os pobres e a ajuda com os irmãos mais necessitados. Deus abençoe a todos”, disse o arcebispo.
-81+2ǳǳARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 11

VIDA E FÉ

Karen Karoline

A juventude salvando vidas

Érico Pena Fotos Arquivo pessoal

C

om 24 anos, a jovem enfermeira Karen Karoline Ferreira Barbosa, nunca
imaginou que com apenas um ano exercendo sua profissão, já seria tão
importante no combate à pandemia causada pelo Covid-19, ao ponto de
estar trabalhando diretamente como uma das enfermeiras que atuam no
Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na Zona Leste de Manaus e que
é um dos hospitais de apoio do Hospital Delphina Aziz, referência de tratamento
da doença no Estado.
Desde os tempos que estudou no Colégio Preciosíssimo Sangue (CPPS), Karen
sempre teve o desejo de ajudar as pessoas, atuando na Comunidade Cristo Ressuscitado, da Área Missionária Ternura de Deus, chegou a ser catequista e ajudar na
liturgia e equipe de música, cantando nas celebrações. Passou na Ufam para
farmácia e em uma universidade particular para enfermagem, onde decidiu pela
segunda opção, chegando a fazer pós-graduação em obstetrícia e a trabalhar na
Maternidade Galileia antes de trabalhar no Platão. “Tinha medo de trabalhar no
Platão porque não tinha muita experiência e lá é um hospital de emergência,
agora aprendemos na prática a controlar o medo e trabalhamos diretamente com
pacientes que têm Covid, os suspeitos e os confirmados”, disse.
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Hoje em dia o medo não é mais com relação à inexperiência
e sim com a segurança e o risco de também contrair a doença
em virtude da exposição direta com as pessoas contaminadas,
daí a necessidade de estar devidamente protegida com os
EPI’s. “Já vimos colegas médicos, enfermeiros e técnicos
falecerem em virtude da doença, hoje em dia trabalho
totalmente paramentada, como se estivesse num centro
cirúrgico e pelo fato de ser jovem, estamos com uma carga
horária maior do que os profissionais mais velhos, pois eles são
mais suscetíveis à doença e, minha grande preocupação agora
é de não levar a doença para casa e contaminar a família, pois
posso até já estar contaminada e não estar manifestando os
sintomas”, confessou.
Mesmo com todo receio e cuidado, Karen continua seu
trabalho em busca de salvar vidas e amenizar o sofrimento dos
enfermos, trabalha no sistema de plantão (um dia sim e outro
não) e afirma que durante esse período de pandemias,
percebeu uma mudança de mentalidade das pessoas que
procuraram chegar mais próximo de Deus. “As pessoas viram
na doença uma forma de se ‘reconciliar’ com Deus, até nós
profissionais sentimos que cada um sempre faz suas orações
não só por si, mas também por toda a equipe, pois trabalhamos com amor, e só Deus ajuda a controlar a insegurança e o
desespero, acho que a igreja está muito certa de pregar o
isolamento, pois nós que trabalhamos diretamente no combate a essa doença, conhecemos de perto a realidade, além do
mais, com as pessoas saudáveis é muito mais fácil recuperar a
economia do que com elas doentes”, disse.

CIDADANIA

Refugiado
DIA MUNDIAL DO

CNBB

JANAÍNA ZILDÉIA DA SILVA PAIVA1
DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO2 FOTOS DADOS DO PRÓPRIO PROJETO

O
Comissão Pastoral
da Terra reforça
campanha contra
trabalho escravo
contemporâneo
FONTE SITE DA CNBB

Entre os dias 11 e 15 de maio, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) realizou a
Semana de Comunicação em Combate ao
Trabalho Escravo. A ação, que acontece
anualmente na Bahia na semana em que
é comemorada a abolição da escravatura
no Brasil, este ano foi realizado em âmbito nacional e teve por objetivo alertar
a população dos riscos e da existência do
trabalho escravo contemporâneo. Durante esses cinco dias, a CPT intensificou a
divulgação de materiais informativos e
educativos sobre a temática, produzidos
pela Campanha “De olho aberto para não
virar escravo!”. Uma live ocorreu no dia 13
de maio com o tema “O trabalho escravo
ainda tem cor?”.
De acordo com a CPT, nos últimos 24
anos, 54.778 pessoas em situação análoga à escravidão foram libertadas em
todos o país. É considerada escravizada
uma pessoa submetida a condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva
ou a alguma forma de privação de liberdade de ir e vir, inclusive, por meio de
dívida ou de trabalho forçado. Segundo o
art. 149 do Código Penal, reduzir alguém
a esta condição é crime e a pena é de dois
a oito anos de prisão, além de multa.

Dia Mundial do Refugiado é lembrado em
20 de junho de cada ano e dedicado à conscientização sobre a situação dos refugiados
em todo o mundo, é uma oportunidade
para celebrar a força, a coragem e a perseverança
das pessoas que foram forçadas a deixar suas casas
e seus países por causa de guerras, perseguições e
violações de direitos humanos.
A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, em Parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados – ACNUR, desde 2018, por meio do Projeto Resposta à Emergência – Atendimento aos Solicitantes de Refúgio e Refugiados Venezuelanos em
Manaus tem atuado diretamente com os refugiados,
todavia, sempre trabalhou com os migrantes.
Este projeto tem por objetivo acolher e promover a integração dos solicitantes de refúgio e
refugiados na sociedade local, além de auxiliar na
promoção de seus direitos e deveres, mediante o
apoio para a regularização da sua documentação, a
promoção do ensino da língua portuguesa, cursos
profissionalizantes, incentivo à geração de renda
(fomento), promoção do acesso a oportunidades
de emprego, auxílios multipropósitos e encaminhamento aos serviços públicos. Em 2018, foram
atendidos 8.140 venezuelanos e em 2019 foram
atendidos 14.728 venezuelanos e, diante desse
cenário, a demanda só tem aumentado.
E mesmo diante de tanto sofrimento enfrentado por essa população a Cáritas em 2018,
juntamente com a Pastoral do Migrante, realizou
a Festa do Migrante em alusão do Dia Mundial do
Refugiado e a 33ª Semana do Migrante, que reuniu
migrantes venezuelanos e haitianos, e os brasilei-

ros, momento esse de coexistência pacífica entre
os diferentes povos e suas culturas, com músicas
e comidas típicas na quadra da Paróquia São Geraldo. Com um público estimado de 318 pessoas.
Já em 2019, para comemorar essa data tão
importante para os refugiados a Cáritas realizou a
caminhada com os refugiados e migrantes, que teve
seu ponto de partida no Largo de São Sebastião e
percorreu as ruas do centro de Manaus até o Colégio
Brasileiro Pedro Silvestre o qual estava estruturado
um momento de lazer para os venezuelanos indígenas e não indígenas com músicas e apresentações
típicas, lanche e brincadeira para as crianças. Com
um público estimado de 300 pessoas.
Todavia, em 2020, diante do cenário da pandemia do COVID-19, com o isolamento social e com
a suspensão temporária da assistência prestada
pelo projeto da Cáritas, o que estamos fazendo é
auxiliar as famílias venezuelanas com o atendimento remoto e a doação de cestas básicas pela
Campanha Puxirum Manauara e com o apoio de
outros parceiros, como Ministério Público do Trabalho – MPT e Embaixada da França no Brasil, já
apoiamos 146 e famílias venezuelanas e ainda pretendemos apoiar mais 206 famílias venezuelanas.
Assim, diante do contexto atual, o nosso momento alusivo ao Dia Mundial do Refugiado será
revertido em doação de alimentos às famílias
venezuelanas assistidas pelo projeto da Cáritas.
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.
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CAPA

em meio ao luto e ao desafio do isolamento
Pe. Dário Bossi
Provincial dos Missionários Combonianos e assessor da REPAM

