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A experiência histórica 
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ATIVIDADES PaSTORAIS

“A Palavra de Deus impele o homem 
para relações animadas pela retidão e 
pela justiça, confirma o valor precioso 
aos olhos de Deus de todas as fadigas 
do homem para tornar o mundo mais 
justo e mais habitável. A própria Palavra 
de Deus denuncia, sem ambiguidade, 
as injustiças e promove a solidariedade 
e a igualdade. À luz das palavras do Se-
nhor, reconheçamos, pois, os «sinais dos 
tempos» presentes na história, não nos 
furtemos ao compromisso em favor de 
quantos sofrem e são vítimas do egoís-
mo. O compromisso pela justiça e a trans-
formação do mundo é constitutivo da 
evangelização. Como dizia o Papa Paulo 
VI, trata-se de «chegar a atingir e como 
que a modificar pela força do Evangelho 
os critérios de julgar, os valores que con-
tam, os centros de interesse, as linhas de 
pensamento, as fontes inspiradoras e os 
modelos de vida da humanidade, que se 
apresentam em contraste com a Palavra 
de Deus e com o desígnio da salvação».” 

(Bento XVI, Verbum Domini, nº 100.)

LEITURA DA BÍBLIA

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

Vamos ler a Bíblia 
em família!

PALAVRA DE DEUS E A JUSTIÇA

0800 570 0800  

7 • GRITO DOS(AS) EXCLUÍDOS(AS) – VIDA EM PRIMEIRO LUGAR 
Celebração às 16h, na Orla do Porto de São Raimundo
Transmissão ao vivo pelo facebook @arquidiocesedemanaus

12 • LIVE SOBRE VOTO CONSCIENTE A PARTIR DE UMA ESPIRITUALIDADE 
ENCARNADA
Transmissão às 16h, no facebook @arquidiocesedemanaus 

14 • FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ – PARÓQUIA SANTA CRUZ
Missa às 17h
Transmissão ao vivo pelo facebook @PSantaCruzManaus e youtube 
ParoquiaSantaCruzManaus

Agenda  Setembro 2020

27 • FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULO
9h – Carreata (passando pelas sete comunidades até 
o Asilo São Vicente de Paulo)
19h – Missa
Transmissão ao vivo pelo facebook 
@ParoquiaSaoVicentedePauloManaus

15 • FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Tema: “Maria passa na frente”
Lema: “Maria medianeira de toda as Graças, Rogai 
por nós!
18h – Carreata às 18h 
19h – Missa
Transmissão ao vivo pelo facebook 
@paroquiadasdores15
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

A palavra 
necessita do 
silêncio para ser 
pronunciada. 
Isso para que 
não aconteça, no 
rumor de nossas 
palavras, Deus 
já não consiga 
dar-nos o que 
gostaria na sua 
palavra.

graça, o dom da Palavra de Deus! Como discípulos 
missionários estamos despertando sempre mais para 
presença da Palavra de Deus em nossa vida. Sempre 
mais pessoas sentem-se atraídas pela Palavra que 
Deus nos concede. 

Roberto Benigni, conhecido artista e come-
diante italiano, num programa de televisão, pediu 
silêncio ao público antes de iniciar o monólogo “Os 
dez mandamentos”. Poderia soar como humor, mas 
o modo como Benigni pediu, a plateia fez silêncio e 
em seguida iniciou a recitação. O monólogo é uma 
palavra solo, nasce do silêncio. Silêncio para escutar 
um decálogo? 

O jornalista Guido Vecchi naquela ocasião escre-
veu: “Fiquei muito impressionado com aquele silên-
cio, quando o ator Roberto Benigni no monólogo “Os 
Dez Mandamentos”, apresentado no canal italiano 
Rai 1, pediu para fazer silêncio. Deus não está no 
vento, no terremoto ou no fogo, lê-se no relato da 
experiência de Elias no Monte Horeb, no capítulo 19 
do Primeiro Livro dos Reis, mas Deus se aproxima na-
quilo que normalmente é traduzido como 'sussuro de 
brisa suave'. No texto hebraico da Bíblia, a expressão, 
na realidade, é gol demanah daqqah, que literalmen-
te significa 'voz de silêncio sutil'. Vê-se que Benigni 
fez uma escavação exegética. Aquele convite ao si-
lêncio é um sinal de como ele abordou com seriedade 
o texto do Êxodo.” (Corriere della Sera, 17/12/2014)

A voz de silêncio sutil! O silêncio tem voz? O silên-
cio fala? Que silêncio é esse? Silêncio que concede as 
palavras uma nova força, novo vigor, nova hermenêu-
tica. Silêncio gerando palavras. Silêncio que deixa soar 
a vida recolhida nas palavras. Silêncio que possibilita 
uma nova criação. O silêncio que gera palavras!

Para escutar a Palavra de Deus, os dez manda-
mentos, Roberto pediu silêncio. Silêncio como o re-
colhimento da escuta; ser todo ouvido, ser só ouvido, 
escuta. O silêncio que deixa soar a palavra e a vida 
que a palavra guarda. A palavra necessita do silêncio 
para ser pronunciada. Isso para que não aconteça, no 
rumor de nossas palavras, Deus já não consiga dar-
-nos o que gostaria na sua palavra. 

A voz de silêncio sutil! Ele possibilita a escuta 
da Palavra de Deus. É quase a condição da escuta. 
A voz do silêncio sutil na leitura da Palavra de Deus 
tem uma força e suavidade próprias. No meio do 
burburinho da vida, na agitação da cotidianidade, 

na inconformidade com os reveses e mortes da vida 
existe um silêncio sutil. Uma sensibilidade própria 
que pode deixar ressoar a Palavra. Quantas pessoas 
nos momentos mais inquietantes e dilacerantes co-
locaram-se à escuta, e ressoou Deus?

A leitura diária da Palavra na nossa cotidianida-
de nos convida ao silêncio. “O valor do silêncio para a 
recepção da Palavra de Deus na vida dos fiéis. De fato, 
a palavra pode ser pronunciada e ouvida apenas no 
silêncio, exterior e interior. O nosso tempo não favo-
rece o recolhimento e, às vezes, fica-se com a impres-
são de ter medo de se separar, por um só momento, 
dos instrumentos de comunicação de massa. Por isso, 
hoje é necessário educar o Povo de Deus para o valor 
do silêncio. Redescobrir a centralidade da Palavra 
de Deus na vida da Igreja significa também redes-
cobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade 
interior. A grande tradição patrística ensina-nos que 
os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio e só 
nele é que a Palavra pode encontrar morada em nós, 
como aconteceu em Maria, mulher indivisivelmente 
da Palavra e do silêncio. As nossas liturgias devem fa-
cilitar esta escuta autêntica.” (Bento XVI. VD, 66)

Ao abrirmos a Bíblia e lermos-ouvirmos, a voz 
do silêncio sutil, amorosamente, ressoará. É o encon-
tro de Deus com os seus filhos e filhas; o diálogo, a 
conversação! Seremos tomados pela força, o vigor, 
a suavidade, a sutilidade da Palavra de Deus que 
nos alimenta e fortifica; uma fonte perene de vida! 
Esse encontro com a Palavra nos recorda a carta aos 
Hebreus: “A Palavra de Deus é viva e eficaz” (4,12). E 
porque é vida e transformação, maturação e santifi-
cação, ela “tem poder para edificar, e dar a herança a 
todos os que foram santificados”. (At. 20,32).

Demos espaço à Palavra de Deus! Vamos ler dia-
riamente um versículo da Bíblia. Começar pelo Evan-
gelho: mantê-lo aberto num lugar da casa, trazê-lo 
conosco no bolso, visualizá-lo no celular; deixemos 
que nos inspire todos os dias. Descobriremos que 
Deus está perto de nós, ilumina as nossas trevas, 
amorosamente impele para conduzir a nossa vida. 
(cf. Papa Francisco)

Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que me-
ditava os acontecimentos e os fatos em seu coração, 
nos ensine o caminho da Palavra de Deus. Tudo para 
a glória e a glorificação do Altíssimo. Deus abençoe a 
todos e rezemos uns pelos outros.

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

A



CONSELHO EDITORIAL

Dom Leonardo Steiner
Arcebispo Metropolitano de Manaus

Dom José Albuquerque
Bispo Auxiliar

Dom Tadeu Canavarros
Bispo Auxiliar

Pe. Geraldo Ferreira Bendaham
Coordenador de Pastoral

Pe. Charles Cunha
Diretor Superint. da Rádio Rio Mar

Adriana Ribeiro
Relações Públicas

Ana Paula Lourenço
Jornalista – MTB 060 AM

Diagramação
Epifânio Leão

Arte da Capa
CNBB

Revisão
Ana Paula Lourenço
Ivaneide Lima

Tiragem
6.000 exemplares

Periodicidade
Mensal

Impressão
Grafisa

Abrangência
Em toda a área de atuação da Arquidiocese de 
Manaus (Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, 
Manaus, Manaquiri, Novo Airão, Presidente 
Figueiredo e Rio Preto da Eva), Dioceses e Prelazias 
do Amazonas (Alto Solimões, Borba, Coari, 
Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tefé) 
e Regionais da CNBB

Disponível na internet
http://arquidiocesedemanaus.org.br/informativos-
-arquidiocese

Fale conosco
Fundação Rio Mar
Rua José Clemente, 500 – Centro
CEP: 69010-070 • Manaus-AM
(92) 3198-0903 • 3198-0905
ascom@arquidiocesedemanaus.org.br

Anuncie conosco
(92) 3198-0909
comercial@radioriomarfm.com.br

EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

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

Mês de setembro chegou, neste ano de 2020, a 
Igreja no Brasil comemora o Mês da Bíblia, em 
sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral para 
a Animação Bíblico-Catequética da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), fundamentando-se no 
livro do Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão para o teu 
irmão” (Dt 15,11). É um livro riquíssimo em reflexões morais 
e éticas, com leis para regular as relações com Deus e com 
o próximo. Sendo assim, é hora de promover uma grande 
animação bíblica em nossas comunidades, especialmente, a 
prática da leitura orante da Palavra de Deus. Diante do gran-
de abalo emocional trazido pela pandemia do COVID-19, a 
meditação da Palavra de Deus há de ser um grande auxílio 
espiritual aos fiéis para recuperar a força e seguir carregan-
do a cruz de cada dia. A Palavra de Deus é alimento e luz 
pra jornada cotidiana do cristão. E a prática desta Palavra de 
Salvação há de contribuir para a conversão pessoal e comu-
nitária, tão necessária pra o testemunho cristão como discí-
pulo-missionário. Que esta Palavra seja também inspiradora 
para a profecia nos dias de hoje. É urgente uma leitura crítica 
da realidade a partir dos ensinamentos bíblicos, e também 
é imprescindível não permitir que a Palavra de Deus seja 
distorcida em prol de projetos de poder que visam apenas o 
benefício de poucos.

