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ATIVIDADES PaSTORAIS

Palavra, Verbo,
princípio
criação
revelação.

Alfa e ômega
universo
sem começo,
sem fim!

Criança-palavra,
doçura
candura
ternura de Deus
Belém!

Palavra
percorre
acolhe
necessidades
aflições.

Palavra
descalça
serva,
lava-pés!

Palavra
pendida
Cruz,
Libertação!

Amanhecer
suavidade
luz
vida nova
Ressurreição!

Palavra
espera
esperança
eternidade
dos mortais

Palavra
expansão
contração
dinâmica amor!

Palavra,
Tu, tua
tão tua
feita em nós.
Em nós se faz! 

A PalaVra de Deus

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

Vamos ler a Bíblia 
em família!

PALAVRA SE FEZ ESPERANÇA

CONHEÇA
AS ORIENTAÇÕES
DE SAÚDE PARA
O SEU NEGÓCIO.

VEJA TODOS 
OS SEGMENTOS 
ACESSANDO: 

1/8 • SEMINÁRIO ON-LINE “SÍNODO PARA AMAZÔNIA: PROCESSO, 
CAMINHOS E PERSPECTIVAS”
Horário: 8h às 12h
Transmissão: fanpage @arquidiocesedemanaus
Informações: (92) 3212-9018

1/8 • FESTA DE SANTO AFONSO 
Tema: “Sem fé é impossível crescer no amor!”
Transmissão: facebook e instagram @comunidadesantoafonsomanaus
Informações: (92) 99487-1883

1/8 • FESTIVAL DE PIZZA DELIVERY
Objetivo: Arrecadar recursos para construção e ampliação da igreja da 
Comunidade Santo Inácio de Loyola da Paróquia São Vicente de Paulo
Horário: 17h
Local: Comunidade Santo Inácio de Loyola, Rua do Areal – Compensa 3
Informações: (92) 99288-7836 e (92) 99161-5324

2 a 11/8 • FESTIVIDADE DE SANTA CLARA
Tema: “A Exemplo de Santa Clara, ame a vida”
Lema: “Solidários uns com os outros”
Local: Rua 31, Qd 32, no 28, Conj. Américo Medeiros – Cidade Nova
Transmissão: facebook @clara.assis.77128 
Informações: (92) 3304-1773

8/8 • ORDENAÇÃO DIACONAL MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA
Seminaristas: James Macharia Kirira e Mulega Bob
Ordenante: Dom Leonardo Steiner
Horário: 18h30
Local: Paróquia Santa Luzia (Bairro Santa Luzia)
Informações: (92) 3629-2022 

27 a 30/8 • FESTEJO EM HONRA À FAMÍLIA DE NAZARÉ
27 a 29/8, às 19h – Tríduo “Família de Nazaré”
30/8, às 7h30 – Procissão e Missa Festejo de “Família de Nazaré”
Local: Comunicade Santa Bárbara – Rua Secundária 5, s/nº – Nova Cidade
Transmissão: facebook @nazare.sagrada.98



MENSAGEM DO ARCEBISPO

A participação 
nos ministérios e 
serviços na Igreja 
deveria tornar-
se perceptível 
também na 
transformação 
da sociedade.

A missão da Igreja, das Comunidades eclesiais, é o manda-
mento que Jesus entregou a seus discípulos: “Ide, pois, fazer 
discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar 
tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco 

todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,19-20) (LG 17). “A Igre-
ja existe para evangelizar” (Bento XVI). A razão de existir da Igreja é 
evangelização. Anunciar, testemunhar, evangelizar é a sua vocação e 
missão. Todos nós que recebemos a graça do batismo e da crisma par-
ticipamos da vocação e missão da Igreja que é evangelizar. Somos dis-
cípulos missionários que visibilizam a riqueza das vocações na Igreja.

O Espírito Santo suscita na Igreja vocações e ministérios para o exer-
cício da missão. As vocações e os ministérios, portanto, são dons do Espí-
rito, são graças concedidas, manifestações da riqueza do Reino de Deus. 
São expressão da missão recebida de Jesus de anunciar o Reino de Deus 
e sua justiça; anúncio-palavra, anúncio-testemunho, anúncio-caridade; 
modos diversificados e fecundos para tornar perceptível a vida de Jesus. 
Nesse sentido toda a vocação, cada ministério é único. Na vocação recebi-
da não se encontra comparação, maior ou menor importância. É sempre 
graça recebida e dom único a ser cultivado. É sempre um despertar para a 
alegria do chamado de um amor único e difusivo a ser cultivado.

A Igreja, o povo de Deus, na sua imensa maioria, é constituída 
por leigos, cuja vocação e missão tem crescido na Igreja. Vai crescen-
do a percepção da identidade dos leigos como Igreja. “Embora não 
suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um 
arreigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao com-
promisso da caridade, da catequese, da celebração da fé” (EG,102). O 
lugar primeiro da vocação e da missão é a família, a igreja doméstica. A 
participação nos ministérios e serviços na Igreja deveria tornar-se per-
ceptível também na transformação da sociedade. Por isso, os leigos na 
ação evangelizadora deveriam participar ativamente no mundo social, 
político, econômico e ambiental. Ninguém pode por vocação eximir-se 
do cuidado dos pobres e a preocupação pela justiça social. “A conversão 
espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justi-
ça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos 
a todos” (EG 201). É uma vocação que pede uma resposta: aqui estou! 

No meio do povo de Deus, nos nossos dias, mulheres e ho-
mens, pelo impulso do Espírito experimentam a vida evangélica e o 
anúncio vivendo em novas comunidades. Partilha da Palavra, parti-
lha de vida, partilha de serviço. Um modo de consagração na Igreja 
e para a Igreja. É uma vocação que pede uma resposta: aqui estou!

No meio do povo de Deus, mulheres e homens sentem-se chama-
dos a viver e anunciar o Evangelho como vida secular consagrada no 
mundo. Percebem-se como fermento vivendo com a família, da vida 
profissional. Vivem e anunciam o Evangelho nas atividades profissionais, 
na formação e nos serviços das comunidades eclesiais. Os Institutos de 
vida secular encontram-se periodicamente para a oração e meditação 
da Palavra de Deus. É uma vocação que pede uma resposta: aqui estou! 

No meio do Povo Deus, desde os primórdios da Igreja, mulheres e 
homens são chamados a um modo próprio de vida evangélica: à voca-

ção e à missão da vida consagrada. Ela evangeliza e os seus membros 
são chamados a evangelizar. Com a vida denominada contemplativa, 
com a vida denominada ativa, os consagrados e as consagradas vi-
vem, manifestam e anunciam a Jesus, anunciam o Reino de Deus. Os 
carismas concedidos à Igreja através dos fundadores e fundadoras de 
Ordens, Congregações, Institutos são frutos do Espírito para o bem de 
todo o Povo de Deus. No dom do chamado, servir a Deus e aos irmãos, 
na liberdade do amor, visibilizam o Reino e o santo modo de operar do 
Espírito. São agentes de transformação nas diversas realidades e dimen-
sões da sociedade. É uma vocação que pede uma resposta: aqui estou!

A serviço do Povo de Deus está uma minoria: os ministros ordena-
dos (cf. EG,102). Para “apascentar e aumentar sempre o povo de Deus, 
Cristo Senhor instituiu na sua Igreja vários ministérios que tendem ao 
bem de todo o Corpo. Os ministros, porém, que detêm o poder sagra-
do, servem a seus irmãos para que todos os que pertencem ao povo de 
Deus e, por isso, gozam de verdadeira dignidade cristã, aspirando livre 
e ordenadamente o mesmo fim, cheguem à salvação” (LG 18). Diáco-
nos, presbíteros e bispos estão vocacionados, chamados, ordenados 
para animar, formar e servir às comunidades, para que o Reino de Deus 
possa chegar a sua plenitude. A vocação ao ministério ordenado e à 
missão do ministério ordenado como serviço na Igreja para a edifica-
ção do reino de Deus, está atento aos dramas humanos e às estruturas 
iníquas que oprimem mulheres e homens. Os ministros ordenados são 
chamados e enviados como consolação, samaritanidade, reconciliação, 
comunidade. É uma vocação que pede uma resposta: aqui estou!

A vocação é um chamado. Por ser chamado é escuta. Por ser escuta 
é resposta. Mais que resposta é uma correspondência de amor. Corres-
pondência de amor pois chamado para o amor. Como diz São Paulo fui 
conquistado por Cristo, fui alcançado por Cristo (cf Fl 3,12). Poderíamos 
dizer atraído por Cristo. Porque atraído, conquistado, amado, fez de sua 
vida um anúncio de amor e salvação, ou salvação amorosa. Cada vocação 
é uma atração, um encontro. Da parte de cada um de nós somente corres-
pondência de amor, isto é, livre, generosa, quase incontrolável, mas afável.

Rezemos para que cada um de nós possa, na vocação que rece-
beu, realizar a graça do reino de Deus e chegar, assim à maturação e à 
estatura de Cristo. Rezemos pelos nossos adolescentes e jovens para 
que estejam na atenção atraente e se deixem vocacionar. Quantas 
vocações e ministérios que o Espírito suscitou na Igreja. Uma riqueza 
de dons! Possam descobrir a que são chamados e enviados. Possam 
ser generosos na receptividade do dom vocacional. Todas as vocações 
têm como força renovadora a entrega, o cuidado, o desprendimento, 
o perdão, a reconciliação. Todos têm como fundamento a insubstituí-
vel gratuidade. A dinâmica de uma vida em contínua transformação 
para chegar à plenitude da liberdade do Reino de Deus.

Nossa Senhora Imaculada Conceição, nos ajude a viver o cha-
mado como ela viveu e anunciar o seu Filho Jesus que nos atraiu. 
Gratidão a todos os irmãos e irmãs que testemunham a grandeza e 
a beleza da vocação que receberam. Gratidão por estarem a serviço 
do Reino de Deus e sua justiça. Tudo para a glória e a glorificação do 
Altíssimo. Deus abençoe a todos e rezemos uns pelos outros.
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"Deus seja glorificado" (1Pd 4,11)

Aqui estou!

+ LEONARDO ULRICH STEINER 
ARCEBISPO METROPOLITANDO 
DE MANAUS
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EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Graça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. 
á é tradição no mês de agosto, a Igreja Católica no Brasil, fazer uma 
sempre necessária animação vocacional. Toda vocação é dom de 
Deus. E sendo dom, deve sempre estar a serviço. Deus quis precisar 
do ser humano para fazer seu plano de salvação acontecer no mun-
do. Ninguém nasce à toa. Cada vida é um dizer de Deus ao mundo. O 
ser humano é chamado a ser protagonista da sua própria história. E 
o chamado de Deus traz sentido a esse enredo escrito pela liberdade 
humana. Deus nunca desiste de nos chamar. Tal chamado é baseado 
em um incondicional amor. E o ser humano somente experimenta-
rá sua realização, na medida em que, livremente, responder a esse 
chamado. Omitir-se ao mesmo, é uma deserção, uma oferta da vida 
ao vazio. Apresentar-se diante desse chamado a exemplo de Nossa 
Senhora quando disse: “Eis-me aqui, faça-se segundo a tua Palavra” 
(Lc 1,38), é deixar-se ser conduzido pelo Espírito de Deus que santi-
fica a Igreja e conduz a fé dos fiéis à perfeição. Peçamos a graça neste 
mês vocacional de um renovado ardor missionário. Toda vocação é 
para a missão. É por isso que Deus chama, pois “a messe é grande, 
mas os operários são poucos” (Lucas 10,2). Que cada comunidade 
de fiéis reze pedindo a Deus por mais vocações para a nossa Igreja. 
Que nosso Seminário São José continue a formar os presbíteros da 
Amazônia, fiéis ao Evangelho e com um coração segundo o coração 
do Divino Mestre Jesus, nosso Bom Pastor.

Convido você nesta edição a apreciar o que foi notícia em 
nossa Igreja Local neste mês de julho e acompanhar a progra-
mação de nossa Arquidiocese para o mês de agosto. Acompanhe 
também a programação das nossas rádios católicas: Rio Mar FM 
103,5 e Castanho FM 103,3. 

Que Jesus Bom Pastor continue a fazer brotar no coração 
de nossa juventude, o desejo de servir generosamente, a Igreja 
Dele, para que todos tenham vida e vida em abundância. Uma 
ótima leitura pra você e sua família também.

Ninguém nasce à 
toa. Cada vida é 
um dizer de Deus 
ao mundo.

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA

J
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profecia

V Aumenta a fome no mundo e 
má nutrição não dá sinais de 
diminuir

VATICAN NEWS

A fome afeta um número crescente de 
pessoas: de acordo com um estudo anual da 
FAO/IFAD/UNICEF/PAM/OMS, nos últimos 
cinco anos, dezenas de milhões de pessoas 
em todo o mundo entraram para as fileiras 
dos subnutridos crônicos e vários países estão 
lutando com múltiplas formas de desnutrição.

De acordo com o último relatório sobre o 
Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no 
mundo, publicado no dia 13 de julho, quase 690 
milhões de pessoas sofreram de fome em 2019, 
ou seja, 10 milhões a mais que em 2018 e pouco 
menos de 60 milhões em cinco anos.

A estes se somam bilhões de pessoas 
que, devido ao aumento de custos e à es-
cassa disponibilidade de recursos, não têm 
acesso a uma dieta saudável ou nutritiva.

O maior número de pessoas famintas 
encontra-se na Ásia (381 milhões), mas o 
fenômeno também está se espalhando na 
África (250 milhões) e América Latina e Ca-
ribe (48 milhões).

O alarme lançado pelo relatório é que, 
até o final de 2020 em todo o planeta, a pan-
demia de Covid-19 poderá lançar outras 130 
milhões pessoas na situação de fome crôni-
ca, um número que provavelmente crescerá 
mais como resultado dos surtos agudos de 
fome no contexto da pandemia.

O Estado da Segurança Alimentar e da 
Nutrição no mundo é o estudo com maior au-
toridade e reconhecimento publicado em nível 
mundial, que verifica os progressos alcançados 
no combate à fome e à desnutrição.

O relatório é fruto da colaboração entre 
a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento Agrí-
cola (IFAD), o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de 
Alimentos das Nações Unidas (PAM) e a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS).

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

ocê se sente uma pessoa amada por Deus e 
chamada a servir na Igreja e na sociedade, sen-
do sinal do Reino de Deus? 

 Se a resposta for sim, é porque você en-
controu sua vocação de profeta do amor. Certa-
mente depois da recepção do batismo, a pessoa 
passa pelo processo de formação catequética 
onde tem a possibilidade de assimilar e viver os 
ensinamentos da fé cristã recebida no batismo. 