A

ssim como no caminho de Emaús, também hoje em
Manaus Jesus ressuscitado está caminhando conosco.
Atravessa a cidade a pé, para sentir mais de perto,
também em sua pele, a preocupação e a angústia das
pessoas. Ouve o choro de uma mãe que perdeu seu filho, entra
na sua casa. Uma casa simples, de periferia; não há muito espaço
para todos os familiares ficarem juntos, isolados do resto da vida.
Quase não há distância entre os quartos silenciosos da casa em
luto e o palpitar da rua, ainda cheia de gente que vai e que vem,
apesar da quarentena. “Como posso ficar em casa, se aqui falta
comida?” – pergunta o pai do menino falecido.
Rezam junto um ‘Pai Nosso’... que falta que faz o pão de cada
dia!
Jesus levanta e visita com eles o cemitério; ajoelha-se em
frente às valas, onde gente demais está sendo sepultada.
Chora de raiva e de dor ao escutar que até na pandemia há
corrupção, aproveitamento, desvio de verbas. Fica indignado
quando descobre que para os próximos vinte anos foram congeladas as despesas públicas para saúde e educação. Revolta-se
pelas pessoas e grupos organizados que ainda negam a gravidade da situação, organizam carreatas contra o isolamento social,
espalham fake news.
Depois, despontam no seu rosto lágrimas de comoção e
solidariedade, quando abraça uma enfermeira e uma médica
devastadas pelo cansaço. Sente no coração delas a paixão pelo
ser humano e a vocação de cuidar, mas também todo o medo de
se contagiarem, a preocupação pelos familiares que as esperam
em casa, a aflição por terem perdido mais um paciente...
Segue o caminho do Ressuscitado pelas vias da cidade. Para,
estarrecido, frente a uma agência do banco lotada de gente
humilhada, que para buscar a ajuda emergencial é obrigada a se
expor ao contágio. “Temos filas na Caixa e corpos na vala
comum”, diz para ele um infectologista.
Jesus encontra dona Zaret, da Pastoral Carcerária, e lhe pede
carona até o Complexo Penitenciário: lembra que exatamente
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um ano atrás 55 irmãos morreram em massacres frutos do
aprisionamento em massa. Agora, nas mesmas condições
desumanas, é o vírus que ameaça atravessar as grades. A visita
se prolonga, de cela em cela.
Já é o fim do dia, mas ainda Jesus quer parar numa escola
municipal no centro, onde foram realocadas centenas de pessoas
indígenas Warao, para que tenham mais espaço e se protejam
do vírus. “Vocês não estão com medo?” – pergunta.
“Nós somos pequenos, por isso Deus nos protege. E estamos
juntos, como os fios destas redes de palha de buriti, nosso
artesanato. Assim, já resistimos a muitas doenças, violência,
secas e inundações em nossas terras”. Com eles, Jesus janta e faz
comunhão.
Dentro de si, antes de adormecer na rede, pensa silenciosamente: “Permanecer no colo da comunidade, deste ‘nós’ mais
amplo entrelaçado pelo cuidado, livra estes indígenas do mal”.
Levanta de manhã cedo, ainda antes do sol nascer, como as
mulheres que de pressa levavam perfume ao sepulcro. Há ainda
muita gente para visitar, para perfumar de Ressurreição.
Escuta um grupo rezando e se aproxima: é uma comunidade
cristã de uma área missionária de periferia, eles também
levantaram cedo para terminar de preparar cestas básicas.
Lembra-se daquela tarde à margem do mar da Galileia,
quando o povo estava com bastante fome: pouco a pouco,
organizando-se e partilhando seus cinco pães e dois peixes,
dividiram seus bens com quem tinha a sacola vazia.
Uma voluntária da Cáritas comenta com Jesus: “No meio de
tudo isso, me surpreendo, cada dia, a agradecer pelas coisas que
antes me pareciam tão normais: a vida, o alimento em minha
mesa, o sorriso de meus filhos. É como sentir o coração sorrir por
dentro, de gratidão”.
Assim, o dia se passa visitando de casa em casa; Jesus dá uma
de curioso, pergunta muito, finge não saber das coisas... “Há
quanto tempo estão em quarentena? Estão com medo?”;
“Dá para brincar com as crianças?”; “Com toda esta dor em
volta, ainda conseguem rezar?”.
Seu Francisco, que é avô de vários netos, lhe responde alegre:
“Sabia que, com este negócio de ficar mais tempo em casa, até

“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio
Jesus se aproximou, e começou a caminhar com
eles. Os discípulos, porém, estavam como que
cegos, e não o reconheceram”.
Lc 24, 15-16

retomamos a oração todos juntos, no fim do dia? É algo simples,
viu: cada um diz uma prece, lembra de uma pessoa, de um fato
do dia... e depois todo mundo reza uma Ave-Maria!”.
Jesus lhe lembra de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira
da América Latina, que dizia assim ao indígena Juan Diego:
“Não tenha medo desta doença, nem de nenhuma outra: não
estou aqui a seu lado, eu que sou sua Mãe?”.
Seu Francisco, sentindo a força de fé do homem que está
falando com ele, abre-se ainda mais: “Sabe, amigo... às vezes a
gente grita, se queixa, berra: é muita dor, viu? Não dá para
explicar, nem dá para saber quando vai terminar... mas eu
converso com Deus e não o trato como um Senhor... não, prefiro
chamá-lo de Pai, como fazia Jesus na hora de suar sangue. Eu
sei que estamos em suas mãos. Às vezes, à noite, antes de
dormir sou eu que pergunto a ele, no meio de todo este
sofrimento: Deus, como está você?”
Sem palavras, matutando, Jesus segue caminho. Tem mais
visitas para fazer.
A todos e todas quer repetir, sem cansar: “Não tenham
medo. Permaneçam em mim. Permaneçam em meu amor. Eu
estarei com vocês todos os dias”.
-81+2ǳǳARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 15

SÍNODO PARA A amazônia

Ser Igreja de Presença, com
oração e caridade, em momento de

isolamento

Pe. Luís Modino

O

Sínodo para a Amazônia tem desafiado a Igreja da Amazônia a
encontrar novos caminhos que a façam passar de uma Igreja de
visita para ser uma Igreja de presença, um desafio ainda maior
em tempos de isolamento social, em que devem ser procurados
novos modos de se fazer presente na vida das pessoas, sobretudo na
vida daqueles que passam por situações de maior necessidade, tanto
no plano físico como no espiritual.
Um elemento que nos ajuda a nos fazermos presentes na vida das
pessoas é o cuidado, especialmente o cuidado daquilo que é
fundamental, o cuidado da vida, uma dimensão sobre a qual a gente
tem refletido na Campanha da Fraternidade deste ano, mas que agora,
diante da pandemia do COVID-19, temos sido desafiados a fazer
realidade, especialmente no meio daqueles que tradicionalmente tem
sido colocados na beira do caminho.
Nas últimas semanas, a Igreja Católica, também nossa Arquidiocese
de Manaus, tem se esforçado em se fazer presente no meio das
pessoas, desenvolvendo iniciativas inovadoras, sempre com um
objetivo claro: ser sinal desse cuidado que manifesta a presença de
Deus no meio de nós, especialmente no meio daqueles que tantas
vezes a sociedade descarta, e que, mais uma vez, continuam sendo
descartados no meio da pandemia.
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A oração tem nos unido, nem só como arquidiocese, mas também
como Igreja universal, inclusive como humanidade, que desde
diferentes credos implora, seguindo essa dimensão espiritual presente
no ser humano, mesmo que nem todos a assumam, uma força para
continuar caminhando como humanidade, sustentados numa
divindade que se manifesta de diferentes modos, mas que sempre nos
conduz na mesma direção, fazer realidade um mundo melhor para
todos e todas.
Nesse mundo melhor, um elemento importante é a preocupação
diante da necessidade do outro, aquilo que é conhecido como solidariedade, e que nós cristãos chamamos de caridade. Uma Igreja samaritana, que se compadece do sofrimento alheio e que, desde um coração
misericordioso, vai ao encontro de quem está jogado à beira do caminho. Nesse sentido, tem sido muitos aqueles que desde um sentimento
de fé, desde um chamado a viver a caridade, tem ajudado os outros, de
maneira especial as populações mais vulneráveis: indígenas,
migrantes, moradores de rua, catadores, e tantos outros que estendem
sua mão diante da necessidade, sempre presente nas suas vidas, mas
acentuada neste tempo de pandemia.
Ser presença, com oração e caridade, é um chamado ao qual a Igreja
é desafiada a responder, especialmente neste tempo de pandemia.
Uma atitude que deixa sentir o Deus encarnado, que acompanha a vida
de seu povo.

