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PALAVRA DE DEUS
Tu Palavra eterna no meio de nós, como 
um de nós, não-outro de nós: admirável 
presença! 
Tu Palavra lâmpada, tênue luz nos 
caminhos da dor, do sofrimento, da 
solidão, da morte; 
Tu Palavra consolo, conforto materno, 
gestando vida nova; 
Tu Palavra perdão que tudo reconcilia e 
irmana; 
Tu Palavra esperançada como criança 
aguardando o por vir; 
Tu Palavra comunhão que tudo deixar ser 
na sua diversidade;
Tu Palavra samaritana acolhendo e recolhendo 
os assaltados nas veredas da vida.
Tu Palavra viva, de vida, alimento da Igreja.
Tu Palavra, nossa vida e nossa missão!
Tu Palavra, cura e abre meus ouvidos para 
ouvir-Te. Cura as minhas fraquezas, feridas 
e pecados; toca-me com a brasa do amor 
ardente para que possa repetir a palavra do 
profeta: “Eis-me, aqui envia-me” (Is 6,8). 
Tu Palavra, conduze meus passos, aquece 
meu coração, para que possa em tudo 
realizar a Vontade de nosso Pai. Amém.

A PalaVra de Deus

Vamos ler diariamente 
um versículo da Palavra 
de Deus (Papa Francisco)

Vamos ler a Bíblia 
em família!

A partir dos dias 4 e 5 de julho iniciam as missas com a presença de público, conforme as orientações estabelecidas pela Arquidiocese de Manaus.

Confira na página 30!



MENSAGEM DO ARCEBISPO

Continuamos 
a caminhar 
na esperança. 
Percorremos 
os caminhos 
da dor, do 
sofrimento, das 
contrariedades 
porque Aquele 
que nos salvou é 
fiel.

O
cristão, seguidor, seguidora de Jesus, vive na esperança: de es-
perança em esperança! Os dias que nos foram dados viver estão 
cheios de receio, de temor, de dor. Tomamos distância social, 
deixamos de celebrar publicamente a nossa fé, fomos acometi-
dos de medo. Faltou para muitos a despedida. Não conseguimos 
lançar o último olhar ao corpo ainda que inerte. Para um bom 
número de irmãos e irmãs não houve nem mesmo a possibili-
dade do acompanhamento até a sepultura: lágrimas sem des-
pedida! Ainda não saímos da pandemia e permanece no ar a 
possibilidade de voltarmos a não ter despedidas. 

Vivemos um momento crítico nas relações sociais. A 
fraternidade, a irmandade que nos concede a alegria e o 
prazer de viver, parecem diminuídas. A presença, sempre 
mais perceptível, de facções e grupos criminosos, tolhem 
a liberdade e levam a uma insegurança sempre maior da 
população, especialmente nas periferias. A violência cresce 
como erva daninha em quase todos os níveis. A agressão e a 
violência ameaçam o equilíbrio social. Persiste o racismo e o 
sentimento de superioridade. A desestruturação social tem 
levado a confrontos sem capacidade de escuta. Tem-se a im-
pressão de que a conversa fluente e prazerosa desapareceu 
do horizonte do conviver. 

A política, cada vez mais, deixa de ser a medida do 
cuidado e do recriar a sociedade. Política que é política é a 
preocupação com o comum, com o que é necessário a todos, 
o cuidado para que ninguém fique fora da casa de todos, a 
sociedade. A política que na sua essência deveria ser o exer-
cício do ser-livre para a liberdade de todos, tornou-se lugar 
comum dos interesses pessoais, de grupos e de mercado. A 
maioria dos partidos políticos perderam-se nos interesses 
particulares, próprios e de grupos. A causa, a ideologia, o 
programa partidário permanece, na sua maioria, letra mor-
ta, não é mais propósito e ideal; um ideário partidário mor-
to. O que conta são os interesses sempre de grupos e não os 
interesse de todos os brasileiros. 

Assistimos atônitos o Estado brasileiro sobreviver aos 
solavancos das tensões desnecessárias. A desarmonia entre 
os poderes da República salta aos olhos e a Carta Magna 
serve para ser citada. Os ouvidos quase não suportam mais 
o palavreado e os palavrões. Perdemos a urbanidade na pa-
lavra e nos gestos. No meio da pandemia o descaso com a 
vida, se fez sofrimento, morte. O ser humano não é, cada vez 
mais, o horizonte que concede sentido ao Estado de Direito. 
O que importa é o mercado. 

E nós cristãos, nós católicos? A carta aos Hebreus nos diz: 
“Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, 

pois, aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns 
aos outros, para nos incentivar ao amor fraterno e às boas 
obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns 
costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamen-
te, à medida que vedes o dia aproximar-se” (Hb 10, 23-25).

Continuamos a caminhar na esperança. Percorremos 
os caminhos da dor, do sofrimento, das contrariedades por-
que Aquele que nos salvou é fiel. Não fechamos os olhos à 
realidade que nos toca e, por isso, vemos a necessidade de 
transformação. Porque esperançados cuidamos ainda mais 
uns dos outros: quanta solidariedade! Não sucumbimos, não 
nos deixamos levar pelo desânimo. Como rezamos no salmo: 
“Caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita (...) tu, Senhor, 
és o meu refúgio” (Sl 91,7.8). No meio de todas as agruras 
sabemos em quem confiamos, em quem buscamos consolo: 
quanta oração e celebração!

Vemos, olhamos, contemplamos, rezamos e deixamos 
vibrar em nós a esperança. Para nós não existe acomodação, 
desesperança, descrer do ser humano. Nos conduz a certeza 
da presença de Jesus e do seu Reino. Pertencemos ao um 
novo Reino enquanto caminhamos neste mundo. Um reino 
eterno e universal: reino da verdade e da vida, reino da san-
tidade e da graça, reino de justiça, do amor e da paz (Prefá-
cio). O Reino que nos oferece a possibilidade de um mundo 
de justiça, de comunhão, de fraternidade, de liberdade, de 
responsabilidade. Como mulheres e homens de esperança 
nos percebemos sempre mais assembleia, comunidade, 
Igreja. Tudo porque Jesus e o seu Reino estão no meio de 
nós!

Somos anunciadores do Reino, somos testemunhas do 
Reino. Se o cristão sonha com o mundo melhor, ele precisa 
deixar de ser passivo e assumir a participação efetiva nas 
pastorais como presença transformativa para assim, em 
comunhão, edificar o Reino de Deus. (Dom Paulo Evaristo 
Arns). O cristão vive de esperança em esperança. Nunca 
chega ao ponto final e, por isso, é ativo, presente, agente 
transformador. Está sempre a caminho. 

Vivemos de olhos abertos-recolhidos, não assustados-de-
sesperados, pois sabemos em quem colocamos nossa espe-
rança. Caminhar com Jesus é se deixar guiar pelo amor cheio 
de esperança de Deus pela humanidade. Mesmo com todos 
os males presentes no mundo por meio das ações humanas, 
somos chamados a caminhar de esperança em esperança.

Nossa Senhora Imaculada Conceição, nos ajude a fazer 
tudo aquilo que o Filho nos disser. Deus abençoe a todos e 
rezemos uns pelos outros.

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS
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"Em ti Senhor espero, não serei confundido para sempre" (Sl 71,1)
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EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Graça e paz a você, estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Arquidiocese 
em Notícias!

Nosso coração está em júbilo pelo retorno das nossas celebrações nas 
Igrejas! Depois desse período necessário de isolamento social, chegou 
a hora de celebrarmos a fonte e o ápice da vida cristã: a Eucaristia. É 
importante ficarmos atentos às recomendações para esse novo mo-

mento. Cuidar da vida é necessário! E todas as vidas importam!
Lembremos sempre de rezar por aqueles que, acometidos pela Covid-19, fize-

ram sua páscoa definitiva. Rezemos também pelos enlutados, para que encontrem 
na fé, a fortaleza de Deus que revigora a alma e restaura a esperança.

Esse período de distanciamento social tem sido um tempo de provação para 
todos. De provação na fé. Um tempo de reinvenção onde descobrimos que os 
meios tecnológicos podem nos ajudar a vivenciar e a fortalecer nossa fé.

Esse também tem sido um tempo onde a corda da paciência está sendo muito 
esticada, especialmente entre os idosos que, para zelar pela saúde, precisam ficar 
em casa por um período maior. Os estudantes, por sua vez, tiveram que adaptar-se 
repentinamente a uma nova modalidade de estudo. Porém, ao longo da história o 
ser humano sempre demonstrou ter enorme capacidade de adaptação. A pandemia 
do novo coronavírus nos mostrou mais uma vez, o quanto o ser humano é capaz de 
renascer a partir das cinzas. De sair delas e voltar a viver. De se reinventar.

Esse também tem sido um tempo de constatação. Constatamos que um outro 
Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 2020. Mas, que Brasil é esse? Um Brasil que 
ignora os mortos e arma os vivos? Um Brasil onde não há igualdade de direitos e de 
deveres? Um Brasil onde a família de uns vale mais que a família de todos? Um Brasil 
pátria-mãe nada gentil com os profissionais da área da saúde – os verdadeiros com-
batentes da linha de frente na guerra contra a Covid-19? Um Brasil que ultraja seus 
profissionais da saúde em praça pública e idolatra os charlatões palacianos que nem 
médicos são? Que Brasil é esse que madruga para aplicar a lei aos inimigos dos pode-
rosos e fecha os olhos diante dos deslizes na lei dos seus amigos e aliados? Que Brasil 
é esse onde ainda impera a nova-velha política, onde a palavra “centrão” é sinônimo 
de “salvação”? Que Brasil é esse onde a ciência fica de escanteio e a carta magna foi 
personificada no “Eu sou a constituição!”? Que Brasil é esse onde a manifestação do 
“pró” é chamada democrática e a manifestação do “contra” é chamada terrorista e dos 
maconheiros? Que país é esse? Será que esse é o Brasil que queremos? 

Esse também tem sido um período de observação. Nesse Brasil, mais do 
que nunca precisamos observar e avaliar as notícias que recebemos. Nem 
sempre conseguimos saber o que é mentira e o que é verdade. Fábricas de 
notícias falsas estão se espalhando pelo país. Precisamos pedir a Deus discer-
nimento e sabedoria para não sermos enganados. 

Devemos lembrar que, como Igreja, precisamos estar em sintonia com o 
que nos diz o Evangelho, sempre e em todo lugar. Manter as estruturas de comu-
nicação funcionando não é fácil. Nunca foi. Mas existem opções justas, coerentes 
com o Evangelho e dignas. No caso da Arquidiocese de Manaus, temos veículos 
de comunicação importantes, como a Rádio Rio Mar, a Rádio Castanho, essa re-
vista que chega em suas mãos, o site, as redes sociais. E, para mantê-los funcio-
nando e a serviço da vida, da justiça, da cidadania e da democracia, precisamos 
de pessoas comprometidas como você, amigo da Fundação Rio Mar.

Uma ótima leitura para você e sua família também!
 

Que país é esse? 
Será que esse 
é o Brasil que 
queremos?

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA
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profecia

A
VATICAN NEWS

Papa: sem os idosos não há futuro. 
Covid-19 mostrou despreparo da 
sociedade

Com uma mensagem no Twitter, o Papa 
Francisco recordou no dia 15 de junho de 2020, 
o Dia Mundial de Conscientização da Violência à 
Pessoa Idosa. Este ano, as Nações Unidas des-
tacam a necessidade de se proteger os idosos 
durante e depois da pandemia da Covid-19.

Embora todas as faixas etárias corram 
risco, os idosos têm um risco maior de mor-
talidade e doenças graves após a infecção. 
Entre as pessoas acima de 80 anos, a taxa de 
mortalidade é cinco vezes maior.

A pandemia #COVID19 mostrou que nos-
sas sociedades não estão organizadas o su-
ficiente para dar lugar aos idosos, com justo 
respeito à sua dignidade e fragilidade. Onde 
não há cuidado com os idosos, não há futuro 
para os jovens. #WEAAD2020

— Papa Francisco (@Pontifex_pt) June 
15, 2020

PANDEMIA
Estima-se que 66% das pessoas com 70 

anos ou mais tenham pelo menos uma condição 
de saúde subjacente, colocando-as em maior 
risco. Os idosos também podem ser discrimina-
dos quando médicos e hospitais decidem quem 
tem acesso a tratamentos e medicamentos.

Além disso, antes da pandemia, me-
tade da população idosa em alguns países 
em desenvolvimento já não tinha acesso a 
serviços essenciais de saúde. A crise pode 
levar a uma redução de serviços críticos, 
aumentando ainda mais os perigos.

Em maio, o secretário-geral da ONU, 
António Guterres, lançou um relatório deta-
lhando o impacto da Covid-19 em idosos. Na 
altura, ele afirmou que “nenhuma pessoa, 
jovem ou velha, é dispensável.”

Para o chefe da organização, “os idosos têm 
os mesmos direitos à vida e à saúde que todos 
os outros.” Ele disse ainda que “decisões difíceis 
sobre cuidados médicos devem respeitar os di-
reitos humanos e a dignidade de todos.”

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco 
em 2015, completou 5 anos de sua publicação 
este ano. Não trata de democracia, mas em seu 
desenvolvimento trata de valores como liberda-
de, igualdade, direitos humanos que são valores 
democráticos que precisam ser cultivados a cada 
dia. Estes valores servem para a vivência do bem 
comum e ajudam na preservação da casa comum. 

A concepção antropológica da criação, que 
por séculos interpretou equivocadamente que o 
“dominar” a terra (cf. Gn 1, 28), seria autorização 
do Criador para explorar o mundo doado por Ele, 
causou degradação à natureza, através da ex-
ploração sem limites da casa comum, ao ponto 
de desequilibrar as suas riquezas naturais: “cres-
cemos a pensar que éramos seus proprietários e 
dominadores, autorizados a saqueá-la” (LS 2). 