Vale a pena conferir nesta edição, o que foi notícia em 
nossa Igreja Local neste mês de agosto e acompanhar a pro-
gramação de nossa Arquidiocese para o mês de setembro. 
Acompanhe também a programação das nossas rádios cató-
licas: Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Que a Palavra 
de Deus seja a fonte de inspiração do agir cotidiano em prol 
de uma sociedade melhor para todos. Uma ótima leitura pra 
você e sua família também.

A Palavra de 
Deus é alimento 
e luz pra jornada 
cotidiana do 
cristão.

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA
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profecia

I
A saudação do Papa à Semana 
Nacional da Vida Consagrada

VATICAN NEWS

Ao saudar os grupos presentes na Praça 
São Pedro após rezar o Angelus, o Papa Fran-
cisco dirigiu-se em particular a um grupo de 
religiosas e religiosos brasileiros:

Saúdo os religiosos brasileiros presentes 
aqui em Roma, com muitas bandeiras, estes 
religiosos seguem espiritualmente a Primeira 
Semana Nacional da Vida Consagrada, que é 
celebrada no Brasil. Tenham uma boa semana 
da vida consagrada. Em frente!

“Amadas e Amados, Chamadas e Chama-
dos por Deus” é o tema da I Semana Nacional 
da Vida Consagrada, que se realiza de 16 a 22 
de agosto no Brasil.

A Conferência dos Religiosos do Brasil, 
CRB/ Nacional, organizou uma programação 
geral e cada Regional deverá também promo-
ver algum evento para viver com intensidade 
esse tempo de graça.

“Aqui em Roma, – havia destacado nesta 
semana ao Vatican News padre Jaime Carlos 
Patias, Conselheiro Geral dos missionários da 
Consolata e membro do Grupo RBR –, temos 
um grupo que se chama – Religiosas/Religio-
sos Brasileiras(os) em Roma, (RBR). Não so-
mos um Regional, mas nos reunimos periodi-
camente para diversas atividades. Atendendo 
ao convite da Irmã Maria Inês Ribeiro, presi-
dente da CRB, percebemos que, também nós 
deveríamos realizar algum evento aqui em 
Roma. Surgiu a proposta de nos reunirmos 
neste domingo, dia 16 de agosto, na Praça 
São Pedro para rezarmos com o Papa Francis-
co a oração do Angelus pela Vida Consagrada. 
Faremos esse gesto, em comunhão com a CRB 
e toda a Vida Consagrada no Brasil.

Mais de 50 religiosas e religiosos estavam 
presentes na Praça São Pedro. São brasilei-
ras(os) que trabalham em suas Congregações, 
as quais têm sede em Roma. Superioras(es) 
Gerais, conselheiras(os) Gerais e outros que 
realizam diferentes serviços nas suas respec-
tivas Congregações.

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

niciamos recordando a frase de São Jerônimo, cita-
da pelos padres conciliares acerca do conhecimento 
da Sagrada Escritura. Assim afirmam: “A ignorância 
das Escrituras é ignorância de Cristo”. Nesta acertada 
constatação, nota-se uma profunda relação de uni-
dade entre Cristo e a Palavra escrita. De modo que 
o encontro com Jesus passa necessariamente pelo 
contato com a Sagrada Escritura. No entanto, não po-
demos esquecer que a “Palavra de Deus por excelência 
é Jesus Cristo, homem e Deus” que dá sentido a nossa 
existência ao qual podemos conhecer e amar. 

Na mensagem do sínodo ao Povo de Deus 
sobre a Palavra, os bispos são felizes quando es-
clarecem esta unidade da Palavra de Deus que é 
maior que o livro escrito: “A Palavra de Deus prece-
de, portanto, e excede a Bíblia, que, porém, é “ins-
pirada por Deus” e contém a Palavra divina eficaz 
(cf. 2 Tm 3,16). É por isso que no centro da nossa 
fé não está apenas um livro, mas uma história de 
salvação e, como veremos, uma pessoa, Jesus Cris-
to, Palavra de Deus feita carne, homem, história”.

Esta rica experiência com a Palavra de Deus, in-
tuída inicialmente pelos padres da Igreja, mediante 
a luz pelo Espírito Santo, formou ao longo da histó-
ria, a espiritualidade de muitos seguidores de Cristo. 
Encontramos por exemplo, uma orientação muito 
importante, citado por Masini, na carta de Orígenes 
a Gregório que comprova o modo assíduo de como 
se devia ler a Sagrada Escritura: “Dedica-te à lectio 
nas divinas Escrituras; aplica-te a isso com perseve-
rança (...) empenha-te na lectio com a intenção de 
crer e agradar a Deus. Se durante a lectio te encon-
tras diante de uma porta fechada, bate e te abrirá”. 

Masini afirma ainda que o pensamento de 
Orígenes acerca da lectio divina continuará a ser 
desenvolvido e aprofundado pelos padres da Igreja, 
pela época de ouro e pelos monges. É nesta perspec-

tiva que recordamos a carta do monge Guido II ao 
irmão Gervásio, onde se fala dos quatro graus espi-
rituais: leitura, meditação, oração e contemplação 
da Palavra de Deus. Nota-se que nos quatro graus 
há uma metodologia sistematizada progressiva 
que ajuda a pessoa a crescer na vida espiritual a 
partir da Palavra. Este é o método mais utilizado ao 
longo da história e faz parte da tradição da Igreja.

Nesta longa estrada, muitos contribuíram em 
aprofundar a experiência de amizade com Deus 
através da lectio divina, pois “Deus [...] fala aos ho-
mens como amigo” através de sua Palavra que se fez 
carne (Jo 1,14), mediante a liberdade de cada sujei-
to em aceitar ou rejeitar a sua mensagem de amor. 

Uma síntese deste processo histórico, encon-
tramos no texto de Secondin. Assim se expressa: 
“Hoje todos falam de lectio divina: a terminologia 
é antiga e remonta à espiritualidade pré-monás-
tica, provavelmente pertencente a Orígenes, mas 
é reforçada e consolidada na época monástica e 
patrística. E por mais de mil anos formou o núcleo 
típico da vida espiritual e o método que há origi-
nado inúmeros sermões bíblicos e comentários. 
Em nossos tempos tem experimentado um notá-
vel ressurgimento nos anos 70”. 

Como afirma Secondin, nos últimos anos vem 
crescendo o gosto pela lectio divina, porém pode-
mos constatar que após quase 50 anos da publica-
ção da Dei Verbum a Igreja convoca o Sínodo sobre 
a Palavra de Deus que teve como tema: "A Palavra 
de Deus na vida e na missão da Igreja” em 2008, 
resultando na Exortação Apostólica Verbum Domini.

É possível que a falta de um contato com a 
Sagrada Escritura ou o abandono por ignorân-
cia contribua com boa parte ao esfriamento da 
fé de muitos cristãos. De modo que o exercício 
permanente da lectio divina conduzirá a pes-
soa ao coração de Jesus e assimilação de sua 
mensagem em vista da missão.

A EXPERIÊNCIA HISTÓRICA DA LECTIO DIVINA
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LITURGIA

N
a Liturgia, Deus fala a seu povo e o povo responde a Deus com 
salmos, cânticos e orações. A Palavra de Deus, que é viva na 
Igreja, é na celebração um sinal eficaz enquanto contém e 
expressa a realidade da salvação. A sua proclamação deve ser 
revestida de um cuidado e um respeito todo especial. A Palavra 
de Deus está presente na celebração dos Sacramentos, na cele-
bração da Palavra, na Liturgia das Horas e Ofício Divino... Neste 
artigo vamos falar um pouco sobre o Ofício Divino das Comu-
nidades e da riqueza que essa forma de oração traz à Igreja.

Para as comunidades cristãs dos primeiros séculos, a 
prática de Jesus foi decisiva. Ele, como bom judeu, é herdeiro 
da tradição do seu povo e certamente conhecia o costume de 
orar três vezes ao dia. Também recomendou aos discípulos 
que rezassem permanentemente (cf. Lc 18,1; 21,36). Jesus 
confia à Igreja a sua oração para que louve ao Pai sem cessar, 
intercedendo pela salvação do mundo (Cf. SC 83). “Quando a 
Igreja ora e salmodia, é Cristo que ora e salmodia na Igreja” 
(SC 7, citando Mt 18,20: onde dois ou três estiverem reuni-
dos em meu nome, aí estou no meio deles). 

As comunidades cristãs, desde cedo, fizeram dos salmos 
a base da sua oração e a expressão do seu louvor. Elas nos 
ensinaram que os salmos são uma escola de oração e que 
neles aprendemos a juntar o louvor e o lamento, a ação de 
graças e a intercessão, a indignação e a confiança. Com os 
salmos a gente aprende a rezar ligado à história do povo de 
Deus, de ontem e de hoje.