MISSÃO

Dar sepultura aos mortos
é uma das

Sete obras de Misericórdia corporais

Dom Tadeu Canavarros - Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus

E

nterrar os mortos parece um mandato supérfluo, porque, de
fato, todos são enterrados. Mas, por exemplo, em tempo de
pandemia, pode ser um mandato muito exigente. Por que é
importante dar sepultura digna ao corpo humano? Porque o
corpo humano foi morada do Espírito Santo. Somos templos do Espírito
Santo (1 Cor 6. 19). Para o cristão os ritos fúnebres têm razões relacionadas à fé: o corpo do cristão foi instrumento do Espírito Santo e é
chamado à ressurreição gloriosa.
A mesma realidade corporal que, em vida, havia sido banhada pela
água do batismo, ungida com óleo santo, alimentada com o pão e o
vinho eucarísticos, marcada com o sinal da salvação, protegida com a
imposição das mãos, isto é, aquele cristão que durante sua vida foi
instrumento da eficácia dos sacramentos, e que após sua morte é
convertido em cadáver, continua sendo objeto de cuidado solícito da
mãe Igreja.
O Ritual das Exéquias prevê que o corpo do defunto seja aspergido
com água benta, iluminado com luzes e tratado com o máximo
respeito. O corpo é algo sagrado para o cristão e é objeto da salvação.
Como Deus Pai chamou para si o nosso irmão, entregamos seu corpo à
terra de onde veio.
O Cemitério significa dormitório. É lugar de repouso, de descanso.
Quem está sepultado ali, está como que dormindo, aguardando o dia
para se levantar, para ressuscitar. A gente costuma fechar os olhos de
quem morre para significar que o falecido entrou em profundo sono.
Cemitério é como uma hospedaria, onde ficamos por um espaço de
tempo, até o dia da ressurreição. Nós esperamos, com fé, esse dia. O
cristão que adormeceu em Cristo (1Ts 4,14), um dia levantará ressuscitado.
Antigamente (hoje em dia também) havia o túmulo da família,
onde eram sepultados todos os membros, à medida que iam morrendo.
Colocavam-se (e ainda se colocam) frases relativas à sua vida e às suas
obras: data de nascimento e morte, mensagens de saudade. O corpo do
falecido costumava ser lavado, ungido, envolvido em faixas de linho.
Depois era amarrado, e o rosto, coberto com um pano ou lenço grande
(Jo 11, 44). Havia também as carpideiras: mulheres contratadas para
chorar e lamentar durante o enterro. Outras vezes esse choro era
acompanhado por instrumentos fúnebres. Nosso corpo também foi
ungido no batismo. É templo do Espírito Santo. Está destinado para a
vida plena. Por isso merece respeito.

Enterrava-se o corpo de pé, amarrado, num túmulo cavado na
pedra, com o rosto voltado para o sol. Assim era o costume antigamente. Os primeiros cristãos acreditavam que o morto ressuscitaria em
plena luz. Por isso eles sepultavam o morto voltado para o sol.
Colocam-no de pé para significar prontidão, vigilância. Também era
costume colocar o corpo deitado de costas. Hoje é assim que se faz.
Também tem um sentido cristão: lembra o sono, a cama, o dormitório.
Lembra a espera de um novo dia. Alguns povos colocavam o cadáver
agachado, estando o queixo perto dos joelhos e os calcanhares junto à
bacia. É a posição do feto no seio da mãe. Pensava que a morte é um
retorno ao seio da mãe-terra. Na terra existe muita vida e fecundidade.
O homem foi formado da terra (Gn 2, 7). Ressurgiremos da terra,
transformados. Do punhado de cinzas ou de terra, como das entranhas
da mãe fecunda, renascerão milhões de homens para a casa do Pai.
Conforme um costume antigo, após o luto que durava sete dias, os
parentes do falecido faziam uma refeição. Por ocasião da morte de Saul,
enterraram seu corpo debaixo de uma árvore e fizeram jejum de sete dias
(1Sm 31, 13). Quando morreu Judite, a heroína do povo hebreu, “todo o
povo a chorou durante sete dias” (JD 16, 24). O luto por um morto dura sete
dias (Eclo 22,11). Nós continuamos fazendo luto por sete dias. Podemos
encerrar o luto com a missa de sétimo dia. O sinal de nossa comunhão com
a dor da família enlutada, é a Eucaristia. Missa é a nossa refeição. Eucaristia,
além de lembrar comunhão e participação, lembra também esperança e
ressurreição. Lembra a vida e vida eterna.
Criação e dom de Deus (cf. Gn 1; Sl 8; Sl 19; Sl 104 etc.) - encontra seu
pleno acabamento no dom da vida de Jesus Cristo, que veio para que
“tenham a vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Essa abundância não é a de nossos shopping centers, mas a que vem da ligação a sua
fonte inesgotável, Deus, o Pai, que enviou Jesus ao mundo. Não se deve
opor a vida material à vida espiritual ou eterna: ambas estão na mesma
linha. A “vida da eternidade”, como diz João, é verdadeira vida com
todas as suas dimensões humanas, mas inscrita no âmbito de Deus,
que nos transcende. Empenhar-se por uma vida material justa e fraterna,
em fidelidade a Jesus e a sua palavra, significa realizar desde já uma vida “de
que Deus não se esquecerá”, mas a qual ele dará a sua plenitude - a nova
vida de nós mesmos - não como conquista nossa, mas como graça. É essa a
razão pela qual podemos dizer que a vida eterna - para o Evangelista João,
sinônimo do reino de Deus está presente já naqueles que encarnam a sua fé
e agem segundo a palavra deixada por Jesus como mandamento e herança:
“Amai-vos uns aos outros”.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

Mãe DO Perpétuo Socorro,
em seu colo o acalento em meio à crise
PE. ALFREDO VIANA AVELAR – PÁROCO DA P. N. SRA. PERPÉTUO SOCORRO

D

esde o nascimento até o ocaso da vida, somos desafiados a
lidar com a crise, termo utilizado na Grécia antiga para se
referir ao tempo existente entre a intervenção médica e a
resposta do enfermo: a cura ou a morte. Assim, podemos
considerar o nascimento como fruto da primeira crise que enfrentamos e o colo materno como símbolo de que tudo continuaria bem fora
do útero. Não é de se admirar que, nas crises subsequentes da vida,
mesmo sem perceber, sintamos saudades do colo da mãe. Em um
momento tão delicado da história da humanidade agravado, ainda
mais no Amazonas, podemos encontrar no colo da Mãe do Perpétuo
Socorro a força de que necessitamos para alcançarmos a vida em
abundância.
Com as medidas necessárias para o enfrentamento à Covid-19,
muitos podem ter pensado que a crise nos encaminhava ao pior
desfecho: morrer na fé em decorrência da inanição - pela falta
do Pão - e sem o colo da Mãe. Não é o que vem acontecendo! Inspirados pelo Espírito Santo, que habita em nosso
peito, temos encontrado formas de nos alimentarmos
da Palavra do Senhor e de Sua presença nos rostos
dos de casa; os corações vêm se dilatando para
comportar a caridade que vem crescendo em nós;
somos Igreja, Corpo Místico de Cristo, que vem se
alimentando diariamente da Eucaristia, que não
deixou de ser celebrada. Não nos falta o Pão nem
nos há de faltar o pão! E o colo?
Em nossa arquidiocese, às terças-feiras,
uma multidão acorre aos templos para
buscar esse colo celebrando a novena
em honra à Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro. No momento atual, é preciso ficar em
casa, não podemos ir aos
templos buscar o acalento através de nossa
devoção mariana. No
entanto, em família,
podemos celebrar a
novena e encontrar o
colo materno, permitindo que Maria venha ao
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nosso lar cuidar de nós, como fora ao lar de Isabel (cf. Lc 1,39-56). Não
tem nos faltado o colo da Mãe do Perpétuo Socorro através dos meios
de comunicação, mas, sobretudo, no protagonismo de quem se
desliga das telas para, simplesmente, rezar a novena em família. É
bonito perceber como isso vem acontecendo!
Multiplicam-se e encantam-nos os oratórios preparados, com todo
carinho, para receberem a Mãe do Perpétuo Socorro. De fato, no colo
da Mãe encontramos a força necessária de que necessitamos para
experimentar a vida em abundância, Jesus! Ela nos mostra que: não
ficaremos sem colo, pois ela está conosco; não ficaremos sem Pão, pois
Jesus, que esteve no colo dela, está no meio de nós. Com seu olhar nos
questiona a não deixarmos seus outros filhos sem pão!
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, inspirai-nos a tomar no colo o vosso
filho, Jesus, presente naqueles que moram conosco, sem tirarmos os
olhos dos nossos outros irmãos, pois também neles vemos
Jesus e a necessidade de socorro. Tomai-nos em vosso
colo para que sintamos que tudo ficará bem! Hoje,
nossas famílias são chamadas a perseverar na fé
rezando com a Mãe do Perpétuo Socorro em
casa, para que, em breve, possamos celebrar
com fé a nossa querida novena nos templos. No
momento, ela vem aos nossos lares e nos
reergue do solo. Logo, será o momento de irmos
à casa da Mãe do Perpétuo Socorro e encontrarmos o acalento do pós-crise em seu
colo!