Esta visão hermenêutica, foi superada do pon-
to de vista intelectual e teológico, pois, “guardar” 
significa proteger, cuidar, preservar” (Gn 2,15) a ter-
ra (LS 67). Porém, a interpretação correta do texto 
bíblico pelos cristãos não foi suficiente para preser-
var a originalidade da criação. A prática de grupos 
humanos com interesses econômicos acentuou-se, 
devido a exploração de riquezas naturais, causaram 
impactos ambientais irrecuperáveis à natureza que 
“geme e sofre” (Rm 8,22) o processo de degradação 
das ações humanas ao longo dos anos.

A Encíclica Laudato SI’, que trata sobre a crise 
ambiental em que o mundo está passando, recor-
da a “relação de reciprocidade responsável entre o 
ser humano e a natureza” (LS 67) que 
precisa urgentemente ser re-
pensada a partir de 

“pequenos gestos diários e grandes estratégias que 
detenham eficazmente a degradação ambiental e 
incentivem uma cultura do cuidado” (LS 231).

Na Encíclica, o Papa relata que não se trata 
somente do meio ambiente que sofre e que está 
em perigo, mas da vida das pessoas que são 
impactadas. Por exemplo, “a exposição aos po-
luentes atmosféricos produz uma vasta gama de 
efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais 
pobres, e provocam milhões de mortes prematu-
ras” (LS 20). Imagine a fumaça das fábricas, os rios 
contaminados, os resíduos químicos. De fato, “a 
terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez 
mais num imenso depósito de lixo” (LS 21) e tudo 
isso ligado à “cultura do descarte” (LS 22). 

Por isso, o Papa Francisco propõe que ocorra 
urgentemente uma conversão ecológica a partir da 
espiritualidade cristã (LS 216 a 221) em que o com-
portamento humano, mude nas atitudes e coração, 
e restabeleça a harmonia e compaixão com a casa 
comum. A verdadeira conversão ecológica, ocorrerá 
mediante a conversão integral da pessoa.

Embora seja importante os pequenos gestos 
de cada dia com o cuidado com a criação, fruto da 
conversão pessoal e ecológica, não se pode esque-
cer que as mudanças ocorrerão de fato através da 
participação da população organizada, fazendo 
pressão para que decisões políticas sejas tomada 
em favor do cuidado com a casa comum. 

No regime democrático existe liberdade para 
se manifestar em favor da vida. No Brasil, o artigo 5º 
da Constituição Federal garante ampla possibilidade 
de se organizar, expressar pensamentos e ideias, 

inclusive discordando das políticas atuais do meio 
ambiente que favorecem os empresários em 
detrimento das populações pobres, espe-
cialmente os indígenas que têm terras inva-
didas para exploração de mineiros, causando 
danos à cultura destes povos que preservam 
as florestas de pé, por causa de seu estilo de 
vida respeitoso com a casa comum. 

Então, aproveitemos da democracia 
brasileira que ultimamente encontra-se 
ameaçada por ideias radicais superadas, 
para manifestar-se, organizar-se para que o 
cuidado com a casa comum, especialmente 
a Amazônia, não sofra mais os ataques dos 
predadores insaciáveis por riquezas, mesmo 
que custe a vida dos povos e da natureza.

A Encíclica Laudato SI’ é um sinal de espe-
rança histórico de clamor que alerta a humani-
dade a cuidar do planeta que está esgotado e 
sofrendo com ações econômicas desenfreadas. 
É hora de parar para cuidar da casa comum!

DEMOCRACIA E A ENCÍCLICA PAPAL LAUDATO SI’



LITURGIA

A
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou a 
todo episcopado brasileiro, no dia 31 de maio, um documen-
to com as “Orientações Litúrgico-Pastorais para o retorno às 
atividades presenciais”. As orientações foram elaboradas pela 
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, a partir 
de experiências de dioceses do Brasil e do exterior. Cabe, con-
tudo, ao bispo de cada Igreja Particular, à luz da realidade lo-
cal, orientar os fiéis neste retorno às atividades presenciais. O 
documento sistematiza uma série de orientações gerais para a 
organização e realização das missas e os cuidados que devem 
ser tomados antes, durante e após cada celebração.

ANTES DA MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES 
1. Na impossibilidade, por razões de saúde ou idade, de se 

cumprir presencialmente o preceito dominical, convida-se prefe-
rencialmente à leitura orante da Palavra de Deus e à Celebração da 
Palavra em casa, utilizando-se dos roteiros colocados à disposição 
para tal fim, como, por exemplo, o da “Celebração em Família”, pro-
posto semanalmente pela Comissão de Liturgia da CNBB. Pode-se 
ainda acompanhar as celebrações pelas transmissões midiáticas 
das iniciativas paroquiais ou mesmo dos canais de TV católicos. 

2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes 
para não irem à Missa. Estes poderão receber a comunhão 
em suas casas recorrendo ao serviço dos ministros extraordi-
nários da comunhão eucarística. 

3. Convidam-se os fiéis pertencentes a grupos de risco 
a não frequentar a Missa dominical, optando a participar da 
Missa durante a semana, em que há menos fiéis. 

4. Sejam afixados, em lugares visíveis, cartazes orien-
tando quanto às regras de higiene e de distanciamento. 

5. As comunidades devem organizar equipes de acolhida 
que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de proteção. 

6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas 
de entrada da igreja, claramente identificáveis, deverão es-
tar abertas para evitar que qualquer fiel tenha de tocar em 
puxadores ou maçanetas. 

7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam dis-
tintas das de saída e que haja indicadores de percursos de 
sentido único de modo a evitar que as pessoas se cruzem. 

8. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da igreja 
com álcool em gel ou outro produto desinfetante. 

9. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser 
retirada no momento da Comunhão Eucarística. 

10. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às celebrações da Pa-
lavra e a outros atos de culto será limitado no número de participan-
tes, de acordo com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis, pelas 
autoridades competentes, a todos os eventos em espaços fechados. 

11. Deve-se respeitar a distância mínima de segurança 
entre participantes. A regra do distanciamento não se aplica 
a pessoas da mesma família ou que vivam na mesma casa. 

12. Para evitar aglomeração de pessoas nas igrejas com 
maior afluência de fiéis sejam-lhes oferecidas, na medida 
do possível, um maior número de celebrações, bem como a 
possibilidade de participarem da Celebração da Palavra de 
Deus, conforme as orientações no Documento 108 da CNBB, 
e da Celebração das horas do Ofício Divino. 

13. Onde e quando for possível seja dada preferência às 
celebrações campais, ao ar livre. 

14. Os recipientes de água benta junto às entradas da 
igreja devem estar vazios.

Essas e outras orientações importantes, quanto ao exercí-
cio de cada um dos diversos ministérios, estão no site da CNBB 
– www.cnbb.org.br/cnbb-envia-aos-bispos-do-brasil-o-
rientacoes-liturgico-pastorais-para-retorno-as-atividades

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

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

Orientações Litúrgico-Pastorais
para o retorno às atividades presenciais

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Am 5,14-15.21-24
Sl 49 (50), 7-13.16bc-17 (R/. 23b)
Mt 8,28-34

Am 7,10-17
Sl 18 (19),8-11 (R.10b)
Mt 9,1-8

S. TOMÉ, APÓSTOLO
Ef 2,19-22
Sl 116(117),1-2 (R/. Mc 16,15)
Jo 20,24-29

S. Isabel de Portugal
Am 9,11-15
Sl 84 (85),9. 11-14 (R/. 9)
Mt 9,14-17

14º COMUM
Zc 9,9-10 • Sl 144 (145),1-2.8-
11.13cd-14 (R/.1b) • Rm 8,9.11-13
Mt 11,25-30 

S. Maria Goretti
Os 2,16.17b-18.21-22
Sl 144 (145),2-9 (R/. 8a)
Mt 9,18-26

Os 8,4-7.11-13
Sl 113B(114),3-7ab.8-10 (R/.9a)
Mt 9,32-38

S. Agostinho Zhao 
Rong e comps.
Os 10,1-3.7-8.12
Sl 104 (105),2-7 (R/. 4b) • Mt 10,1-7

S. Paulina
Os 11,1-4.8c-9
Sl 79 (80),2ac.3b. 15-16 (R/. 4b)
Mt 10,7-15

Os 14,2-10
Sl 50 (51),3-4. 8-9.12-14.17 
(R/. 17b)
Mt 10,16-23 

S. Bento
Is 6,1-8
Sl 92(93), 1-2. 5 (R/ cf.1a)
Mt 10,24-33

15º COMUM
Is 55,10-11
Sl 64(65),10-14 (R/. Lc 8,8)
Rm 8,18-23 • Mt 13,1-23

S. Henrique
Is 1,10-17
Sl 49(50), 8-9.16bc-17.21.23 (R/. 
23b) • Mt 10,34-11,1

S. Camilo de Lellis
Is 7,1-9
Sl 47(48),2-8 (R/. 9d)
Mt 11,20-24

S. Boaventura
Is 10,5-7.13-16
Sl 93 (94),5-10. 14-15 (R/.14a)
Mt 11,25-27

N. SENHORA DO CARMO
Zc 2,14-17
(Sl) Lc 1,46-55 (R/. Lc 1,49)
Mt 12,46-50 

Bv. Inácio de Azevedo 
e  comps
Is 38,1-6.21-22.7-8 • (Sl) Is 38, 10-
12. 16 (R/. Cf. 17b) • Mt 12,1-8

S. Maria no Sábado
Mq 2,1-5
Sl 9B (10),1-5.7-8.14 (R.12b)
Mt 12,14-21

16º COMUM
Sb 12,13.16-19
Sl 85(86),5-6.9-10.15-16a (R/. 5a)
Rm 8,26-27 • Mt 13,24-43

S. Apolinário
Mq 6,1-4.6-8
Sl 49(50),5-6. 8-9. 16bc-17. 21.23 
(R/. 23b)
Mt 12,38-42 

S. Lourenço de Bríndisi
Mq 7,14-15.18-20
Sl 84(85),2-8 (R/.8a)
Mt 12,46-50

S. Maria Madalena
Ct 3,1-4a ou Cor 5,14-17
Sl 62(63),2-6.8-9 (R/. 2b)
Jo 20,1-2.11-18 

S. Brígida
Jr 2,1-3.7-8.12-13
Sl 35 (36),6-7ab. 8-11 (R/. 10a) 
Mt 13,10-17

S. Sarbélio Makhluf
Jr 3,14-17
(Sl) Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R/. Cf. 
10d) • Mt 13,18-23 

SÃO TIAGO, APÓSTOLO
2Cor 4,7-15
Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 
(R/.5) • Mt 20,20-28 

17º COMUM
1Rs 3, 5.-712 
Sl 118(119),57.72.76-77.127-130 
(R/.97a) • Rm 8,28-30 • Mt 13,44-52

Jr 13,1-11
(Sl) Dt 32,18-21 (R/. Cf. 18a)
Mt 13,31-35 

Jr 14,17-22
Sl 78(79), 8-9. 11.13 (R/. 9bc)
Mt 13,36-43 

S. Marta
1Jo 4,7-16
Sl 33(34),2-11 (R/. 2a ou 9a)
Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42 

S. Pedro Crisólogo
Jr 18,1-6
Sl 145(146),1-6 (R/. cf.5a)
Mt 13,47-53

S. Inácio de Loiola
Jr 26,1-9
Sl 68(69),5. 8-10. 14 (R/. 14c)
Mt 13,54-58

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JULHO/2020
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uma estrutura participativa 
e espaço de diálogo democrático

Família
família

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR

A família é o princípio onde se inicia o processo de 
entendimento e conhecimento da democracia e da 
fé, e para vivermos essa nossa fé em tempos demo-
cráticos precisamos primeiramente saber em que 

realmente acreditamos, respeitar toda e qualquer opinião 
do outro, após este entendimento poderemos compreen-
der que tudo perpassa a totalidade de nossa existência e se 
estabelece na síntese de nossas relações com o mundo, as 
pessoas, a natureza e com Deus. A família é este eixo central 
de diálogo, onde se deve acontecer debates familiares que 
possam conduzir ao entendimento, que cada um necessita 
para desenvolver um bom diálogo participativo em familiar 
para estarmos sempre unidos, para juntos podermos ser lo-
cal de compartilhamento social e da fé em Cristo para uma 
verdadeira democracia, pois em um país democrático e laico, 
precisamos afirmar a nossa fé em uma boa e frutuosa parti-
cipação político-partidária em uma democracia. É nesse mo-
mento que as famílias precisam estar envolvidas, como local 
de esculta e diálogo, colocando em pauta a preocupação 
com o outro que é verdadeiramente o nosso próximo, pois 
sabemos que onde muitos que lutam por uma democracia 
mais bem desenvolvida voltada para uma sociedade mais 
justa, acabam lutando consigo mesmo para afirmarem a 
própria fé em Deus.

Este tipo de luta pessoal acontece porque muita vezes 
o ser humano não percebe que é uma só consciência, não 
pode separar a sua vida de cristão defensor da vida, e de 
cidadão que trabalha para o sustento de sua família, muito 
menos de pessoa que se preocupam quando os direitos do 
irmãos não estão sendo respeitados, porque somos seres 
humanos que nasceram em uma família, é na família que 
ele receberá os ensinamentos cristãos, será apresentado a 
sua fé, e conduzido aos valores morais, éticos e cristãos. Isso 
é uma democracia doméstica familiar voltada para o bem 
comum de uma família que prepara os seus familiares para 
uma verdadeira democracia, construída no alicerce da fé, 
que é, foi e precisa sempre ser construída sobre a Rocha.

Em um ano em que estamos vivendo uma pandemia 
de um novo coronavírus, em que precisamos ficar em um 
isolamento, passando mais tempo com os nossos familia-
res, adaptando-nos juntos, buscando maneiras para man-
ter a chama de nossa fé acesa, também devemos aprovei-
tar estes momentos para juntos colocar a vida democrática 
ligada à nossa fé.