Na tradição cristã, um salmo é sempre rezado a partir 
de Jesus: “Quando a Igreja ora e salmodia é Cristo que ora na 
igreja” (cf. SC 7); “Quem salmodia deve prestar atenção ao sen-

tido cristológico do salmo” (IGLH n. 109). A referência objetiva 
para a oração do salmo é Cristo e a Igreja. No Ofício da Manhã, 
alegramo-nos com a chegada de um novo dia, com a luz do sol 
que põe fim à noite, nos alegramos porque tudo isso nos re-
mete a Cristo, luz que vence as trevas. No Ofício da Tarde, com 
o sol poente e a chegada da noite, nos damos conta da efeme-
ridade de toda a realidade criada... O pôr-do-sol corresponde 
à hora “do sacrifício vespertino (Sl 140,2), ação de graças. No 
Ofício de Vigília (sábado à noite), início da celebração do 
Domingo, Dia do Senhor, vigiamos celebrando a ressurreição, 
aguardando a realização definitiva do Reino.

O Ofício Divino é uma oração de louvor, ação de graças 
e intercessão. Unimo-nos à oração de Jesus, fazendo me-
mória da sua páscoa nas horas do dia (e da vida), oramos 
louvando e agradecendo, intercedendo pela humanidade... 
O Ofício Divino das Comunidades (ODC) embora abreviado, é 
fiel à liturgia das horas, com a mesma teologia e espirituali-
dade, os mesmos elementos e estrutura básica (salmos, hi-
nos e orações, levando em conta as horas do dia e os tempos 
litúrgicos). A novidade é que faz isso de forma inculturada: 
levando em conta a experiência eclesial latino-americana e 
a tradição popular.

Esses momentos de oração do Ofício, são tempos fortes 
de estarmos diante do Senhor, consagrando-lhe o dia que 
começa ou a noite que vai chegando, para que em todo 
tempo sejamos fiéis servidores e servidoras. Vamos ajudar 
nossas comunidades a rezar essa oração tão importante que 
perdemos ao longo da história e que o Concílio Vaticano II 
resgatou e nos devolveu com grande vigor. 

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

OFÍCIO DIVINO: TRABALHO DE DEUS

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

1Cor 2,10b-16
Sl 144 (145),8-14 (R/. 17a)
Lc 4,31-37

1Cor 3,1-9
Sl 32(33),12-15. 20-21 (R/. Cf. 12b)
Lc 4,38-44

S. Gregório Magno
1Cor 3,18-23
Sl 23(24),1-6 (R/. 1)
Lc 5,1-11

1Cor 4,1-5
Sl 36(37),3-6. 27-28. 39-40 
(R/. 39a)
Lc 5,33-39

S. Maria no sábado
1Cor 4,6b-15
Sl 144(145),17-21 (R/. 18a)
Lc 6,1-5

23º COMUM
Ez 33,7-9
Sl 94(95),1-2.6-9 (R/. 8)
Rm 13,8-10 • Mt 18,15-20

1Cor 5,1-8
Sl 5,5-7. 12 (R/. 9a)
Lc 6,6-11

NATIVIDADE DE N. SENHORA
Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30 
Sl 70(71),6; 12(13),6 (R/. Is 61,10)
Mt 1,1-16.18-23

S. Pedro Claver
1Cor 7,25-31
Sl 44 (45),11-12. 14-17 (R/.11a)
Lc 6,20-26

1Cor 8,1b-7.11-13
Sl 138(139),1-3. 13-14ab-23-24 
(R/.24b)
Lc 6,27-38

1Cor 9,16-19.22b-27
Sl 83 (84),3-6. 12 (R/.2)
Lc 6,39-42

SS. Nome de Maria
1Cor 10,14-22
Sl 115 (116),12-13. 17-18 (R/. 17a)
Lc 6,43-49

24º COMUM
Eclo 27,33-28,9
Sl 102 (103),1-4.9-12 (R/. 8)
Rm 14,7-9 • Mt 18,21-35

EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 
Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11
Sl 77(78),1-2.34-38 (R/. cf. 7c)
Jo 3,13-17

N. Senhora das Dores 
Hb 5,7-9
Sl 30(31),2--6.15-16.20 (R/. 17b)
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35

Ss. Cornélio e Cipriano
1Cor 12,31-13,13
Sl 32 (33),2-5. 12.22 (12b)
Lc 7,31-35

S. Roberto Belarmino 
1Cor 15,1-11
Sl 117 (118),1-2. 16ab-17. 28 (R/. 
1) • Lc 7,36-50

1Cor 15,12-20
Sl 16 (17),1. 6-7. 8b.15 (R/. 15b)
Lc 8,1-3

S. Januário
1Cor 15,35-37.42-49
Sl 55 (56),10-14 (R/. cf. 14c)
Lc 8,4-15

25º COMUM
Is 55,6-9
Sl 144(145),2-3.8-9.17-18 (R/. 18a)
Fl 1,20c-24.27a • Mt 20,1-16a

S. MATEUS, APÓSTOLO 
E EVANGELISTA 
Ef 4,1-7.11-13
Sl 18(19A),2-5 (R/. 5a) • Mt 9,9-13

Pr 21,1-6.10-13
Sl 118 (119),1.27.30.34-35.44 
(R/. cf. 35a)
Lc 8,19-21

S. Pio de Pietrelcina
Pr 30,5-9
Sl 118 (119),29.72.89.101. 
104.163 (R/. 105a) • Lc 9,1-6

Ecl 1,2-11
Sl 89 (90),3-6. 12-14.17 (R/.1)
Lc 9,7-9

Ecl 3,1-11
Sl 143,1a.2abc.3-4 (R/. 1a)
Lc 9,18-22

S.Cosme e S. Damião
Ecl 11,9-12,8
Sl 89 (90),3-6. 12-13. 14.17 (R.1)
Lc 9,43b-45

26º COMUM
Ez 18,25-28
Sl 24(25),4bc-9 (R/. 6a)
Fl 2,1-11 • Mt 21,28-32

S. Venceslau 
S. Lourenço Ruiz e comps
Jó 1,6-22 • Sl 16(17),1-3. 6-7 (R/. 
6b) • Lc 9,46-50

Ss. MIGUEL, GABRIEL 
E RAFAEL, ARCANJOS
Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a
Sl 137(138),1-5 (R/. 1c) • Jo 1,47-51

S. Jerônimo 
Jó 9,1-12.14-16
Sl 87(88),10bc-15 (R/. 3a)
Lc 9,57-62

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – SETEMBRO/2020
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“Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles” (Mt 18, 20)
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família

ANA PAULA LOURENÇO

A Palavra de Deus é alimento para a alma e a família 
cristã deve estar unida e dedicada no conhecimento 
e meditação das leituras que a bíblia nos apresenta, 
pois além dos ensinamentos para todas as idades, ela 

também acolhe e conforta os que necessitam. Ela foi fortaleza 
e conforto para muitos em tempo de isolamento social repleto 
de medos e incertezas causados pela pandemia do novo coro-
navírus – Covid-19. Há inúmeros testemunhos de famílias que 
se uniram em oração e realizaram a leitura orante de vários 
textos bíblicos, depositando toda a confiança em Deus. É o 
que testemunha a catequista Nilda Andrade, de 60 anos, que 
vivenciou esse momento, superando todas as dificuldades, in-
cluindo a fase em que viu sua família infectada pelo Covid-19. 
Com muita fé, entrega a Deus, o aprofundamento na oração, 
na meditação da Palavra e na súplica pela intercessão de Nossa 
Senhora e alguns santos, Nilda e sua família experimentaram 
o consolo, a perseverança, o amparo que necessitavam. Vence-
ram a doença e ficaram mais fortalecidos na fé em Deus. 

“Foram dias em que o medo, a ansiedade e o desespero to-
maram conta de todas as pessoas que me cercavam. O pior mo-
mento foi quando todos da minha casa começaram a apresentar 
os sintomas. Esse foi o momento que senti a necessidade de 
aprofundar mais ainda na minha fé. Nesse momento mergulhei 
no mais íntimo das minhas orações, procurei viver cada dia com 
mais intensidade. Com as igrejas fechadas, montei uma igreja 
doméstica, onde eu, minha filha e meus netos intensificamos 
nossas orações; leitura orante, pedindo implorando a misericór-
dia de Deus, sobre todos nós e sobre o mundo inteiro. Com muita 
confiança nos prostramos incansavelmente aos pés de Jesus, no 
meio de tanta dor, pela perda de amigos e notícias ruins.

Tive o maravilhoso e inesquecível sonho com Nossa Senhora de 
Lourdes, a partir desse sonho, adquiri admirável veneração. E para 
confirmar minha fé, ganhei de presente uma imagem da referida 
Santa. Com o espírito fortalecido e o corpo meio debilitado, fazia a 
oração dos doentes e idosos todos os dias, junto ao Salmo 91. Me 
apeguei ao meu ano litúrgico e fui fiel a todas as leituras do dia, o que 
me garantiu forças e luz para continuar lutando junto com minha fa-
mília. Nada era mais importante que a vontade de conhecer e agra-
dar a Jesus misericordioso. Me apeguei as minhas devoções como o 
caminho para me aproximar cada vez mais de Deus. A oração de São 
Francisco, era uma delas: ‘Tu és humildade, tu és paciência’. 

[…] Na fase pós-covid, com suas árduas sequelas, vivi o perío-
do mais desafiador, mas acredito que essa tempestade vai passar. 
No momento mais crítico vivíamos o mês Mariano, eu já não sentia 
mais o cheiro e perdi o paladar, a ansiedade com suas complicações, 
já tomavam conta de mim, sentia muita fadiga mental e corporal, 
tinha a forte impressão de que ia perder o meu lado esquerdo, fui 
em todos os especialistas, e nada se resolvia, mesmo no sofrimento, 
a esperança era maior, ganhei forças rezando o terço diariamente, 
comungava espiritualmente, me colocava na presença do senhor 
que tudo pode, me entregava de braços abertos, aceitando todo o 
sofrimento, confiando inteiramente na vontade do Pai.