CULTURA

Festas juninas
DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI - ARCEBISPO EMÉRITO

N

o Brasil inteiro acontecem as festas juninas. De Norte a Sul, de
Leste a Oeste se dança a quadrilha. O que faz deste jeito de
dançar o jeito mais popular do Brasil, em festas de escola, de
Igreja e de cidades que fazem do São João um mega evento.
Junho é tempo do Brasil se encontrar com a cultura rural, que virou
folclore. Tempo de nostalgia, para lembrar os casamentos na roça que
não existem mais. O mastro com o São João menino lembra a origem
religiosa da festa, que ainda tem fogueira com seus apelos ancestrais
vindos das religiões onde o tempo era marcado pelo solstício de
inverno como tempo de renascimento. As fogueiras eram acesas na
noite mais curta do ano no hemisfério norte. A comida da festa é a base de
milho e a bebida oficial é o quentão, de vinho ou de cachaça. Isto, sobretudo
no sul do Brasil nos lugares em que faz frio, e a bebida é uma boa companheira. A festa de São João se tornou uma festa pagã, no sentido de não ter
mais nenhum, ou muito pequeno significado religioso.
Santo Antônio, embora tenha sido sequestrado para ser o santo
casamenteiro, guarda ainda um pouco mais de piedade popular na sua
celebração que em geral inclui a bênção do pão de Santo Antônio. São
Pedro é o outro grande santo de junho. A solenidade é de São Pedro e
São Paulo, mas só Pedro é lembrado em procissões fluviais organizadas
pelos pescadores. Na cultura popular o grande mérito de São Pedro é o
de ter sido verdadeiro amigo de Jesus, permanecendo um pescador. A
festa de São Pedro em geral é a mais cristã das três. Nas casas
ribeirinhas não falta a estampa de São Pedro no lugar de honra onde
ficam as imagens dos santos, verdadeiros amigos da família.
Pessoalmente não sou nenhum fanático
por festa junina, mas nos meus tempos de
pároco, puxei muita quadrilha com o
grupo de jovens e nunca me arrependi.
Mesmo que a festa de São João tenha
perdido a referência religiosa, a não
ser nas comunidades dedicadas a ele,
é uma festa familiar, que possibilita
ao povo viver este lado caipira da
nossa cultura. Lado que tem uma
malícia ingênua não contamina-

da pela erotização das festas populares. Santo Antônio é oportunidade
de fazer uma boa catequese sobre o pão e sobre o namoro.
São Pedro é a que ainda guarda a referência religiosa. Na Arquidiocese
de Manaus temos grandes festas de São Pedro, e isto é fácil entender.
Temos um número grande de pescadores e de gente que vive das águas,
catraieiros, tripulação de recreios, com seus cozinheiros, pilotos, motoristas, mestres de navegação, marinheiros de convés, todos muito religiosos
e devotos ao santo. Entre outras menores temos as grandes festas de
Manaquiri e Rio Preto da Eva que tem São Pedro como padroeiro, e a
grande procissão fluvial organizada pela paróquia de Educandos, em
colaboração com a colônia dos pescadores. Todos os anos o arcebispo ou
um seu representante acompanha a procissão e no ano passado a banda
da polícia militar animou o evento do começo ao fim. É um bom exemplo
de piedade popular que foi assumido pela Igreja oficial.
Seria interessante fazer um estudo mais sério do fenômeno festa de
São João, no princípio uma festa de santo que por razões culturais
europeias se desenvolveu nesta época do ano, volta a ser uma festa
pagã, conservando o nome. São João, na roça dançado em muitas
metrópoles do Brasil, é um espaço de resistência cultural dos valores
culturais rurais diante da avassaladora cultura urbana. Mesmo se só o
nome continua a ser do santo, isto é importante porque liga o evento a
uma religião que foi hegemônica no passado. Podemos dizer que aí
houve um processo de enculturação da fé.
Uma palavra final, a respeito do relacionamento entre a Igreja e o poder público
quando a festa do padroeiro é também
uma festa da cidade. É evidente que os
políticos no poder e fora dele vão
procurar participar. Os limites desta
participação estão previstos no Diretório
Pastoral da Arquidiocese e não podem
ficar só na responsabilidade do pároco. O
Brasil não é mais um país católico. Me pergunto
se um dia foi. Mas hoje nossa responsabilidade
diante da sociedade brasileira é maior.
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Santidade

JUVENTUDE

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI – ARCEBISPO EMÉRITO

U

m jovem me pediu que eu escrevesse um artigo para
dizer que santidade não é sinônimo de castidade. Para
muita gente espiritualidade se resume em ter uma
sexualidade regrada, e se esforçam com heroísmo para
conseguir viver sem pecado, que no fundo é viver sem sexo.
Quando se aproximam do sacramento da reconciliação são os
pecados contra o sexto mandamento que contam para o
padre. E vivem sempre atormentados por não conseguir resistir
às tentações. Com o tempo a maioria se afasta da vida
sacramental ou participa da vida eucarística sem confessar-se.
Uns poucos chegam a ter paz nesta dimensão da vida.
Quando Jesus propôs o ideal de santidade aos seus
discípulos, com certeza não era isto que ele tinha em mente.
Nós devemos ser santos como o Pai celeste é santo, e misericordiosos como ele é misericordioso. A castidade é uma
consequência da santidade. Temos que nos educar para
respeitar a nossa natureza humana que é uma maravilha,
mas que também pode se degenerar. Ser santo supõem ser
ético e a ética que nos é proposta por Jesus no Evangelho é
a que se baseia na lei áurea de todas as religiões que podem
ser admitidas como tal: não faças ao outro o que você não
quer que façam para você e, de forma positiva, façam aos
outros o que querem que façam para vocês. O santo é aquele
que vive este mandamento com heroísmo, sacrificando seu
bem-estar e até mesmo perdendo a vida pelos outros.
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Não é fácil conviver com um santo. Ele não é radical, mas
coerente. Ele age com naturalidade, sem chamar atenção,
fazendo o bem sem humilhar os pobres, porque é amigo
deles e os trata com dignidade. Sabe como é difícil viver
coerentemente num mundo marcado pelo egoísmo, pelo
prazer e pela ostentação e, por isto, é uma pessoa que tudo
desculpa e tudo perdoa. Pessoas assim são um dom de Deus
para o mundo. São elas que permitem a humanidade
continuar a ser humana. Não são perfeitas, porque a
perfeição não é humana, é divina. Conheci alguns santos e
santas que já partiram para a casa do Pai: Dom Luciano,
bispo; Dona Maria Ortiz e Dona Marcelina, cozinheiras no
seminário espiritano em São Paulo; meu pai, Aurélio, e
minha mãe, Ana.
Um velho padre holandês dizia que as mulheres que
eram mães, sobretudo no interior já estavam salvas pelo
simples fato de serem mães. Cuidar de uma criança,
alimentá-la, vesti-la, educá-la não é fácil. Temos que levar
em conta a história das pessoas, a minha história pessoal
também e levar em conta tudo o que a pessoa faz de
bem, porque ninguém é só joio, como ninguém é só trigo.
Somos uma mistura de graça e pecado, de liberdade e
natureza, de bem e mal. Mas o que importa é o sentido
que damos a vida. Está diante de mim viver uma vida
doada, ou preocupada com o seu bem-estar, o seu bom
nome, os seus projetos e outra vida vivida na perspectiva
do outro.