E termino agradecendo esta oportunidade, e pedir a 
todos que rezamos juntos à Nossa Senhora para que Deus 
ilumine às famílias que vivam verdadeiramente a sua fé 
em tempos de democracia.

A família é o 
princípio onde se 
inicia o processo 
de entendimento 
e conhecimento 
da democracia e 
da fé.

De 04 meses a 05 anos

Av. Coronel Teixeira, 6610 - 69036-725 - Manaus-AM
92 3085-0005 / 92 98197-4065

Convênio Com Cultura 
Inglesa, Soluções Bilíngue

Matrículas Abertas



FUNDAÇÃO RIO MAR

FRANCILMA GRANA

No mês de junho, a Fundação Rio Mar 
recebeu uma ligação muito especial. 
Uma contribuinte que não colaborava 
há treze anos ligou pedido para 

realizar sua ativação como amiga da Rio Mar: 
a senhora Elenise da Graça da Silva Rosário

A Sra. Elenise é moradora do bairro de 
Flores, mãe de um casal de filhos e possui 
alguns netos. Tornou-se amiga da Rio Mar no 
ano de 2000, o ano jubilar, e sempre foi muito 
fiel, mas quando mudou de residência deixou de 
realizar sua contribuição. Ela sonhou que o padre 

Amarildo Luciano a convidava para voltar 
a realizar sua colaboração e ao acordar ligou para 
a Fundação Rio Mar, pediu para verificar desde 
quando ela tinha parado de ajudar e voltou a 
colaborar, quitando as colaborações, também 
pediu para fazer parte do Clube da Rio Mar.

Deus é fiel
Dom Partilhado, 
Dom Recebido
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Hoje, a Sra. Elenise está acometida 
pelo glaucoma, uma doença que diminui a 
visão, e dependendo do grau, pode levar à 
cegueira, mas disse que se sente muito feliz 
ao ouvir a programação da Rádio Rio Mar, 
todos os dias acompanha a Santa Missa e 
outros programas até à madrugada. “Eu 
me sinto muito abençoada por Deus, tenho 
depoimento para dar pois Deus fala comigo 
principalmente através da Rádio Rio Mar”, 
disse a senhora Elenise Rosário.

Este testemunho é para nós, amigos 
da Rio Mar, a Fidelidade de Deus para o 
projeto de evangelização através dos meios 
de comunicação da igreja de Manaus. Deus 
é fiel através de cada doação recebida, dom 
partilhado, dom recebido.

Mesmo no período de grande crise 
econômica nesta pandemia, Deus mostra 
sua face de ternura para cada um de nós 
que partilha o que tem de melhor neste 
projeto que está no coração de Deus. 
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REPORTAGEM

FÉ em meio a 
PANDEMIA e 
ISOLAMENTO SOCIAL

Afrase acima pertence a Dom José Antônio Peruzzo, 
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Animação Bíblico-Catequética da CNBB, e foi falada 
durante uma Live realizada para debater o papel da 

catequese nos tempos de pandemia. Essa frase de Dom Peruzzo 
reflete muito bem o que, não só o Brasil, mas o mundo todo 
está passando, ou seja, aprendendo a se readaptar a uma nova 
realidade que agora, em virtude do isolamento social causado 
pelo novo Coronavírus, ‘trocou’ a participação física, pela virtual, 
seja nas celebrações, formações, encontros ou qualquer outra 
atividade que aconteceram nos últimos três meses.

Nesse meio tempo, tivemos que descobrir outras ferramentas 
que nos aproximassem dos fiéis, uma forma de manter acesa a 
fé e levar uma palavra de conforto nos momentos mais difíceis. 
E, se os fiéis não podem ir à igreja, a igreja foi até eles utilizando 

os meios de comunicação e também por meio das redes sociais, 
fazendo a perfeita união entre o tradicional (Rádio e TV), com o 
moderno (Youtube, Facebook, Instagram) em prol da comunicação, 
encontrando na tecnologia a aliada necessária para que a palavra 
de Deus chegasse até cada família no conforto do seu lar.

“Sabemos que esse tempo de distanciamento social nos 
desafia a sermos criativos e nós não podemos deixar o serviço 
de lado. Em tempos passados as formações eram dadas nas 
paróquias, agora não sendo possível nós iremos fazer nos meios 
que nos são disponíveis”, comentou Pe. Amarildo Luciano, Vice-
Provincial dos Redentoristas da Amazônia que apresenta o 
programa Para Ser Feliz Com o Redentor, transmitido pela rádio, 
facebook e youtube da Rádio Rio Mar, e mesmo já tendo certa 
experiência com a evangelização pelos meios de comunicação, 
também teve que se adaptar à nova realidade.
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TEXTO ÉRICO PENA 

"O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia, muito será feito pelos caminhos 
eletrônicos e nós precisamos nos exercitar na arte de comunicar por esses meios”.
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Se para quem já tinha intimidade com 
redes sociais foi um desafio, para os que não 
eram tão entrosados com a tecnologia atual, 
que tiveram que aprender a manusear novas 
ferramentas de comunicação em tempo 
recorde, como foi o caso do coordenador 
presbiteral do Conselho Missionário Diocesano 
(COMIDI), Pe. Braz Lourenço, que teve que 
se preparar bastante para ser mediador logo 
na primeira Live que participou. “Mesmo em 
tempos diferentes, de cancelamento de tantas 
agendas pastorais e missionárias, de atividades 
e encontros de formação, a missão não pode 
parar e continua por meio das Lives que irão 
colaborar na consciência missionária e ser um 
sinal de esperança para tantas vidas doadas de 
forma solidária”, disse o padre que também é 
vigário paroquial de Nossa Senhora de Nazaré.

SABEMOS QUE ESSE TEMPO 
DE DISTANCIAMENTO 
SOCIAL NOS DESAFIA A 
SERMOS CRIATIVOS E NÓS 
NÃO PODEMOS DEIXAR O 
SERVIÇO DE LADO.

Não há dúvidas que nesse momento 
em que o mundo passa por essa pandemia, 
medidas severas tiveram que ser tomadas 
visando a saúde e o bem-estar da população 
e com isso veio o isolamento social trazendo 
mudança na forma de evangelizar. Muitos 
não aceitaram de início o fato de não estar 
acontecendo as celebrações com participação 
física dos fiéis, mas aos poucos foram se 
acostumando a rezar por meio de Lives, por 
meio de missa transmitida pela TV ou via rádio 
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e com isso foram renovando sua fé em Cristo, 
ao mesmo tempo que tiveram a oportunidade 
de ter esse momento de oração dentro de casa 
junto com seus familiares.

De acordo com o arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, é muito 
bonito ver o povo de Manaus tentando expressar 
a sua fé por meio das redes sociais e veículos 
de comunicação. “É bonito ver as famílias 
reunidas participando das celebrações em casa, 
expressando sua fé por meio de pequenos sinais, 
como uma vela acesa ou arrumando a mesa, 
demonstrando assim, a grande comunhão 
que existe em nossa igreja, mesmo por meio 
dos veículos de comunicação, como vimos, por 
exemplo, durante a celebração do Pentecostes e 
Corpus Christi”, afirmou o arcebispo.

Segundo Dom Leonardo toda essa situação 
gerada pela pandemia fez com que as pessoas 
não só repensassem sobre o modo de expressar 
a fé, mas também seu modo de vida, ao ponto 
de se tonarem até mais solidárias com aqueles 
mais necessitados de ajuda. “O vírus parece ter 
despertado dentro de nós uma sensibilidade 
maior para com os pobres, os idosos, os 
moradores de rua, os indígenas e o meio 
ambiente. Depois que tudo isso passar, eu espero 
que nós não continuemos sendo os mesmos e 
sim cresçamos como pessoas, nos ajudando e 
nos apoiando mais”, disse o arcebispo.



12  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JULHO •  2020

VIDA E FÉ

Sou Norte-Americano, nasci na cidade de Providence, Rhode 
Island, no dia 31 de maio de 1934. A minha vida como 
Jesuíta começou quando entrei no Noviciado em Plattsburg, 
N.Y., no dia 14 de agosto de 1956. Tinha acabado de fazer o 

curso de Letras na Faculdade de Providence College. Como Noviço 
sintonizei muito com a espiritualidade inaciana, especialmente 
em relação ao Discernimento dos Espíritos e à busca de um maior 
Conhecimento e Amor de Jesus de Nazaré. Fui ordenado sacerdote 
no dia 10 de junho de1967. Vinte dias depois estava no Brasil, onde 
nós Jesuítas da Nova Inglaterra estávamos iniciando uma presença 
missionaria nos Alagados, que era a parte mais pobre de Salvador 
(BA). Voltei aos Estados Unidos para terminar a Teologia e vim para 
cá de novo, em fevereiro de 1969. Trabalhei doze anos em Salvador, 
Bahia. Minha pastoral era com os secundaristas da Rede Pública. 
Fiquei conhecendo e evangelizando-os enquanto era possível nas 
salas de aula durante os dias de semana e recebendo aqueles que 
participavam de uma Comunidade Intercolegial aos domingos.

No meio de 1981, fui para a Diocese de Marabá, no Pará. 
Desempenhei trabalho nas paróquias da cidade e acompanhei 
alguns aspirantes para o Seminário Diocesano. Saí de lá em 
agosto de 1985 e vim para Manaus para fazer parte da equipe 
jesuíta com o Pe. Albano Ternus e o Pe. Luciano Fozza. Era 
uma pastoral muito consoladora, apoiando o povo das treze 
comunidades da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia. 
Admirava a maneira de acompanhar as lideranças com 
formação sempre equilibrada e pertinente, e com respeito 
para o amadurecimento do povo. Durante os dias da 
semana ficava no Seminário São José, onde atuava 
como Padre Espiritual. Sempre dava aula no CENESCH 
(ITEPES) e durante anos visitei hospitais.

As matérias que ensinava eram aquelas que 
mais gostava. Mas, desde os dias em Salvador, 
tinha experimentado como era difícil passar 
para os jovens a figura de Jesus de Nazaré de 
uma maneira que levava em conta a ciência 
de exegese e, ao mesmo tempo, a verdadeira 
Teologia da Libertação que o Papa João Paulo 
II descreveu como sendo “boa e necessária” e 
que senti operativa na Americana Latina. Vi 
nos alunos o desejo de um conhecimento 

maior de Jesus, tanto Histórico como Glorificado. Tenho a 
alegria de me encontrar com muitos deles em nossos eventos 
arquidiocesanos, e mais ainda ao ser chamado para oferecer 
um curso sobre um ou outro Evangelho. Minha firme convicção 
é que no momento atual, temos de ajudar o povo a descobrir 
sempre mais a face de Jesus e de uma Igreja a serviço do Reino 
que ele inaugurou. Nisso temos muito 
a andar.

De 1986 a 2013, fiquei 
em Manaus; de 2014 a 
2018, ajudei no Institute 
FADISI em Rio Branco-
Acre. Voltei à Manaus no 
ano passado. Ao longo 
destes anos publiquei 
livros que eram fruto 
da reflexão e do 
diálogo com os alunos 
nos vários lugares onde 
trabalhei. 

História de um missionário jesuíta
PE. RONALDO L. COLAVECCHIO, S.J.

O Padre Ronaldo Louis Colavecchio é Jesuíta e em junho deste ano completou 53 anos de ministério sacerdotal, tendo igual tempo 
de missão no Brasil e a primeira localidade de atuação foi em Alagados, em Salvador – Bahia. Aos 86 anos é mestre em Teologia e 
autor de livros sobre os Evangelhos, dentre eles: “Conhecendo Melhor Jesus de Nazaré – Cristologia”, “Jesus e a comunidade do reino 
no evangelho de São Lucas – O vendaval da misericórdia na vida dos discípulos e do mundo”, “Perfeito no Seu Amor. O Itinerário de 
Jesus Diante do Pai no Evangelho de Mateus”, “O Caminho do Filho de Deus. Contemplando Jesus no Evangelho de Marcos” e “Jesus 
Nazareu – O transbordar da vida que é amor”.
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SÍNODO PARA A amazônia

Falar em democracia nos leva a pensar no coletivo, em decisões 
comuns, longe de interesses particulares ou de pequenos grupos de 
poder. A gente sabe que, na prática, não existem sistemas políticos 
perfeitos para poder estruturar nossa sociedade e o relacionamento 

entre as pessoas e as nações, mas poderíamos dizer o sistema democrático, 
na medida em que sejam respeitados seus princípios, poderia se tornar o 
melhor e o mais próximo daquilo que Deus quer.

Em todo sistema democrático, os princípios elementais devem se 
fundamentar naquilo que é comum a todos, e nada mais comum do que 
a nossa casa. A encíclica Laudato Si´, publicada pelo Papa Francisco em 24 
de maio de 2015 deu início a uma reflexão, na Igreja e na sociedade, sobre o 
cuidado da Casa Comum, como uma atitude fundamental para o futuro da 
humanidade. A Igreja católica, escutando o mundo científico, quis mostrar 
para toda a humanidade, na pessoa do Papa Francisco, um novo modo de nos 
relacionarmos com o ambiente e com as pessoas. Uma reflexão que tem se 
prolongado no tempo com o Sínodo para a Amazônia e com o Ano Laudato Si´.

O conceito de ecologia integral, inspirado em Francisco de Assis, 
que para o Papa Francisco “é o exemplo por excelência do cuidado pelo 
que é frágil” (LS 10), deve nos levar, inspirados na figura do Santo, a 
“uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e 
abandonados” (LS 10). Essa atenção particular que demanda o Papa 
Francisco, desde o conceito de ecologia integral, é um dos fundamentos 
de toda sociedade democrática que quer levar a sério seus princípios 
fundamentais.