Se sua resposta for não, ainda há tempo 
para verificar o que está fazendo de sua vida 
e perguntar o que Deus quer de mim? – Res-
ponda com a generosidade dos profetas: “Eis 
me aqui Senhor! Desejo ser amado e realizar 
tua vontade”. Seja feliz na sua história de vida, 
respondendo Sim a Deus.

Neste processo de diálogo e formação contí-
nua, o envolvimento com a Palavra de Deus atra-
vés da leitura, meditação, oração e contempla-
ção do Evangelho de Jesus é fundamental para 
configuração espiritual da vida da pessoa, pois 
somente o contato com as páginas do Evange-
lho, favorecerá o encontro com a Pessoa de Jesus.

Papa Francisco recomenda que a pessoa 
leve consigo um evangelho de bolso para leitu-
ra diária em qualquer momento do dia. “É uma 
coisa boa ter um pequeno Evangelho, pequeno, 
e levá-lo conosco no bolso, na bolsa, e ler um 
pequeno trecho, em qualquer momento do dia”. 
Mas a pessoa pode utilizar também as ferramen-
tas da mídia móvel como o celular para acessar 
o Evangelho cotidianamente em local seguro, 
enquanto o evangelho de bolso, você pode ler no 
ônibus, escritório e levar para viagem”.

A partir do contato direto com a Sagrada 
Escritura quando realizava a tradução da Bí-
blia dos originais para o Latim (Vulgata), São 
Jerônimo, afirmou: “quem não conhece o Evan-
gelho não conhece Jesus Cristo”. Neste sentido, 

para a pessoa cristã compreender sua vocação 
de Profeta do Amor, necessita envolver-se 
amorosamente com o Evangelho de Jesus, para 
conhecê-Lo sempre mais.

Quem aceitou percorrer este caminho como 
resposta ao chamado de Deus, sabe que este 
acontecimento não é mágico, e não basta co-
nhecer a Sagrada Escritura ou esforçar-se para 
assimilar algumas ideias e reproduzi-las através 
de argumentos segundo a própria vontade. 

Quem decidiu responder, mediante a graça 
vocacional recebida de Deus, deve deixar-se ser 
amado por Ele, pois a missão é de Deus, foi Ele que 
escolheu e ama primordialmente para que a pessoa 
se torne Profeta do Amor, segundo sua vontade.

Este processo de resposta e aceitação do 
amor de Deus, é realizado mediante o discer-
nimento vocacional com a inteligência, em que 
a pessoa ao longo de sua história poderá ter a 
mesma experiência de São Paulo: “Eu vivo, mas 
já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em 
mim” (Gal 2,20); “Tenham em vocês os mesmos 
sentimentos que havia em Jesus Cristo” (Fl 2,5).

A maturidade espiritual da pessoa deve 
chegar a união com Cristo, como afirma o pró-
prio Jesus: “O Pai e eu somos um” (Jo 10,30). 
Do mesmo, “vocês se tornarão capazes de com-
preender, com todos os cristãos, qual é a largu-
ra e o comprimento, a altura e a profundidade, 
de conhecer o amor de Cristo, que supera qual-
quer conhecimento, para que vocês fiquem re-
pletos de toda plenitude de Deus” (Ef 3.18-19), 
afirmou São Paulo à comunidade dos Efésios.

Portanto, é importante que a pessoa seja 
consciente deste processo de diálogo amoroso 
com Deus para que não ocorra alienação e fana-
tismo. Ao dizer sim ao amor de Deus, lembre-se: 
“és precioso aos meus olhos. Eu te amo” (Is 43,1-5).

“És precioso aos meus olhos. Eu te amo” (Is 43,1-5)
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LITURGIA

D
eus chamou o ser humano a uma vocação. Não foi somente 
para "oferecer sacrifícios" (culto ritual) que Deus o chamou. 
Ele o chamou para cultivar aquilo que Deus é: amor, serviço, 
doação, liturgia. Esta é a vocação do ser humano: ser liturgo 
(serviçal). E só assim é que será feliz, realizado. (cf. Jr 7,23).
Jesus se doou totalmente, fazendo em tudo a vontade do Pai, 
serviu até o fim ao ser humano. E o máximo de seu serviço (li-
turgia) ao Pai e ao Homem se dá na Cruz, onde realmente acon-
tece a máxima entrega. Ofereceu assim um "único sacrifício", 
um único culto agradável ao Pai, o único culto (serviço) que foi 
capaz de ligar novamente o ser humano a Deus (Hb 10,4-14). 
Cristo aparece, pois, como Liturgo por excelência, não fazendo 
"ritos" e "cerimônias" no templo, mas oferecendo-se a si mes-
mo, doando-se até a morte e morte de Cruz em resgate de uma 
multidão. Nele cumpre-se a suprema liturgia. Nele e por ele, 
cumpre-se nossa única vocação (chamado) que nos tornará fe-
lizes e realizados: liturgia no sentido mais originário da palavra. 
A Liturgia é a fonte e o cume da vida da Igreja, portanto de to-
dos os chamados por Deus a realizar sua vocação, segundo sua 
opção de vida, a serviço do crescimento do Reino.

A vocação: o que é? Doação de si a serviço da comunida-
de humana. A pessoa coloca todas as suas potencialidades a 
serviço de uma multidão. Liturgia viva! Vocação: possibilida-
de da máxima vivência litúrgica! 

Toda vocação, do ponto de vista bíblico, consiste basica-
mente em três movimentos: o chamado divino, o tempo da 
escuta e a resposta pessoal. É um dado importante conside-
rar estes três movimentos – chamado, escuta e resposta pes-
soal – para não correr o risco de precipitação, querer respon-

der de maneira apressada. Deus chama e dá um tempo para 
que a pessoa decida. Não existe, portanto, uma obrigação, 
mas sempre a liberdade de optar. O papel da liturgia, através 
das celebrações, é também fazer memória das respostas vo-
cacionais presentes na Palavra de Deus ao longo da história. 

Somos amados e chamados por Deus para sermos teste-
munhas de seu amor pela humanidade. Na liturgia, nos di-
versos serviços e ministérios, é possível perceber esse amor 
que Deus tem por seus filhos e filhas. A Assembleia Litúrgica 
é o lugar onde floresce o Espírito Santo; podemos dizer: é o 
lugar onde floresce as diversas vocações, pois na Igreja nin-
guém pode ficar excluído porque o conjunto dos dons do Es-
pírito existe, só e unicamente, no conjunto dos membros da 
comunidade. Cada um age segundo sua tarefa, serviço, mi-
nistério e todos professam sua fé de modo a se tornarem ver-
dadeiros concelebrantes da mesma fé. Cada um é chamado a 
colaborar na edificação da Igreja, segundo o dom recebido e 
de acordo com o ministério que lhe foi confiado pela própria 
Igreja. Dessa forma, a comunidade vai sentir Deus que quer 
manifestar a sua ternura, o seu carinho e a sua alegria de Pai 
que acolhe seus filhos e suas filhas no amor.

Neste mês de agosto, a Igreja recorda: na primeira sema-
na, os ministérios ordenados; na segunda semana, a família; 
na terceira semana é lembrada a vocação das pessoas de vida 
consagrada; na quarta semana, ministérios não ordenados; e, 
no último domingo, é celebrado o Dia das/os Catequistas.

Que os membros de nossas comunidades eclesiais se sin-
tam amados e chamados por Deus; vocacionados e dispostos 
a dizer “sim” ao chamado para o crescimento do Reino.

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

LITURGIA E VOCAÇÃO
AMOR, SERVIÇO, DOAÇÃO

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. Afonso M. de Ligório
Jr 26,11-16.24
Sl 68 (69),15-16. 30-31. 33-34 (R/. 
Cf. 14) • Mt 14,1-12

18º COMUM
Is 55,1-3
Sl 144(145),8-9.15-18 (R/.cf.16)
Rm 8,35.37-39 • Mt 14,13-21

Jr 28,1-17
Sl 118(119),29.43.79.80.95.102 
(R/.68b)
Mt 14,22-36

S. João M. Vianney
Jr 30,1-2.12-15.18-22
Sl 101(102), 16-21. 29.22-23 (R/. 
20b) • Mt 15,1-2.10-14

Dedicação da Basílica 
de S. Maria Maior
Jr 31,1-7 • (Sl) Jr 31, 10-13 (R/. Cf. 
10d) • Mt 15,21-28

Transfiguração do Senhor 
Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19
Sl 96(97),1-2.5-6.9 (R/. 1a.9a)
Mt 17,1-9

S. Sisto II e comps. 
S. Caetano
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7 • (Sl)Dt 32,35cd-36ab. 
39abcd. 41 (R/. 39c)  •  Mt 16,24-28

S. Domingos
Hab 1,12-2,4
Sl 9A (9),8-13 (R/. 11b)
Mt 17,14-20

19º COMUM
1Rs 19,9a.11-13a
Sl 84(85),9ab-14 (R/. 8)
Rm 9,1-5 • Mt 14,22-33

S. LOURENÇO
2Cor 9,6-10
Sl 111(112),1-2.5-9(R/.5a)
Jo 12,24-26 

S. CLARA
Ez 2,8-3,4
Sl 118(119),14. 24. 72. 103. 111. 
131 (R/.103a) • Mt 18,1-5.10.12-14

S. JOANA FRANCISCA 
DE CHANTAL
Ez 9,1-7; 10,18-22 • Sl 112 (113),1-
6 (R/. 4b) • Mt 18,15-20 

Ss. PONCIANO E HIPÓLITO
Ez 12,1-12
Sl 77(78),56-59. 61-62 (R/. Cf.7c)
Mt 18,21-19,1

S. MAXIMILIANO M. KOLBE
Ez 16,1-15.60.63
(Sl)Is 12,2-6 (R/. 1c)
Mt 19,3-12

Ez 18,1-10.13b.30-32
Sl 50 (51),12-13. 14-15. 18-19 
(R/. 12a)
Mt 19,13-15 

ASSUNÇÃO DE N. SENHORA
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
Sl 44(45),10bc. 11.12ab.16 (R/. 10b)
1Cor 15,20-27a • Lc 1,39-56

Ez 24,15-24
(Sl)Dt 32,18-21 (R/. Cf. 18a)
Mt 19,16-22 

Ez 28,1-10
(Sl)Dt 32,26-28.30. 35cd-36ab 
(R/. 39c)
Mt 19,23-30 

S. JOÃO EUDES
Ez 34,1-11
Sl 22 (23),1-6 (R/. 1)
Mt 20,1-16a

S. BERNARDO
Ez 36,23-28
Sl 50(51),12-15.18-19 (R/. Ez 
36,25) • Mt 22,1-14

S. PIO X
Ez 37,1-14
Sl 106 (107),2-9 (R/. 1)
Mt 22,34-40

N. SENHORA, RAINHA 
Is 9,1-6
Sl 112(113),1-8 (R/. 2)
Lc 1,26-38

21º COMUM
Is 22,19-23
Sl 137(138),1-3.6.8bc (R/. 8bc)
Rm 11,33-36 • Mt 16,13-20

S. BARTOLOMEU, APÓSTOLO 
Ap 21,9b-14
Sl 144(145),10-13ab.17-18 (R/. cf. 
12a) • Jo 1,45-51 

S. LUÍS DE FRANÇA e 
S. JOSÉ DE CALASANZ
2Ts 2,1-3a.14-17 • Sl 95(96),10-13 
(R/ 13b) • Mt 23,23-26

2Ts 3,6-10.16-18
Sl 127(128),1-2. 4-5 (R/. cf. 1a)
Mt 23,27-32

1Cor 1,1-9
Sl 144 (145),2-7. (R/. Cf. 1b)
Mt 24,42-51 

1Cor 1,17-25
Sl 32(33),1-2. 4-5. 10ab.11 
(R/. 5b)
Mt 25,1-13

MARTÍRIO DE S. 
JOÃO BATISTA
Jr 1,17-19 • Sl 70(71),1-4a.5-
-6ab.15ab.17 (R/. 15a) • Mc 6,17-29

22º COMUM
Jr 20,7-9
Sl 62(63),2-6.8-9 (R/. 2b)
Rm 12, 1-2 • Mt 16,21-27

1Cor 2,1-5
Sl 118(119),97-102 (R/. 97a)
Lc 4,16-30 
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Família como 
comunidade de

família

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Vou iniciar falando um pouco da família como prin-
cípio de uma comunidade familiar. A família é uma 
comunidade de pessoas (os esposos, pais e filhos) 
e fundamentada no amor, tendo como primeira 

finalidade viver fielmente esta realidade de que formam 
uma comunidade, de que são responsáveis uns pelos 
outros, pela felicidade do outro, pelo cuidado do outro e 
juntos formam a célula originária da vida social. A igreja 
celebra no mês de agosto as diversas vocações. Estar em 
comunhão com a igreja, celebrando a vocação comum: ser 
família. É na família que todas as vocações nascem e se 
encontram. A maior vocação da família é ser uma comuni-
dade de amor, que transmite aos filhos essa dimensão do 
amor filos, esse amor filial é o que permite ao cristão olhar 
para o outro como irmão, não consanguíneo mas irmãos 
de coração, saindo dessa comunidade de amor familiar, 
onde aprendemos a viver o amor que nos permite sair e 
ir ao encontro do outro, porque vivemos e aprendemos os 
ensinamentos do amor na comunidade familiar gratuita-
mente, e devemos levar ao outro também gratuitamente.

O homem pode ordenar-se para o amor, mas nunca so-
zinho. Podemos então afirmar que a família é o primeiro es-
paço que temos para dizer: Eu quero amar porque nasci para 
o amor! Eu me ordeno para o amor porque vivo para amar! 

Queremos, com o auxílio da graça, realizar as nossas vo-
cações de sermos imagem e semelhança de Deus, pois a fa-
mília foi instituída para que, através dela, fôssemos amados 
e aprendêssemos a amar, a renunciar, a nos doar. É a família 
a primeira comunidade na qual a pessoa experimenta da 
bondade do amor gratuito que cura, liberta, eleva e redi-
me. Ao mesmo tempo podemos dizer que, é nesta mesma 
comunidade familiar, que a pessoa comunica e transmite a 
gratuidade do amor ao próximo e seu semelhante.

Podemos afirmar que amor nasce primeiramente no 
coração de um homem e de uma mulher, que depois de um 
tempo decidem se entregar ao matrimônio, nesse momento 
se inicia a base de uma família. O casal por si só não se bas-
ta, eles têm a necessidade de dar frutos em seu amor. Estes 
frutos do amor do casal é a onde se inicia a família, que são 
os filhos, filhos estes que irão levar para a sua vida adulta o 
aprendizado do amor que receberam dos pais.

Concluo com o que diz São João Paulo ll sobre a fa-
mília: "o futuro da humanidade passa pela família, san-
tuário de vida, comunidade de vida e de amor, celeiro de 
vocações, igreja doméstica".