Hoje estou convencida que venci o Covid-19, com a graça de 
Deus, pela intercessão de Nossa Senhora; os Arcanjos São Miguel, 
São Rafael e São Gabriel; São Roque; Santo Expedito; São José e 
São Sebastião. Eu e minha família serviremos ao senhor! 

Hoje tenho a honra de rezar todos os dias a Oração de Liber-
tação e Cura, o terço Maria passa na frente e venho recebendo os 
benefícios dessas santas devoções. Convido a todos os irmãos a 
se dedicarem ao hábito da oração junto a suas famílias pois a 
certeza é que juntos somos mais fortes.“ (Nilda Andrade)

Com as igrejas 
fechadas, montei 
uma igreja 
doméstica, onde 
eu, minha filha 
e meus netos 
intensificamos 
nossas orações.
Nilda Andrade

alimenta a alma e fortalece os fracos e aflitos
“Quando eu encontrava as Tuas palavras, eu as devorava. Elas se tornaram a minha alegria e a felicidade 

do meu coração, porque Teu nome era invocado sobre mim, Senhor, Deus dos exércitos” (Jr 15,16)

Preços válidos até 30/9/2020, ou enquanto durarem nossos estoques.

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

A Palavra
do Senhor,
com você em todos os momentos.

Novas traduções do grego e do hebraico,
com introduções e notas explicativas

que auxiliam na compreensão do texto bíblico.

A Bíblia – Novo Testamento 
(encadernada) – Cód. 528455

R$ 19,50

A Bíblia – Novo Testamento
(formato de bolso) – Cód. 530301

R$ 12,00

A Bíblia – Evangelhos
(formato de bolso)  – Cód. 530328

R$ 7,50

A Bíblia – Salmos
(edição comentada) – Cód. 530336

R$ 19,80

A Bíblia – Salmos
(formato: 6,5 x 8,5 cm) – Cód. 530352

R$ 7,50

A Bíblia – Novo Testamento
(capa cristal) – Cód. 528447

R$ 16,30

JOB 3320 - Anuncio Jornal da Arquidiocese - Ago e Set - 2020 - Manaus 2.indd   1 28/07/2020   14:51:19



FUNDAÇÃO RIO MAR

Fidelidade e Gratidão
Durante a pandemia, a fundação Rio Mar 
intensificou a promoção “Sua fidelidade 
dá prêmios pra você”, oferecendo 
diversos prêmios como kits com camisas 
e canecas personalizadas, imagens, cesta 
de doces, ovo de páscoa, ranchos, kit de 
ferramentas, lavadora de alta pressão, 
parafusadeira e furadeira. 

Como forma de gratidão a Fundação Rio 
Mar dará continuidade a promoção até o 
final do ano, com edições mensais e 
prêmios ainda mais criativos e que 
também atendam às necessidades dos 
membros do “Clube amigos da Rio Mar”. 

Para participar basta apenas realizar sua contribuição 
mensal no período estipulado de cada mês.
Ser fiel com as contribuições é também ser fiel ao 
projeto de evangelização através dos meios de 
comunicação da igreja de Manaus. 

“Sem esmorecer, continuemos a firmar a nossa 
esperança, porque é fiel quem fez a promessa”
       (Hb 10,23)

Fidelidade e Gratidão
Durante a pandemia, a fundação Rio Mar 
intensificou a promoção “Sua fidelidade 
dá prêmios pra você”, oferecendo 
diversos prêmios como kits com camisas 
e canecas personalizadas, imagens, cesta 
de doces, ovo de páscoa, ranchos, kit de 
ferramentas, lavadora de alta pressão, 
parafusadeira e furadeira. 

Como forma de gratidão a Fundação Rio 
Mar dará continuidade a promoção até o 
final do ano, com edições mensais e 
prêmios ainda mais criativos e que 
também atendam às necessidades dos 
membros do “Clube amigos da Rio Mar”. 

Para participar basta apenas realizar sua contribuição 
mensal no período estipulado de cada mês.
Ser fiel com as contribuições é também ser fiel ao 
projeto de evangelização através dos meios de 
comunicação da igreja de Manaus. 

“Sem esmorecer, continuemos a firmar a nossa 
esperança, porque é fiel quem fez a promessa”
       (Hb 10,23)



REPORTAGEM
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Adaptação, sem dúvida essa foi a palavra-chave do momento, pois 
em virtude da situação em que o mundo se encontra, onde só 
se fala em Covid-19, coronavírus, pandemia, quarentena, vacina, 
entre outros, a humanidade teve que se adaptar para não parar 

no tempo. Todos nós, da criança ao idoso, em algum momento nesses 
últimos meses, tivermos que fazer algum tipo de adaptação da nossa 
rotina ao “novo normal”, para que pudéssemos sobreviver a esse perío-
do difícil e inesperado, que nenhum de nós sequer pensou que pudesse 
acontecer nos dias atuais.

Essa tal adaptação aconteceu em todas as áreas de nossas vidas, em 
algumas com mais intensidade, em outras, de maneira mais discreta. E, em 
tempos de cancelamento de tantas celebrações, atividades e encontros de for-
mações, além de compromissos pastorais e missionários, que não puderam 
ser realizados para evitar a aglomeração de pessoas, claro que não demorou 
muito para que aos poucos, começássemos a fazer algumas mudanças e as-
sim encontrar meios de tornar tudo isso possível, pois tivemos que descobrir 
outras ferramentas que aproximasse a igreja aos fiéis, uma forma de manter 
acessa a fé e levar uma palavra de conforto nos momentos mais difíceis.

Seminários, Lives e 
cursos virtuais, como 
meio de adaptação ao

“novo 
normal”

TEXTO ÉRICO PENA
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Foi aí que entrou em cena a tecnologia e todos nós, 
querendo ou não, tivemos que nos adaptar ainda mais ao 
uso das redes sociais. Tudo que era realizado de manei-
ra presencial passou a ser transmitido on-line, via redes 
sociais. As reuniões passaram a ser por videoconferência 
e as formações e palestras, encontraram nas Lives a sua 
salvação. Não que isso não fosse feito antes da pandemia, 
pois em muitos lugares, essa já era uma realidade há 
muito tempo. Mas de forma global e por necessidade, só 
passou mesmo a acontecer a partir do momento em que 
o mundo enfrentou seu pior inimigo, invisível e letal que 
já ceifou muitas vidas e que ainda inspira todo cuidado, 
pois ainda não foi erradicado e o fato de o número de 
mortes ter diminuído (em alguns lugares pelo menos), 
não quer dizer que tudo está 100% tranquilo.

Seminários e cursos, também passaram por essa 
adaptação e até foram rebatizados e novas palavras 
e termos começaram a fazer parte do nosso voca-

SEMINÁRIOS, LANÇAMENTOS 
E REUNIÕES

No dia 1° de agosto foi realizado o Se-
minário Virtual com o tema: “Sínodo para a 
Amazônia: processos, caminhos e perspec-
tivas”. O Seminário marcou o encerramento 
do Curso para Agentes Laudato Si’ e contou 
com a presença do Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, além de 
outras lideranças de nossa arquidiocese.

Outro evento que podemos citar foi o 
lançamento local da publicação Conflitos no 
Campo Brasil 2019, promovido na manhã do 
dia 7 de agosto, pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) – Regional Amazonas, transmitido 
pelas redes sociais da CPT Nacional, momento 
em que foram abordados os registros contidos 
na publicação, com recorte no estado do Ama-
zonas. Dentre os presentes esteve Dom Leo-
nardo Steiner e Dom José Ionilton Lisboa, que 
é bispo da Prelazia de Itacoatiara e vice-presi-
dente da CPT Nacional. Por plataforma on-line 
também foi possível contar com a presença de 
representantes dos que tem sofrido de perto 
os conflitos de terra, expondo a situação em 
que vivem de medo, pressão para desocupar 
lotes em que residem há mais de 20 anos e 
dificuldade na escoação da produção agrícola.

Durante esse tempo de pandemia, o 
arcebispo também concedeu inúmeras 
entrevistas, participou de várias Lives e 
conferências, tudo online, mostrando que 
a igreja também teve que se adaptar ao 
“novo normal”, pois afinal, a missão e a 
evangelização não podem parar.

bulário como: webseminário, home-office, 
lockdown entre tantos outros. Em nossa ar-
quidiocese não foi diferente, como as pessoas 
não podiam ir até a igreja, foi necessário levar 
a igreja até elas, e assim, toda a programação 
que ocorria de forma presencial, passou a ser 
realizada de maneira virtual. Dessa forma, 
o que era uma novidade antes, agora já se 

tornou algo mais do que normal. Para com-
provarmos isso, basta ficarmos atentos em 
nossas redes sociais, aplicativos de conversas, 
youtube, onde praticamente todo dia, um 
novo curso ou seminário está sendo anuncia-
do que vai acontecer, fora as Lives que é algo 
que veio para ficar mesmo antes da pande-
mia e depois dela ganhou mais força ainda.
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VIDA E FÉ

A Fazenda da Esperança, localiza-
da na BR-174, km 14,5 – ramal 
Cláudio Mesquita, é um centro 
de apoio que, desde 1983, atua 

no processo de recuperação de pessoas 
que buscam a libertação de seus vícios, 
principalmente do álcool e da droga. Ao 
longo de todos esses anos, já realizou 
verdadeiros milagres no sentido de li-
bertar as pessoas de seus vícios, tiran-
do-as do fundo do poço e trazendo-as 
de volta à vida, aptos a retornarem 
suas atividades perante à sociedade e 
prontas para viverem felizes novamen-
te junto as suas famílias e amigos.

Jacira Jordão Goiabeira, 40 anos, 
é um verdadeiro exemplo disso, que 
após passar 25 anos no mundo das dro-
gas, hoje tem uma vida completamente diferente e renovada, graças 
à experiência que viveu na Fazenda Esperança e hoje a ex-acolhida se 
dedica a ajudar outras pessoas que assim como ela, vivem o drama de 
querer libertar-se de seus vícios. “Eu sabia que Deus tinha um propósito 
para mim e eu sou muito grata à Fazenda Esperança por me ensinar a 
viver a Palavra e ser uma pessoa renovada. Foi a melhor decisão que já 
tomei na minha vida”, disse Jacira.