Cuidar de quem sofre, a criação de Deus e os mais pobres, deve ser 
colocado como opção fundamental de vida para uma sociedade que 
tenha como fundamento os princípios democráticos. De fato, como 
aparece no capítulo IV de Laudato Si´, onde são abordados os diferentes 
elementos da ecologia integral, deve ser levada em conta a dimensão 
ambiental, ecológica, social e cultural, para desenvolver uma abordagem 
que possa fazer possível entender essa dinâmica da ecologia integral.

Mas isso não pode ficar só no plano teórico, tem que ser assumido 
na vida quotidiana. A falta de cuidado daquilo que é comum a todos, 
inclusive dos ambientes onde vivemos (cf. LS 147), tem a ver com nosso 
respeito pelos outros, um elemento fundamental numa sociedade 
democrática, sempre tendo como base o princípio do bem comum e a 
justiça intergeracional.

Daí as perguntas que Laudato Si´ nos 
faz, e que todos nós, pessoalmente, mas 
também como sociedade e como Igreja, 
devemos responder: “Com que finalidade 
passamos por este mundo? Para que 
viemos a esta vida? Para que trabalhamos 
e lutamos? Que necessidade tem de nós 
esta terra?” (LS 160). Nossa resposta mostra 
nossa capacidade para cuidar, nosso respeito 
pelo que é comum a todos, mas também o 
valor que a gente dá à democracia.

A democracia nos chama a 
cuidar do que é comum a todos

PE. LUÍS MIGUEL MODINO

"ECOLOGIA É O 
EXEMPLO POR 
EXCELÊNCIA DO 
CUIDADO PELO 
QUE É FRÁGIL” 
(LS 10)
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Nos últimos tempos, tem-se falado muito sobre democracia: “isso 
é contra a democracia”, “a democracia vai ser defendida”, “isso é 
democrático”, “está faltando democracia”. Ela é usada até para 
defender posições ditatoriais. 

Temos também expressado nossa fé, de diversas formas, nesse tem-
po de pandemia: “a fé me conforta”, “a fé me defende do covid”. Inclusive, 
usamos a expressão “tenho fé na democracia”.

Fé e democracia! É necessário refletir a fé e debater a democracia. 
Refletir e debater são quase sinônimos. Ambas estão na tentativa do diá-
logo. Diálogo que traz à fala o movimento humano do compreender-se e 
situar-se, no mundo. Diálogo que busca colher o Mistério, que tudo deixa 
emergir. Mesmo porque somos seres que se caracterizam não pelo iso-
lamento, mas pelo ser-com. Somos relacionados. Estamos em relação.

Fé! Quando pronunciamos a palavra fé, expressamos confiança, cren-
ça, um sentimento de pertença a alguém. Às vezes, expressamos uma 
atitude contrária à dúvida. Chegamos a dizer que tivemos falta de fé. Que 
movimento nos indica a palavra fé? 

O termo fidelitas significa “adesão”. Fidelis, “fiel”, derivado de fides, 
que significa “fé”. A palavra “fiel” tem a mesma etimologia da palavra fé. 
E fides remete para a “fidelidade”. Fidelidade é formada por duas palavras 
fides+idade. Idade que no sânscrito significa força, energia, vigor. Assim, 
a força, a energia, o vigor da fé; a força, a energia, o vigor que advém da 
fé. Receber a força, o vigor da fé. A força, o vigor, a energia da pessoa 
tomada pela fé. Fé como confiança. Confiança livre, solta. 

Poderíamos dizer que a fé antecede a religião. Religião é manifes-
tação da fé, exteriorização da fé. Ela deixa nascer os ritos, os cantos, as 
palavras, o silêncio, o pensamento, a teologia. O que é fé, ou melhor, o 
que estamos dizendo, quando dizemos fé? Como entender que a religião 
nasce da fé? Tentativa de expressar a fé? Ao desejarmos dizer fé, muitas 
vezes, estamos apenas trazendo à fala a religião. Não a fé. 

São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, encontrando-se em 
Filipos, num sábado, foi anunciar o Evangelho a algumas mulheres; entre 
elas, estava Lídia: “O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo 
dizia” (At 16, 14). A fé é antes de tudo um encontro. Não são as palavras de 
alguém que concedem a fé. O Senhor abre o coração! A fé é um dom rece-
bido. Somos atingidos pela fé. Somos despertados para a fé. Despertamos 
de um encontro. É Deus que vem ao nosso encontro, e nos apercebemos de 
sua presença amorosa, misericordiosa. É o Senhor que abre os nossos olhos, 
para percebemos a grandeza e a profundidade de sua presença.

São Paulo nos permite entrar nesta realidade, quando escreve: “Acre-
dita-se com o coração, e, com a boca, faz-se a profissão de fé” (Rm 10, 
10). O coração indica que o primeiro ato, pelo qual se chega à fé, é dom de 
Deus e ação da graça que age e transforma a pessoa, até ao mais íntimo 
dela mesma (cf. Bento XVI – Porta Fidei, nº 10).

Fé como proximidade e unicidade 
de um encontro. Fé como não fala, não 
figura, não linguagem. Tudo vem da 
graciosidade do encontro. Fé, portanto, 
não como nosso ato de fé como vivên-
cia, nem a nossa crença, nem a con-
fiança nossa, nem a atitude de dispo-
sição, nem o conjunto 

FÉ, POLÍTICA, DEMOCRACIA
DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO DE MANAUS

“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!” (Mt 10,8)

EXERCÍCIO DA POLÍTICA

PLENA LIBERDADE

DIÁLOGO
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de dogmas e artigos da nossa doutrina cristã. Tudo isso, de alguma forma, 
pode ser chamado de Fé ou ser referido à Fé, porque tudo isso já é fruto da Fé. 

“Tudo que, de alguma forma, pertence à nossa 
Vida Cristã, desde Jesus Cristo até um 
pequeno gesto de bênção, toda a Igre-
ja, o Corpo Místico de Cristo, com tudo 
que ele implica, a vida cristã como Se-

guimento de Jesus, as doutrinas cristãs, 
os dogmas, as experiências místicas cris-

tãs, as nossas atitudes de confiança, 
disponibilidade, amor e fidelida-

de, a nossa vocação, a carida-
de, o cuidado dos pobres, a 
participação na política, nas 

realidades todas que nos 
envolvem, tudo que, 
de alguma forma, é 
cristão, existe, porque 

tudo é sustentado, 
doado pelo Pai de Jesus 

Cristo. Tudo isso é a própria 
Presença viva do Pai em Jesus 

Cristo como Fé, como Fidelidade 
da Doação do Pai” (H. Harada).

Podemos vislumbrar: não 
somos nós que temos a Fé, é 

a Fé que tem a nós. E até a 
possibilidade, a disposição 
de nos abrirmos à Fé, é 
doação da Fé.

Dessa graciosidade vive e convive a pessoa de fé. A graciosidade que 
Mateus nos lembra: “de graça recebestes, de graça deveis dar” (Mt 10,8).

Somos atingidos e despertamos para a presença da Trindade: Pai, Filho 
e Espírito Santo. A Trindade sai ao encontro da pessoa humana, através do 
mistério da Encarnação. Somos como os pastores, atingidos pela luminosi-
dade do nascer de Deus. A beleza e singeleza de Deus que é Amor (cf. 1 Jo 4, 
8) nos atingindo, nos despertando para a gratuidade do Amor. 

Democracia. A palavra “democracia”, que tem sua origem na palavra 
grega DEMOKRATIA, é formada de duas palavras: demos+kratos. Demos 
significa povo, distrito e kratos domínio, poder. Democracia tem o sig-
nificado de força de um povo ou o modo de conviver de um povo. Até 
poderíamos dizer que é a autodeterminação de um povo que é senhor de 
si mesmo (domínio). O poder é o povo. 

Com certa naturalidade, afirmamos que democracia é um sistema polí-
tico que faculta ao povo exercer seu poder, através do sufrágio universal, do 
voto. Os eleitos são representantes do povo, pois são eleitos pelo voto. Com 
essa concepção, vemos apenas o exercício de um poder na democracia, e o 
povo desaparece. Muitos representantes eleitos foram financiados, compra-
dos por grupos, pelo mercado, pelo poder econômico e não estão a serviço da 
convivência de um povo. Inclusive, não suportam a palavra povo. Na democra-
cia, o povo não fica esquecido, relegado, marginalizado; ele é a democracia na 
medida que tem garantidas a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

Na democracia, é decisivo o sentido de política. A política é a mais per-
feita forma de caridade, afirmaram São Paulo VI e Papa Francisco. A palavra 
política expressa o modo da relação entre as pessoas que convivem num 
mesmo espaço e tempo, vivem numa cidade, numa sociedade, na polis. É 
tudo o que está relacionado à polis. Pode-se afirmar que a política surge no 
entre-as-pessoas, ela surge no intra-espaço e se estabelece como relação. 
Ela é expressão da convivência entre diferentes. As pessoas se organizam 
politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, 
ou a partir do caos absoluto das diferenças. (Hanna Ahrendt)

Nesse horizonte, a política possibilita o que é próprio do convívio 
humano: a liberdade. Não no sentido de possibilitar a liberdade, mas ser 
livre. A política como exercício da liberdade, de uma vida livre. Ser-livre 
e viver-numa-polis são, num certo sentido, a mesma e única coisa. Ao 
exercício para ser livre ou se libertar para a liberdade, os gregos denomi-
navam schole (escola) e os romanos de otium, o ócio. Schola é o modo do 
trabalho gratuito. Ócio significava a superação do obrigatório, do imposi-
tivo. Ócio é o contrário de negócio. Negócio é troca, compra e venda. Ócio, 
a ação da liberdade humana ou a dinâmica da libertação. 

Libertação, não-ser-dominado e não-dominar, mas espaço que pode ser: 
todos se movendo entre iguais. Daí a expressão fazer política, significando diá-
logo constante, para que cada cidadão e cidadã possam exercitar-se na liberda-
de e na libertação. Não politicagem ou negociações dúbias. Sem isso, deixamos 

FÉ, POLÍTICA, DEMOCRACIA

“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!” (Mt 10,8)

PLENA LIBERDADE

DIÁLOGO



OBRIGADO

de fazer política, pois nos enredamos pelo caminho das 
trocas, da corrupção, do dar para receber. Deixamos de 
dialogar com as questões que se referem à essência do 
conviver humano. Assim, somos todos e todas obrigados 
à política, se desejarmos conviver no “exercitamento” da 
liberdade. Não chegamos a porto algum, com violência, 
com palavrão, com armas, com agressividade. Falta polí-
tica, nossa política tornou-se apolítica. 

A Política é o exercício da liberdade, na convi-
vialidade humana. É a busca de ser livre como mo-
vimento de liberdade. Vida livre! É a mesma e única 
coisa ser livre e viver-numa-polis, quando somos 
tomados pela Política. 

Democracia é modo de conviver, modo de ser 
que se manifesta na organização das relações de um 
povo: todos são movimento de um todo, na liberda-
de. Todos exercem um poder para o bem de todos.

Podemos afirmar que democracia é concretiza-
ção do exercício da política, a exteriorização da po-
lítica. É a política na sua concretude. É a democracia 
que possibilita a vida da política e, ao mesmo tempo, 
garante o exercício do ser livre, antes que ter liberda-
de. Ser livre é possível numa prisão (São Paulo, Tomas 
Morus, Cardeal François-Xavier Van Thuân).

Fé é plena liberdade. O dom da fé perpassa todos 
os sentidos e não-sentidos, todos os saberes e não-
-saber, o ser e não-ser. Fé dá a percepção da realidade 
em sua totalidade, finito e infinito. A pessoa, tomada 
pela fé, deixa entrever a fé. Visibiliza a fé. Quando 
lemos as atas dos mártires, entrevemos a fé. Na pie-
dade popular, entrevemos a fé. A fé concede o dom 
da sabedoria e a graça da liberdade. É a percepção do 

FONTE SITE DA CNBB 

A 35ª edição da Semana do Migrante teve 
sua abertura no dia 14 de junho, com missa 
presidida por Dom José Luís Ferreira Salles, bis-
po da Diocese de Pesqueira (PE), responsável 
pelo setor de Mobilidade Humana da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
presidente do Serviço Pastoral dos Migrantes. 
A programação, que envolve diversos serviços, 
pastorais e organismos da Igreja católica no 
Brasil, se estende até o dia 21 de junho.

Este ano, a 35ª Semana do Migrante 
traz o seguinte lema bíblico: “Onde está teu 
irmão, tua irmã?”. O evento, há mais de três 
décadas, mobiliza pessoas, grupos e comu-
nidades para ações que promovam acolhida, 
integração, defesa de direitos, além de par-
tilha, no campo das experiências sagradas e 
multiculturais de todos os povos. Em sua 35.ª 
edição, diante do cenário de crescentes flu-
xos migratórios, da crise sanitária e social que 
se intensificou para a população migrante no 
Brasil, com a pandemia de Covid-19, a inicia-
tiva propõe o tema “Migração e Acolhida”.

O bispo da diocese de Brejo (MA) e 
presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para a Ação Sociotrasformadora da CNBB, 
Dom José Valdeci Santos Mendes, diz ser 
importante refletir sobre os irmãos e ir-
mãs que precisam de apoio e espírito de 
comunhão. “O próprio lema nos motiva a 
isso. Nesse tempo de pandemia de coro-
navírus precisamos vivenciar a solidarie-
dade, a compaixão, precisamos testemu-
nhar o Evangelho”, destacou.

35ª Semana do 
Migrante celebrada 
no mês de junho

CNBB

modo de ser de Deus em Jesus Cristo que salva 
e liberta a todos.

Fé e democracia! A nós cristãos foi conce-
dido o dom da fé em Jesus Cristo, visibilização 
da vida da Trindade. O modo de Jesus é o Reino 
de Deus. Reino que vai constituindo as relações 
entre-as-pessoas. Foi concedida a convocação 
para sermos ativos na política e, por isso, estar-
mos no exercício permanente da democracia.