ESPAÇO cRIANÇA

Jesus,

Com

Frei Faustino, TOR

Fr. Faustino: Olá crianças! Tudo bem com vocês?
Mariazinha: Sim. Mas, estou querendo muito estar perto de meus
amigos novamente.
Tininha: Tudo bem!
Fr. Faustino: Lembro-me que, no mês passado, no final de nossa
conversa, eu pedi para vocês fazerem um desenho...
Zezinho: Eu lembro o que foi. Você pediu para desenharmos uma casa.
Tinico: Isso mesmo. Era pra fazer uma casa...
Tininha: Uma casa com Jesus no alicerce, sustentando quatro pilares.
Fr. Faustino: Muito bem. E quem sabe quais são esses pilares?
Mariazinha: Eu sei. Os quatro pilares são: Palavra, Pão, Caridade e
Missão.
Fr. Faustino: Que bom que prestaram atenção. Mas, vocês fizeram o
desenho?
Zezinho: Claro, que sim. A mamãe quer saber tudo o que a gente conversa
e pede para fazermos todos os deveres, antes de irmos brincar.
Fr. Faustino: Que bom. Então, vamos conversar mais um pouco sobre isso.
Tinico: Vamos ter que desenhar outra casa?
Fr. Faustino: Não, Tinico. Vamos conversar sobre como devemos agir a
partir desses pilares da casa.
Tininha: Como assim? Os pilares são feitos de cimento, pedra e ferro.
Mariazinha:É algo muito duro. Você quer dizer que devemos ser
pessoas duras?
Fr. Faustino: Não é isso. Precisamos ser pessoas fortes, mas não duras.
Zezinho: Não entendi.
Fr. Faustino: Quero dizer que precisamos ser pessoas fortes e sensíveis
no amor de Jesus.
Mariazinha: Como podemos ser fortes e sensíveis?
Tinico: Acho estranho
isso.
Fr. Faustino:
Deixa-me
explicar melhor.
Lembram que eu
falei que, pelo
fato de
precisarmos
ficar em casa,

amar e servir em casa

devemos fazer uma experiência como as
primeiras comunidades no início da
Igreja?
Tininha: Lembro. E daí?
Fr. Faustino: Naquela época a
experiência de ficar em casa
permitiu que a Igreja se organizasse
em pequenas comunidades, com
poucas pessoas, que se conheciam e
compartilhavam o que tinham, inclusive a
refeição de cada dia.
Zezinho: Mas, isso até mesmo com as pessoas que não eram conhecidas?
Fr. Faustino: Sim. A hospitalidade e a solidariedade eram abertas a todas as
pessoas; também aos pecadores e pessoas que não acreditavam em Jesus.
Tininha: Por quê?
Fr. Faustino: Porque, na Igreja vivida nas casas, ninguém podia passar necessidade; tudo era partilhado conforme a necessidade de cada um. (At 4,34-35)
Zezinho: Não estou entendendo a ligação disso tudo com os pilares que você falou.
Tinico: Nem eu!
Fr. Faustino: Vou explicar. Prestem atenção! No livro dos Atos dos Apóstolos, nós
vemos que os cristãos ouviam a Palavra nas casas e conversavam sobre a experiência
da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta da Palavra (Rm 10,17).
Eles eram perseverantes na partilha do Pão e nas orações (At 2,42). A capacidade
que eles tinham de amar a Deus e ao próximo era transformada na ajuda aos
irmãos; isso é Caridade (Mt 25). Os apóstolos aprenderam a agir assim com Jesus,
nos encontros que Ele realizava nas casas e, depois, criaram oportunidades para
fazerem experiências de Missão nas relações comunitárias nos ambientes
domésticos e por onde passavam (Mt 8,14; Lc 10,38-42; Lc 19,1-10).
Mariazinha: Nossa! Mas, é muita coisa.
Fr. Faustino: Por isso, precisamos nos unir mais para sermos um sinal de Jesus
na vida de tantas pessoas.
Tininha: O que podemos fazer?
Fr. Faustino: Diante desse momento que precisamos ficar em casa, não
podemos esquecer de nossas responsabilidades de cristãos.
Tinico: Responsabilidades de cristãos?
Fr. Faustino: Isso mesmo. A nossa fé em Jesus nos orienta para fazermos boas
obras, realizando gestos de solidariedade com as pessoas mais necessitadas.
Zezinho: Então, devemos ajudar as pessoas necessitadas?
Mariazinha: Como faremos isso se não estamos saindo de casa?
Fr. Faustino: Podemos ajudar as pessoas que precisam sem sair de nossa
casa. Em nossa cidade temos muitas pessoas que estão passando por várias
necessidades. Converse com a sua família e decidam juntos o que poderão
fazer para ajudá-las.
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ARQUIDIOCESE LEVA BÊNÇÃO E CONFORTO AO CEMITÉRIO
NOSSA SENHORA APARECIDA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO DIVULGAÇÃO

No feriado do dia do trabalhador, em que
51 pessoas morreram vítimas do Coronavírus
Covid-19 num período de 24 horas, Dom
Leonardo Steiner, arcebispo metropoliano de
Manaus, esteve no Cemitério Nossa Senhora
Aparecida, Tarumã, para ser presença da
igreja católica e levar bênção aos mortos e
palavras de conforto aos familiares enlutados
pela perda de seus entes queridos, vítimas
ou não do coronavírus. Também abençoou
os trabalhadores deste cemitério, proferindo
palavras de gratidão por estarem exercendo
seus serviços que são essenciais.
Em tempos de pandemia, de isolamento
social, as vítimas do covid-19 não podem ter

SANTUÁRIO CELEBRA OS 103 ANOS
DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA
EM FÁTIMA – PORTUGAL

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ELVYS FERREIRA – PASCOM E RÁDIO
WEB BEM AVENTURADA

O Santuário Nossa Senhora de Fátima,
localizado no bairro Praça 14, festejou no dia
13 de maio, os 103 anos da aparição de Nossa
Senhora em Fátima – Portugal, com o lema
“Ensina-nos ó mãe, a reconhecer a face do
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um velório ou a presença
de um sacerdote ou
ministro para celebrar
as exéquias. Em virtude
disso, a partir do dia 2
de maio, a Arquidiocese
de Manaus iniciou uma
escala para que padres
e diáconos, que não
estejam no grupo de
risco, possam também
ser essa presença e
abençoar os corpos
enterrados neste
cemitério.

Teu filho”. A programação contou com missas
às 6h, 12h e 19h, e a última foi celebrada
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner e concelebrada pelo
bispo auxiliar Dom José Albuquerque, com
transmissão ao vivo pela TV e rádio Encontro
das Águas, Rádio Rio Mar e RádioWEb de N.
Sra. de Fátima.
Dentro da programação dos festejos,
também ocorreu o trezenário e o tríduo,
sempre sem a presença dos fiéis, mas
transmitidos pelas redes sociais. De acordo
com o pároco, Pe. Milton Both, todos os
anos cerca de 10 mil pessoas comparecem
nos festejos de N. Sra. de Fátima, mas esse
ano todos foram convidados a participarem
por meio dos veículos de comunicação e
internet, dessa comunhão com Maria e com
Deus.
Os fiéis, que todos os anos acompanham
os festejos que finalizam com o arraial,
sentiram a mudança, mas souberam
entender que tudo foi para um bem maior
e em obediência ao que foi solicitado pela
própria arquidiocese, conforme explica

Dona Maria Ivanilda, Ministra da Eucaristia
e moradora do bairro há mais de 50 anos.
“É algo novo, diferente, mas nós temos
que ter essa satisfação de estar ao menos
participando das celebrações por meio
da tv, da rádio e da internet, e temos que
confiar em Deus que isso vai passar, é uma
experiência para nossa revisão de vida e
a conversão não só nossa, mas do mundo
inteiro”, disse a fiel.
Durante a homilia, Dom Leonardo
ressaltou a importância da aparição de
Nossa Senhora em Fátima e o legado que
ela nos deixou com seus conselhos sobre
conversão e oração. “O Caminho de conversão
é transformação, é sermos homens e mulheres
maduros na fé, não é caminho fácil, mas é
o caminho que ela nos indica hoje, no meio
de todos esses acontecimentos. A Oração
é o momento grandioso do nosso existir e
da nossa vida, é o momento que Deus vai
nos indicando os caminhos e é esse nosso
momento da nossa intimidade e, muitas vezes
é a expressão do nosso desespero”, disse o
Arcebispo.