De acordo com ela, apesar do clima harmonioso do lugar, no início 
nem tudo são flores e o tratamento da luta contra às drogas foi bastan-
te difícil. “Eu batia de frente com minhas vontades, principalmente nos 
três primeiros meses onde não recebemos visita dos familiares. A gente 
chega cheia das coisas do mundo, cansada de tanto sofrimento e desa-
creditada de tudo, mas aí na Fazenda a gente ganha uma família, com 
pessoas que todo dia dizem que te amam, que Deus é amor e com isso, 
a vontade que eu sentia de ir embora se transformou no desejo de ven-
cer e eu venci. Foi uma recuperação difícil, passei por muitas crises de 
abstinência que não foram fáceis, mas nada disso se compara ao que eu 
passei quando estava no mundo das drogas”, comentou

Jacira chegou a perder o marido, as filhas, o emprego e tudo mais para 
as drogas ao ponto de ir morar nas ruas, quando chegou à Fazenda não 
pesava nem 40kg e teve que passar por todo um processo e, assim como 
todos os acolhidos (da ala masculina e feminina), aprendeu que com tra-
balho, convivência e espiritualidade (o tripé da Fazenda), é possível mudar. 
Hoje, Jacira conseguiu recuperar suas três filhas, que eram cuidadas por 
familiares, trabalha como copeira no Tribunal de Justiça Desembargador 
Carpinteiro Peres (um emprego que conseguiu logo depois que finalizou 
seu tratamento de um ano na Fazenda) e acima de tudo, atua no trabalho 
voluntário como “Mãe Guerreira”, na distribuição de sopa para os morado-

TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO PESSOAL

uma HISTÓRIA de superação com muito amor e fé
res de rua que ficam na frente da igreja dos N. 
Sra. dos Remédios e também na venda dos pro-
dutos que a Fazenda produz.

“Entrei na fazenda no dia 29 de dezembro de 
2017, a partir deste momento eu nunca mais usei 
drogas, não foi fácil, mas eu disse ao Senhor que 
não ia sair da mesma forma que entrei, pois eu fui 
uma escolhida entre tantas pessoas que queriam 
estar no meu lugar e não tiveram oportunidade. 
Meu tratamento acabou, mas eu ainda continuo 
trabalhando voluntariamente em todas as ativida-
des que a Fazenda faz em qualquer parte da cidade 
e também como ‘mãe guerreira’, ajudando os acolhi-
dos que chegam em busca da recuperação. É uma 
forma de dar de graça um pouco daquilo que recebi 
de graça e com muito amor”, disse emocionada.
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Leste) destinado ao atendimento de indígenas 
Warao. A expectativa de atendimento é de um 
público em torno de 30 mil indígenas presentes 
na zona rural e urbana de Manaus.

Tal assistencia se dará através da aquisicão 
de medicamentos para tratamento e prevencão 
da COVID-19; equipamentos e insumos hospita-
lares, tal como oxímetros, termometros, macas; 
exames RT PCRs e equipamentos de protecão 
individual (EPIs) destinados aos profissionais de 
saúde do DSEI e Semsa.

O projeto conta também com a implementacão 
de uma campanha de conscientizacão ao combate 
do COVID-19 nas comunidades indígenas de Manaus. 
Através de informacões culturalmente sensíveis, pre-
tende-se: informar a populacão indígena acerca das 
medidas de prevencão e tratamento dos sintomas; 
orientações para acesso ao sistema de saúde; distri-
buicão de kits de higiene às famílias em situacão de 
vulnerabilidade e instalacão de estacões comunitárias 
de higiene (tanques) localizadas em pontos estratégi-
cos de cada comunidade na zona urbana. 

A atuacão do CIMI ocorrerá de maneira especial 
na assessoria dos povos indígenas nas zonas urba-
nas e rurais visando o resguardo de seus direitos e 
criacão de estratégias eficazes de autoproteção dos 
povos contra exploracão ilegal de minério, madeira 
e outras riquezas naturais cuja exploracão pode 
atingir de maneira direta as comunidades indígenas.

Referências:
APIB, Articulacão dos Povos Indígenas do Brasil. Emergência 
indígena: plano de enfrentamento da COVID-19 no Brasil. Dis-
ponível em: <http://apib.info/emergenciaindigena/>. Acesso 
em: 06/08/2020.
FVS, Fundacão de Vigilância em Saúde do Amazonas. Monito-
ramento de COVID-19 em indígenas do Amazonas. Disponível 
em: <http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_
view/63/2>. Acesso em: 06/08/2020).

FONTE CNBB 

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou 
um pedido da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) e vai ouvi-la como “ami-
cus curiae” em julgamento que vai definir o 
marco temporal para a demarcação de terras 
indígenas do Brasil. O “amicus curiae” forne-
ce subsídios à decisão da Suprema Corte em 
julgamentos na corte. Segundo o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), trata-se de um 
importante julgamento com consequências 
para todos os povos indígenas do país.

Em abril, o STF reconheceu a repercus-
são geral do Recurso Extraordinário (RE) 
1.017.365, caso que discute uma reintegra-
ção de posse movida contra o povo Xokleng, 
em Santa Catarina. Por isso, a Suprema Corte 
poderá dar uma solução definitiva aos con-
flitos envolvendo terras indígenas no país, e 
garantir um respiro às comunidades que se 
encontram, atualmente, pressionadas por 
poderosos setores econômicos.

Segundo o escritório de advocacia do 
ex-presidente da OAB, Cezar Britto, que repre-
senta a CNBB no caso, o Recurso Extraordiná-
rio (RE) que chegou ao STF se refere ao caso 
em específico de Santa Catarina. Contudo, 
como a Suprema Corte reconheceu a reper-
cussão geral da matéria fixou o seguinte tema 
de repercussão geral (Tema 1031): “Definição 
do estatuto jurídico-constitucional das rela-
ções de posse das áreas de tradicional ocu-
pação indígena à luz das regras dispostas no 
artigo 231 do texto constitucional”.

O plenário da Suprema Corte avaliará em 
julgamento, ainda sem data marcada, o que a 
Constituição de 1988 define sobre os direitos 
indígenas sobre a posse da terra. No pedido 
para ser amicus curiae, a CNBB se posicionou 
a favor dos indígenas, argumentando que a 
questão não poderia ser definida sem consi-
derar que os povos são os ocupantes originais 
da terra e que, em função de não ter suas 
terras demarcadas, vem sofrendo violência 
desde a ocupação portuguesa no Brasil.

STF ouvirá CNBB em julgamento 
sobre a demarcação de terras 
indígenas no Brasil

CNBB CIDADANIA

PROJETO DE PARCERIA COM A CÁRITAS ALEMÃ VISA GARANTIR 
ATENDIMENTO A INDÍGENAS AFETADOS PELA PANDEMIA Da COVID-19
DIÁCONO AFONSO BRITO E DANIELE RODRIGUES

Segundo os dados da ONG Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB), o Brasil já conta com 
22.656 casos confirmados de indígenas infec-
tados com COVID-19, 639 mortes de indígenas 

e 148 povos afetados. Ainda de acordo com a APIB, o 
Amazonas foi o primeiro estado do Brasil a ter confir-
macão de indígenas contaminados e já conta com 33 
povos afetados (APIB, 2020). De acordo com a Funda-
cão de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), só o 
estado do Amazonas registra 5.110 casos de indígenas 
infectados e 125 óbitos (FVS, 2020).

Visando atender esta urgente necessidade, a 
Cáritas Arquidiocesana de Manaus conduz o Pro-
jeto de ajuda humanitária nas áreas de atendi-
mento básico de saúde, proteção humanitária e 
higiene para proteger as populações indígenas 
da COVID-19 nas áreas urbanas e rurais de Ma-
naus – Brasil 2020. Este teve o seu início no dia 15 
de junho de 2020, financiado pelo Governo Alemão 
e Cáritas Alemã, e conta com a parceria a Secretaria 
Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), Distrito 
Sanitário de Saúde Indígena (DSEI) e Conselho In-
digenista Missionário (CIMI).

Através do DSEI, o projeto visa auxiliar na pre-
venção e proteção de aproximadamente 30 mil 
indígenas dos municípios do interior do Amazonas 
(Borba, Anamã, Beruri, Nova Olinda do Norte, Ma-
nicoré, Careiro Castanho, Manacapuru, Manaquiri, 
Autazes, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Urucará, 
Novo Airão, Silves) e zona rural do município de 
Manaus, atendidos em 19 pólos de saúde indígena.

A parceria com a Semsa visa assistir 28 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) referenciadas para 
atendimento de 35 comunidades indígenas loca-
lizadas na zona urbana de Manaus e um centro 
de observacão (Ginásio Zezão, localizado na zona 

SETEMBRO •  2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  13



MATÉRIA DE CAPA

14  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • SETEMBRO •  2020

Abre a mão em favor do teu irmão 

Essa frase é o lema do mês da Bíblia deste ano 2020. Abrir a mão 
em favor do pobre e indigente! Assim de forte! O Deuteronômio 
convida a caminhar fiéis ao amor gratuito de Javé. Traz sabedoria, 
solidariedade e esperança firme. Seu linguajar é solene e repeti-
tivo. O Deuteronômio “é o livro do Antigo Testamento mais citado 

nos escritos do Novo Testamento: mais de 200 vezes! Isso é sinal de sua 
importância para as comunidades cristãs” (C. Mesters e F. Orofino).

O título, em hebraico, é eleh hadebarim, «estas são as palavras». 
Dabar: “palavra” conserva o sentido de acontecimento-palavra. Moisés, 
antes de entrar na Terra almejada, deixa suas “últimas” palavras: “Ouve, ó 
Israel: Yhwh nosso Deus é o único Yhwh! Portanto, amarás a Yhwh teu Deus 
com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que 
estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração! ” (Dt 6,4-9). 