Termino agradecendo. Que possamos rezar juntos à 
Nossa Senhora para que Deus ilumine as famílias e que elas 
vivam verdadeiramente a comunidade de amor.

É na família que 
todas as vocações 
nascem e se 
encontram.

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
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REPORTAGEM

Após mais de três meses com missas e celebrações sem a 
presença de fiéis, a Arquidiocese de Manaus retornou no 
primeiro fim de semana de julho, com suas atividades pre-
senciais em paróquias e áreas missionárias. 

Entre as celebrações mais aguardadas, estava a missa realiza-
da aos domingos na Catedral Metropolitana de Manaus, presidida 
pelo Arcebispo Dom Leonardo Steiner, que durante as últimas se-
manas só podia ser acompanhada através das transmissões reali-
zadas pelas TV e Rádio Encontro das Águas, Rádio Rio Mar e Redes 
Sociais da Catedral.

Foi um retorno muito aguardado por todos os fiéis que esta-
vam ansiosos para poder voltar à casa do Pai, pois as missas pre-
senciais estavam suspensas desde o fim do mês de março, em vir-
tude da necessidade isolamento social, acatado pela Arquidiocese 
de Manaus que sempre primou pela preservação da vida dos fiéis 
durante o período de pandemia. No decorrer dessas semanas, a 
solução encontrada pelos fiéis, foi acompanhar as celebrações por 
meio dos veículos de comunicação (Rádio e TV) e também com o 
auxílio das redes sociais, que realizavam as transmissões ao vivo 
pelo facebook, youtube, instagram e outras plataformas on-line.

marca reabertura das 
igrejas e retorno das 

missas presenciais

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA
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Mas nada substitui a missa presencial, onde os 
fiéis podem estar diante do altar e receber a Eu-
caristia, receber a bênção do sacerdote e rever 
os amigos de caminhada. Tudo isso é apenas 
uma pequena porcentagem do que os católicos 
sonhavam e aos poucos tudo isso está voltando 
a acontecer, de maneira lenta e gradual, pois 
estamos num período de adaptação ao “novo 
normal”, ainda necessitando de cuidados para 
evitar a transmissão do vírus em meio eclesial, 
conforme as orientações devidamente estabe-
lecidas por Dom Leonardo no documento pu-
blicado no dia 21 de junho.

Este retorno presencial foi realizado durante 
todo o mês de julho de maneira gradual, manten-
do os cuidados necessários de higiene e evitando 
aglomerações. Na missa da Catedral realizada no 
dia 5 de julho, não foi diferente. Dízimo, Pascom, 
Acolhida, Ministros e todas as demais equipes e 
pastorais estavam devidamente preparadas para 
melhor receber os fiéis que chegavam felizes 
porém de maneira tímida, e aos poucos foram 
preenchendo, de forma ordenada, todos os lugares 
pré-estabelecidos nos bancos intercalados, com as-
sento de no máximo três pessoas por banco. 

Antes de entrar na igreja, a equipe de acolhi-
da utilizando EPI’s, recepcionava todos e fazia a 
higienização das mãos dos fiéis com álcool 70%, 
ao mesmo tempo em que lembrava o uso obri-
gatório de máscara durante toda a celebração. 
Tudo feito para preservar a saúde, respeitar o 
distanciamento e minimizar o contato físico en-
tre os fiéis, até mesmo durante o ofertório, onde 
entrou em ação a equipe de coleta que foi até os 
fiéis que permaneceram sentados. 

O momento da comunhão também recebeu 
a devida atenção, tendo demarcados os lugares 
do ministro da comunhão e dos fiéis, em fila mas 
mantendo a distância um do outro. A comunhão 
era distribuída nas mãos e o fiel só tirava a más-
cara ao se aproximar do ministro para comungar 
na frente dele. Ao final da celebração, os agen-
tes pastorais orientaram a saída dos fiéis pelas 
laterais e por porta principal de forma calma 
e organizada. “Me emocionei muito com essa 
celebração, principalmente porque eu também 
peguei o Covid e hoje para mim foi um dia de 
agradecer a Deus pelo dom da vida e a celebração 
foi muito linda e organizada, estão de parabéns 
os realizadores”, comentou Zulmira Guedes, que é 
paroquiana no Santuário N. Sra. Aparecida. 

Dom Leonardo, assim como todos os pre-
sente, estava muito feliz por ser possível retomar 
as atividades celebrativas presenciais. “Graças a 
Deus estamos voltando com as celebrações com 
nossos fiéis em nossos templos, esse foi o primei-

ro fim de semana e, para nossa surpresa, tivemos 
um bom número que chegaram e obedeceram 
as orientações estabelecidas pela arquidiocese. 
Isso é bom porque as pessoas perceberam as 
dificuldades que temos pela frente e ao mesmo 
tempo percebem a importância de participar das 
celebrações. Hoje a celebração foi muito tranqui-
la e creio que será sempre assim e, na medida do 
possível, aos poucos iremos retornando com a 
presença de todos”, disse o arcebispo.

Todos os sacerdotes atuantes na Arquidio-
cese de Manaus também prepararam as igre-
jas e alegraram-se pelo tão esperado retorno 
e poder celebrar junto aos seus paroquianos, 
conforme explica Pe. Isaías Lima, pároco da 
Área Missionária São Paulo Apóstolo. “Esse 
novo tempo de reabertura iniciou com a missa 
com as lideranças e nos dias 4 e 5 de julho, as 
celebrações começaram em todas as comuni-
dades, com poucos fiéis, respeitando as normas 

estabelecidas pelo arcebispo e as missas aos 
domingos continuam sendo transmitidas pelas 
redes sociais”, disse o Pe. Isaías Lima.

Já o pároco Pe. Tônico Fernandes Filho, da 
Paróquia Cristo Libertador, localizada no bair-
ro Compensa III, pôde observar que as pessoas 
estão mais sensíveis e emocionadas pelo fato 
de poder voltar à casa do Pai. “Não tenho pala-
vras para poder expressar a alegria no rosto de 
cada pessoa, foi um momento muito especial 
na vida dos fiéis que chegaram ao ponto de até 
se emocionar ao poder novamente comungar 
o corpo de Cristo”, disse.

Conhecida por ser uma das igrejas tradicionais 
de Manaus, a igreja de São Sebastião também foi 
uma das mais procuradas no retorno das celebra-
ções. De acordo com o pároco, Frei Paulo Xavier, as 
pessoas que se fizeram presentes chegaram muito 
felizes e respeitando o novo jeito de ser igreja. “O 

primeiro sentimento que percebemos foi a alegria 
de ver os fiéis retornando à casa do Senhor, com 
esse desejo de voltar ao templo que sempre foi 
visto como um lugar sagrado e percebemos que as 
pessoas seguiram bem as orientações dadas pelas 
organizações sanitárias”, comentou o Frei.

Esse retorno não aconteceu somente na capital, 
mas também nas paróquias e áreas missionárias 
do interior, como por exemplo, na Área Missionária 
Nossa Senhora Aparecida (AMNSA), situada no dis-
trito de Cacau Pirêra – município de Iranduba, que 
recebeu a ilustre presença do Arcebispo Emérito 
Dom Sergio Castriani que foi convidado a celebrar 
a primeira missa pós-quarentena, onde rezou em 
especial pela saúde de todos os enfermos. “Ver Dom 
Sergio entrando na igreja depois de mais de 100 
dias de confinamento, deixou todos que estavam 
na igreja bastante emocionados, ele para todos nós 
é um verdadeiro exemplo de fé”, disse dona Maria das 
Graças, coordenadora geral do núcleo 4 da AMNSA.
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VIDA E FÉ

TEXTO ADAPTADO POR ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO PESSOAL

Natural de Itacoatiara, Márcio Fernandes Conceição tem 37 anos 
e há cinco é casado com Luciana Ramos da Encarnação, de 32 
anos, que esta grávida de sete meses da primeira filha, Maria 
Cecília. O casal assumiu no final de 2019, a missão de coordenar 

a Pastoral Vocacional (PV) da Arquidiocese de Manaus, mas antes disso 
já vinham exercendo uma caminhada na igreja e agora encaram com 
alegria esse novo desafio de fazer com que todos possam, principalmen-
te as juventudes e os casais, serem felizes encontrando em sua vida o 
chamado de Deus nos variados tipos de vocações e ministérios.

Inicialmente o casal pertencia à Prelazia de Itacoatiara, onde foram ca-
tequistas e vocacionados. Márcio participou da Pastoral da Juventude (PJ) 
e fazia parte da Comunidade Divino Espírito Santo, da paróquia que leva 
o mesmo nome. Já Luciana fazia parte da Comunidade Nossa Senhora da 
Conceição, na época Paróquia Nossa Senhora do Rosário, pertencente hoje 

à Paróquia Cristo Rei. Em Manaus, fazem parte da 
Paróquia São José, situada à Rua Belo Hori-

zonte, onde servem como catequistas e no 
ministério de música. 

Em 2018, com o apoio da Coordenação da PV Arquidiocesana, representada 
pela Leiga Missionária Esther Chacon, iniciaram as atividades da PV na Paróquia 
São José e começaram a acompanhar a equipe da arquidiocese nos encontros 
vocacionais que se realizavam no Seminário São José e em outras atividades. 
E, com pouco tempo de caminhada já receberam o chamado para navegar em 
águas mais profundas. “Em 2019, com a renovação da Coordenação da PV Ar-
quidiocesana, recebemos o convite para coordená-la. Para nós, foi uma surpresa 
e ao mesmo tempo um desafio. Depois de conversas e orações, aceitamos o 
convite, este confirmado em assembleia no dia 8 de dezembro”, disse Márcio.

A equipe da PV é formada por padres, religiosas, religiosos, uma fa-
mília diaconal, leigos solteiros e casados. Além da participação do Arce-
bispo Dom Leonardo Steiner, dando continuidade ao trabalho realizado 
por Dom Sergio Castriani, seu antecessor, e também o apoio de Dom José 
Albuquerque, que atua como bispo referencial desta pastoral. De acordo 
com o casal, o objetivo da nova coordenação é fazer com que os agentes 
de pastoral sejam os responsáveis pelo cuidado de se cultivar as vocações 
em todos os espaços, seja em nossos templos ou em outros lugares, prin-
cipalmente a vocação laical e matrimonial. “A Vocação Matrimonial é de 
uma importância vital para Igreja já que a família ainda é uma frutuo-
sa base das vocações. De uma família orante e atuante na Igreja surgem 
muitas vocações autênticas e sensíveis ao seguimento de Jesus”, explicam.

Com o projeto, “Cada comunidade uma nova Vocação”, o casal preten-
de abrir núcleos da Pastoral Vocacional nas bases das nossas comunidades, 
mesmo sabendo que para isso enfrentarão muitos desafios, pois muitas 
vezes lidam com o desconhecimento dos fiéis e dos próprios agentes de 
pastoral, no que diz respeito ao que sejam as vocações e o serviço vocacio-
nal. “Queremos para o futuro fazer com que este trabalho seja entendido 
por todos nossos batizados, de todas as pastorais. Sabemos da importân-
cia das Vocações para a Igreja, falta entender esse trabalho de forma que 
não seja somente da Pastoral Vocacional, mas que receba apoio de todos, 
principalmente de nossos padres, que são muito importante neste serviço 
para se chegar aos nossos fiéis e às outras pastorais”, disse Márcio.

Com a parada das atividades em virtude da pandemia, algumas forma-
ções como a “Escola Vocacional” e o “Despertar Vocacional”, que é um encon-
trão com os jovens da Arquidiocese, não foram realizados, mas os encontros 
da PV continuam pelos meios digitais, com LIVES. “E assim, nos encontramos 
coordenando essa importante pastoral para a Igreja, felizes em poder contri-
buir com o nosso conhecimento, embora quando se fala em coordenação de 
Pastoral Vocacional não se está acostumado a ver leigos e ainda mais um casal 
à frente. Para isso contamos com sua ajuda que será de grande importância e 
recompensada pelo Senhor, Mestre de todas as vocações”, concluiu Luciana.

Os interessados em fazer parte da Pastoral Vocacional 
podem entrar em contato pelos telefones (92) 99296-
7325 e (92) 98228-0324, ou pelo novo e-mail da Pastoral 
Vocacional (pv.arquimanaus@gmail.com)

MÁRCIO E LUCIANA



FONTE CNBB 

O PL nº 1142, convertido em Lei 14.021, 
dispõe sobre medidas de proteção social para 
prevenção do contágio e da disseminação da 
Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano 
Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos 
territórios indígenas; estipula medidas de apoio 
às comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades 
tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e 
altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a 
fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas 
situações emergenciais e de calamidade pública.

Na Carta, a entidade afirma ter sido louvá-
vel o processo de aprovação, no Legislativo Fede-
ral, do Plano Emergencial para Enfrentamento à 
Covid-19 nos Territórios Indígenas, comunidades 
quilombolas e demais povos e comunidades tra-
dicionais (PL nº 1142/2020). Segundo a CNBB, o 
texto é fruto dos esforços coletivos de parlamen-
tares, representações das comunidades tradicio-
nais e organizações da sociedade civil.

A CNBB afirma, no documento, que foi com 
indignação e repúdio que tomou conhecimento, 
no dia 7 de julho, que o presidente da República 
sancionou a lei com 16 vetos. Na avaliação da 
organização, esses vetos são eticamente injus-
tificáveis e desumanos pois “negam direitos e 
garantias fundamentais à vida dos povos tradi-
cionais, como por exemplo o acesso a água potá-
vel e segura, que “é um direito humano essencial, 
fundamental e universal, porque determina a 
sobrevivência das pessoas e, portanto, é condi-
ção para o exercício dos outros direitos humanos” 
(Papa Francisco, Laudato Si, 30)”. 

A CNBB afirma ainda que os vetos do gover-
no atentam contra a Constituição Federal uma 
vez que, “ao abolir a obrigação de acesso à água 
potável e material de higiene, de oferta de leitos 
hospitalares e de terapia intensiva, de ventilado-
res e máquinas de oxigenação sanguínea, bem 
como outros aspectos previstos no PL 1142/2020, 
como alimentação e auxílio emergencial, os vetos 
violam o princípio da dignidade da pessoa huma-
na (CF, art. 1º, inc. III), do direito à vida (CF, art. 5º, 
caput), da saúde (CF, arts. 6º e 196) e dos povos 
indígenas a viver em seu território, de acordo com 
suas culturas e tradições (CF, art. 231)”.