APLICATIVO É CRIADO PARA
ATENDER DEMANDAS PASTORAIS DE
PARÓQUIA

TEXTO ADRIANA RIBEIRO

A cada dia que passa a tecnologia da
informação vem encontrando espaço nas
comunidades eclesiais. Na Paróquia São
Francisco de Assis, localizada no bairro São
Francisco, que pertence ao Setor Santa
Rita de Cássia, Região Episcopal Nossa
Senhora dos Navegantes, recentemente foi
lançado o aplicativo SFAssis, desenvolvido
pelo publicitário e empresário Luan Vieira,
que atua nesta paróquia há dez anos e,
atualmente desenvolve atividades na
Pastoral da Comunicação e na Pastoral do
Dízimo.
De acordo com Luan, a ideia de criação
do aplicativo surgiu a partir da necessidade
de atender a demanda de serviços pastorais
voltados para os paroquianos, por meio de
uma plataforma virtual. O aplicativo tem
várias funcionalidades: Acesso a informações
administrativas da paróquia; Cadastro de eventos
da paróquia; Calendário pastoral; Dízimo Digital:
Notícias (Vaticano, CNBB, Arquidiocese, Pastorais,
Comunidades e Movimentos); Informações de
contato paroquial (coordenadores de comunidade
e de pastorais); Mapa das comunidades eclesiais;

SANTUÁRIO SÃO JOSÉ OPERÁRIO CELEBRA O
PADROEIRO COM MISSA RESTRITA E TELEVISIONADA
TEXTO E FOTO PASCOM – SANTUÁRIO SÃO JOSÉ

Dia 1° de maio é o dia dedicado a São
José, padroeiro dos trabalhadores. E este ano
os festejos foram celebrados de um modo
diferente, porém mantendo a confiança
de que isso tudo é passageiro. A missa em
honra ao Glorioso São José foi presidida pelo
bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus,
Dom Tadeu Canavarros, e concelebrada pelos
demais padres salesianos.
Em sua homilia, Dom Tadeu falou a
respeito do santo que inspira a todos a seguir
o chamado de Deus e reconhecer que Cristo
é o centro de toda vocação. “Nele (São José)
podemos perceber como nós respondemos
a nossa vocação, ao chamado que Deus
nos faz. Porque olhando para ele nós
Liturgia Diária; Informações sobre os serviços
oferecidos pela paróquia; Localização do IVC nas
comunidades.
O pároco, Pe. Orlando Barbosa acredita que
o aplicativo facilita o acesso à informação por
parte dos paroquianos e da sociedade em geral
e, consequentemente, o serviço pastoral. O
aplicativo SFAssis, pode ser encontrado nas lojas
virtuais para celular.

LIVES EM REDES SOCIAIS SÃO
REALIZADAS PARA ALERTAR CONTRA
ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

Em comemoração pelos 20 anos do
Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes e pelos 30 anos do Estatuto da
Criança e Adolescentes, o Comitê Estadual de
Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças

percebemos a disponibilidade e a prontidão.
Nós percebemos onde está o centro de toda
vocação cristã: Jesus Cristo”, afirmou o bispo,
que ao final da celebração realizou a bênção
das carteiras de trabalho.

e Adolescentes promoveu eventos virtuais
para dar a conhecer as estratégias e atuação
para proteção das crianças e adolescente
contra o abuso e a exploração sexual, ao todo
foram quatro lives sempre às sextas-feiras, às
18 horas.
No mês de maio houve várias formas
de ressaltar a importância da mobilização
e participação dos diversos setores e,
levando em consideração o contexto de
pandemia em face do coronavírus, Irmã
Eurides Alves de Oliveira, da Rede Um
Grito pela Vida e coordenadora do Comitê
Estadual de Enfrentamento à Violência
Sexual de Crianças e Adolescentes, ressaltou
a importância em refletir sobre os abusos
de crianças e adolescentes que continuam
acontecendo durante o isolamento por morar
com seu abusador (no caso da violência
intrafamiliar), além de muitas delas estarem
sujeitas ao aliciamento pela internet, com
o uso prolongado das redes sociais, sem
supervisão.

GIRO PASTORAL
PASTORAL DA PESSOA IDOSA
(PPI) REALIZA ENTREGA DE “KITPROTEÇÃO”NO DIA DAS MÃES

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ARQUIVO DA PPI

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI)
arquidiocesana, promoveu no dia 10 de maio,
a entrega de um “kit proteção” contendo
máscaras, álcool em gel e sabonete, para as
25 mães da pastoral pertencentes à Paróquia
São Pedro Apóstolo, situada no bairro de
Petrópolis. Em virtude do isolamento social
que estamos vivendo e para evitar o contato
físico, as entregas foram feitas nos portões das
suas residências.
“Parabéns a todas queridas mães líderes/
coordenadoras da PPI, além de mães também
são, esposas, donas do lar, profissionais, lindas
mulheres de enormes corações que abraçam a
todos. Peço a Deus a saúde pra todas para logo
mais continuar a missão que Ele nos confiar aqui
na terra. Continuaremos em casa fazendo nossa
parte como missionárias da PPI para ajudar a

quem mais precisa, seja com ranchos, remédios
ou oração”, comentou Selma Ribeiro, líder e
coordenadora PPI da Paróquia Pedro Apóstolo.
O kit foi produzido em união com
algumas líderes de comunidade e duas
costureiras, que compraram material (pano,
linha, elástico) e fabricaram máscaras
de pano e disponibilizaram para doação.
De acordo com Iara Lanza, coordenadora
arquidiocesana da PPI, essa é uma das
atividades para que o idoso não se sinta
esquecido e também uma forma de ajudar
aos idosos que participam de pastoral que
estiverem mais necessitados. “Nós não
estamos indo fisicamente na casa do idoso,
mas entramos em contato interagindo com
chamadas de vídeo, matando saudades,
rezando e orientando tanto os idosos, como
os cuidadores”, disse a coordenadora.

PASCOM PROMOVE EVENTOS VIRTUAIS
PARA CELEBRAR O 54º DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
TEXTO ÉRICO PENA E ANA PAULA LOURENÇO

“Para que possas contar e fixar na
memória. A vida se faz história. (Ex 10,2)”,
esse foi o tema escolhido pelo santo papa
Francisco para celebrar o 54º Dia Mundial das
Comunicações Sociais, no dia 24 de maio, dia
da solenidade da Ascensão de Jesus. Algumas
atividades virtuais foram promovidas pela
coordenação arquidiocesana da Pastoral da
Comunicação (Pascom), compondo a quarta
edição da Jornada da Comunicação em
Manaus, realizada de 18 a 31 de maio.

De acordo com a Coordenadora Pascom
Arquidiocesana, Adriana Ribeiro, os agentes nos
diversos grupos de Pascom foram convidados a
acompanhar a programação nacional pelas redes
sociais e as atividades específicas da Arquidiocese
de Manaus. “Foram atividades preparadas
com muito carinho pensando nos agentes de
nossas comunidades. Houve várias atividades,
entre elas uma Live no dia 23 de maio nas redes
sociais da Pascom Arquidiocesana, contando
com a participação do arcebispo Dom Leonardo
Steiner; do arcebispo emérito e referencial para a
comunicação do Regional Norte 1 – Amazonas e
Roraima, Dom Sergio Castriani, e o coordenador
da Pascom Brasil, Marcus Tullius, onde foi refletida
e aprofundada a temática do Dia Mundial das
Comunicações Sociais. Todos foram convidados,
principalmente os agentes da Pascom das
diversas comunidades da nossa arquidiocese”,
comentou Adriana.
A coordenação nacional da Pastoral da
Comunicação (Pascom) promoveu para o Brasil
inteiro reflexões para os agentes da Pascom, os
Pasconeiros, que têm sido linha de frente nesses
tempos de pandemia, trabalhando para que a

igreja esteja próxima aos fiéis por meio das redes
sociais. De acordo com o coordenador da Pascom
Brasil, Marcus Tullius, foi uma data muito especial,
onde os agentes da pascom da Arquidiocese
de Manaus, foram convidados a vivenciar esse
período de graça e assim refletir a importância
de contar histórias. A programação incluiu Lives
abordando a temática da comunicação sobre
várias óticas, nos dias 18, 20 e 22 de maio.
“Foi com grande alegria que nós celebramos
o 54° Dia Mundial das Comunicações Sociais, um
dia de festa e de celebração da vocação de todos
os comunicadores e também um dia em que
a igreja reflete a importância da comunicação
na sociedade. Portanto todos os cristãos são
chamados a meditar essa mensagem e, trazer
para a sua realidade essa experiência de contar
história para produzir memória. Neste período,
nós tivemos uma semana toda especial, um
tempo oportuno de formação, com eventos
sendo transmitidos ao vivo no facebook e
YouTube da Pascom Brasil e o encerramento no
dia 24 de maio, tivemos a Santa Missa presidida
pelo presidente da CNBB, Dom Walmor de
Oliveira em ação de graças por todos os
comunicadores do Brasil”, explicou Marcus.
Dom Sergio, ao escrever para um jornal
impresso local, destacou que a mensagem para
o dia das comunicações deste ano lembra que
o homem é um ser que conta histórias.“São
histórias para dizer quem somos e quem
gostaríamos de ser. Elas são montadas para
dizer a verdade ou para escondê-la. Podem ter
um fundo de realidade mas também muito de
imaginação. Às vezes confundimos sonhos com
a realidade. Há uma história oficial que nos faz
nação, que tem elementos míticos e fantásticos.
Há histórias de intervenção divina que
fortalecem a nossa fé e a nossa identidade como
povo de Deus. Tecemos uma história pessoal e
coletiva que nos justifica aos nossos olhos […]
Temos um livro de histórias que nos inspiram
e modelam o nosso jeito de olhar a realidade.
Para nós é Palavra de Deus. Por isso é normativo.
As sagradas escrituras são História Sagrada,
onde se misturam histórias muito humanas com
a intervenção divina na história”, destacou o
arcebispo emérito.
Também destacou a importância do
trabalho dos agentes em meio a Pandemia,
fazendo comunhão e aproximando a igreja das
famílias em isolamento social. “Os meios de
comunicação estão em alta neste momento
de isolamento social. Na Igreja a Pastoral da
Comunicação foi desafiada a fazer comunhão e
saiu-se bem. Estamos fazendo história e é nossa

responsabilidade deixar registrados os
fatos destes dias, comunicação com o
futuro. Mas também temos que olhar
os sonhos dos nossos antepassados, as
profecias, as expectativas, comunicandonos com o passado para entender o
presente. Que a nossa comunicação seja
feita ‘para que possas contar e fixar na
memória’ (Ex.10,2)”.