A ideia central do livro é que Israel viverá feliz e próspero na Terra se 
for fiel à aliança com Deus. Relembra o Decálogo (5,1-22), e mostra que o 
comportamento fundamental do povo para com Deus é o amor “radical” 
com todo o ser (6,4-9). A seguir, explica o que significa viver esse amor 
em todas as circunstâncias da vida pessoal, social, política e religiosa (ca-
pítulos 12-26), onde se procura ensinar como viver a relação com Deus, 
com as autoridades, com as outras pessoas, e até mesmo com os seres 
da natureza. Na leitura é importante perceber que o conjunto procura 
transmitir um projeto de sociedade nova, baseado na fraternidade, todos 
são irmãos! E na partilha de tudo o que Deus concedeu a todos. Notemos 
que Deus é chamado de Pai (1,31), e os membros do povo são chamados 
entre si irmãos, quer o rei, quer os pobres! 

A primeira geração, que saiu do Egito, ficou “nas estepes de Moab”. 
Essa estrutura literaria-teológica “querigmática” mostra “o propósito 
querigmático da redação do Pentateuco (José Severino Croatto, O propó-
sito querigmático da redação do Pentateuco. Reflexões sobre a sua estrutura 
e teologia, Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana (RIBLA),23, 
número monográfico sobre Pentateuco, p. 7-15). Essa chave de leitura, 
mostra o caminho da fidelidade para não correr em vão. A Lei (Torá) 
articula toda a vida do povo. A fidelidade ao Senhor se traduz no cum-
primento da Torá, como caminho de vida (Dt 30,20). A aliança se baseia 
exclusivamente na bondade generosa do Senhor que o escolheu e a ele 
se afeiçoou (Dt 7,6-9) por puro amor. A autoridade do rei está em função 
do povo e em função dos mais fracos: órfãos, migrantes e viúvas. A justiça 
e o amor fraterno são os alicerces dessa nova sociedade.  

A Lei da solidariedade e da fraternidade (15,11)
Abre a mão em favor do teu irmão (Dt 15,11). Queremos retomar o 

texto no seu contexto, porque tem uma força impressionante. Quando no 
seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa 
só de suas cidades, na terra que Javé seu Deus dará a você, não endureça 
o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. 

O texto parte de uma realidade bem gritante: há pobres no povo! É 
interessante como foca o assunto. Mesmo que “seja um só de seus irmãos”, 
e mesmo que seja “numa só de suas cidades”. Mesmo que seja “um só” e “ 
numa só” das cidades: não endureça o coração, nem lhe feche a mão. O tex-
to original salienta a atitude a tomar: não endurecer o coração! Não fechar a 
mão! Esse “endurecer o coração” era a atitude de faraó. Endurecer o coração 
é também a atitude do povo em Meribá, como lembra o Salmo (95,8). Não 
fechar a mão! Uma imagem viva. Mão fechada nem oferece nem acolhe. 
Rejeita, mais bem. Por isso, vai ordenar: abra a mão e empreste o que está 
faltando para ele. Abrir a mão! Gesto bem eloquente! Empreste! Não fique 
matutando que não vai lhe restituir o emprestado porque chega o ano da 
remissão. E pior de tudo: é você se “tornar avarento, não lhe dando nada”. E 
o que aconteceria? Ele clamaria a Javé contra você (Ex 3,7-10). Portanto, na 
terra dádiva do Senhor, se você der alguma coisa, faça-o com alegria 
no seu coração, “porque Deus ama a quem dá com alegria” (2 Co 9,7). 

Atenção! Não faltam indigentes na terra!
É por isso que eu ordeno a você: abra a mão em favor do seu 

irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está 
(15,11). Em hebraico há acumulação de possessivos: cinco vezes o pro-
nome “teu”, apelo à solidariedade. A pobreza não anula a “fraternidade” 
pois em Deus, Pai (Dt 1,31) todos são irmãos, “e não se fechar à sua pró-
pria gente!” (Is 58,7). Lembremos a intervenção de Neemias diante das 
reclamações das famílias empobrecidas (Ne 5). 

A modo de conclusão
Não endurecer o coração, mas tê-lo alargado para correr pelo caminho 

do Senhor e abrir a mão em favor do irmão (Dt 15,11). O lema do mês da 
Bíblia deve se tornar programa de vida para as comunidades a caminho do 
Reino definitivo. O necessitado é próximo! (Lc 10). O Deuteronômio o pro-
clama: Precisa? Então, abre os braços, acolhe: é teu irmão! No projeto de 
Deus não cabem mais oprimidos e pobres. Portanto, que não haja “nem 
um pobre mais” em tuas cidades. Agora nos toca traduzir em acolhida e 
partilha esse sonho de Deus e das comunidades.

PE. JUSTINO MARTÍNEZ PÉREZ, MISSIONÁRIO COMBONIANO 

DEUTERONÔMIO

Em memória agradecida de dom Pedro Casaldáliga, Severino Croatto e Milton Schwantes 
com os quais tive a alegria de compartilhar caminhos ecumênicos de vida, solidariedade e 
esperança, irrigados pela Palavra viva de Deus.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

pão que alimenta as 
comunidades amazônicas

a luz da Palavra e da Eucaristia que ilumina as nossas vidas 
concretas”. Trata-se de uma Palavra que leva ao compromisso 
concreto, estando atentos à necessidade daqueles que na sua 
Palavra, Deus mostra como seus prediletos.

Ao reflexionar sobre a realidade da Igreja da Amazônia 
e a vida pastoral e litúrgica das comunidades, o Papa Fran-
cisco coloca o anúncio da Palavra como uma das funções 
dos leigos, (QA 89). Nesse sentido, o Ministério da Palavra, 
assim como a formação bíblica é uma tarefa assumida pelos 
laicato em muitas das comunidades da região. São homens 
e mulheres que se empenham em levar a força e a luz da 
Palavra para a vida do povo, que encontra nela a força para 
continuar experimentando a proximidade de Deus que 
sempre se empenha em se comunicar com seus filhos e 
filhas.

Na oração com que o Papa Francisco encerra a “Querida 
Amazônia”, no número 111, uma prece de intercessão a Ma-
ria, ele pede “Fazei nascer vosso Filho nos seus corações para 
que Ele brilhe na Amazônia, nos seus povos e nas suas cultu-
ras, com a luz da sua Palavra, com o conforto do seu amor, 
com a sua mensagem de fraternidade e justiça”. Nas suas pa-
lavras ele implora a luz da Palavra de Jesus para que Ele possa 
brilhar, mostrando que a Palavra é fundamento da missão, 
que leva a presença do Deus da Vida no meio do povo.

PE. LUIS MIGUEL MODINO

A Palavra sempre teve uma importância decisiva na 
vida da Igreja da Amazônia, onde a falta de cele-
bração eucarística tem feito com que seja a Bíblia 
a fonte de onde brota o alimento cotidiano das 

comunidades, especialmente as mais distantes. Nesses lu-
gares, a celebração da Palavra tem se tornado um dos mo-
tivos fundamentais para o encontro da comunidade de fé, 
especialmente aos domingos.

Querida Amazônia, a exortação pós-sinodal do Papa 
Francisco, insiste em que “Precisamos promover o encon-
tro com a Palavra e o amadurecimento na santidade por 
meio de vários serviços laicais, que supõem um processo 
de maturação – bíblica, doutrinal, espiritual e prática – e 
distintos percursos de formação permanente” (QA 93). Na 
realidade amazônica os ministérios laicais se apresentam 
como elemento decisivo na prática pastoral da Igreja, sendo 
a Palavra um instrumento fundamental na vida do dia a dia.

Tendo em conta o chamado que o Mês da Bíblia nos faz 
neste ano de 2020, “Abre tua mão para teu irmão”, a gente 
poderia descobrir em Querida Amazônia um chamado que 
nasce da Palavra de Deus e nos leva ao compromisso, quando 
no número 83, o Papa Francisco, se referindo aos povos na-
tivos, nos diz que “As nossas celebrações deveriam ajudá-los 
a viver esta experiência na liturgia dominical e encontrar 
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MISSÃO

Proporcionar experiência com a Palavra de Deus que é viva, tornan-
do-a acessível a todos, é o carisma da Comunidade Católica Se-
mentes do Verbo, uma Associação Privada de Fiéis, fundada no dia 
16 de julho de 2004 em Palmas-Tocantins, que chegou a Manaus 

em 2018, através da Fazenda da Esperança, onde há uma fraternidade 
missionária, com quatro irmãs que realizam uma formação bíblica, hu-
mana e antropológica, através da Escola da Palavra para um grupo de 
jovens da Fazenda da Esperança, a cada três meses. 

Segundo Irmã Cecília, pertencente à fraternidade missionária da Casa 
Maria de Loreto, localizada na estrada AM 010 – Km2 6, a comunidade pode 
atuar em diversos campos, sempre buscando levar a palavra a todos. “Reali-
zamos missões paroquiais, nas escolas, na visita porta a porta nas casas, nos 
presídios, nos hospitais. A comunidade está aberta a um campo missionário 
muito grande por causa da palavra de Deus que deve chegar a todos, aos ricos 
e aos pobres, às crianças e aos jovens, aos adultos e aos idosos”, destacou. 

Em 2012, a comunidade recebeu a inspiração de fazer o Compêndio 
da Lectio Divina, e neste mesmo ano iniciou este apostolado. Anualmen-
te produz esta publicação que permite às pessoas fazerem um caminho 
diário com a Palavra de Deus, seguindo os passos da leitura orante da 
bíblia, vivenciando a experiência de rezar, anotar a sua oração e buscar 
entender o que Deus fala em cada leitura. 