Em carta aberta ao Congresso 
Nacional, CNBB pede fim dos vetos do 
presidente da República ao PL nº 1142

CNBB CIDADANIA

E VALORES DEMOCRÁTICOS
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

CARLOS SANTIAGO  SOCIÓLOGO ANALISTA POLÍTICO E ADVOGADO

O Ser Humano é um ser de necessidades. 
Precisa de ar para respirar, água para beber, 
comida, fé e de vida em sociedade. Viver em 
coletividade torna o Ser Humano em ser po-

lítico, mesmo que ele não queira ou se recuse a ser. É 
na vida coletiva que a política acontece, mas ela não 
se resume aos partidos políticos, à realização de elei-
ções, às leis eleitorais e à existência da Justiça Eleito-
ral. Está presente no cotidiano de todos, das relações 
familiares ao convívio entre vizinhos. 

O grau de importância da política na vida huma-
na só acontece com a participação direta das pessoas 
nas decisões coletivas, incluindo as escolhas dos 
governos e dos representantes políticos, membros 
de conselhos tutelares e de saúde, por exemplo. Par-
ticipar ou participação servem como formas de com-
preender o mundo social e impulsionar mudanças, 
buscando consensos e enriquecendo conhecimentos 
com os conflitos e superando-os (Bordenave, 1995). 

O jurista Dallari (1999) aceita uma premissa do 
filósofo Aristóteles de que o homem é um animal 
político, porque nenhum ser humano vive sozinho 
e todos precisam de companhia de outros, sua na-
tureza impede de viver sozinho: “a política é cuidar 
das decisões sobre problemas de interesse da cole-
tividade [...] é a conjugação das ações de indivíduos 
e grupos humanos, dirigindo-as a um fim comum”.

Na participação política não existe neutralidade. 
Há sempre uma posição ideológica, há sempre um dis-
putado de poder que pode perder ou ganhar. A maior 
ideologia política é quando um participante de um ato 
público ou individual se coloca como alguém sem lado 
político, sem obrigação de ganhar nos embates e nos 
conflitos, frutos da participação (Dallari, 2010).

Porém, o pleno exercício da participação polí-
tica é determinante nos regimes democráticos. E a 

democracia tem significados diversos. Pode ser o go-
verno do povo, ou o governo da maioria. Posição di-
ferente tem o francês Alain Touraine (1994), enten-
dendo-a como essencialmente respeito às minorias.

Ranciére (2014) indica que existe um ódio à de-
mocracia pelas elites que tomaram o poder político 
(Estado) e se aliam aos detentores de riquezas (Poder 
Econômico), porque a democracia tem o princípio da 
igualdade e de governo popular, ou seja, do povo.

No Brasil, a Constituição de 1988 consagrou um 
modelo de democracia definido no Parágrafo único 
do art.1°: “Todo o poder emana do povo, que o exer-
ce por meio de representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos desta Constituição.”.

Um modelo híbrido que é formado pela forma 
direta (plebiscito, referendo, audiências públicas, 
consultas públicas, projeto de iniciativa popular e ou-
tros) e pela forma indireta (escolha de representes do 
Poder Legislativo e de governos através do voto) do 
exercício do poder popular, o que torna o Brasil deten-
tor de uma democracia participativa, amparada pela 
consolidação de um Estado Democrático de Direito, 
em que as leis e os valores democráticos terão que ser 
respeitados e determinantes para as ações do Estado.

É certo que a democracia nas suas formas e con-
teúdos somente será aprofundada e aperfeiçoada 
com a participação popular na sua construção nor-
mativa e na sua efetivação.

Precisamos entender que o ser humano tem vo-
cação natural para a política. É na participação e na 
democracia que as pessoas entendem o significado 
pleno da política e do bem comum. Por isso, todos 
e todas precisam participar ativamente da vida po-
lítica do País, pois os problemas da democracia só se 
resolvem com mais democracia.
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elebrado em agosto, desde 1981, em todo o Brasil, o mês 
vocacional é um tempo especial de re�exão e oração pelas 
vocações e ministérios. Neste ano de 2020, a Comissão Episco-
pal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sintonia com a 
Exortação Pós-Sinodal do Papa Francisco, a Christus Vivit, traz o tema 
“Amados e Chamados por Deus” e o lema “És precioso aos meus olhos. 
Eu te amo” (Is 43,1-5)

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o mês vocacional 
este ano será celebrado de uma forma diferente, conforme explica o bispo 
auxiliar de Manaus, referencial da Pastoral Vocacional do Regional Norte 1 e 
membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida 
Consagrada, Dom José Albuquerque de Araújo. Ele também fala a respeito 
da escolha do tema e lema e o signi�cado do cartaz. Con�ra:

Como será a animação do Mês Vocacional em 2020?
A animação vocacional é tarefa de todos. O mês de agosto é celebrado 

em todo o Brasil e também na nossa Arquidiocese de Manaus como um 
grande mês celebrativo, na qual todos os bispos, padres, de modo especial 
os párocos e diáconos, irmãos e irmãs da vida consagrada, catequistas, 
ministros e ministras leigos, todas as pastorais e movimentos, todos somos 
chamados a nos empenhar para viver este tempo como um mês de ação de 
graças. Louvamos a Deus por todas as vocações e ministérios que existem na 
igreja. É claro que neste tempo de pandemia, nós precisamos nos adaptar. 
Nós não teremos atividades reunindo um grande número de pessoas. Assim 
como aconteceu nos últimos meses, a programação do mês vocacional vai 
acontecer particularmente nas famílias, nas casas, tendo o incentivo para 
que todas as famílias se unam em oração, rezando pelos padres, pelos 
religiosos, pelos seminaristas, pelos vocacionados, pelos jovens para que 
optem pela vocação sacerdotal e religiosa, pelos casais para que vivam com 
amor e �delidade o seu matrimônio. Então, nesse primeiro momento, 
haverá incentivo para que os membros das famílias continuem rezando 
juntos pelas vocações. No meio eclesial, realizaremos celebrações, 
vigílias, adoração ao santíssimo, oração do terço sempre com a 
�nalidade de rezar pela perseverança daqueles que já �zeram uma 
opção vocacional e para que Cristo continue chamando jovens para 
assumirem essa vocação de especial consagração.

As comunidades, animadas pelos seus párocos, vão também estar 
rezando e celebrando este mês. Os agentes da Pastoral da Comunica-
ção continuarão nos ajudando com a transmissão das celebrações e 
também com entrevistas, com lives, divulgação de atividades, assim 
como �zeram nesse tempo de isolamento social, quando não foi 
possível nos reunirmos presencialmente nas igrejas e contamos com 
a ajuda muito grande das equipes da Pastoral da Comunicação, e a 
gente espera que esse belo serviço continue.

Ao longo do mês de agosto, vamos rezar e celebrar cada uma 
das vocações. Na primeira semana será a vocação dos ministérios 
ordenados, dia do padre e do diácono permanente. Na segunda 
semana vamos celebrar a vocação familiar, a semana da família, 
iniciando com o dia dos pais. Na terceira semana, celebramos a 
vocação de religiosos e religiosas, da vida consagrada. E na 
última semana, encerramos o mês de agosto celebrando a 
vocação dos leigos, dando destaque à missão e tarefa bonita dos 
catequistas, percorrendo assim durante este mês, todas as 
vocações que estão a serviço da comunidade.

Como se deu a escolha do tema e lema?
Nós temos a inspiração vinda da Exortação Apostólica Pós-Si-

nodal Christus Vivit, do Papa Francisco. Foi resultado do Sínodo 
dos Jovens e nesta Exortação o Papa destaca que três verdades 
precisam ser anunciadas e nós vamos seguir a partir deste ano a 
proclamação de uma verdade. Neste ano de 2020, a primeira 
verdade é que Deus nos ama, então isso está muito presente no 
tema e no lema. O tema “Amados e chamados por Deus” e o lema 
inspirado em Isaías “És precioso aos meus olhos. Eu te amo”, é 
uma citação bíblica que consta no documento do Papa, na 
Exortação Apostólica, então a primeira verdade é que Deus nos 
ama e que nunca deveremos duvidar disso, apesar de que possa 
nos acontecer na vida momentos difíceis. Em qualquer circuns-
tância somos amados in�nitamente, então o mês vocacional 
quer de algum modo enfatizar esta vocação: fomos chamados a 
amar, porque fomos antes de tudo amados.

Amados e chamados por Deus. É esse o sentido do tema e do 
lema. No próximo ano vamos re�etir “A verdade de que Cristo 
nos salva” e, em 2022, a terceira verdade que o Papa proclamou 
na sua Exortação “Ele vive”.

Fonte: CNBB

C

Amados e Chamados p� Deus
Mês Vocacional 2020

O cartaz  foi criado pelo padre Reinaldo Leitão, diretor da revista 
Rogate. No cartaz, nós encontramos o tema e o lema e como símbolo 
nós temos o coração em vermelho, que é o sinal do amor, lembra o 
amor de Deus no qual nós somos escolhidos e chamados. Nesse 
coração  vemos no centro uma chaga e dessa chaga saindo um rio. A 
chaga é sinal da entrega e o rio nos faz lembrar do batismo, que é a 
origem de todas as vocações. Acima do coração aparece uma semen-
te, semente vocacional da trindade, porque a vocação é de fato uma 
semente  que Deus planta no coração de cada pessoa e essa semente 
precisa germinar, crescer e �orescer. Do outro lado vemos o símbolo 
da rede que, de fato, nos faz lembrar da animação vocacional. Somos 

chamados a sermos pescadores e nesta rede estão os peixes que 
representam toda a humanidade. Também no cartaz estão presen-
tes duas mãos em referência àquele que chama e aquele que ama. As 
mãos que mostram todo o serviço, todo o trabalho, todo o compro-
metimento dos animadores vocacionais e, claro, inspirado no grande 
animador vocacional: Jesus Cristo.

O cartaz é bastante signi�cativo, simbólico e catequético para que 
a gente possa entender que a proposta do mês vocacional é para que 
todos se unam para esse grande mutirão de oração. Nele também 
temos todos os organismos que fazem parte da Comissão Episcopal 
para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada.

Como se deu a escolha do cartaz?

MATÉRIA DE CAPA

14  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO •  2020



elebrado em agosto, desde 1981, em todo o Brasil, o mês 
vocacional é um tempo especial de re�exão e oração pelas 
vocações e ministérios. Neste ano de 2020, a Comissão Episco-
pal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sintonia com a 
Exortação Pós-Sinodal do Papa Francisco, a Christus Vivit, traz o tema 
“Amados e Chamados por Deus” e o lema “És precioso aos meus olhos. 
Eu te amo” (Is 43,1-5)

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o mês vocacional 
este ano será celebrado de uma forma diferente, conforme explica o bispo 
auxiliar de Manaus, referencial da Pastoral Vocacional do Regional Norte 1 e 
membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida 
Consagrada, Dom José Albuquerque de Araújo. Ele também fala a respeito 
da escolha do tema e lema e o signi�cado do cartaz. Con�ra:

Como será a animação do Mês Vocacional em 2020?
A animação vocacional é tarefa de todos. O mês de agosto é celebrado 

em todo o Brasil e também na nossa Arquidiocese de Manaus como um 
grande mês celebrativo, na qual todos os bispos, padres, de modo especial 
os párocos e diáconos, irmãos e irmãs da vida consagrada, catequistas, 
ministros e ministras leigos, todas as pastorais e movimentos, todos somos 
chamados a nos empenhar para viver este tempo como um mês de ação de 
graças. Louvamos a Deus por todas as vocações e ministérios que existem na 
igreja. É claro que neste tempo de pandemia, nós precisamos nos adaptar. 
Nós não teremos atividades reunindo um grande número de pessoas. Assim 
como aconteceu nos últimos meses, a programação do mês vocacional vai 
acontecer particularmente nas famílias, nas casas, tendo o incentivo para 
que todas as famílias se unam em oração, rezando pelos padres, pelos 
religiosos, pelos seminaristas, pelos vocacionados, pelos jovens para que 
optem pela vocação sacerdotal e religiosa, pelos casais para que vivam com 
amor e �delidade o seu matrimônio. Então, nesse primeiro momento, 
haverá incentivo para que os membros das famílias continuem rezando 
juntos pelas vocações. No meio eclesial, realizaremos celebrações, 
vigílias, adoração ao santíssimo, oração do terço sempre com a 
�nalidade de rezar pela perseverança daqueles que já �zeram uma 
opção vocacional e para que Cristo continue chamando jovens para 
assumirem essa vocação de especial consagração.

As comunidades, animadas pelos seus párocos, vão também estar 
rezando e celebrando este mês. Os agentes da Pastoral da Comunica-
ção continuarão nos ajudando com a transmissão das celebrações e 
também com entrevistas, com lives, divulgação de atividades, assim 
como �zeram nesse tempo de isolamento social, quando não foi 
possível nos reunirmos presencialmente nas igrejas e contamos com 
a ajuda muito grande das equipes da Pastoral da Comunicação, e a 
gente espera que esse belo serviço continue.

Ao longo do mês de agosto, vamos rezar e celebrar cada uma 
das vocações. Na primeira semana será a vocação dos ministérios 
ordenados, dia do padre e do diácono permanente. Na segunda 
semana vamos celebrar a vocação familiar, a semana da família, 
iniciando com o dia dos pais. Na terceira semana, celebramos a 
vocação de religiosos e religiosas, da vida consagrada. E na 
última semana, encerramos o mês de agosto celebrando a 
vocação dos leigos, dando destaque à missão e tarefa bonita dos 
catequistas, percorrendo assim durante este mês, todas as 
vocações que estão a serviço da comunidade.

Como se deu a escolha do tema e lema?
Nós temos a inspiração vinda da Exortação Apostólica Pós-Si-

nodal Christus Vivit, do Papa Francisco. Foi resultado do Sínodo 
dos Jovens e nesta Exortação o Papa destaca que três verdades 
precisam ser anunciadas e nós vamos seguir a partir deste ano a 
proclamação de uma verdade. Neste ano de 2020, a primeira 
verdade é que Deus nos ama, então isso está muito presente no 
tema e no lema. O tema “Amados e chamados por Deus” e o lema 
inspirado em Isaías “És precioso aos meus olhos. Eu te amo”, é 
uma citação bíblica que consta no documento do Papa, na 
Exortação Apostólica, então a primeira verdade é que Deus nos 
ama e que nunca deveremos duvidar disso, apesar de que possa 
nos acontecer na vida momentos difíceis. Em qualquer circuns-
tância somos amados in�nitamente, então o mês vocacional 
quer de algum modo enfatizar esta vocação: fomos chamados a 
amar, porque fomos antes de tudo amados.

Amados e chamados por Deus. É esse o sentido do tema e do 
lema. No próximo ano vamos re�etir “A verdade de que Cristo 
nos salva” e, em 2022, a terceira verdade que o Papa proclamou 
na sua Exortação “Ele vive”.