É a democracia que garante a diversi-
dade cultural e racial, a liberdade religiosa e 
de culto. É o modo de ser da democracia que 
ajuda um país a ser país, nação. A democracia 
que é democracia integra a todos, não exclui 
ninguém. É o modo de ser povo, de organi-
zar-se que exige a participação de todos que 
compõem o povo. A fé ajuda a perceber a im-
portância da democracia e ousa oferecer fun-
damentos a serem continuamente refletidos 
e discutidos. Melhor, a mulher de fé e o ho-
mem de fé, como seres sociais, oferecem sua 
contribuição para o fortalecimento da demo-
cracia. A democracia jamais chega pronta. De 
geração em geração, precisamos ser ativos no 
aprendizado sobre a mesma. Na fé, o fazemos 
não por interesse, mas na scholé, no otium, na 
gratuidade. A Igreja vive da sinodalidade!



MISSÃO
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Um coração agradecido não é simplesmente uma forma positiva 
de observar o mundo. Render graças a Deus, antes de tudo, é 
uma maneira de viver; um modo de demonstrar total entrega e 
confiança Naquele que é senhor da vida.

Se em tudo e por tudo devemos dar graças a Deus, não podemos 
fazer diferente em relação àqueles que caminham conosco e nos ajudam 
a viver, especialmente os irmãos e irmãs que nos revelam o rosto e a 
presença misericordiosa do Pai. 

Quem nunca foi erguido por uma mão amiga nos momentos em que 
estava caído? E aquele vizinho que tantas vezes nos socorreu nas horas 
de aperto? E naquele dia em a enfermidade nos debilitou e alguém veio 
trazer a cura, seja pelo remédio, pela presença ou pelo apoio? A todo 
momento somos agraciados por aqueles que se fazem presença em nossa 
vida, compartilhando conosco desde as coisas mais simples e rotineiras 
até as mais difíceis e exigentes. Não caminhamos sozinhos; necessitamos 
de corações generosos que nos ajudem a seguir e a prosseguir.

A experiência da vida nos mostra que o dar e o receber coletivos e 
gratuitos sustentam as relações e amenizam as dificuldades do dia a dia. Com 
essa experiência das pessoas atingidas pela Epidemia do novo Coronavirús 
percebemos um sonho. O gesto comunitário de “dar e receber” faz parte do sonho 
do ser humano de um mundo novo, de justiça e fraternidade. Quando a vida está 
centrada em Deus, os gestos de “dar e receber” se tornam gratuitos, transparentes, 
rompendo a corrente, por vezes mesquinha, da troca interesseira de favores.

O cristianismo, na sua originalidade, carrega o sonho de um mundo novo, 
onde todas e todos vivam o “dar e receber” de maneira comunitária, igualitária, 
fraterna e gratuita. Desde os primórdios, esse sonho se transformou em 
projetos concretos, que não mudaram o rumo da história, mas estabeleceram 
parâmetros de prática do evangelho em conformidade com o agir de Jesus.

No período de 26 de março a 26 de maio realizamos a Campanha 
Puxirum Manauara, coordenada pela Cáritas Arquidiocesana, com o 
objetivo de mobilizar a doação de recursos financeiros e itens de EPI, itens 
de higiene pessoal, alimentos não-perecíveis e roupas em bom estado de 
uso, para o apoio às pessoas em situação de rua, migrantes, catadores de 
material reciclável e comunidades indígenas na cidade de Manaus.

Aos que participaram dessa Campanha individualmente e 
coletivamente, desejamos agradecer, reconhecer e valorizar cada gesto 

solidário: Pastoral do Povo da Rua, Pastoral do Migrante, Ministério Público 
do Trabalho (11ª Região): Dr. Marcos Cutrim, Dra. Adriana Cutrim, Dra. 
Alzira Costa; DB Supermercados e Sr. Jeibson Justiniano; Confederação das 
Indústrias do Estado do Amazonas; Grupo Real Bebidas; Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB/AM/RR); Misereor; Cáritas Alemã; Embaixada 
da França; Amigas(os) de San Lorenzo; Voluntário do Banho do Bem; 
Voluntários Semeadores do Amor; Paróquia Nossa Senhora dos Remédios; 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus; Projetos Sociais da Paróquia São 
Pedro Apóstolo; Seminário São José; Comunidade de Vida “Aliança de 
Misericórdia”; Comunidade de Vida “Nova e Eterna Aliança”; Fazenda 
da Esperança; Fraternidade “O Caminho”; Supermercado Rodrigues; 
Lavanderia Boa Forma; Missionárias da Imaculada. Aos cantores/
compositores amazonenses envolvidos (vídeos para a Campanha): Celdo 
Braga, Chico da Silva, Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Sofia Amoedo, 
Ketlen Nascimento, Nícolas Júnior, Cileno, Eliana Printes e Karine Aguiar. Às 
centenas de pessoas que realizaram doações livres e individuais.

A gratidão é um dos sentimentos mais nobres da pessoa humana. 
Coisa bonita é ver como vive alguém que possui um coração agradecido. 
Tudo na vida se torna mais leve, mais fácil de ser comunicado, quando a 
gratidão é reconhecida. Uma pessoa grata se deixa tocar por aqueles com 
quem compartilha o caminho da vida.

Queremos agradecer muito aos nossos padres e diáconos que com 
sua presença consoladora marcaram a vida de tantos irmãos e irmãos 
nos cemitérios. Agradecemos às equipes de liturgia em plena sintonia 
com a Pascom para a transmissão de nossas celebrações, animando e 
encorajando nossos comunitários.

A realidade atual desafia nossa vida para o “dar e receber” de maneira 
comunitária e gratuita. Percebemos que o sonho de um mundo novo está 
presente no coração das pessoas, grupos e comunidades. Situações desafiadoras 
têm o “poder mágico” de fazer eclodir, de maneira concreta, gestos de 
solidariedade e partilha. No cotidiano, temos inúmeras oportunidades de 
dar e receber. A posição de “dar” é privilegiada. Ela nos põe em uma situação 
de destaque e até de certa superioridade. Já “receber” exige de nós abertura, 
acolhida — atitude de discipulado —, que supõe esforço, conquista. É questão 
de cultivar tais gestos nas pequenas coisas de nossa convivência diária. Grandes 
gestos não se improvisam!

Um coração grato 
é solidário e acolhedor

OBRIGADO
DOM TADEU CANAVARROS BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS
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ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE SÃO PEDRO APÓSTOLO
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O sangue 
martírio 

Sobre o Pároco
Thiago Santos Alves
Nasceu em Manaus, AM, no dia 23 de junho 
de 1986. Foi ordenado no dia 31 de maio de 
2014, como padre diocesano. Já trabalhou 
na Paróquia Santo Antônio logo depois 
de sua ordenação. Atuou como vigário na 
Paróquia São João Batista. Depois, como ad-
ministrador na Área Missionária Nossa Se-
nhora Aparecida. Assumiu como pároco da 
Área Missionária São Pedro Apóstolo no dia 
4/2/2018. Faz parte do Conselho Presbiteral 
da Arquidiocese de Manaus. Ao longo do 
ano, em alguns momentos de confissão e 
missas, conta com o apoio de outros padres, 
entre eles, o Pe. Ronaldo Colavecchio (jesuí-
ta), que o ajuda em celebrações e encontros 
de formação. Também pode contar com o 
auxílio da Ir. Maria Ferreira, da congregação 
Missionárias da Consolata e dos seminaris-
tas Welington Colares e Leonardo Pinheiro.

No complexo externo da Comunidade São 
Francisco de Assis
Rua 36, nº 81, Novo Aleixo (antigo Muti-
rão) / esquina com a Rua 81
Atendimento de terça-feira a sábado, das 
8h às 12h e das 14h às 18h.
Telefone: (92) 98413-2068
E-mail: am.saopedroapostolo@gmail.com
Facebook: Área Missionária S. Pedro Apóstolo
Instagram: @saopedroapostolo
Atendimento Psicológico
Terça e quinta-feira, das 15h às 18h
Quarta e sexta-feira, 9h às 12h e das 15h 
às 17h (pré-agendado).

ADRIANA RIBEIRO – PASCOM ARQUIDIOCESANA 

Na Arquidiocese de Manaus, até novembro de 2014, 
existia a Área Missionária São Francisco, formada 
por 16 comunidades localizadas nos bairros Ama-
zonino Mendes, Nossa Senhora de Fátima e Cidade 

Nova. A área tinha uma abrangência geográfica imensa e 
os missionários eram poucos. Em busca de orientação, a 
equipe coordenadora conversou sobre a situação com Dom 
Sergio Castriani, arcebispo de Manaus naquela época, 
durante uma reunião do conselho pastoral da área. Após 
estudos, viu-se que a melhor opção era fazer uma melhor 
distribuição da área geográfica para ampliar e fortalecer 
o serviço eclesial junto às comunidades. Em consenso, as 
comunidades ficaram distribuídas da seguinte forma: 

As comunidades Divino Espírito Santo, Frei Galvão, Je-
sus Bom Pastor, Jesus Cristo Libertador, Menino Jesus, Nossa 
Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 
Santo Expedito passaram a compor a Área Missionária São 
Francisco das Chagas. As comunidades Bom Jesus, Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Santo An-
tônio de Borba, São Francisco Xavier, Santa Luzia, São Fran-
cisco de Assis e São Sebastião passaram a fazer parte da Área 
Missionária São Pedro Apóstolo. As duas áreas fazem parte 
do Setor Pe. Pedro Vignola, Região Episcopal Nossa Senho-
ra Aparecida. Nessa ocasião, a comunidade Santo Antônio 
também teve alteração em seu nome.

No dia 10 de janeiro de 2015, houve a homologação 
oficial da Área Missionária São Pedro Apóstolo, que abran-
ge oito comunidades localizadas no bairro Novo Aleixo, 
antigo Mutirão/Amazonino Mendes. Seu padroeiro é 
comemorado no dia 29 de junho. O primeiro pároco, Pe. 
Roberto Bovolenta, diocesano, assumiu a função no dia da 

homologação da área, onde permaneceu até feverei-
ro de 2018. Em seguida, tomou posse o Pe. Thiago 
Santos Alves.

A área sempre procurou incentivar e motivar os 
agentes das pastorais, de grupos e de movimentos 
no serviço de evangelização, buscando ser recep-
tiva e acolhedora, promovendo o amor fraterno 
junto aos irmãos mais necessitados. O Conselho 
Pastoral da Área Missionária (Cepam) é formado 
pelo padre, representantes das oito comunidades 
e das pastorais, grupos e movimentos, além das 
coordenações pastoral, administrativa e financeira.

O serviço de evangelização é feito por meio de 
diversas pastorais, movimentos e serviços, entre eles: 
Pastoral da Catequese, Pastoral do Dízimo, Pastoral do 
Batismo, Pastoral da Liturgia, Pastoral Familiar, Pasto-
ral dos Coroinhas, Pastoral da Juventude, Pastoral da 
Pessoa Idosa, Apostolado da Oração, Legião de Maria, 
Terço dos Homens, Infância e Adolescência Missioná-
ria, Movimento Eucarístico Jovem e Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Comunhão e da Palavra.

Nesse período da pandemia no novo coronaví-
rus, estão sendo realizadas celebrações de missas 
aos domingos, às 10h; e adoração ao Santíssimo, às 
quintas-feiras, às 19h, transmitidas via Facebook 
(@Areasaopedro e pelo canal da área no YouTube 
Ascom São Pedro. 

Tal qual seu padroeiro, as pessoas envolvidas 
e comprometidas com o serviço de evangelização 
na Área Missionária São Pedro Apóstolo, testemu-
nham sua fé com ardor e zelo missionários.

SECRETARIA

do selando o amor, o 
zelo e o apostolado



CULTURA

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI ARCEBISPO EMÉRITO

Escola é lugar de cultura, nos seus vários sentidos. Espera-se que alunos e 
professores saibam se comportar com dignidade e educação. Na escola 
são cultivados os valores cívicos que nos fazem ser um povo e uma nação 
diferente das outras. Na escola os estudantes conhecem a literatura, o 

cinema, os artistas plásticos, e conhecem a cultura e as pessoas que a fazem. 
Comemoram as festas cívicas com desfiles, fanfarras. Pratica-se o esporte nas 
aulas de educação física, mas os alunos são orientados a ir mais além. Festas 
religiosas também deveriam fazer parte do calendário escolar, mas tudo o 
que toca a religião e ensino religioso, se tornou um problema pois algumas 
pessoas bem-intencionadas, sob o argumento que o estado é laico, gostariam 
de eliminar completamente a religião do espaço público. Elas se esquecem que 
se o estado é laico, o povo brasileiro é religioso, de uma religiosidade que invade 
todos os espaços da vida. Neste contexto os colégios católicos são uma bênção 
para a nossa Igreja. Todos têm uma história bonita de serviço à sociedade 
amazonense. Continuam aceitando o desafio de proporcionar uma educação 
de qualidade dentro dos princípios de uma educação católica.

A Igreja Católica sempre investiu na educação formal, como parte 
essencial da evangelização. No conjunto arquitetônico das missões sempre 
havia o hospital e as escolas masculinas e femininas. Na Igreja da Amazônia 
não foi diferente. Há noventa anos, em Manaus, teve início o Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora que é, ao lado de outras escolas, uma das pérolas 
da educação amazonense. Quero parabenizar as irmãs Filhas de Maria 
Auxiliadora que são as mantenedoras desta bela obra e todos os ex-alunos e 
alunas que mantêm o nome do colégio, como uma das melhores instituições 
de ensino de Manaus. Uma vez celebrei o aniversário de formatura de uma 
turma de medicina da UFAM, as médicas eram todas ex-alunas e por isso uma 
missa foi celebrada na capela do colégio. No Brasil a única forma de ascensão 
social é pela educação. Quem vem de fora de Manaus nota que na sociedade 
amazonense há muitos católicos influentes e isto se deve, certamente, ao 
papel que os colégios católicos tiveram na formação da juventude. 