“A cada ano o compêndio traz um tema, tendo sido falado da espe-
rança, do amor, da caridade, do discernimento, dentre outros, e em 2020 
está tratando do acompanhamento espiritual, destacando a importância 
de ter alguém que acompanhe, pois não se pode caminhar sozinho, e 
assim é possível vivenciar um aprofundamento e crescimento interior. 
A Comunidade Sementes do Verbo consegue chegar a muitos lugares, 
anunciando a Palavra de Deus, propondo a experiência da Lectio Divina 
através do compêndio, que, além de evangelizar, ajuda no sustento da 
missão”, explicou Irmã Cecília.

Na Casa Maria de Loreto é desenvolvido o carisma do acolhimento para 
o anúncio da palavra, através de retiros propostos pela comunidade para 
todas as idades e estados de vida. Também acontece o ano sabático que 
consiste em uma escola de evangelização que acontece por nove meses. Em 
Manaus ocorre de 25 de janeiro a 22 de outubro, e consiste no acolhimento 
de jovens, adultos, famílias, que têm desejo pela formação e também de 
discernimento vocacional. Eles recebem uma formação bíblica de Gênesis 
até Apocalipse e fazem um percurso na doutrina através do Catecismo da 
Igreja Católica e dos documentos da Igreja (encíclicas e cartas). 

“Aqueles que vêm fazer um ano sabático 
na comunidade experimentam da vida 
missionária da comunidade como uma 
escola de missão. Esses nove meses são para 
formar discípulos missionários, pessoas que 
sabem qual é o seu lugar na igreja, que estão 
preparadas e dispostas a assumir essa vocação 
dando as suas vidas na igreja, independente 
do lugar onde escolherem atuar ou ingressar. 
É uma escola de evangelização para formar 
discípulos e também para ajudar os jovens no 
caminho de discernimento vocacional”.

Ir. Cecília

Os missionários da comunidade também realizam atividades exter-
nas, fora de suas casas de missão. Já estiveram em missões paroquiais 
no Careiro da Várzea, por exemplo, com aconselhamento das famílias e 
formação para crianças e adolescentes não só na moral mas também na 
religião, e preparação para os sacramentos. 

Comunidade Católica trabalha para tornar 
acessível e experienciada a Palavra de Deus

ANA PAULA LOURENÇO
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luta por moradia já é antiga em Manaus. Milhares de pessoas 
sofrem com esse problema social. Em 2003, na área onde hoje está 
localizado o bairro Tarumã, houve um processo de ocupação de 
terra por várias famílias, que motivou o surgimento de comuni-

dades. Aos poucos as pessoas foram se organizando em busca de seus 
direitos mais básicos. Nesse contexto, ciente que todos têm direito a um lar 
e vida digna, a Igreja católica esteve presente junto ao povo daquela área 
da cidade desde o início, fazendo coro nessa luta, como ensinou Jesus.

No dia 15 de novembro de 2004, por meio de assembleia com a 
participação de 74 pessoas que ali se ajudavam, foi criada a Área 
Missionária Tarumã (AMT). 

A AMT abrange os bairros Tarumã, Jesus me Deu, Parque das 
Tribos e a área rural ribeirinha Tarumã Açu. Ela faz parte do Setor Pe. 
Ruggero Ruvoletto, Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida. As 19 
(dezenove) comunidades que formam a AMT estão agrupadas em 3 
(três) núcleos, levando em conta a localização geográ�ca delas.

Seu primeiro pároco foi o diocesano, Pe. Geraldo Bendaham, que 
acompanhava as famílias que ali viviam, bem antes da fundação o�cial 
da AMT. Perseguição, pressão e até ameaças de morte marcaram a 
caminhada da Igreja nesse local. Pe. Geraldo e a equipe que estava mais 
à frente da coordenação da AMT, sentiram na pele as ameaças vindas da 
parte dos que sempre se posicionam contra o povo pobre e sofrido. 
Tempo de luta por políticas públicas. Tempo de denúncias e de anúncio 
profético, onde os que buscam a verdade e a justiça são perseguidos.

Depois do Pe. Geraldo, por lá já trabalharam como párocos, vários padres 
da Congregação Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora (SDN): Pe. 
Isaías Andrade, Pe. Carlos Alberto Altoer, Pe. Luiz Paulo Fagundes, Pe. Edilson 
Ermenegildo da Silva, Pe. Auricélio Ferreira Correia e o Pe. Agnaldo Gomes 
Batista. O Pe. Valdecir Paulo Martins é o atual pároco. Anterior a eles, muito 
antes desse período, os padres do Pontifício Instituto para as Missões 
Estrangeiras (Pime) já atuavam naquela zona da cidade, estendendo sua 
atuação para comunidades localizadas na zona rural da cidade também.

Hoje, a Pastoral da Criança, Pastoral Social, Pastoral da Juventude, 
Pastoral Familiar, Pastoral da Liturgia, Pastoral do Dízimo e Pastoral da 
Saúde desenvolvem suas atividades na área, onde também encontra-
mos os serviços da Equipe Missionária, do Grupo de Orações Imaculado 
Coração de Maria, o Serviço de Animação de Cantos Litúrgicos (Sacli) e o 
Serviço de Animação Vocacional (SAV).

Para dar sustentação e embasar a caminhada de fé da área, foi criado 
um grupo de Estudo Bíblico. Nele, os agentes podem conhecer e re�etir 
sobre a Palavra de Deus e ver de que forma podem vivenciá-la. O grupo 
se reúne na Comunidade Santa Paulina, toda sexta-feira, às 19h30. 
Podem participar os agentes de todas as comunidades da AMT.

Além da presença dos padres da Congregação Missionários Sacramenti-
nos de Nossa Senhora (SDN), também contam com a presença forte das 
Irmãs de Santa Teresinha.

Santa Rosa de Lima é a padroeira da AMT, celebrada no dia 23 de agosto. 
Este ano, por causa da pandemia, o novenário e o arraial não serão realizados. 
Mas todas as comunidades celebrarão a memória da santa.

SOBRE O PÁROCO 
Pe. Valdecir Paulo Martins, nasceu em Alto Jequitibá, Minas Gerais, no dia 26 
de março 1966. Foi ordenado padre da Congregação Missionários 
Sacramentinos de Nossa Senhora (SDN) no dia 15 de julho de 2007, em sua 
cidade natal. Já foi pároco na Diocese de Sinop, na Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, em Nova Canaã do Norte (MT); na Diocese de Caratinga, na 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alto Jequitibá (MG); na Diocese 
de Sinop, Paróquia Bom Pastor, em Alta Floresta (MT). Como ajudante já 
trabalhou na Arquidiocese de Fortaleza, na de Minas Gerais, na Diocese de 
Sinop, na Diocese de Luenna (África) e na Arquidiocese de Manaus. No dia 15 
de novembro de 2019, assumiu como 
pároco da Área Missionária Tarumã, onde 
conta com o apoio do Pe. Welton Oliveira, 
SDN e das Irmãs de Santa Teresinha, Ir. 
Iolanda Firmo da Cruz, Ir. Maria Jane da 
Silva e Ir. Solange Bastos Tenório.

A
ADRIANA RIBEIRO  PASCOM ARQUIDIOCESANA 
COLABORAÇÃO ANTÔNIO FONSECA, LUCIANO OLIVEIRA, 
PE. VALDECIR PAULO MARTINS E FLORENTINO RODRIGUES DE BRITO

Á r e a  M i s s i o n á r i a  Ta r u m ã

Uma história de luta p�
vida digna para todos

Atendimento paroquial
De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h e aos sábados, das 8h às 11h.

Telefone: (92) 3015-4556 • E-mail: am.taruma@gmail.com

PARÓQUIA EM DESTAQUE
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CULTURA
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odemos falar de uma cultura bíblica? Neste mês de 
setembro, mês da Bíblia, sem querer dar uma resposta, 
apresento algumas considerações que acho interes-
santes. Os textos bíblicos devem ser interpretados. Eles 

são Palavra de Deus encarnada na palavra humana. É necessário 
saber o signi�cado da Palavra para entender o que o Espírito de Deus 
quis dizer ao utilizá-la. As palavras e as expressões exprimem uma 
cultura determinada. Neste sentido cultura bíblica seria o ambiente 
cultural onde os diversos escritos apareceram. 

Por isto um exegeta deve conhecer as línguas nas quais a 
bíblia foi escrita; aramaico, latim, grego, hebraico. O conhecimento 
das línguas modernas também e necessário. Os grandes exegetas 
escreveram suas obras em alemão, francês e inglês. Quem não sabe 
uma destas línguas estará sujeito a traduções incorretas que podem 
criar problemas e mal-entendidos. Conhecimentos de �lologia são 
necessários para estabelecer a história das palavras. Não é necessário 
ter fé para estudar os textos bíblicos. 

O sentido de uma palavra e a sua verdade podem mudar 
conforme o gênero da narrativa. O gênero poético permite uma 
liberdade maior que gênero histórico, o gênero apocalíptico 
permite usar imagens e visões que não são possíveis num texto 
histórico. Outra di�culdade do texto bíblico é que ele foi escrito 
em diferentes épocas e por diferentes autores. Muitas vezes, 
como no caso do livro do Deuteronômio, pedaços de narrativas 
são justapostos. O livro do Gênesis também é outro exemplo. 
Temos duas narrações da criação, com dinamismos bem próprios, 
cada uma correspondendo a uma tradição em Israel. Conhecer 
tudo isto dá a pessoa uma cultura bíblica.

P
DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Cultura Bíblica 
Mas não é possível a todo mundo se tornar um especialista nas Sagradas Escrituras. 

Temos que aceitar o que dizem os especialistas e deixar que a Igreja se posicione a respeito 
das teorias. Uma das provas de que as Escrituras são Palavra de Deus é serem 
compreensíveis para todos, e de maneira especial para os pobres e humilhados deste 
mundo. Também os que não têm cultura bíblica são convidados a aproximar-se dela. 

Mas os que fazem parte daqueles grupos humanos que vivem da Palavra e são 
sustentados pelos irmãos para lhes explicar a palavra tem obrigação de estudar os 
textos levando em conta as ciências da palavra e as normas literárias para bem educar 
o povo e não passar adiante ideias próprias, mas que não vem do mistério divino. Às 
vezes, na ânsia de tudo querer explicar, esquecemos que a Palavra é de Deus.