PASTORAL DA AIDS PROMOVE
EM TODO O BRASIL A VIGÍLIA
PELOS MORTOS COM HIV
TEXTO ÉRICO PENA INFORMAÇÕES ASCOM

No terceiro domingo de maio, dia 17,
a Pastoral da Aids, ligada à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
promoveu a 37a Vigília Pelos Mortos de Aids,
tendo como tema “No brilho da Luz, Fortalecer
a Esperança”. Neste ano, devido ao isolamento
necessário diante da pandemia pelo COVID-19,
as orações pelas pessoas que morreram
com Aids em todo o Brasil, ocorreram via
plataforma on-line ou individual, visando
fortalecer solidariedade, os laços fraternos,
o espírito comunitário e o interesse público,
colocando a vida humana em primeiro lugar.
No Brasil, o Boletim Epidemiológico
de 2019 afirma que, em 2018, 338.905
pessoas morreram por causa da Aids, sendo
o Amazonas o quinto Estado com maior
mortalidade, apresentando coeficiente
6,9 por 100 mil habitantes. E a Pastoral da
AIDS, como serviço da Igreja Católica deseja
que mais nenhuma pessoa se infecte com
o vírus HIV e que todos os que já estejam
infectados e vivem com AIDS, sejam acolhidos,
acompanhados e tenham qualidade de vida
garantida, conforme explicou a coordenadora
da Pastoral da Aids do Regional Norte 1, Irmã
Irene Tondim.

PADRE REDENTORISTA QUE
DEDICOU 40 ANOS DE SEU
SACERDÓCIO À AMAZÔNIA
FEZ SUA PÁSCOA
POR ÉRICO PENA

Aos 79 anos, o padre Donnell Louis
Kirchner, mais conhecido como Pe. Luís
Kirchner, grande missionário redentorista,
que trabalhou na Amazônia por cerca de 40
anos, fez sua páscoa no dia 13 de maio, em
sua residência localizada em Houston, Texas
– Estados Unidos, onde faleceu vítima de um
infarto.
Ele foi sacerdote, escritor, palestrante e
professor de muitos padres que hoje servem à
Igreja. Há pouco mais de um ano ele, após mais
um período passado em Manaus, retornou para
os Estados unidos.
Em dezembro de 2016, participou de uma
emocionante celebração realizada no Santuário
de Nossa Senhora Aparecida, onde comemorou
os 50 anos de vida sacerdotal, junto com o
padre Miguel Mcintosh e o bispo emérito
da diocese de Coari, Dom Gutemberg Régis.
A cerimônia foi celebrada pelo Pe. Ronaldo
Mendonça, na época Vice-Provincial da Missão
Redentorista do Amazonas e concelebrada por
Dom Sergio Castriani, hoje arcebispo emérito
de Manaus.
A Arquidiocese de Manaus louva a Deus
pela sua vida e vocação, pela sua dedicação
aos fiéis da Arquidiocese de Manaus. Pela
misericórdia de Deus descanse em paz.
-81+2ǳǳARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 25

GIRO PASTORAL

MISSIONÁRIOS DE GUADALUPE
COMEMORAM 32 ANOS DE
ATUAÇÃO NA AMAZÔNIA
TEXTO ÉRICO PENA – COM INFORMAÇÕES DE PADRE JOSÉ LUIZ TORREZ
FOTOS WANDER LUIS

No ultimo dia 26 de abril, os Missionários de Guadalupe (MG), completaram
32 anos de sua chegada na Amazônia. Sua vinda se deu por meio do Instituto
Missionário Canadense de Scarborough que solicitou aos superiores dos MG apoio
com missionários que pudessem trabalhar na Prelazia de Itacoatiara em 1987.
Após a chegada na Prelazia de Itacoatiara em 1988, além de apoiar em sua
Matriz, os MG atuaram também na Área Pastoral de Silves e Área Pastoral de
Urucurituba; Paróquias de Urucará, São Sebastião do Uatumã, São José, Santa
Luzia, Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo, todas pertencentes a
área geográfica da prelazia de Itacoatiara.
A atuação em Manaus, começou no dia 3 de agosto de 2016, com a
tomada de posse do então missionário Padre Hugo Hernandez, feita pelo
arcebispo emérito Dom Sergio Castriani, para atuar na Área Missionária
Imaculado Coração de Maria (AMICOM), bairro Santa Etelvina.
Com aproximadamente quatro anos de atuação na Arquidiocese de
Manaus, especificamente na AMICOM, além de Padre Hugo, passaram pela
arquidiocese Padre Januário Kim (MG, Coreia do Sul), Padre Oscar Mario
(MG, México) e Padre Alejandro Gollas Mares (MG, México) e, atualmente
exercendo o cargo de pároco Padre José Luiz Torrez, (MG, México). Mas, de
acordo com Pe. José Luiz, no total mais de 30 missionários já passaram por
terras amazônicas.
A celebração dos 32 anos aconteceu com uma missa na noite do dia 26,
às 19h, com transmissão ao vivo pela fanpage da Amicom. De acordo com o
pároco, os próximos desafios dos MG será a promoção das futuras vocações
que será o legado que irão deixar para Arquidiocese de Manaus.
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ARQUIDIOCESE CELEBRA MISSA EM
HOMENAGEM ÀS MÃES E PELO 7º
DIA DE FALECIMENTO DE PE. CAIRO

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO WILSON MARTINS – PASCOM CATEDRAL

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner celebrou, na manhã
do dia 10 de maio, a missa em homenagem
ao dia das mães e pelo 7º dia de falecimento
de Pe. Cairo Gama. Foi concelebrada pelos
bispos auxiliares, Dom José Albuquerque
e Dom Tadeu Canavarros, e pelo pároco
da Catedral, Pe. Hudson Ribeiro, com
transmissão ao vivo pela TV Encontro das
Águas, Rede Vida, Rádio Rio Mar e redes
sociais da Catedral.
Em sua homilia, Dom Leonardo falou
sobre os modos de caminhar com Jesus,
que conduz ao Pai, nossa morada. Depois
comentou sobre o significado da palavra
maternidade e a importância de ser mãe/
mulher. “A palavra maternidade quer dizer
força, energia, vigor de ser mãe, assim a
mulher sabe que a maternidade não lhe
pertence, mas ela pertence à maternidade,
esquecida de si e toda voltada para os filhos,
pois maternidade é caminho, caminho que
se faz morada, é o abrigo da mãe que reúne