Durante oitenta e quatro anos o colégio só recebia meninas. A partir 
de noventa e quatro, acolheu meninos. Conversei com um destes rapazes, 
agora ex-aluno e ele me disse algumas coisas interessantes. A melhor 
lembrança que ele guardou das irmãs foi de duas delas Ir. Vanusa e Ir. 
Jucélia que animavam os recreios, chegando a animar um campeonato 
de pebolim. Como atividade extracurricular, ele citou a Semana Literária 
promovida pela professora Sonia Alves. Os Jogos Internos de Maria 
Auxiliadora e a reunião dos ex-alunos no dia 24 de maio sempre 
eram ocasião de muita festa e animação. No entanto, o que 
para ele foi o mais importante como formação foi o mês 
mariano, maio. Cada sala tinha o seu altar onde aconteciam 

de cultura 
católica 
Amazonas

os atos devocionais e no dia 24, a Gincana Mariana. Perguntei a ele se tinha 
havido uma diretora que fizera época no colégio e ele me disse que a Ir. 
Maria Luiza foi a sua preferida porque sabia escutar.

 Para a Igreja de Manaus o Colégio abre suas portas nos finais de semana 
para encontros pastorais. Não se trata só de abrir o espaço físico, mas de 
entrar em contato com uma comunidade religiosa que vive sua consagração 
numa obra de educação. A idade das irmãs não permite mais certas coisas, 
mas é sempre bom encontrar pessoas consagradas que deram a vida por um 
ideal tão importante como é a educação de cristãos e cristãs de qualidade. 

O Brasil tem uma cultura católica que é preciso preservar e, em alguns 
aspectos, corrigir. Os colégios católicos têm aí uma grande responsabilidade. 
O fato de ser católico faz alguma diferença? O culto à Maria, à mãe de Jesus, 
com todas as suas devoções que fazem do ser católico, ser mariano, deve 
estar presente no processo educativo. Também a catolicidade, representada 
na diversidade de origem das irmãs, que pertencem a uma congregação 
internacional deve ser ressaltada, na dimensão missionária da vida da Igreja. 
A Eucaristia celebrada nas grandes festas, mas em especial o incentivo de 
participação na missa dominical e a vivência do dia do Senhor. O respeito 
pelos mais velhos, no respeito pelas irmãs mais antigas do colégio. Acima 
de tudo ser educado num colégio católico deveria levar a uma solidariedade 
efetiva com quem não tem esta oportunidade e privilégio. Também se pode 
dizer que há uma cultura salesiana que prioriza a juventude com sua alegria 
solidária com os povos, missionária. Se o drama de nosso tempo é a separação 
entre evangelho e cultura, como disse São Paulo VI, devemos preservar aquilo 
que temos na nossa tradição católica junto com educação de qualidade. Viva 
o colégio Auxiliadora, quase centenário, e ainda jovem. 

no

O CULTO À MARIA, 
À MÃE DE JESUS, 
COM TODAS AS SUAS 
DEVOÇÕES QUE FAZEM 
DO SER CATÓLICO, 
SER MARIANO, DEVE 
ESTAR PRESENTE NO 
PROCESSO
EDUCATIVO.
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O Brasil carrega em sua história rupturas na democracia e 
tentativas de golpe contra a ordem institucional. O país há 
pouco tempo viveu um período de 21 anos de ditadura militar, 
caracterizada pela privação da liberdade de expressão e 

imprensa, perseguição, repressão, tortura e assassinatos de opositores 
do regime.

Atualmente, acompanhamos sinais explícitos de ataque à ordem 
democrática quando o presidente rotineiramente agride os poderes 
legislativo e judiciário, e quando afirma em uma reunião que “é muito 
fácil implantar uma ditadura no Brasil”. Tais fatos junto com a conduta 
autoritária do presidente têm gerado instabilidade política e um clima 
de apreensão por um possível rompimento com a democracia.

OBSERVANDO ESTA CONJUNTURA, O QUE ESPERAR DOS JOVENS DA 
PASTORAL DA JUVENTUDE?

A democracia está presente dentro dos diversos espaços da PJ, a 
nossa construção é coletiva, o círculo de nosso símbolo representa algo 
muito forte que é a igualdade, todos têm voz e vez. A democracia 
acontece na prática, não é apenas retórica. O exercício é contínuo, 
desde os encontros dos grupos de base até os espaços deliberativos 
como as reuniões, ampliadas e assembleias.

A Pastoral da Juventude trabalha com a formação integral 
do jovem, uma das dimensões é a sociopolítica, onde o jovem é 
formado para exercitar a cidadania e ser agente transformador da 
sociedade, aqui está a relação de fé e vida, a exemplo do próprio 
mestre Jesus Cristo libertador.

Anualmente, celebramos o Dia Nacional da Juventude, que 
sempre traz um tema a ser desenvolvido que esteja conectado 
com a vida da juventude. O DNJ também serve para denunciar 
as opressões cometidas contra a vida da juventude. Sendo um 
espaço que incentiva os jovens à democracia e ao exercício 
da cidadania.

O Papa Francisco nos convida a sermos profetas 
e profetizas da esperança, assumindo este 
compromisso, diante da conjuntura política 
brasileira pode-se esperar que os jovens 
da Pastoral da Juventude assumam uma 
postura crítica e de resistência em defesa 
da democracia. Sigamos juntos com muita 
esperança e firmes rumo à civilização 
do Amor. "Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque 
deles é o Reino dos Céus!" (Mt 5:10).

Iniciativas de formar e incentivar os 
jovens para a democracia

Pastoral da Juventude

VICTOR GAMA PASTORAL DA JUVENTUDE SETOR CENTRO HISTÓRICO



FR. FAUSTINO:                            Com alegria nos damos as mãos para desejar-
nos a paz dos cristãos! Branquinhos, pretinhos e amarelinhos, nós somos 
amigos, nós somos irmãos!                     Olá, crianças! Tudo bem? 
TININHA: Tudo bem. Mas, por que você está cantando essa música?
FR. FAUSTINO: Porque eu estava pensando nas várias pessoas que estão 
fazendo manifestações pelas ruas ultimamente, pedindo justiça para que 
seus direitos sejam respeitados. 
TINICO: Eu vi isso na TV.
MARIAZINHA: Por que essas pessoas estão fazendo isso? Meu pai falou; mas, 
eu não entendi nada.
ZEZINHO: Verdade. Nosso pai falou que estas pessoas estão pedindo alguma coisa.
FR. FAUSTINO: Isso mesmo. Estas pessoas querem ser respeitadas em seus 
direitos em nossa sociedade.
MARIAZINHA: Essa gente, não tem trabalho?
FR. FAUSTINO: Algumas sim e outras não. Mas, essas pessoas não pedem 
apenas trabalho...
TINICO: O que elas querem, então?
FR. FAUSTINO: Essas pessoas, por serem livres, como todos nós, têm direito à 
moradia digna, à saúde, à alimentação, à educação...
MARIAZINHA: Mas, precisa fazer essa barulheira toda pelas ruas?
FR. FAUSTINO: Essa barulheira surge, quando nossos governantes 
não querem ver e nem ouvir o que as pessoas estão precisando 
para sobreviver.
ZEZINHO: Concordo. Mas, não precisa fazer todo mundo ficar sabendo.
FR. FAUSTINO: Nesse ponto você está enganado, Zezinho.
TINICO: Por que ele está enganado?
FR. FAUSTINO: Porque no Brasil podemos exercer a democracia...
TININHA: Democracia? O que é isso?
FR. FAUSTINO: É o direito que todas as pessoas têm para agir 
com liberdade, votando em um governo que as represente em 
um país, a fim de que ele trabalhe com uma distribuição justa dos 
benefícios da sociedade para todas as pessoas.
TINICO: Isso está parecendo coisa de política. Minha mãe sempre 
fala que não podemos misturar as coisas da Igreja com a política. 
FR. FAUSTINO: Tinico, entenda que “tudo na vida é política, 
mesmo que a política não seja tudo”. Em nossas casas, nossos 
pais precisam agir com política para o bem de toda a família; 
para que não falte nada do que é necessário para sobrevivermos.
MARIAZINHA: E o que tudo isso tem a ver com a nossa fé em 
Jesus? Pensei que a gente ia falar sobre Jesus.
FR. FAUSTINO: Tudo isso está ligado com a nossa fé em Jesus. 
TININHA: Ah? Tudo? Por quê?
FR. FAUSTINO: Sim. Tudo. Porque Jesus veio ao mundo 
para falar sobre a construção do Reino de Deus, que é um 
lugar em que todas as pessoas são respeitadas, valorizadas 
em seus direitos e não pode ter distinção. 
MARIAZINHA: Onde está esse lugar?
FR. FAUSTINO: Está em nosso coração e em nossa mente. 
ZEZINHO: Então, como poderemos construir esse Reino de Deus?

FR. FAUSTINO: Através da fé que nós temos em Jesus e da atenção que damos aos 
ensinamentos Dele. Assim, poderemos construir um mundo de “amigos/as e irmãos/
ãs”, sem distinção de raça, de cor e de religião; como Jesus anunciou e ensinou.
TININHA: Agora entendi por que você estava cantando aquela música, 
quando começamos conversar.
FR. FAUSTINO: Que bom que você entendeu, Tininha. Para nós que 
acreditamos em Jesus, acreditamos, também, que somos irmão e temos 
um mesmo Deus que nos criou, sem distinção, num mundo onde todos 
tem direito de viver bem e se realizar.
MARIAZINHA: O que acontece se as pessoas não conseguirem esse mundo 
de irmãos?
FR. FAUSTINO: As pessoas precisam defender o direito de viver e de fazer um 
mundo melhor. Por isso, precisam manifestar em alta voz, até mesmo pelas 
ruas, o cuidado e a defesa do que Deus deu, dá e dará para que todas as pessoas 
tenham vida e possam viver bem.
TINICO: Nossa! É muita coisa de uma vez só para a minha cabeça. 
FR. FAUSTINO: De fato, é muita coisa para que uma criança entenda tudo de 
uma só vez. Mas, esse, também, é um assunto que precisamos conversar. 
Então, para terminarmos essa conversa, deixarei uma atividade para 
vocês colorirem e pensarem mais um pouco sobre o que conversamos.

Rezemos e cuidemos uns 
dos outros em casa! Paz e bem!

ESPAÇO cRIANÇA
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FR. FAUSTINO, TOR



G I R O  P A S T O R A L

SOLENIDADE DE PENTECOSTES É CELEBRADA COM 
MISSA NA CATEDRAL, SEM A PRESENÇA DOS FIÉIS

A Arquidiocese de Manaus 
realizou no dia 31 de 
maio, a celebração da 
Festa de Pentecostes. 

A Solenidade, que geralmente 
acontece todos os anos no 
Sambódromo, reunindo em 
torno de 80 mil fiéis, esse 
ano foi realizada na Catedral 
Metropolitana de Manaus, 
presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada 
pelos bispos auxiliares Dom 
José Albuquerque e Dom Tadeu 
Canavarros e pelo pároco 
Pe. Hudson Ribeiro, sendo 
transmitida ao vivo pela TV 
Encontro das Águas, Rádio Rio Mar FM, Rádio 
Castanho FM e Redes Sociais da Catedral 
Metropolitana.

Em sua homilia, Dom Leonardo lembrou 
que “no Pentecostes nos tornamos morada, 
casa e templo do Espírito Santo, por isso esse 
é um dia muito especial onde, depois da 
páscoa, é a celebração mais importante, pois é 
o Espírito que renova a face da terra, que é paz 
na ansiedade, confiança no desânimo, alegria 
na tristeza, coragem na prova, é o consolador 
que nos transmite a ternura de Deus, é a 
palavra de vida eterna que cria novo céu, novo 
mundo, novo coração e nos oferece uma justiça 

verdadeira ao encontro dos irmãos e 
irmãs com amor e bondade”, disse o arcebispo.

A solenidade foi realizada de forma bem 
diferente dos outros anos em virtude do 
período de pandemia que passamos e que 
fez com que a Arquidiocese suspendesse as 
celebrações públicas como forma de contribuir 
com o isolamento social e evitar o contágio 
dos fiéis pelo novo Coronavírus. De acordo 
com o Arcebispo, através da transmissão ao 
vivo pelos meios de comunicação, as pessoas 
puderam participar de casa e a cidade de 
Manaus se tornou uma grande catedral onde 
todos puderam participar e fica a esperança 

que, a partir do ano que 
vem, possamos realizar 
a solenidade com todos 
unidos no sambódromo.

“Por questões de 
segurança e para preservar 
a saúde de todos, não 
foi possível realizar no 
sambódromo, era o que a 
gente preferia, eu mesmo 
estava curioso para participar 
dessa celebração no 
sambódromo, mas achamos 
melhor não fazer, pois assim 
os irmãos e as irmãs puderam 
participar conosco das nossas 
celebrações. Espero no 
próximo ano já podermos estar 

todos juntos, cantando, rezando, 
celebrando, confraternizando e percebendo 
como é o Espírito que nos envolve e nos conduz”, 
comentou Dom Leonardo.

Ao final da celebração, Dom Leonardo 
agradeceu a participação de cada um que 
tem ajudado seja na divulgação por meio das 
redes sociais e veículos de comunicação, como 
também a todos os que têm contribuído com 
doações para os irmãos mais necessitados. 
Dom Leonardo também lembrou que, ao final 
dos 50 dias do tempo pascal, foi retirado o círio 
das celebrações, e finalizou a solenidade com a 
bênção do Pentecostes. 

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ANA PAULA LOURENÇO



PARÓQUIA N. SRA. DA GLÓRIA 
PROMOVE A ORAÇÃO DO TERÇO DA 
MISERICÓRDIA

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ROZI NASCIMENTO

 
A Paróquia Nossa Senhora da Glória, 

situada no bairro de mesmo nome 
pertencente ao Setor Avenida Brasil, 
diariamente, desde o dia 20 de março, às 15h, 
promove a oração do terço da misericórdia 
seguido da Santa Missa presidida pelo pároco, 
Pe. Anselmo Mantovani, sempre transmitidas 
pelas redes sociais da paróquia (YouTube e 
Facebook), atingindo assim, o maior número 
e fiéis, conforme explica o catequista Alex 
Sandro Machado, que atua como o técnico 
responsável por pelas transmissões. 