Fonte: CNBB

C

Amados e Chamados p� Deus
Mês Vocacional 2020

O cartaz  foi criado pelo padre Reinaldo Leitão, diretor da revista 
Rogate. No cartaz, nós encontramos o tema e o lema e como símbolo 
nós temos o coração em vermelho, que é o sinal do amor, lembra o 
amor de Deus no qual nós somos escolhidos e chamados. Nesse 
coração  vemos no centro uma chaga e dessa chaga saindo um rio. A 
chaga é sinal da entrega e o rio nos faz lembrar do batismo, que é a 
origem de todas as vocações. Acima do coração aparece uma semen-
te, semente vocacional da trindade, porque a vocação é de fato uma 
semente  que Deus planta no coração de cada pessoa e essa semente 
precisa germinar, crescer e �orescer. Do outro lado vemos o símbolo 
da rede que, de fato, nos faz lembrar da animação vocacional. Somos 

chamados a sermos pescadores e nesta rede estão os peixes que 
representam toda a humanidade. Também no cartaz estão presen-
tes duas mãos em referência àquele que chama e aquele que ama. As 
mãos que mostram todo o serviço, todo o trabalho, todo o compro-
metimento dos animadores vocacionais e, claro, inspirado no grande 
animador vocacional: Jesus Cristo.

O cartaz é bastante signi�cativo, simbólico e catequético para que 
a gente possa entender que a proposta do mês vocacional é para que 
todos se unam para esse grande mutirão de oração. Nele também 
temos todos os organismos que fazem parte da Comissão Episcopal 
para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada.

Como se deu a escolha do cartaz?
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

expressão do valor 
de todas as vocações

A sinodalidade foi um dos frutos do Concílio Vaticano II, que-
rendo fazer realidade uma Igreja Povo de Deus, uma Igreja 
onde todos caminham juntos, uma Igreja que escuta, prati-
ca o discernimento e procura o caminho a seguir. Após vá-

rios séculos em que a estrutura hierárquica da Igreja Católica foi co-
locada como modo de conduzir a vida eclesial, sempre tendo como 
referência as ordens sagradas, o Vaticano II estabelece o Batismo 
como o sacramento fundamental na vida da Igreja.

Não é fácil mudar a história, a gente percebe que, na mente de 
muitos católicos, a vocação ao ministério ordenado é vista como algo 
superior, ignorando essa dimensão batismal, que deveria ser a voca-
ção fundamental na vida de todo discípulo e discípula, bem além do 
serviço que cada pessoa assuma dentro da comunidade eclesial.

Um dos pedidos da Assembleia Sinodal do Sínodo para a Amazônia, 
recolhido no Documento Final do Sínodo, falava de "criar um organismo 
episcopal que promova a sinodalidade entre as Igrejas da região, que aju-
de a delinear o rosto amazônico desta Igreja e que continue a tarefa de 
encontrar novos caminhos para a missão evangelizadora" (DF, 115), algo 
que foi confirmado pelo Papa Francisco em sua exortação pós-sinodal 
Querida Amazônia, "que os pastores, os consagrados, as consagradas e 
os fiéis leigos da Amazônia se empenhem na sua aplicação” (QA, 4).

O Papa Francisco foi quem orientou 
para essa conferência não ser mais episcopal 
e sim eclesial, onde se fazem presentes bispos e 
cardeais, mas também sacerdotes, religiosos, religio-
sas, leigos e leigas, dentre eles representantes dos povos 
originários, onde aquilo que une todos eles, o Batismo, é o 
elemento que ajuda a encontrar novos caminhos para a Igreja.

Estamos diante de uma novidade nunca vista na história da 
Igreja Católica, uma expressão clara da unidade na diversidade de 
nossa Igreja e seu chamado a uma sinodalidade cada vez maior. 
Um elemento que nasce da vocação batismal, da qual participam 
todos aqueles que caminham na Igreja. O desafio agora é levar essa 
dinâmica para a vida das nossas comunidades e paróquias, para 
que elas possam viver seu dia e construir sua caminhada desde 
a vocação comum que nasce do Batismo, que se torna ponto de 
igualdade e ajuda a fazer realidade, uma tarefa nem sempre fácil, 
de uma Igreja com uma estrutura diferente.

É tempo de novos caminhos, de tornar realidade concreta na 
vida da nossa Igreja a sinodalidade, como elemento que deter-
mina o modo de ser Igreja batismal. Precisamos de coragem para 
superar os medos que não deixam abrir-se à novidade que surge 
da reflexão eclesial, em comunhão sinodal, que haja odres novos 
para o vinho novo.

PE. LUIS MODINO



MISSÃO

Partilhar o amor de Deus que senti no lugar fora do meu conforto. Esse foi 
o maior motivo porque decidi dizer "SIM" à missão além fronteiras como 
Leiga Missionária da Sociedade das Missões Estrangeiras do Quebec.
Sou a Luningning Alvarado, sou das Filipinas e tenho 36 anos. Cheguei 

aqui em Manaus em dezembro de 2011, depois de estudar a língua portugue-
sa por quase 3 meses no Centro Cultural Missionário em Brasília. Quando che-
guei aqui em Manaus passei um momento para aprender mais o português e 
comecei a conhecer as diferentes realidades dentro e fora da Igreja.

Minha experiência aqui em Manaus como Leiga Missionária parece ser 
itinerante porque mudei muito para diferentes lugares de missão dentro da 
cidade e num município perto. Comecei meu apostolado na Área Missioná-
ria João Paulo II, junto com meus colegas missionários/as que já estavam no 
local. Acompanhei a Pastoral da Juventude, Pastoral da Criança e algumas co-
munidades pertencentes a esta área. Depois acompanhei a Infância e Adoles-
cência Missionária (IAM) da Comunidade Bom Pastor da Paróquia São Lázaro.

No ano 2016, o nosso grupo decidiu abrir outra equipe no município do 
Careiro da Várzea, colaborando com dois projetos sociais da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. Agora estou colaborando diretamente com o 
Eixo de Formação e Métodos Pastorais da REPAM (Rede Eclesial Pan-Ama-
zônica) e fortalecida na caminhada também participando com os Anima-
dores Laudato Si’ do Movimento Católico Global pelo Clima. 

Nunca pensei na minha vida que um dia chegaria a conhecer o Brasil, 
tão pouco o Amazonas. Lembrei quando estava ainda estudando português 

em Brasília, as pessoas perguntavam para 
onde ia para missão e quando falava "Manaus" 
e eles(as) respondiam sempre: lá é calor. Realmente o cli-
ma é quente, mas também senti o calor da acolhida e amor do povo. Me aco-
lhem, mesmo falando muitas vezes um português enrolado. Por isso, mesmo 
sendo longe da minha família de sangue ganhei muitas mães, pais, irmãos, 
irmãs e também filhos e filhas. Eu sinto Manaus, o Amazonas, como um lar e 
o povo manauara, o povo Amazonense, como uma família.

Agora, meu maior motivo quando eu saio para missão como leiga mis-
sionária ficou mais profundo. Não somente partilhar o amor Deus, mas expe-
rienciar junto com povo o amor Deus na vivência, na cultura e nas realidades. 

E a pergunta: porque continua ser leiga e não se torna freira? Através do 
meu discernimento e experiência, estou feliz e bem contente de ser Leiga 
Missionária. E eu acredito que ser Leiga é uma vocação e um serviço para o 
Reino de Deus. É essa minha vocação. 

A minha caminhada como Leiga Missionária da Sociedade das Missões 
Estrangeiras aqui na Arquidiocese de Manaus também tem desafios, mas 
como Papa Francisco fala na Encíclica Laudato Si’: "Deus, que nos chama à 
uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, também nos dá as forças e a luz 
de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, permanece 
presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos 
deixa sozinhos, porque Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor 
sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!" (LS 245).

Sair em missão para 
partilhar o amor de Deus

POR  LUNINGNING ALVARADO
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EU ACREDITO QUE 
SER LEIGA É UMA 
VOCAÇÃO E UM 
SERVIÇO PARA O 
REINO DE DEUS. 
É ESSA MINHA 
VOCAÇÃO."
Luningning Alvarado

''

além fronteira
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ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE SANTA HELENA

Assim como boa parte das comunidades de Ma-
naus, a Área Missionária Santa Helena surgiu 
fruto de uma ocupação, com graves problemas 
sociais de moradia e saneamento, por exemplo. A 

Igreja Católica sempre teve um olhar misericordioso para 
essas comunidades. No dia 29 de agosto de 1988, Dom 
Clóvis Frainer, arcebispo da Arquidiocese de Manaus, vi-
sitou o bairro Novo Israel e lançou um desafio aos mora-
dores para que ali, diante dos desafios sociais e pastorais 
existentes, fosse organizada uma comunidade de fé, para 
ser uma Igreja viva, de onde sairiam maravilhas.

No dia 9 de setembro de 1990, uma estrutura física 
foi montada para ajudar a desenvolver as atividades da 
Área Missionária Santa Helena. Oficialmente, no papel, 
a área foi formalizada por meio de decreto em 2007. Ela 
abrange os bairros Novo Israel, Colônia Santo Antônio, 
Terra Nova e Rio Piorini, na zona norte da cidade de Ma-
naus. Faz parte do Setor Pe. Ruggero Ruvoletto, Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida. 

O nome da área foi escolhido para homenagear a Ir. 
Helena Augusta Walcott, da Congregação Irmãs Adorado-
ras do Sangue de Cristo, que ficou conhecida por sua luta 
destemida por moradia popular e vida digna em Manaus. 

Os padres pioneiros na área foram os do Pontifício Institu-
to para as Missões Estrangeiras (Pime), que também atuavam 
na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Pe. Luciano Basílico, 
Pe. Alfredo Ferronatto, Pe. Danillo Capeletto e Pe. Giuliano 
Frigeni). Em 1996 chegaram os padres da Diocese de Treviso 
– Itália (Pe. Olindo Furlanetto, Pe. Riccardo Zanchin e tantos 
mais). Foram cerca de dezenove anos de missão na área. Por 
lá também já atuaram o Pe. Manoel Rubson de Vilhena e Pe. 
Edson Luis Bataglin, diocesanos, no ano de 2015; além do Pe. 
Marcos Aurélio da Frota e Pe. Evanir Rosa, em 2016 e 2017. 
O Pe. Humberto Vasconcelos de Souza, diocesano, assumiu 
como pároco desta área no dia 10 de fevereiro de 2019.

Á área é formada por doze comunidades: Divi-
no Espírito Santo, Francisclareana, Nossa Senhora 
do Rosário, Sagrada Família, Sagrado Coração de 
Jesus, Sagrado Coração de Maria, Santa Marta, Santo 
Antônio, Santo Expedito, Santa Helena, São Francisco 
e São José. O trabalho pastoral em todas as comuni-
dades é feito graças ao comprometimento dos leigos, 
que assumem a missão com um lindo testemunho de 
fé cristã. As atividades são feitas sempre buscando a 
integração e a fraternidade entre as comunidades.

Os agentes, sabendo de sua missão de batizados 
comprometidos como discípulos missionários, desen-
volvem suas atividades nas diversas pastorais existen-
tes na área: Pastoral do Batismo, Pastoral da Criança, 
Pastoral Catequética, Pastoral da Juventude, Pastoral 
Familiar, Pastoral da Saúde, Pastoral da Liturgia, Pasto-
ral do Dízimo e a Pastoral dos Coroinhas. 

Mais recentemente, a área está empenhada na im-
plantação da Iniciação à Vida Cristã e na adesão ao Sistema 
de Administração e Finanças da Arquidiocese (Sisarq).

A área também abriga o Movimento Comunitário Vida 
e Esperança (MCVE), por meio do qual é feito um bonito tra-
balho de valorização da vida, promoção da dignidade das 
pessoas, reflexão, capacitação e defesa dos direitos, cons-
trução da cidadania, empoderamento feminino, capacita-
ção profissional, atividades lúdicas, culturais e desportivas, 
atendendo diariamente cerca de trezentas pessoas. 

No dia 15 de fevereiro de 2019 foi inaugurado o Se-
minário Propedêutico Pe. Luiz Gonzaga de Sousa, que fica 
na Área Missionária Santa Helena e conta atualmente com 
nove seminaristas, todos oriundos da Arquidiocese de Ma-
naus. O Propedêutico é uma das etapas de preparação para 
a vida sacerdotal e tem uma equipe de formação composta 
pelos padres: Pe. Carlos Eduardo, reitor; Pe. Humberto Vas-
concelos, formador; e Pe. Manoel Rubson, Diretor Espiritual.

ADRIANA RIBEIRO PASCOM ARQUIDIOCESANA, COM A COLABORAÇÃO DE SOCORRO OLIVEIRA E PE. HUMBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

O pároco 
Pe. Humberto Vasconce-

los de Souza nasceu em Ma-
naus, no dia 14 de novembro de 
1982. Foi ordenado padre dioce-
sano em 15 de outubro de 2017. 
Foi vigário na Área Missionária 
São Francisco das Chagas e na 
Área Missionária São Lucas. De-
pois foi pároco da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, município do 
Manaquiri (AM). É formador do 
Seminário Propedêutico Pe. Luiz 
Gonzaga de Sousa, que fica na 
Área Missionária Santa Helena, 
que atualmente conta com nove 
seminaristas da Arquidiocese de 
Manaus. Atua na coordenação da 
Comissão do Fundo Missionário 
da Arquidiocese, é membro da 
Comissão de Liturgia do Regio-
nal Norte I e conselheiro das 
Equipes de Nossa Senhora. Na 
área missionária assumiu como 
pároco no dia 10 de fevereiro de 
2019, e conta com o apoio das 
Irmãs Oblatas da Assunção e do 
diácono permanente Afonso de 
Oliveira Brito.

Secretaria
De segunda a sexta-feira, das 14h 
às 18h / Sábado: das 8h às 12h.
Telefone: (92) 99136-3639
Facebook: www.facebook.com/
AreaMissionariaSantaHelena



CULTURA

Para termos vocações temos que criar um ambiente onde as vocações 
possam crescer e florescer como coisa natural. Num lar cristão, onde as 
pessoas se sentem amadas e queridas por Deus, porque amadas e que-
ridas umas das outras é normal que haja uma preocupação com o futuro 

dos filhos e que estes sejam desafiados a escolher uma forma de vida que seja 
significativa para os pais. É normal que pais médicos tenham filhos médicos, pais 
professores tenham filhos professores. Existem famílias onde todos são juristas. 

Estas famílias se diferenciam de outras, onde as crianças precisam traba-
lhar desde cedo para se sustentar e ajudar no sustento da casa e dos irmãos. 
Terão na vida a atividade que for possível. Há sempre aqueles que vão furando 
esquemas e conseguem subir na vida com muito empenho e muito estudo. Co-
nheço um pipoqueiro que formou os filhos, um engenheiro, um dentista e um 
médico. Tomou a decisão de que os filhos iriam estudar e só depois de formados 
trabalhar. Decidiu que todas as economias iriam para o estudo dos filhos.