todas as realizações. Hoje é dia das mães,
de ti recebemos a vida, o leite, sugamos
do teu peito a fé, contigo aprendemos a
generosidade, a solidariedade, o amor,
a bênção, às mães a nossa gratidão e a
nossa prece. Que Deus abençoe e fortaleça
todas as mães e, as que já alcançaram a
maternidade de Deus, que elas do céu nos
abençoe”, disse o arcebispo.
Dom Leonardo também lembrou do
querido Pe. Cairo, que estava internado
no Hospital Prontocord/Samel desde o dia
22 de abril, em tratamento pela infecção
causada pelo novo Coronavírus – Convid-19,
e faleceu na manhã de 4 de maio, aos
41 anos. “Hoje, ao celebrarmos a missa
de 7º dia de Pe. Cairo, deixamos ressoar
com gosto e esperança, as palavras que
ouvimos no Evangelho: eu sou o caminho,
na casa de meu Pai há muitas moradas,
vou preparar um lugar para vós, voltarei e
vos levarei comigo, a fim de que onde eu
estiver, estejas também vós […] A morte
de Pe. Cairo nos devolveu olhos para o
caminho, desejo de verdade, fascínio pela
vida. Tivemos o sentimento que viajou cedo
demais para a casa do Pai, novo demais
para morrer. Agradecemos o sacerdócio de
Pe. Cairo, seu serviço, sua entrega, a busca
de viver o Evangelho, pois ele nos desperta
para Deus que é só misericórdia”, concluiu
emocionado.
Ao final, Dom Leonardo fez um apelo
pelos povos indígenas que estão tão
esquecidos pelas autoridades. Pediu para
que os padres do clero de Manaus sejam
mais ousados no ministério, que não
tenham receio de cuidar das pessoas e de
dar a vida pelo povo de Deus. Também
lembrou das pessoas que trabalham nos
cemitérios servindo, seja como coveiro,
vigias, pessoas da limpeza e demais funções
e agradeceu pelo serviço.
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Pe. Francisco Aureomar da Silva (CssR)
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Pe. José Fernando Ferreira Dias (SJC)
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Diác. Jesus Vaz dos Santos
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Diác. Miguel dos Santos Freitas
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Diác. João da Mata Queiroz de Menezes
Pe. Geraldo Menezes da Silva (Dioc.)
Pe. Charles Cunha da Silva (Dioc.)
Pe. Ivan Costa de Souza (Dioc.)
Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva (Dioc.)
Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras (Dioc.)
Pe. Ronaldo dos Santos Araújo
Pe. Daniel Curnis (PIME)
D. José Albuquerque de Araújo (Ord. Episcopal)
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Pe. Leonardo dos Santos Silva (Dioc.)
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GIRO PASTORAL

SEMANA LAUDATO SI' COMEMORA OS 5
ANOS DA PUBLICAÇÃO DA ENCÍCLICA PAPAL
TEXTO ÉRICO PENA FOTO DIVULGAÇÃO

De 16 a 24 de maio, foi comemorado o 5° aniversário
da publicação da Encíclica Laudato Si’ (Louvado Seja). A
Arquidiocese de Manaus em sintonia com a CNBB e em
parceria com a Coordenação de Pastoral Arquidiocesana,
o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação
Socioambiental (SARES), a Rede Eclesial Panamazônica
(REPAM) e a Rede Um Grito Pela Vida realizaram desde
o início do mês de maio, atividades preparatórias em
comemoração a data, entre elas: Lives com temas da
Laudato Si, Estudos da Exortação Querida Amazônia e
Círculos Bíblicos.
Durante a semana Laudato Si’, as paróquias e áreas
missionárias foram motivadas a celebrarem um tríduo,
com um material para estudo que foi enviado aos padres
e coordenadores pastorais e disponibilizado no site da
Arquidiocese de Manaus para que fossem utilizados
durante as lives, círculos bíblicos, celebrações e encontros,
conforme explica a presidente do Conselho de Leigos da
Arquidiocese, Patrícia Cabral.

Na abertura da
semana, foi divulgado um
vídeo onde, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner,
falou da importância
da Laudato Si’ que vive
na Amazônia. Segundo
o arcebispo, a Laudato
Si’ não marcou apenas
a história da igreja,
mas a história de toda
a humanidade, é
uma carta papal que
nos ensina a ter um
outro olhar sobre a
Casa Comum, sobre a
natureza e a convivência
humana em sua
totalidade.
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HOMENAGEM

Pe. Cairo Gama

Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Manaus Fotos: Arquivo Pessoal

N

a manhã de 4 de maio, o padre diocesano Cairo José Ferreira
Gama, da Arquidiocese de Manaus, faleceu aos 41 anos de
idade. Padre Cairo era tido pelos seus paroquianos como um
padre atencioso, disponível e carismático, ele estava internado
no Hospital Prontocord/Samel desde o dia 22 de abril, em tratamento
pela infecção causada pelo novo Coronavírus – Convid -19.
Pe. Cairo nasceu em Parintins, recebeu formação presbiteral no Seminário São José e sua ordenação sacerdotal ocorreu em 5 de agosto de 2012 por
Dom Luiz Soares Vieira. Atuou na Área Missionária São Lucas, na Paróquia
Santa Luzia - Matinha, na Paróquia Sagrado Coração e atualmente, desde o
dia 23 de outubro de 2018, era
pároco da Paróquia Santa
Teresinha. Desde fevereiro de 2019,
acompanhava a Associação Católica
Amigos do Cruzeiro, um lugar de
oração pelas vítimas da violência
que possuía duas salas para velório,
no bairro Cidade Nova. Também foi
diretor espiritual das Equipes de
Nossa Senhora e do Movimento
Eucarístico Jovem (MEJ), além de
fazer parte da coordenação da
Pastoral Presbiteral no Regional Norte 1 – AM/RR. Não há dúvidas que esta
fatalidade pegou todos de surpresa, pois todos estavam unidos em oração e
tinham certeza que conseguiria superar esse desafio.
“Acordamos com esta fatídica notícia de sua partida. Dormiu para esse
mundo, acordou para Deus. Aqui, na igreja de Santa Teresinha do Menino
Jesus, celebramos muitas vezes a entrega e ressurreição do Senhor, na
esperança que o Reino se consolidasse entre nós. Somos frágeis e pecadores,
mas experimentamos de uma maneira sem igual, a força da vida, presente
na Palavra, na reunião dos irmãos, no Pão Eucarístico. Partilho uma dupla
dor da sua partida tão rápida, por não poder segurar na sua mão neste tempo
de cruz e por hoje não poder celebrar a Eucaristia diante de seu corpo,
incensá-lo e poder fazer os ritos de despedida”, destacou Pe. Kleython
Cabral, Vigário de Santa Teresinha e amigo de Pe. Cairo.
“Obrigado por passar entre nós e deixar as marcas de quem, com
toda fragilidade, carregava as bênçãos de Deus. Obrigado por sentar-se
no chão com as crianças e poder ensinar de maneira simples o Evangelho. Obrigado por ser presente e até se permitir voltar atrás quando algo
não dava certo. Obrigado por ter ido até onde deu, quando saímos pelas
ruas levando Jesus Eucarístico para abençoar as famílias de nossa
comunidade”, agradeceu Pe. Kleyton.
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Outros amigos também quiseram se despedir com algumas
palavras de carinho para um amigo que partiu de forma repentina.
“Pe. Cairo tinha uma grande ligação com o Memorial Amigos do Cruzeiro,
onde estava atuando como padre responsável e como orientador espiritual.
Recebeu das mãos de Dom Sergio, no dia 4 de fevereiro de 2019, a missão de
substituir o Padre Marco Antônio (Pe. Marquinho), seu grande Amigo/Irmão.
Ele já tinha uma participação no Memorial Amigos do Cruzeiro bem antes de
sua ordenação. Celebrou sua segunda missa como padre ordenado no
Memorial, no dia 6 de agosto de 2012, um dia após sua ordenação.
Contribuiu muito com os trabalhos do Memorial Amigos do Cruzeiro, deixou
a marca de seu serviço sacerdotal naquele espaço que tem como carisma as
obras da Misericórdia como rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Celebrava
conosco toda primeira segunda feira de cada mês a Missa pela Paz,
lembrando principalmente daqueles que morrem vítimas de
violência. E sua páscoa foi no dia que seria nossa celebração,
“primeira segunda-feira de maio’”, disse Núbia Gonzaga, da
equipe Amigos do Cruzeiro.
Pe. Carlos Eduardo Castro dos Santos, seu grande amigo,
também o homenageia com breves palavras. “Agradeço a Deus
por sua vida e passagem tão rápida em nosso meio, foi companheiro e amigo. Seja pelo tempo de seminário e depois na Área
Missionária São Lucas, onde ele sempre se sentiu em casa e que
sempre estava por perto nos visitava. Companheiro de todas as
missões e atividades no clero, com inúmeras brincadeiras e
atuando comigo na coordenação da Pastoral Presbiteral, fará uma imensa
falta. Pe. Cairo, no mês das mães foi encontrar o grande amor da sua vida que
foi e será pela eternidade sua mãe. Seu sorriso não era o mesmo. Agora sei
que você estará completo, Feliz e na Paz de Deus. Em nome da Comissão da
Pastoral Presbiteral e de todo o Clero, a nossa eterna gratidão e amizade ao
Padre Cairo Gama pelo serviço missionário prestado nestes sete anos como
presbítero diocesano. Sua alegria e testemunho será sempre lembrado por
todos nós e deixará muita saudade e boas lembranças”, finalizou Pe.
Eduardo, Coordenador da Pastoral Presbiteral.

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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