“Inicialmente começamos transmitindo 
em nossa fanpage e depois vimos a 
necessidade de também transmitirmos em 
nosso canal do YouTube, atingindo assim um 
maior número de fiéis, para que a palavra de 
Deus pudesse entrar em cada lar e em cada 
família e que a gente pudesse fazer em casa, 
a comunhão espiritual. Os pedidos e intenções 
também são atendidos no momento da prece 
da comunidade, onde nosso pároco abre esse 
momento para quem está acompanhando 
on-line, também fazer seus pedidos”, disse 
Alex Sandro.

De acordo com o pároco, o objetivo de 
se transmitir às 15h tem como finalidade 
invocar a misericórdia de Deus para toda a 
humanidade, principalmente neste período de 
pandemia. Segundo ele, a comunidade está 
correspondendo bem e a transmissão está 
sendo assistida até por fiéis de outros países. 
“Iniciamos a missa com o terço da misericórdia 
de domingo a domingo, a comunidade esta 
correspondendo bem com a sua participação 
diária e, participam conosco também, pessoas 
do Canadá, Portugal, Estados Unidos e 
Alemanha”, destacou o Pe. Anselmo Mantovani.

CELEBRAÇÕES ONLINE 
ENCERRAM OS FESTEJOS DE 
SANTA RITA DE CÁSSIA
TEXTO ÉRICO PENA 
FOTO GABRIEL TOMÉ – PASCOM SANTA RITA

“Como Santa Rita sejamos profetas 
do Reino de Deus” foi o tema dos festejos 
de Santa Rita de Cássia, a Santa das 
causas impossíveis e advogada dos casos 
desesperados. Os festejos começaram no 
início do mês de maio, com celebrações 
diárias e o novenário desde o dia 13 
com vários temas. Tudo feito por meio 
das redes sociais de modo a obedecer 
as orientações de isolamento social, 
conforme explica o coordenador da 
Pascom da Paróquia Santa Rita e um dos 
responsáveis pela divulgação das transmissões 
online, Gabriel Tomé da Costa. 

“Durante 22 dias, desde o início do mês, a 
gente fez com que as pessoas se aproximassem 
para rezar por meio das redes sociais e 
percebemos durante o novenário e com o 
fim dos festejos como Santa Rita nos ajuda a 
meditar na nossa vida de leigo e de agente de 
pastoral, e as pessoas que estavam se sentindo 
longe de Jesus conseguiram se aproximar e 
trazer tudo aquilo que têm na paróquia, para 
dentro de sua casa”, disse Gabriel.

Em tempos normais, os festejos chegam a 
reunir anualmente mais de 10 mil devotos que 
participam das celebrações que ocorrem durante 
todo o dia 22 de maio e finaliza com a procissão 
e missa campal à noite. Porém, mesmo sem 
poder realizar as celebrações com a presença 
física dos fiéis, o pároco Frei Juan Cruz Vicário, 
agradeceu a todos que puderam acompanhar 
essa programação extraordinária por meio das 
redes sociais. “Hoje foi um grande dia, tivemos a 
missa das viúvas, dos desempregados e a missa 
da bênção de Santa Rita, obrigado a todos que 
participaram e que Santa Rita abençoe sua vida”, 
comentou o pároco.

PASTORAL DA PESSOA 
IDOSA REALIZA ENTREGA DE 
DONATIVOS NA INSTITUIÇÃO 
"CASA DE SARA"

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO PPI

Em Manaus, a Pastoral da Pessoa Idosa 
(PPI) Arquidiocesana, vem realizando uma série 
de atividades de conscientização e assistência 
básica por meio das redes sociais, com o 
objetivo de cuidar e proteger o idoso. Entre essas 
atividades também estão incluídas algumas 
Ações Solidárias, como a ocorrida na manhã do 
dia 13 de junho, quando a equipe das agentes 
da PPI visitou a Casa Sara, uma instituição 
que abriga idosos localizado no município 
de Iranduba para fazer a entrega de alguns 
donativos. 

De acordo com a coordenadora 
arquidiocesana da PPI, Iara Lanza, a entrega 
das doações foi realizada em parceria com a 
Cáritas Arquidiocesana e também faz parte da 
programação do Dia mundial da conscientização 
à violência contra a pessoa idosa, realizado todo 
dia 15 de junho. “Aqui é uma casa que é uma 
entidade onde os idosos encontram carinho e 
amor e, nesse período de pandemia, sabemos 
que não podemos ter contato físico, mas nós 
viemos aqui fazer a nossa parte, pois nós temos 
o direito de socorrer, porque não é só obrigação 
da família, mas sim da sociedade e também da 
igreja”, disse Iara. 
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GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

A Igreja Católica 
celebrou no dia 11 de 
junho, a solenidade de 
Corpus Christi que este 
ano, devido a pandemia 
causada pelo novo 
Coronavírus – Covid 19, 
foi realizada na Catedral 
Metropolitana Nossa 
Senhora da Conceição 
(Igreja da Matriz) sem 
a presença de fiéis. A 
celebração foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Leonardo Steiner e concelebrada pelos 
bispos auxiliares Dom Tadeu Canavarros 
e Dom José Albuquerque, com o apoio da 
equipe litúrgica da Catedral. 

Corpus Christi é momento no qual os fiéis 
católicos demonstram publicamente a sua fé 
no Cristo presente na Eucaristia, por isso em 
sua homilia Dom Leonardo nos lembrou que 
a Eucaristia é o memorial do amor, é entrar 
em comunhão com o Senhor e, que é na 
recordação daquilo que o Senhor fez por nós, 
que se fundamenta a nossa história pessoal e 
a história de salvação do povo de Deus. 

“Aqui estamos celebrando o mistério do 
corpo e do sangue do Senhor. E, ao recebê-
lo sob nossas mãos frágeis e indignas, 
recebemos admirados um amor que deseja 
a nossa maturidade como discípulos, 
seguidores e seguidoras. Cristo presente no 
meio de nós, no sinal do pão e do vinho, 
exige que a força do amor ultrapasse 
todas as divisões e, ao mesmo tempo, se 
torne comunhão, comunidade e povo de 
Deus. Sim, Ele permanece entre nós como 
alimento, um memorial, uma presença de 
comunhão e unidade, demonstremos nosso 
afeto, nossa gratidão, louvores e preces”, 
comentou o arcebispo.

Após a celebração, houve uma pequena 
procissão com o santíssimo sacramento 

ao redor da Catedral, com quatro paradas 
para refletir sobre alguns temas que estão 
sendo discutidos durante o período de 
isolamento social: pelos doentes e os que 
atuam em favor da saúde; pelos indígenas 
e as comunidades tradicionais; pelos pobres 
e abandonados; e pelos que atuam na vida 
comunitária. A solenidade finalizou com 
a bênção de Dom Leonardo em frente à 
igreja, tudo transmitido ao vivo pela TV 
e Rádio Encontro das Águas, Rádio Rio 
Mar FM 103,5 e redes sociais da Catedral 
Metropolitana @catedral demanaus.

“Esse ano nós não tivemos a 
oportunidade de fazer a procissão de Jesus 
Eucarístico como costumamos fazer, com 
aquela multidão, tapetes e tudo mais, mas 
fizemos uma procissão ao redor da Catedral 
mais simples onde louvamos a Deus e 
pedimos as bênçãos aos mais necessitados 
e também foi muito significativa, porque 
muitos fiéis puderam acompanhar pelos 
meios de comunicação e foi bonito ver 
as famílias reunidas, participando da 
celebração de casa, com pequenos sinais 
tentando expressar a sua fé e ao mesmo 
tempo demonstrando a grande comunhão 
que existe em nossa igreja”, comentou Dom 
Leonardo.

FESTA DE CORPUS CHRISTI FOI CELEBRADA 
SEM FIÉIS NA MISSA E NA BREVE PROCISSÃO 
REALIZADA PELOS BISPOS

JUVENTUDE MISSIONÁRIA DA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS PROMOVE A 
PRIMEIRA LIVE NAS REDES SOCIAIS

TEXTO ÉRICO PENA

A Juventude Missionária do Amazonas (JM/AM) 
realizou a sua primeira Live via canal do YouTube e 
Facebook no dia 1º de junho, abordando o tema “Que 

Pentecostes é esse”, tendo como objetivo promover 
uma reflexão de como nós podemos vivenciar o 
Pentecostes em tempos de pandemia e, ao mesmo 
tempo fazer algumas interpelações sobre a missão, 
tudo feito numa linguagem bem dinâmica, jovial, 
alegre e motivadora.

A Live teve como mediador o secretário 
nacional da Pontifícia Obra da Propagação da 
Fé, Pe. Badecer Neto, tendo como expositores o 
Coordenador Estadual da JM do Acre (AC), Gabriel 
Soares; Pe. Vanthuy Neto, da diocese de Roraima 
(RR); Dom Roque Paloschi, bispo titular da Diocese 
de Porto Velho, e Ir. Laura Vicunã, também da 
Diocese de Porto Velho (RO). Entre os assuntos 

abordados estiveram: quem são os sujeitos da 
missão? Quais os destinatários neste tempo 
de pandemia? Quais os novos desafios que 

apresentam e as perspectivas futuras?
De acordo com o coordenador JM/AM na 

Arquidiocese de Manaus, Alex Rodrigues, o evento 
proporcionou uma visão ampla da JM na Amazônia 
e superou as expectativas, porque alcançou jovens 
não só do Amazonas, mas de outras partes do Brasil. 
“Tudo que foi abordado pelos nossos expositores, 
nos motivou enquanto JM a discernir os caminhos 
que temos que percorrer, mesmo em tempos 
difíceis como esse. Essa transmissão conseguiu 
alcançar um público além fronteiras, tendo jovens 
de norte a sul acompanhando a Live”, disse Alex.

Segundo Alex, a Live fez questão de relembrar 
que todos estão unidos nas ações missionárias, 
no processo de evangelização, vivendo sempre o 
Pentecostes até mesmo nos tempos de pandemia. 
“O aprendizado de tudo isso é que a missão nos 
interliga como membros da família de Cristo, 
cumprindo o mandado que Ele nos deu: Ide pelo 
mundo e evangelizai e nós podemos evangelizar 
de todas as formas, mesmo em tempos de 
pandemia”, concluiu Alex.
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‘A IGREJA DOMÉSTICA E OS DESAFIOS 
DO ISOLAMENTO SOCIAL’ É TEMA DE 
LIVE DO COMIDI

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO COMIDI

O Conselho Missionário Diocesano 
(COMIDI) realizou na noite de 8 de junho, a 
seu primeiro evento realizado à distância e 
abordou o tema “A vida é missão: A igreja 
doméstica e os desafios do isolamento social”, 
pois de acordo com o coordenador presbiteral 
do COMIDI, Pe. Brás Lourenço, mesmo em 
tempos de pandemia, a missão não pode 
parar.

“Mesmo em tempos difíceis, em que o 
mundo passa por um momento de pandemia 
que mudou nossas relações, a campanha 
missionária este ano quer ser um sinal de 
esperança para tantas vidas doadas de forma 
voluntária. A missão não foi cancelada, ela 
continua mesmo com o cancelamento de 
tantas agendas pastorais e de atividades de 
encontros de formação, por isso o COMIDI 
pensou em realizar algumas ‘Lives’ para 
colaborar no crescimento da consciência 
missionária”, disse o Pe. Brás.

O evento foi transmitido por meio do 
Facebook e YouTube do COMIDI Manaus, e 
teve como objetivo ser uma pequena semente 
em busca de uma maior comunhão com a 
sociedade que, em favor da vida, está isolada 
em casa e encontra dificuldades em manter 
a harmonia no dia a dia. Entre os convidados 
estiveram as psicólogas Ir. Maria Couto, da 
Congregação das Irmãs Missionárias do 

Santo Nome de Maria; e Socorro Souza, com 
a mediação do Pe. Brás, que é missionário 
do Pontifício Instituto para as Missões 
Estrangeiras (PIME).

‘O DÍZIMO NA COMUNIDADE DE FÉ’ É 
TEMA DE DEBATE EM PLATAFORMA 
ONLINE
TEXTO ÉRICO PENA  FOTO PE. AMARILDO LUCIANO

A Pastoral do Dízimo da Arquidiocese 
de Manaus, em parceria com a Missão 
Redentorista do Amazonas, realizou no dia 8 
de junho, a sua primeira Live com o tema “O 
dízimo na comunidade de Fé”, tendo como 
mediador o Pe. Amarildo Luciano, contando 
com a presença de Pe. Alfredo Viana, pároco 
da Paróquia N. Sra. do P. Socorro, no bairro 
Educandos, e o Pe. Agildo Alves, pároco/reitor 
do Santuário N. Sra. Aparecida. Esta foi uma 
formação pastoral, com base no Documento 
106, da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), onde foram explicados alguns 
conceitos e fundamentos da pastoral. 

“Nós sabemos que esse tempo de 
distanciamento social, nos desafia a sermos 
criativos, a nós não podemos deixar a pastoral 
de lado, por isso a nossa live foi uma conversa, 
em forma de orientação, uma formação onde 
apresentamos o conceito de dízimo, sua 
fundamentação bíblica, as suas finalidades e 
dimensões”, explicou Pe. Amarildo. 
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GIRO PASTORAL

CAMPANHA DIA DE COOPERAR TEM 
DENTRE SEUS PADRINHOS O ARCEBISPO 
DE MANAUS 

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO DIVULGAÇÃO

O Dia de Cooperar, também conhecido como DIA C, 
é uma iniciativa das cooperativas brasileiras que consiste 
na promoção e estímulo à realização de ações voluntárias 
diversificadas e simultâneas nos estados onde esta 
campanha ocorre. O Lançamento aconteceu no dia 5 de 
junho, em um evento virtual, que contou com a presença 
do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, que foi escolhido um dos padrinhos desta 
campanha no Amazonas, neste ano de 2020. Em sua 
breve participação, convidou a todos a fazer suas doações 
de cestas básicas, material de limpeza e de higiene que 
serão entregues aos mais necessitados. 