O desejo dos pais é que seus filhos tenham uma situação econômica tran-
quila, que se casem e constituam uma família. Este é o futuro que qualquer pai 
e mãe deseja para seus filhos. E a maior parte da juventude deseja o mesmo. 

A Igreja porém necessita de ministros para cumprir o seu papel no mundo 
e conta com vocacionados. Homens que, apesar de tudo, querem ser padres. 
Porque alguém quereria ser padre hoje em dia? Não tenho uma resposta cien-
tífica, mas de experiência no trato com os seminaristas e padres jovens.

Poderia parecer que a questão econômica pese muito na decisão de ser 
padre. Embora padres vivam relativamente bem, eles em geral são pobres 
bem tratados pelo povo. Não conheço nenhum padre milionário. Ser padre 
para resolver problemas afetivos, pode ser que haja um ou outro, mas hoje a 
sociedade está muito atenta a desvios sexuais e se torna cada vez mais difícil 
manter uma vida de fachada. Seminaristas maiores querem ser padres por 
causa da experiência do humano que isto implica. Ajudar os outros a serem 
felizes. Estar em contato com o sagrado, fazer parte de uma elite na igreja. 

Esta cultura vai de encontro a uma corrente cultural anticlerical que 
apresenta os padres como pedófilos. O mal que fez à Igreja a questão da 
pedofilia é insuperável. Em muitos lugares e para muita gente o sacerdó-
cio católico é profissão para homoafetivos. 

No mundo secularizado é difícil encontrar uma família, onde o desejo de ter 
um filho padre, ou uma filha religiosa está presente. Em geral, as pessoas gostam 
dos padres e das freiras, mas não querem esta vida para um filho. A Pastoral Vo-

cacional procura mudar esta mentalidade. Também 
a vida consagrada não está em alta. As pessoas 
admiram as freiras e gostam de ter na comunidade 
irmãs, mas quando uma filha expressa o desejo de 
se consagrar, dificilmente encontra apoio. Parece 
contraditório, mas isto demonstra como estamos 
longe de ter uma cultura vocacional. 

A primeira atitude que se espera de al-
guém que tem uma cultura vocacional é que 
tenha fé num Deus que se comunica positivamente com uma pro-
posta de vida para cada pessoa. As pessoas ou não colocam o seu futuro 
como uma questão religiosa, ou estão interessadas nas bênçãos de Deus 
para o seu projeto de vida, que muito pouco tem a ver com a vontade de 
Deus, e discernimento vocacional. 

Os valores da sociedade de hoje vão na contramão dos valores evan-
gélicos. O sucesso na vida vai ser demonstrado num bom emprego, isto é, 
num emprego que dê para manter um carro, uma casa própria, viagens, 
férias. Uma vida sem perspectiva econômica por mais bonita que seja 
não dará um retorno ao investido pela família no indivíduo. 

O jovem quando é colocado em contato com realidades que são desafia-
doras para um cristão, responde positivamente no sentido de ter compaixão. 
Pode ter diferentes reações. Uma é a de que nada tem a ver com isto, ou que 
ele sozinho não vai mudar nada. Mas pode ser tocado pela compaixão e sen-
tir o desejo de ajudar as pessoas. Nesta hora é preciso ajudá-lo a transformar 
um sentimento difuso numa proposta vocacional concreta. Se ele encontrar 
um ambiente onde vocações são valorizadas numa verdadeira cultura vo-
cacional, terá chance de desenvolver uma resposta que vai contra a cultura 
dominante. Na vida que vai viver por opção pessoal, terá necessidade de 
acompanhamento por pessoas que, vocacionadas, possam dar testemunho 
de vida e acolham bem as novas gerações com suas interrogações e desejos. 

É responsabilidade nossa propor ao jovem um caminho vocacional. 
Depois temos que ter lugares de acolhida que tenham o melhor da cul-
tura atual. Todos somos responsáveis por criar uma cultura vocacional.

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI ARCEBISPO EMÉRITO
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JUVENTUDE

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, muitos jovens 
colocaram-se disponíveis para ajudar pastoralmente e fizeram-se pre-
sentes diariamente ou semanalmente para auxiliar nas celebrações 
eucarísticas transmitidas pelas redes sociais de suas comunidades/pa-

róquias/áreas missionárias. O objetivo principal foi tornar a igreja, a missa, os 
momentos de adoração presentes na vida das pessoas que precisaram ficar 
em total isolamento social e com esse suporte espiritual foi possível vencer 
o estresse do confinamento, o medo de ser infectado pelo vírus e ter compli-
cações sérias, enfim, foi possível fortalecer a fé, incentivar a união e a oração 
entre os membros das famílias e levar a esperança por dias melhores. Como 
nos conta em depoimento o jovem Alexandre Martins, que é coordenador e 
atuante na Pastoral Litúrgica/Cantos da Paróquia São Francisco das Chagas 
que esteve presente junto aos fiéis através da transmissão das missas aos do-
mingos; novena contínua à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seguida de 
oração e partilha da palavra, às terças-feiras.

EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL

DEDICAÇÃO PARA AJUDAR A 

Bom, ajudar nas celebrações eucarísticas em meio à pande-
mia, foi uma experiência que marcou muito. Pude perceber que as 
pessoas durante a pandemia se sentiam desamparadas emocional-
mente, socialmente, e isso nos levou à reflexão e a nos voltar mais 
para Deus, nos apegar à força da oração.

Nas missas ao vivo, através das redes sociais, com a ajuda e motiva-
ção do nosso Pároco, Pe. Geraldo Bendaham, e da equipe que era com-
posta por oito pessoas, divididos em filmagem, sonoplastia, leitores/
cantores, músicos, tomando os cuidados necessários, pudemos manter 
os fiéis de nossa paróquia 'presentes' nas celebrações. Uma frase que 
sempre usava no início das transmissões da santa missa, era: "Não que-
remos que você esteja apenas nos assistindo, mas queremos que você 
esteja rezando, participando conosco". E percebíamos a participação 
assídua dos nossos fiéis, deixando nos comentários da "Live da missa" os 
seus pedidos e respondendo as partes próprias da assembleia.

Tivemos que reinventar a forma de participar do ato mais forte 
da nossa fé, o ato que dá sentido de unidade, de comunhão, que é a 
Santa Missa. Com a Graça de Deus, conseguimos e estamos conse-
guindo enfrentar estes tempos. 

Continuamos transmitindo a missa para aqueles que ainda 
não podem estar presencialmente em nossa paróquia. Mas, como 
disse o Papa Francisco em uma de suas homilias durante a pande-
mia: "Estamos juntos, mas não estamos juntos. Só a comunidade é 
Igreja. A Igreja é com o povo, com os sacramentos".

Tudo vai passar, tudo irá ficar bem! E logo estaremos vivendo em 
comunidade, em união, em comunhão, como filhos e filhas do Redentor!

"...Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar..".

Alexandre Martins

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  FOTOS ALEXANDRE MARTINS



ESPAÇO cRIANÇA

FR. FAUSTINO: Mariazinha, Zezinho, Tininha, Tinico, cadê vocês? 
TINICO: Eu e a Tininha estamos aqui.
MARIAZINHA: Eu e o Zezinho estamos aqui, também.
TININHA: Você não está vendo a gente? 

FR. FAUSTINO: Sim. Estou vendo.
MARIAZINHA: Então, por que nos chamou e perguntou onde estamos?

FR. FAUSTINO: É porque vamos conversar um pouco sobre vocação, 
palavra que significa chamado.
TINICO: Outra vez?

FR. FAUSTINO: Sim. Outra vez. Nunca deve ser demais conversar sobre 
vocação. 
TININHA: Eu já falei que não quero ser freira.
ZEZINHO: E eu já falei que não quero ser padre.

FR. FAUSTINO: Falar sobre vocação não é falar apenas para quem quer 
ser padre ou freira.
TINICO: Lembro-me disso. Vocação é um chamado até para quem quer se casar...
MARIAZINHA: Para quem quer ajudar em algum serviço na Igreja; seja 
casado ou solteiro.

FR. FAUSTINO: Alegro-me que vocês dois estão se lembrando desse 
assunto importante.
TININHA: Então, por que precisamos conversar novamente sobre isso?

FR. FAUSTINO: Tininha, você mesma disse que não quer ser freira. Deus 
nos chama para nos realizarmos como pessoas e de maneiras diferentes. 
ZEZINHO: Como assim?

FR. FAUSTINO: A vocação nos leva a pensar sobre a nossa identidade, 
sobre nós mesmos, e o compromisso que assumimos em cada dia, em 
vista de uma finalidade maior, que é a realização pessoal.
TININHA: Então, eu posso me realizar como uma pessoa casada e mãe 
de família?

FR. FAUSTINO: Isso mesmo.
MARIAZINHA: E se eu quiser ser freira, eu posso me realizar, também?

FR. FAUSTINO: Claro que sim! Deus nos chama para que nos realizemos 
em estados de vida diferentes. O importante é a gente entender qual é 
chamado que Ele nos faz. 
ZEZINHO: Como é que eu posso saber qual é o chamado? Será que 
Deus vai enviar um anjo para conversar comigo?

FR. FAUSTINO: Não é 
através de um anjo. É através das várias 
experiências que vamos tendo em nossas vidas, com nossas 
famílias, amigos e com o que vamos nos identificando.
TININHA: Não entendi.

FR. FAUSTINO: Deus nos fala através da Bíblia e nos chama através 
de nossas atitudes, nos ajudando a compreender que somos meios 
para Ele continuar cuidando de tudo o que foi criado. Através do nosso 
seguimento de Jesus vamos entendendo qual é o nosso chamado.
TINICO: Deixa-me ver se entendi. Então, o chamado pode ser para se 
casar, ou ser padre, ou ser freira, ou ajudar na Igreja, ou ser missionário 
em outro lugar no mundo?

FR. FAUSTINO: Muito bem. É isso mesmo. O importante é se realizar 
como pessoa, sempre ajudando outras pessoas e sendo feliz no que está 
fazendo.
Continuemos unidos em orações, nos cuidando e em casa! Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR

UM CHAMADO PARA SE 
REALIZAR COMO PESSOA

VOCAÇÃO

PARA PESQUISAR

Pergunte ao seu pai, sua mãe, catequista, 

algum casal, algum bispo, algum padre, 

alguma freira se eles estão realizados e felizes 

no estado de vida (vocação) que se encontram. 

Pode ser pessoalmente ou por mensagem.

AGOSTO •  2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  21



PASTORAL DO MIGRANTE REALIZA 
A 35ª SEMANA DO MIGRANTE NA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO SAFIRA GASPAR

De 14 a 21 de junho, a igreja católica no 
Brasil organizou a 35ª Semana do Migrante, em 
Manaus a abertura da semana aconteceu dia 14 
de junho, durante a missa realizada na Catedral 

Metropolitana, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner e também com a tradicional celebração, 
já realizada todos os anos no Studio 5, presidida 
pelo assessor da Pastoral do Migrante da 
Arquidiocese de Manaus, Pe. Valdecir Molinari.

Neste ano a Semana do Migrante trouxe à 
reflexão o tema “Migração e Acolhida” e o lema 
“Onde está teu irmão, tua irmã?”. Em Manaus, 
a Paróquia São Geraldo é conhecida por ser o 
lugar de acolhida e abrigo para os irmãos e irmãs 
migrantes, que chegam à cidade todos os anos. 
De acordo com o pároco, Pe. Valdecir não basta 
apenas acolher e sim fazer todo um processo em 
busca de moradia e emprego, e tentar ver o outro 
como um irmão que reflete o rosto de Jesus.

“O migrante nos faz encontrar o rosto 
de um Cristo que muitas vezes está cansado, 
fatigado, necessitado de uma ajuda, de uma 

acolhida, de um incentivo. Enfim, o migrante 
é aquele que nos faz sair de nós mesmo para 
poder abrir-se para o diferente, mas tudo 
isso consiste em ver o outro como irmão pois 
quando eu vejo o outro como meu irmão 
e minha irmã, muda a forma de ver essas 
pessoas” explicou Pe. Valdecir.

No decorrer da Semana, várias atividades 
foram realizadas com transmissão ao vivo 
por meio das redes sociais, com o objetivo 
de mostrar que o migrante é um ser que não 
pode ser explorado ou excluído da sociedade. 
Uma oportunidade de mudar a mentalidade e 
compreendermos melhor o que a 35ª semana 
propõe, com base no que já foi debatido até na 
Campanha da Fraternidade, sobre migração e 
acolhida e por isso contou com rodas de conversas 
e a celebração de encerramento será no próximo 
domingo na paróquia de São Geraldo.

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

CARREATA E MISSA MARCAM FESTA 
DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

No dia 19 de junho após a solenidade do 
Corpo e Sangue de Cristo, a igreja católica 
celebrou o Dia do Sagrado Coração de 
Jesus. Em Manaus, a paróquia localizada 

na rua Ferreira Pena, bairro Centro, festejou seus 
40 anos de existência, marcando esta data tão 
importante com uma carreata e finalizando 
com a santa missa presidida pelo arcebispo 
metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. 
Desde março, Manaus tem sido uma dos principais 
capitais em destaque nacional e internacional 
por causa dos números preocupantes de casos e 
mortes ocasionados pela COVID-19. E, em virtude 
da pandemia que atinge o mundo, a Arquidiocese 
de Manaus orientou outros meios para continuar 
o trabalho de evangelização. Mesmo com essa 
mudança na rotina das celebrações e atividades 
da igreja, os paroquianos do Sagrado Coração 
buscaram meios de seguir na caminhada e 
principalmente no fortalecimento da fé e assim 
celebrar os festejos de uma comunidade que 
caminha na tradição ao logo de quatro décadas. 

Tradicionalmente é realiza a alvorada, 
seguida da procissão em honra ao Sagrado 
Coração de Jesus sempre às 5h, mas neste 
ano foi um pouco diferente e aderiu a uma 
carreta por todas as ruas que integram 
a comunidade reunindo cerca de 80 
veículos, enfeitados com balões nas cores 
vermelho e branco, com formatos de 
coração, imagens do Sagrado Coração de 
Jesus, tudo para marcar a devoção em um 
momento de demonstração de fé. Um dos 
momentos mais emocionantes foi a saída 
do andor para o início da carreata. Como 
uma metáfora, os “viva” se transformaram 
nos tons mais diferenciados das buzinas. 
E, quem não pôde participar na carreata, 
enfeitou as casas, sacadas e até ruas; 
seguindo a tradição da comunidade.