A campanha tem como objetivo ajudar quatro 
instituições, incluindo a Cáritas Arquidiocesana 
e a igreja São Francisco das Chagas. O período 
das doações se estende até o dia 4 de julho, 
quando é comemorado o dia internacional do 
coorporativismo, para mais informações sobre 
as doações basta acessar o site www.diac.
somoscooperativismo.coop.br.

De acordo com o presidente da Organização das 
Cooperativas do Amazonas OCB/AM José Merched 
Chaar, mesmo com esse período de pandemia, a 
expectativa é que a arrecadação seja maior do que 
dos anos anteriores, graças ao apoio da tecnologia e 
do trabalho feito pelos voluntários. 

COM INFORMAÇÕES DA PASCOM  
DO SANTUÁRIO SÃO JOSÉ FOTO ÉRICO PENA

A Novena da Bênção de São José, 
realizada todo dia 19 de cada mês no 
Santuário São José, recebeu no fim do 
mês de maio um honroso reconhecimento 
feito pelo governador do Amazonas, 
Wilson Lima, que a decretou Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado Amazonas. 
A publicação foi feita no Diário Oficial do 
Estado (DOE), por meio da lei 5.179/2020. 
De acordo com o pároco-reitor do 
santuário, Pe. Filipe Bauzierè, a honraria é 
motivo de muita alegria para os devotos 
e um impulso para o trabalho dos padres 
Salesianos de Dom Bosco que estão à 
frente deste evento realizado há mais de 
20 anos.

“Em nome do nosso Santuário São 
José gostaria de dizer: obrigado por 
essa declaração da Novena 
de São José como Patrimônio 
Cultural do Amazonas. Esse 
reconhecimento acredito que 
é um impulso para o nosso 
trabalho de evangelização e ao 
mesmo tempo é um carinho 
muito particular para tantos 
devotos. Que São José nos ajude 
a sermos fiéis ao Evangelho e a 
vivermos cada vez mais a nossa 
fé”, declarou Pe. Filipe Bauzierè.

A novena de São José já 

se tornou uma tradição sendo realizada 
há mais de 20 anos, sempre reunindo 
milhares de devotos que comparecem 
em peso em todas as novenas que 
são realizadas no santuário em vários 
horários, sobretudo em março, mês 
que se comemora o dia do padroeiro e 
possui uma programação toda especial.

Em virtude do período de 
pandemia em que vivemos, as novenas 
do Glorioso São José, ocorrem sem 
a presença física dos fiéis, sendo 
transmitida pelas mídias digitais e por 
intermédio da TV Encontro das Águas 
e da Rádio Rio Mar. São incontáveis os 
testemunhos que propagam a fé no 
pai adotivo de Jesus, entre as graças 
alcançadas pelos devotos: conquista 
de um novo emprego, cura de uma 
grave doença, recuperação de laços 
familiares. 

NOVENA DE SÃO JOSÉ É RECONHECIDA 
PATRIMÔNIO CULTURAL DO AMAZONAS

Foto – março de 2019
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PROJETO PROMOVE AÇÃO SOCIAL EM 
PROL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO MCVE

A Área Missionária Santa Helena (AMSH), 
localizada no bairro do Novo Israel, em 
parceria com o Movimento Comunitário Vida 

e Esperança (MCVE), está promovendo uma 
ação social destinada às pessoas em situação 
de rua. A campanha chama-se Projeto Ação de 
Rua, e tem como objetivo arrecadar donativos 
para as pessoas que não possuem casas, 
que são “invisíveis” e excluídas socialmente. 
De acordo pároco da AMSH e presidente do 
MCVE, Pe. Humberto Vasconcelos, todos são 
convidados a abraçar essa causa, contribuindo 
com os irmãos que estão precisando de ajuda.

“O primeiro compromisso de cada cristão 
é a defesa da vida, sendo assim o MCVE, com o 
apoio da área missionária, promove essa ação em 
prol das pessoas que estão em situação de rua, 
pessoas muitas vezes esquecidas e, nós como igreja 
e sociedade, não podemos fingir que elas não 
existem e temos que olhar por elas. Nós estamos 
contribuindo de coração aberto neste lindo projeto 
e você também é convidado a ajudar doando 
roupa, alimento, material de higiene pessoal e 
limpeza ou até mesmo financeiramente. Todo o 
tipo de ajuda para àquelas pessoas que nada têm é 
bem-vinda”, disse Pe. Humberto.

Esta é uma campanha que teve início 
no dia 31 de março, conta com cinco 
colaboradores trabalhando diretamente e 

mais um que prepara as refeições que são 
distribuídas. Segundo a assistente social e 
coordenadora do Projeto Ação de Rua do 
MCVE, Jane Nascimento, é uma ação que não 
visa apenas arrecadar doações, mas também 
promover a prevenção contra o covid-19, 
orientando as pessoas em situação de rua 
sobre os devidos cuidados com a higienização. 

“Esta ação está ocorrendo no centro 
paroquial da AMSH com 30 pessoas 
cadastradas que vivem em situação de rua 
e que estamos promovendo alimentação 
e higienização dessas pessoas. A equipe 
também atuam realizando a orientação das 
pessoas em situação de rua com relação ao 
uso de máscaras e a lavar as mãos de modo 
evitar a proliferação do vírus. É uma ação que 
tem correspondido as expectativas, pois o 
público atendido tem aceitado o trabalho dos 
voluntários e as doações têm chegado aos que 
mais precisam”, afirmou Jane. 

As doações podem ser deixadas de 
segunda a sexta-feira no horário comercial, 
na sede do MCVE, situada à Rua Tucandira n° 
1, bairro Colônia Terra Nova. Mais informações 
pelo telefone 99136-3616.

PE. MARTIN CELEBRA OS 44 ANOS 
DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL COM 
LIVE NAS REDES SOCIAIS
TEXTO ÉRICO PENA  FOTO PE. HUMBERTO VASCONCELOS

“Tu és sacerdote para sempre, segundo 
a ordem de Melquisedeque”, esse foi o 
lema sacerdotal escolhido pelo Pe. Martin 
James Laumann ao receber sua ordenação 
presbiteral há 44 anos, destes, 43 se passaram 
no Amazonas. Para comemorar essa data tão 
importante, foi realizada uma celebração 
transmitida pelo YouTube e Facebook 
diretamente do Seminário Propedêutico da 
Arquidiocese de Manaus. 

Pe. Martin é natural da cidade de 
Milwaukee, em Wisconsin (EUA), mas a maior 
parte da sua vida passou no Brasil. Logo que 
chegou, foi diretamente para o município de 
Coari, atuando na Paróquia Santana e São 
Sebastião, já em Manaus passou pelo Santuário 
de N. Sra. Aparecida, Paróquia São Francisco 
de Assis, Área Missionária Santa Catarina de 

Sena e atualmente está 
como vigário paroquial 
da Paróquia São Pedro 
Apóstolo, no Manaquiri. 
Durante a Live, padre Martin 
contou um pouco de sua 
caminhada religiosa, recebeu 
homenagens e agradeceu 
a todos que estiveram esse 
tempo todo ao seu lado, 
inclusive recentemente 
quando esteve doente em 
virtude do Covid-19. 

Além do brilhante trabalho realizado como 
sacerdote há mais de quatro décadas, Pe. Martin 
também foi de fundamental importância para a 
Rádio Rio Mar, estando à frente da emissora por 
12 anos como diretor-superintendente, sendo 
um dos responsáveis pela criação da Fundação 

Rio Mar, onde a partir da qual a rádio passou a 
se modernizar cada vez mais. Pelas suas mãos 
a emissora entrou na era da informática e os 
estúdios passaram por uma grande reforma, ele 
tirou do papel a Fundação Rio Mar cujo objetivo 
é captar recursos para que a Arquidiocese de 
Manaus evangelize pelos instrumentos de 
comunicação social. 
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PANDEMIA

* Considerando a situação sanitária da cidade e dos municípios, as 
orientações sugerem um processo gradual cuja validade se inicia no próximo 
dia 24 de junho e se estenderá até que o contexto nos permita novos 
avanços. Neste sentido, seguiremos os passos abaixo especificados:

1. A gradualidade deste processo prevê as seguintes datas:
a. De 24 de junho a 4 de julho: abertura das igrejas para oração, 

prática devocional pessoal, sem concentração de pessoas; 
b. 28 de junho: Celebração de Missa apenas com um número 

limitado de agentes de pastoral; 
c. 4 e 5 de julho: início das Missas e Celebrações da Palavra com o 

povo de Deus;
2. O tempo destinado às Celebrações, considerando a acolhida do 

povo, o desenrolar da celebração com ritos que exigirão cuidados de 
distanciamento e despedida dos participantes não deve ultrapassar 
1 hora e 30 minutos;

3. Os intervalos entre as Celebrações para sanitização do ambiente 
devem ser de 5 horas;

4. Para ter acesso às celebrações os fiéis devem estar utilizando 
máscara. As comunidades procurem dispor de máscaras de reserva;

5. Para a higienização os fiéis terão acesso a álcool em gel 70% antes 
e depois das celebrações;

6. Podem participar presencialmente das celebrações nas igrejas e 
capelas ou outros espaços celebrativos (centros comunitários), as 
pessoas que estejam fora do grupo de risco. Por enquanto, ainda 
não terão acesso as crianças até 12 anos e as pessoas idosas; 

7. Os fiéis impossibilitados da participação presencial aos domingos, 
considerem que as celebrações presenciais da semana valem 
como preceito dominical enquanto durar este período de 
pandemia. Recomenda-se inclusive, a participação nas celebrações 
ofertadas ao longo da semana, caso esta seja disponibilizada nas 
Paróquias/Área Missionárias, para que haja melhor possibilidade de 
acolher outros fiéis nas celebrações dominicais;

8. As pessoas do grupo de risco, incluindo as pessoas idosas e as 
crianças (que já fizeram a primeira eucaristia), desde que gozem 
das condições de saúde e transporte para deslocamento, após 
participarem da Missa pelos meios oferecidos em suas casas 
(rádio, televisão e internet), em horário conveniente, poderão 
receber a comunhão de dentro dos carros no estacionamento 
das Paróquias/Área Missionária, se houver condições deste serviço 
ser oferecido pelas mesmas, mantendo os cuidados preventivos 
necessários da parte de quem irá distribuir a comunhão;

9. A lotação máxima das igrejas, capelas e outros espaços celebrativos 
é de 30% da capacidade total. Nas igrejas e capelas com espaços 
celebrativos pequenos, sendo possível, recomenda-se que se realizem 
as celebrações fora do templo ou se busquem alternativas em outros 
espaços comunitários mais amplos e com condições de arejamento 
(associações de moradores, quadras esportivas, escolas etc.);

10. Em lugar visível aos fiéis, serão afixadas as orientações 
preventivas necessárias para a participação nas celebrações;

11. A Comunhão será distribuída exclusivamente nas mãos, devendo 
todos comungar na frente dos ministros. Evite-se comunhão nas 
duas espécies para o povo. Quem preside, eventuais concelebrantes 
e diáconos comungam do cálice por intinção; 

12. Os fiéis serão orientados a deixar o espaço celebrativo, segundo 
uma ordem. As primeiras pessoas a sair devem ser as que estão mais 
próximas da porta de saída, evitando, desta forma, que as pessoas se 
cruzem e se aglomerem;

13. EXÉQUIAS: Devem ser celebradas nas casas ou funerárias com a 
presença dos familiares, tendo em conta as normas de segurança 
e um tempo mais abreviado no rito. Apesar de ser difícil nestes 
momentos de dor, é importante que se omitam gestos que 
impliquem toques (apertos de mão e abraços);

14. Podem ser realizados os Sacramentos do Batismo, Matrimônio, 
Unção dos Enfermos e Reconciliação. Para a celebração destes 
sacramentos sejam observadas as mesmas orientações de espaços e 
cuidados como na Celebração Eucarística, seguindo as recomendações 
preventivas tanto para o Ministro quanto para os fiéis, sobretudo no 
que diz respeito ao distanciamento, a higienização das mãos incluindo 
o uso de viseiras, sobretudo para o Sacramento da Reconciliação

15. Por tratar-se de um processo gradual, continuam suspensas as 
reuniões de pastorais, catequese e outros momentos de grupos 
de serviços e movimentos. Novas orientações serão publicadas 
sempre de acordo com o contexto da situação de saúde pública. 
Aguardem, portanto, novas orientações; 

Para um melhor atendimento por parte das comunidades, um 
subsídio semelhante a este decreto com outras orientações de caráter 
mais operacional será igualmente disponibilizado para circular nas 
Paróquias e Áreas Missionárias.

* Acesse o documento completo no site: 
https://arquidiocesedemanaus.org.br/documentos_arquidiocese 

ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DAS CELEBRAÇÕES 
COMUNITÁRIAS NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19

Diante do cenário de redução do contágio, internação e mortes pelo novo coronavírus, a Arquidiocese de Manaus iniciou uma 
gradual abertura das suas igrejas e retorno das celebrações com presença de fiéis, conforme apresentado nas Orientações 
Pastorais divulgadas pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo Ulrich Steiner, no dia 21 de junho. “A Arquidiocese de 

Manaus decreta as orientações para este processo de reabertura dos nossos templos e retomada das celebrações com gradual 
acolhida da participação do povo”. Confira os passos que devem ser seguidos.
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

Na Fermazon você encontra todo ferro 
e aço que sua obra precisa, além de 
cantoneiras, barras chatas, per� s 
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!

NA FERMAZON 

TEM
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