Este foi o primeiro encontro de Dom 
Leonardo com a paróquia e os festejos do 
Sagrado Coração de Jesus em Manaus. 
O Arcebispo presidiu a celebração sem a 

presença de fiéis, transmitida por meio das 
redes sociais, deixando a mensagem que “O 
amor ao Coração de Jesus, sem dúvida é maior 
forma de amor que já conhece na vida!”.

TEXTO ISABELLE VALOIS  FOTOS PASCOM PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO
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VATICANO ANUNCIA A CRIAÇÃO 
DA CONFERÊNCIA ECLESIAL DA 
AMAZÔNIA

TEXTO ÉRICO PENA

No dia 29 de junho, quando a igreja 
católica comemorou a solenidade de São 
Pedro e São Paulo, o site VaticanNews 
anunciou a criação da Conferência Eclesial da 
Amazônia, um organismo episcopal que tem 
como objetivo promover a sinodalidade entre 
as Igrejas da região, ajudando a delinear o 
rosto amazônica desta Igreja e que continue 
a tarefa de encontrar novos caminhos para 
a missão evangelizadora, tendo como 
presidente eleito o cardeal Claudio Hummes, 
que também é presidente da REPAM (Rede 
Eclesial Pan-Amazônica).

De acordo com o Pe. Luis Miguel Modino, 
que faz parte da equipe de comunicação 
da Repam, a criação da Conferência Eclesial 
da Amazônia é o resultado de algo que 
aconteceu na assembleia do Sínodo para a 
Amazônia, que foi realizado em outubro do 
ano passado no vaticano.

Diante disso, segundo o padre foi o 
próprio Papa Francisco que sugeriu o nome 
da Conferência Eclesial da Amazônia, em vista 
da sinodalidade, sendo um novo jeito de ser 
igreja da igreja católica. Daí a explicação de 
sua atual composição.

De acordo com o Cardeal Dom Cláudio 
Hummes, a Conferência Eclesial da Amazônia 
pretende ser uma expressão de sinodalidade. 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Santa 
Mônica (AMSM), pertencente 
ao setor Padre Pedro Vignola, 
festejou na noite de 13 de 
junho, a missa em honra a 
Santo Antônio, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner diretamente da 
Comunidade Santo Antônio, 
localizada à Rua São Lucas, 
nº 58 – bairro Colônia Santo 
Antônio.

A celebração foi concelebrada pelo 
bispo auxiliar Dom José Albuquerque, 
pelo pároco Pe. Claudio Trabacchin e pelo 
vigário paroquial Pe. Roberto Bovolenta 
e, antes de finalizar foi realizada a bênção 
dos pãezinhos de Santo Antônio. Tudo 
transmitido ao vivo pela página do facebook 
da Arquidiocese de Manaus.

Durante a sua homilia, Dom Leonardo 
falou sobre o nosso papel de ser Sal da Terra 
e Luz do Mundo. “Jesus nos chama para ser 
Sal e Luz, Sal para sermos instrumento de 
tempero, pois sem o tempero e a presença 
de Jesus na vida, fica difícil compreender 
a dor e a solidão, mas sendo sal da terra 
ajudamos as pessoas a saborear a vida. O 
texto do evangelho também nos diz que 
somos Luz, luz para iluminar as pequenas 
coisas, iluminar os caminhos para que as 
pessoas percebam onde se encontram 
e estão, uma pequena luz na escuridão 
da desesperança, uma pequena luz que 
ilumina a solidão, e assim, sendo Sal e Luz, 
sejamos bendição de Deus e as pessoas 
assim comecem a glorificar a Deus, porque 
elas também se tornaram Sal e Luz”, disse o 
arcebispo.

SOBRE SANTO ANTÔNIO
“Santo Antônio viveu num tempo 

muito difícil, mas mesmo assim ele foi um 
verdadeiro exemplo de Sal da Terra e Luz 
do Mundo, iluminou a vida das pessoas 
através de suas palavras e de suas pregações, 
anunciando e proclamando a palavra de 
Deus e ele não conhecia apenas a palavra 
de Deus, ele vivia a palavra e percebia a 
grandeza e a nobreza da palavra que nos faz 
ver a Deus. Como ele vivia da palavra, não 
tinha receio de ensiná-la, por isso converteu 
tantas pessoas, por isso que mudou a vida 
de tantas pessoas, pois a voz era dele mas 
era o Espírito de Jesus que estava sobre ele. 
E nós queremos ser como Santo Antônio, a 
comunidade quer ser como Santo Antônio, ser 
Sal e Luz na sociedade de hoje que necessita 
de tanta transformação, mas primeiro, 
antes de anunciar, é preciso ler, meditar e 
assim o Espírito do Senhor repousará sobre 
nós e assim proclamaremos a palavra de 
Deus aos mais necessitados. Santo Antônio 
foi o homem da palavra de Deus e por isso 
que nós, mesmo depois de tantos séculos, 
continuamos a glorificar a Deus pelas almas 
que ele converteu”, comentou Dom Leonardo 
ao final de sua homilia.

ÁREA MISSIONÁRIA CELEBRA SANTO ANTÔNIO
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CARREATA E MISSA MARCAM OS 
FESTEJOS DE N. SRA. CONSOLADORA 
DOS AFLITOS

TEXTO ROSA MARIA SANTOS 
FOTO PE. LUÍS GATAROSO E ROSA SANTOS

Para homenagear com alegria o dia 
da padroeira da paróquia Nossa Senhora 
Consoladora dos Aflitos, Betânia, e agradecer 
pelos dons da virtude e do amor que fortalece 
e engradece durante esses tempos difíceis 
de pandemia, foi realizada na manhã do 
dia 20 de junho, uma carreata com bênçãos 
dos carros e ‘drive thru’ da Santa Eucaristia. 
Aproximadamente 130 carros participaram 
do trajeto realizado nas principais ruas dos 
cinco Núcleos de Evangelização e paróquias 
adjacentes do Setor Maria Mãe da Igreja.

A carreata foi conduzida pelo pároco Pe. 
Luís Gataroso, dando sua bênção sacerdotal e se 
emocionando com cada gesto e expressão de 
fé dos seus paroquianos. “Simplicidade, alegria, 
espontaneidade, olhares de fé, esperança e 
grande comoção de um povo sedento, mostram 
que talvez este seja o grande projeto pastoral que 
Deus deseja de cada um de nós”, disse o pároco. 
Após o trajeto com imagem da padroeira, foram 
dadas as bênçãos nos carros, com distribuição 
da Santa Eucaristia e uma singela lembrança aos 
participes da carreata. O evento começou às 9h e 
encerrou por volta das 11h30.

Às 19h foi realizada a santa missa, sem 
a presença de fiéis, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo Pe. Luis e transmitida 
pelas redes sociais da paróquia. Em sua homilia, 
Dom Leonardo comentou sobre a forma que nos 
identificamos com a padroeira com relação aos 
nossos medos e aflições e como Maria, estando 
aos pés da Cruz, vendo seu filho sofrendo 
e sendo crucificado, se tornou o verdadeiro 
exemplo de aflição feito maternidade, aflição 
feito cuidado e assim ela recebeu o dom da 
maternidade de toda a humanidade.

“Nós temos muito que aprender com 
Nossa Senhora, de não deixarmos que nossas 

aflições nos derrubem e nos enterrem, mas 
como ela permanecermos aos pés da cruz e aos 
pés da aflição. A ela que nós recorremos, não 
desesperados e sim tentarmos ver que dentro das 
aflições existe um ensinamento, uma verdade, 
que por meio das aflições podemos amar ainda 
mais nossas vocações e que as aflições podem 
nos levar para a maturidade da fé. Olhemos para 
Nossa Senhora e não podemos deixar que as 
aflições do dia a dia se tornem angustias, pois 
queremos trilhar a nossa vida fazendo dela um 
grande cântico de louvor”, disse o Arcebispo.

Ao final da celebração, Pe. Luís agradeceu 
a todos os paroquianos que deram o feedback 
positivo na realização desse festejo que ocorreu de 
forma extraordinária em virtude do isolamento 
social causado pela pandemia, mas que mesmo 
assim puderam acompanhar tudo por meio das 
redes sociais, vivenciando todas as etapas desde 
o tríduo virtual. “Pela força de toda a situação que 
estamos vivendo, nós tivemos que nos tornar 
mais próximos por meio da tecnologia e redes 
sociais que tornou possível nós estarmos juntos e, 
o mais interessante, é que os mais idosos também 
aprenderam a utilizar e estiveram em contato 
conosco. Em resumo, houve uma resposta muito 
positiva da comunidade a esse novo normal que 
estamos vivendo”, finalizou.

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO PASCOM SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ

No dia 19 de junho, dia que se celebrou a Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, foi realizada a tradicional Novena ao São José que já 
acontece há mais de 20 anos na igreja de Manaus. A novena, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e concelebrada 
pelos bispos auxiliares, Dom José Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, foi 
em ação de graças por desde o dia 25 de maio ser considerada Patrimônio 
Cultural Imaterial do Amazonas, por meio do 
decreto do governador Wilson Lima.

 Durante a novena, também foi 
celebrado o aniversário de quatro anos de 
ordenação episcopal de Dom José e, em 
sua homilia, Dom Leonardo deu ênfase à 
solenidade do Sagrado Coração de Jesus, 
a festa do amor de Deus, e finalizou 
destacando a importância da novena em 
honra a São José, ao ponto de receber 
esse honroso reconhecimento do governo 
do Estado pelo fato de alimentar a 
espiritualidade do serviço, do trabalho, do 
sonho e da vontade de Deus.

“A Festa do Sagrado Coração de Jesus é também o dia mundial para a 
santificação dos sacerdotes, ocasião propícia para rezarmos a fim de que os 
nossos presbíteros correspondam ao amor de Cristo. Também viemos agradecer 
a declaração de que a novena de São José é Patrimônio Cultural Imaterial do 
Amazonas, ela é expressão de culto, de devoção, de uma espiritualidade que 
alimenta uma porção dos devotos da nossa região, é um modo de expressar a 
fé, a fé que transforma os dias e os passos de um povo”, disse o Arcebispo.

Antes do fim da celebração, o pároco-reitor Pe. Filipe Bauzierè pediu 
para os bispos presentes para que 
entregassem as imagens de São José à 
algumas pessoas que fizeram possível 
o recebimento da honraria recebida 
no dia 25 de maio por meio da lei 
5.179/2020. Pe. Filipe não escondia 
a alegria pelo fato da novena agora 
ser Patrimônio Cultural Imaterial 
do Amazonas e falou o quanto esse 
momento representa, não só para o 
Santuário Arquidiocesano São José, 
mais também para toda a Arquidiocese 
de Manaus como um todo. 

NOVENA EM HONRA A SÃO JOSÉ TORNA-SE 
 PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO AMAZONAS



SEMINÁRIO PROPEDÊUTICO REALIZA 
LIVE EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO 
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE 
FORMATIVO

TEXTO ÉRICO PENA FOTO GEOVANE SILVA

O Seminário Propedêutico Arquidiocesano 
Pe. Luiz Gonzaga Sousa, localizado à Rua 
Natal nº 1, bairro Novo Israel, Área Missionária 
Santa Helena (AMSH) – Setor Padre Ruggero 
Ruvoletto, realizou na noite de 26 de junho, 
a Santa Missa em ação de graças pelo 
encerramento do semestre formativo, que 
foi presidida pelo Arcebispo metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, com 
transmissão ao vivo pelo facebook: seminário 
propedêutico de Manaus.

O Seminário Propedêutico é uma 
das etapas do processo formativo dos 
candidatos ao sacerdócio na Arquidiocese de 
Manaus, esse ano a turma conta com nove 
seminaristas, sendo seis de Manaus e três do 
município de Manaquiri. A abertura do ano 
letivo começou no dia 17 de fevereiro com 
a missa presidida pelo arcebispo junto com 
os sacerdotes que fazem parte da equipe 
de formação do Seminário Propedêutico, 
além do Reitor do Seminário São José, Pe. 
Zenildo Lima, e da presença dos familiares e 
amigos dos novos seminaristas, assim como 
religiosos, religiosas e demais leigos que 
fazem parte da Arquidiocese de Manaus que 
foram prestigiar.

Já para o encerramento, esse número foi 
bem mais reduzido em virtude da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus e estiveram 
presente apenas o pároco da AMSH e formador 
do seminário, Pe. Humberto Vasconcelos; o 
supervisor geral do seminário, Pe. Eduardo 
Santos, o diácono Afonso Brito e os nove 
seminaristas. Durante a homilia, Dom 
Leonardo comentou sobre “estarmos sempre 
atentos às nossas fragilidades e termos a 
capacidade de assumir nossos pecados, assim 
como o leproso do evangelho fez, reconheça 
diante do Senhor como pecador e pedir de 
Deus: se queres, cura-me e Deus, sempre vai 
nos dar a graça do perdão e da misericórdia 
dos nossos pecados”, disse.

Ao final da celebração. Pe. Eduardo 
agradeceu a todos que acompanharam 
a transmissão, assim também como os 
professores, equipes de psicólogos, religiosos 
e religiosas que ajudaram no decorrer do 
semestre e também lembrou que esse não 
é um momento de férias e que a missão de 
evangelizar continua. “Esse é um período que 
muitos de vocês vão para a missão, seja no 
interior ou de volta nas suas paróquias. Aonde 
está a vocação ali também está a missão e 
vocês, neste primeiro semestre, foram muito 
perseverantes neste período de pandemia. 
Que o senhor possa abençoar a todos vocês”, 
disse Pe. Eduardo.

Antes da bênção final, Dom Leonardo 
também agradeceu a todos que ajudaram o 
seminário e os seminaristas de forma direta 
e indireta e ainda explicou a importância 
que a comunidade têm na formação dos 
novos padres. “A todos que acompanham 
os seminaristas do propedêutico, seja com 
oração, mantimentos ou a presença, os nossos 
agradecimentos, pois a comunidade é muito 
importante na vida de um padre, é a família 
do padre, pois é aí que o padre tira força e 
readquire a confiança nos momentos mais 
difíceis”, comentou o arcebispo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO

Pe. Enésio Severino da Silva (SJC) 3

Diác. Valdomiro Lima Gonçalves 6

Pe. Alfredo Viana Avelar (CssR) 11

Pe. Carlos Eduardo Castro dos Santos (Dioc.) 11

Frei Francisco Areque Neto (OFM Cap) 11

Diác. João Bosco Barbosa de Souza 11

Diác. Francisco Alves de Sousa (Dioc.) 15

Pe. Hilton Brito de Oliveira (Dioc.) 15

Pe. Charles Cunha da Silva (Dioc.) 20

Diác. Arlindo Santos Misturini (Dioc.) 22

Frei Moacir Busarello (OFM Cap) 23

Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso (Dioc.) 23

Frei José Faustino Fernandes (TOR) 27

Pe. Ricardo Pontes de Oliveira (Dioc.) 27

Pe. Patrick Oliveira Urias (OMI) 30

Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima (CssR) 30

Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro (Dioc.) 31

Pe. Jorge Alan de Oliveira A. de Jesus (MG) 31

ORDENAÇÃO

Pe. Geraldo Ferreira Bendaham (Dioc.) 4

D. José Albuquerque de Araújo (Ord. presbiteral) 4

Pe. Zenildo Lima da Silva (Dioc.) 4

Pe. Antônio Figueiredo (PIME) 5

Pe. Flávio Gomes dos Santos (Dioc.) 5

Pe. Hugo Gildardo Hernández Tellez (MG) 5

Frei José Faustino Fernandes (TOR) 5

D. Sergio Eduardo Castriani (Ord. Episcopal) 9

Pe. Bichehe Afonso Amane (Dioc.) 10

Pe. Jardson da Silva Sampaio (Dioc.) 11

Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão (Dioc.) 14

Pe. Gastón Gabriel Aquino (ASC) 15

D. Mário Pasqualotto (Ord. Episcopal) 15

Pe. Gilson da Silva Pinto (Dioc.) 18

Pe. Anselmo de Souza Mantovani (SAC) 19

Pe. Israel Magdaleno Juarez (Dioc.) 30

Diác. Gilberto de Castro Saraiva (Dioc.) 31



GIRO PASTORAL

PADROEIRO DOS PESCADORES, 
SÃO PEDRO FOI CELEBRADO COM 
PROCISSÃO FLUVIAL E MISSA SEM A 
PRESENÇA DE FIÉIS

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  FOTO ÉRICO PENA 

“Eu vos farei pescadores de homens” foi o 
tema da 71ª Procissão Fluvial em honra a São 
Pedro, padroeiro dos pescadores na tarde do dia 
29 de junho. Devido às necessárias restrições 
por ocasião da Pandemia do Coronavírus, neste 
ano de 2020, a procissão ocorreu em formato 
menor, sem a tradicional balsa que levava 
centenas de fiéis na romaria pelo Rio Negro, 
mas estes puderam acompanhar a transmissão 
ao vivo pela TV e Rádio Encontro das Águas e 
Rádio Rio Mar FM. A ocasião foi de agradecer ao 
santo protetor daqueles que tiram seu sustendo 
das águas e também foi o primeiro Papa, 
encarregado pelo próprio Cristo de apascentar 
as suas ovelhas e erguer sua Igreja.

Em uma pequena lancha, o arcebispo 
de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, 
acompanhado dos padres Amarildo Luciano e 
Marino Nerys, levou o Ícone (quadro) de São 
Pedro em procissão fluvial, saindo do Porto da 
Panair, às 16h, e percorrendo a orla de Manaus, a 
Ponte Rio Negro, o Porto Chibatão e retornando 

para o Porto da Panair. Muitas pessoas devotas de 
São Pedro acompanharam a transmissão ao vivo 
realizada pelas fanpages da Rádio Rio Mar e da TV 
Encontro das Águas, nas quais foram registradas 
mais de 60 mil visualizações.

Esta procissão é a primeira a ser realizada 
após três meses de isolamento social, no início 
do retorno gradativo das atividades presenciais 
da igreja católica, com a participação de poucas 
pessoas e sendo acompanhada por alguns 
barcos, lanchas, empurradores e voadeiras. 
Neste ano não houve a presença dos cerca 
de um mil fiéis dentro da balsa, devido à 
necessidade de ainda evitar aglomerações 
pois são necessários cuidados para evitar a 
disseminação do novo Coronavírus.

Para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, esta foi sua primeira participação nesta 
procissão. Ele iniciou este momento com uma 
bênção especial, em seguida Pe. Amarildo, 
emocionado e agradecido por estar em mais 
esta procissão fluvial, fez uma reflexão da 
leitura de Mateus, capítulo 16, versículos 13 
a 20, em que Jesus anuncia a sua intenção de 
fundar a igreja e que ela seria erguida sobre 
Pedro, que era pescador e tirava seu sustento 
das águas, e por isso pediu oração por todos que 
vivem das águas (pescadores, transportadores, 
proprietários de embarcações, catraieiros, etc. )

Pe. Amarildo explicou que, assim como Pedro 
foi obediente a Jesus e lançou as redes novamente, 
devemos também fazer o que Jesus indica, escutar 
pra onde Jesus pede para lançarmos as nossas 
redes, assim, quando o ouvimos e obedecemos 
tudo vira bênção. Em um outro momento, também 
refletiu trecho da exortação Querida Amazônia que 
cita o Amazonas e, inspirando-se nas palavras do 
Papa Francisco, fez um apelo para o cuidado com 
as águas e oração pelos que sofrem nas águas. 

Também destacou a necessidade de abrir os olhos 
para ver a riqueza que está diante de nós, nossa 
casa comum, que precisa do nosso cuidado, e 
ressaltou que a orientação desta procissão é que 
todos tenha uma responsabilidade ecológica, não 
jogando lixo em nossas águas e cuidando da beleza 
e vida que há nas águas.

Ao final, Dom Leonardo proferiu umas palavras 
destacando o quanto o amor de Deus é imenso e , 
a exemplo de Pedro, todos estamos navegando no 
mar do amor de Deus e aos poucos reconhecemos 
isso e nos aproximamos do Evangelho. “Estava 
meditando que o amor de Deus é maior do que 
essa imensidão do Rio Negro, e nós vamos com 
a barca da vida navegando nesse amor, e não 
nos damos conta de que navegamos neste amor 
de Deus que é tão extraordinário e que Pedro 
experimentou e viveu deste amor e foi por isso 
que deu a vida também por Jesus. E é importante 
lembrar que Pedro passou pelas peripécias e 
dificuldades da vida que nós também passamos, 
mas sempre se colocou de pé e voltou a pescar, às 
vezes não pesca por um dia ou uma semana, mas 
ele volta ao mar, ao rio, e tenta pescar de novo. 
Talvez seja assim na fé que às vezes imaginamos 
a distância de Deus, que está tudo tão longe e 
tão difícil, mas nós voltamos, insistentemente, 
e como Pedro, devagar vamos percebendo que 
nós crescemos na fé e devagar o Evangelho se 
torna mais presente e nós nos aproximamos mais 
de Deus. Que essa procissão nos aproxime de 
Deus e nos faça perceber sempre mais que nós 
enquanto caminhamos na vida, no fundo estamos 
navegando no rio imenso do Amor de Deus”, 
concluiu o arcebispo.

A programação encerrou com a missa na Igreja 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Educandos, 
com transmissão pela Rádio Rio Mar e facebook da 
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

Na  tempestade de informações 
sobre a pandemia, oferecemos 
opiniões de especialistas!

Có
d.
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8

traz análises de especialistas em economia, psicologia, 
religião, ciências sociais e comportamento sobre a 
epidemia de coronavírus. O livro foi organizado por 
João Décio Passos e é uma ferramenta importante 
para você refl etir  sobre o momento em que vivemos.

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

O livro “A pandemia  do coronavírus – 
Onde estivemos? Para onde vamos?”

R$ 
35,60
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traz análises de especialistas em economia, psicologia, 

Av. Sete de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM

35,60
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DOM JOSÉ ALBUQUERQUE CELEBRA 
TEMPO COMUM NA COMUNIDADE 
SÃO PEDRO APÓSTOLO NA AMSPA

TEXTO MAURO BECHMAN  FOTO CARLENE MARTINS

No domingo 7 de julho às 7h a 
Comunidade São Pedro Apóstolo, integrante 
do setor Padre Pedro Vignola e da região 
episcopal de Nossa Senhora Aparecida 
celebrou Missa pelo 14º Domingo do Tempo 
Comum.

A celebração foi presidida por Dom José 
Albuquerque bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus responsável pela Região Episcopal 
de Nossa Senhora Aparecida. Na homilia após 
a proclamação do Evangelho segundo Mateus 
11, 25-30 a estreita relação entre Deus Pai 
e Jesus em que um se reconhece no outro. E 
que o Filho amado também se esforça para 
atender ao Pai. Jesus dessa forma, eleva o Pai 
em seu louvor.

A celebração foi encerrada com a bênção 
apostólica sobre a comunidade e toda os que 
acompanharam pelas redes sociais.

FIÉIS VOLTAM A PARTICIPAR DE 
CELEBRAÇÕES SOB ORIENTAÇÕES DE 
SAÚDE
TEXTO RAFAELLA MOURA

A pandemia do novo corona vírus tomou 
uma grandiosa proporção mundial. Em nosso 
estado o vírus chegou um tanto tímido, mas 
não demorou muito tempo para que os casos 
fossem aumentando de forma exponencial. Já 
ultrapassamos a marca dos 60 mil infectados 
e estamos entre os estados brasileiros com o 
maior índice de infectados.

Foram mais de 100 dias com os templos 
fechados, uma decisão difícil para a 

ARCEBISPO DE MANAUS TEM PÁLIO 
ABENÇOADO PELO PAPA FRANCISCO
TEXTO RAFAELLA MOURA

O Papa Francisco abençoou 
os pálios que serão entregues 
aos arcebispos metropolitanos 
nomeados no decorrer do 
último ano.

Quatro arcebispos 
brasileiros receberão a insígnia 
abençoada durante a celebração 
da Solenidade de São Pedro e 
São Paulo, no último domingo, 
dia 28 de junho. Dentre eles 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, 
arcebispo de Manaus (AM).

Este pano representa a 
ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida.

Os bispos devem fazer o pedido do Pontífice para receber o pálio. Com a pandemia, 
não foi possível que os bispos fossem à Roma, mas a Nunciatura Apostólica providenciará 
a entrega dos pálios a cada bispo, afirma Dom Leonardo.

Esta a primeira vez que Dom Leonardo recebe um pálio.
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Arquidiocese de Manaus, mas sempre visando 
o bem estar dos seus fiéis.

Diante disso a arquidiocese procurou 
maneiras de chegar até os fiéis, entre elas o 
uso das redes sociais e as mídias, para que 
a igreja não parasse, e deu certo, ela não 
parou.

No dia 22 de Julho, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner anunciou a reabertura gradual 
dos templos em Manaus e retorno das 
atividades pastorais. A abertura se deu por 
fases.

A primeira permitia abertura do templo 
para visitação e práticas devocionais; 
a segunda fase, a celebração com a 
participação apenas de agentes pastorais 
e a terceira fase que vivenciamos agora, 
é a participação dos fiéis. As ações devem 
atender as determinações da Arquidiocese, 
das autoridades de saúde e da paróquia mais 
próxima à sua casa.

O tempo destinado às Celebrações não 
deve ultrapassar 1 hora e 30 minutos. Os 
intervalos entre as atividades devem ser de 5 
horas para sanitização do ambiente. Os fiéis 
devem utilizar máscara.

Os fiéis também terão acesso a álcool 
em gel 70% antes e depois das celebrações 
para a higienização. Só poderão participar 
presencialmente das celebrações nas igrejas 
e capelas ou outros espaços, as pessoas 
que estejam fora do grupo de risco. As 
comunidades também deverão dispor de 
máscaras reserva.

Por enquanto, crianças até 12 anos e as 
pessoas idosas não podem ter acesso, mas 
as comunidades podem realizar o drive thru, 
para que o grupo de risco possa receber a 
comunhão.
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grande de celebrar, pois são 60 anos de graça 
e bondade de Deus em nossas vidas e por isso 
estávamos ansiosas por aquele momento. Foi 
um verdadeiro dia de ação de graças na nossa 
vida, que nem acreditamos quando vimos os 
três bispos entrando na igreja. Foi uma celebra-
ção interna, todos de máscara e ficamos muito 
felizes pois ainda podemos conhecer o arcebispo 
que ainda não conhecíamos pessoalmente”, dis-
se Irmã Maria Clara.

CELEBRAÇÃO

Em 1° de julho de 1960, 17 jovens da congre-
gação Irmãs Adoradoras do Sangue de Cris-
to (ASC), faziam seus primeiros votos no pré-
dio do noviciado da congregação, que fica 

localizado nas dependências de onde hoje fica o 
Colégio Preciosíssimo Sangue (CPPS). De lá para 
cá, se passaram exatamente 60 anos e, dessas 
17, somente quatro continuam na vida religiosa, 
uma atuando em Santarém (PA), enquanto que 
as irmãs Maria Clara de Albuquerque Silva, Rosa 
Pereira Teles e Rosa de Andrade Lima, residem em 
Manaus e, com muita emoção puderam celebrar 
juntas, na manhã do dia 1º de julho, seus 60 anos 
de vida religiosa, onde renovaram seus votos em 
uma celebração presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelos bispos auxiliares Dom José 
Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, realizada 
na Capela do Preciosíssimo Sangue.

De acordo com a Irmã Maria Clara, que 
atualmente trabalha como tradutora dos do-
cumentos que vêm de Roma para a Região, as 
Irmãs Rosa Lima e Rosa Teles já estão aposen-
tadas e residem na Casa de Saúde do Convento. 
Mas, durante 60 anos exerceram várias funções 
dentro da congregação aqui em Manaus e em 
outros lugares também. “Todas duas foram pro-
fessoras durante muito tempo e a irmã Rosa Te-
les foi também Superiora Regional e Conselhei-
ra. Temos várias casas e onde nos enviavam nós 
íamos”, disse sorrindo a Irmã que além de tradu-
tora, ainda trabalhou como professora e diretora 
de escola, administradora do hospital, secretária 
provincial, conselheira provincial, delegada da 
Assembleia Geral em Roma, entre outros.

Com relação a celebração, a Irmã Maria 
Clara conta que foi uma das maiores emoções 
da vida das três, “Tínhamos um desejo muito 

Irmãs Adoradoras do 
Sangue de Cristo celebram

TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ÉRICO PENA E ARQUIVO PESSOAL

de vida religiosa

RENOVAÇÃO DOS VOTOS

“É uma graça muito grande, a gente 
vê a fidelidade de Deus e para uma mis-
sionária da congregação Irmãs Adorado-
ras do Sangue de Cristo é uma solenidade 
e, após a homilia de Dom Leonardo, nós 
renovamos nossos votos e para mim e mi-
nhas irmãs foi uma grande emoção que 
nos faltou até palavras”, comentou Irmã 
Maria Clara. “Foi um dia especial e perce-
bemos que não é o fim, é apenas um novo 
começo e a gente avaliando a nossa vida 
percebemos como Deus nos ama cada vez 
mais e com a presença de três bispos não 
há como não se emocionar”, completou.

Da esquerda para direita: Ir. Rosa Lima, Maria Clara e Rosa Teles
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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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