Então o que é ter cultura bíblica? Viver a vida segundo os critérios da Palavra. E o 
critério mais importante é a misericórdia. Deus amou tanto o mundo que enviou seu 
Filho, sua Palavra para salvá-lo. Se a leitura da Palavra não levar à Misericórdia, não é 
uma leitura correta. Se a leitura for usada para oprimir, excluir, amedrontar não 
corresponde à �nalidade da palavra. Jesus é o critério último de interpretação de 
qualquer escritura que foram escritas ou na esperança ou na fé no Messias, o ungido 
do Senhor. En�m, as escrituras devem levar os leitores para o bem. 

Todos devemos esforçar-nos para termos um conhecimento do mundo bíblico, da 
geogra�a bíblica. Conhecer Israel, onde os relatos bíblicos aconteceram foi uma 
grande graça, que eu tive no ano em que completei quarenta anos de padre. Ali o 
Verbo se encarnou. Tudo em Israel lembra a Passagem de Jesus, mas é preciso fé para 
ver naquelas pedras a lembrança do Senhor. 

A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para a humanidade. Nela está 
contido o Caminho para ele. É importante ter uma cultura bíblica, no sentido de 
conhecimentos bíblicos, mas muito mais importante é ter um comportamento e uma 
vida que corresponda às intuições fundamentais das Escrituras: a Vida, a Misericórdia, 
a Salvação em Cristo. Uma cultura que tenha estas características seria uma bênção 
para a humanidade.
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ODJ (Ofício Divino da Juventude) nasce diante da necessidade de 
um instrumento de oração que seja o “rosto e jeito” da juventude, 
tendo sua inspiração no ODC (Ofício Divino das Comunidades). São 
celebrados no início de encontros dos grupos de jovens, celebra-

ções da palavra, assembleias pastorais, encontros de formação, nas visitas 
às pessoas doentes, nas celebrações de aniversários, vigílias  etc.

A estrutura celebrativa do ODJ traz consigo o costume das comunidades 
cristãs, que tinham o hábito de fazer orações pela manhã e pela tarde, com 
uma linguagem fácil e compreensiva para todos e todas, fazendo uma 
re�exão da palavra de Deus de acordo com a realidade em que viviam. 

A Pastoral da Juventude nos seus quase 50 anos de atuação no Brasil, 
sempre buscou trabalhar a espiritualidade e liderança dos jovens e das 
jovens de forma integral, ou seja, essa juventude não se cala diante das 
injustiças sociais, ambientais, culturais e políticas. E nesse processo, as 
celebrações do ofício são de extrema importância, pois é um momen-
to celebrativo que indaga a juventude a re�etir sobre o contexto em 
que vivem, as mazelas que a cerca e a importância de recordar e 
agradecer pelo dom da vida, garantindo assim uma formação e 
uma experiência permanente, continuada e processual que 
contribua com o fortalecimento da dimensão espiritual do jovem.

A cultura regional está bastante presente nos elementos 
que compõe o ofício, diante dessa percepção, a Pastoral da 
Juventude do Regional Norte 1 (AM/RR), sonhou e construiu 
o Ofício Divino da Juventude Regional, realizando o desejo 
da juventude amazônica de uma reza encarnada na 
realidade urbana, rural, ribeirinha e indígena. 

“Uma igreja em saída” é o que nos pede o Papa Francis-
co. Esse instrumento de oração fortalece a �delidade ao 
Evangelho e sustenta a espiritualidade missionária da 
juventude pejoteira.  Os sorrisos e abraços dados a cada 
celebração são como pão e água para a fome e sede de 
justiça desses jovens, que perseverantes rezam e fazem 
missões em busca da tão sonhada civilização do amor.

Dedico este artigo ao nosso querido Dom Pedro 
Casaldáliga, Bispo Emérito da Prelazia de São Felix do 
Araguaia. Foi e será sempre um profeta da esperança.

Dom Pedro Casaldáliga, presente na caminhada! 

O
Marcos Daniel Mafra dos Santos

RezarO jeito jovem de
JUVENTUDE
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RezarO jeito jovem de
Fr. Faustino: Olá crianças! Espero que vocês estejam bem. Sei que 
vocês já estão indo para a escola novamente.
Mariazinha:  Verdade. Já estamos indo para a escola. Está sendo 
muito legal.
Zezinho:Para ser legal para mim deveria ser todo dia. A diretora dividiu 
a nossa sala e ainda não estou encontrando os meus melhores amigos.
Fr. Faustino: Mas, você pode continuar conversando com eles por 
chamada de vídeo.
Tininha: Eu e meu irmão estamos gostando muito da volta às aulas. 
Não é mesmo, Zezinho?
Tinico: Verdade. Mas, eu queria voltar para a catequese, também. Mas, 
ainda não recomeçou.
Fr. Faustino: Por enquanto, ainda precisamos continuar sem os 
encontros presenciais da catequese. Podemos continuar nos encontran-
do online. É uma experiência boa, também. 
Mariazinha: Concordo. Assim a gente continua se cuidando.
Fr. Faustino: Hoje, vamos conversar sobre a Bíblia.
Tininha:  Oba! Que legal! O que teremos de novidade hoje?
Fr. Faustino:  A Bíblia é a Boa Nova; ela é uma novidade.
Zezinho:  Como assim, se a Bíblia é tão antiga?
Fr. Faustino:Ela nos fala do amor de Deus por nós e é atualizada na 
vida de cada um de nós em todos os dias. Por isso precisamos lê-La 
todos os dias para sabermos mais sobre a novidade de Deus em nossas 
vidas e em nosso redor. Deus sempre nos orienta através da Bíblia, que 
é a Palavra Dele.  
Mariazinha:  Eu leio a Bíblia; mas não todos os dias.
Zezinho: A mamãe lê e fala que devemos ler, também. Eu nunca vi o 
papai lendo a Bíblia todos os dias.
Fr. Faustino: Talvez ele lê em algum momento em que você esteja 
fazendo outra coisa e,  por isso, você não vê. 
Tinico:  Nossos pais leem a Bíblia todos os dias. Eles são de um grupo 
de casais...
Tininha: Isso mesmo. A mamãe sempre fala que nesse grupo todos os 
casais devem ler e meditar a Palavra de Deus todos os dias.
Zezinho: Meditar a Palavra de Deus? O que é isso?
Fr. Faustino: Deixa-me explicar. Meditar a Palavra de Deus é ouvir a 
voz de Deus em nosso coração. Primeiro fazemos uma leitura da Palavra 
de Deus, depois precisamos silenciar para recordar alguns pontos que 
mais chamaram a nossa atenção e, por �m, fazemos uma oração a 
partir da Palavra que ouvimos. 
Mariazinha: Por que fazer tudo isso?

Fr. Faustino: Porque, assim memorizamos por mais tempo a Palavra de Deus 
e ela �ca guardada em nossa mente e em nosso coração para que a nossa vida 
seja sempre orientada e guiada por Deus.
Tinico: Nossa! Mas, nós crianças, também devemos ler a Bíblia dessa maneira. 
Fr. Faustino: Sim, Tinico. Desde pequeninos precisamos ter gosto pelas 
maravilhas de Deus. A Palavra de Deus é uma das maravilhas.
Tininha: Agora entendi o porquê meus pais estão mais pacientes com a 
gente. Eu acho que Deus falou alguma coisa para eles. 
Fr. Faustino: Acredite nisso, Tininha.  Para terminarmos essa conversa, vou 
deixar uma atividade para vocês fazerem sobre a Bíblia. Espero que façam.
Continuemos unidos em orações, nos cuidando e em casa!
 Paz e bem!

Frei Faustino, TOR
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Procure nesse caça-palavras os nomes de alguns livros da Bíblia

ATOS • DANIEL • GÁLATAS • GÊNESIS • SALMOS • JOEL • JOSUÉ
JUÍZES • LUCAS • MATEUS • NÚMEROS • OSÉIAS • PEDRO
REIS • RUTE • SOFONIAS • TIAGO • TITO • JOÃO • NAUM

A Bíblia é a Palavra de Deus
que conta a nossa história

ESPAÇO cRIANÇA
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PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO CELEBRA 
A FESTA DE SANT’ANA, A AVÓ DE 
JESUS
TEXTO COLABORAÇÃO FREI PAULO XAVIER 
FOTO ALEXANDRE RIBEIRO

“Com Sant’Ana construiremos o reinado de 
Jesus Cristo”, esse foi o tema dos Festejos de Santa 
Ana, marcado pelo translado da imagem da 
Capela da Santa Casa até a Paróquia São Sebastião, 
realizado na tarde do dia 27 de julho, e que 
finalizou com a celebração presidida pelo pároco, 
Frei Paulo Xavier, com a presença de poucos fiéis.

Mesmo em meio às dificuldades, o pároco 
da Paróquia São Sebastião e seus fiéis, nos 
últimos dois anos, têm se movimentado para 
que a capelinha seja restaurada e a dignidade 
volte a habitar aquele templo, que ao longo 
das gerações trouxe conforto espiritual 
para tantas famílias e está na alma do povo 
amazonense.

“A devoção à Sant’Ana é uma das mais 
antigas tradições católicas. Sendo assim, 
também carrega uma grande popularidade 
entre os fiéis. Por ser a mãe da Mãe de Jesus, 
à Sant’Ana se atribuem vários privilégios, 
sendo um deles o de conseguir favores 

celestes diferentemente dos demais santos, 
que pedem por súplica”, disse Frei Paulo 
Xavier.

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

SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO REDENTOR É MARCADA 
PELA ORDENAÇÃO DE DOIS NOVOS PADRES

A Congregação do Santíssimo Redentor 
(CSsR) – Vice-Província de Manaus, 
realizou na noite de 18 de julho, às 
18h, no Santuário de N. Sra. Aparecida, 

a Solenidade do Santíssimo Redentor, 
Celebração Eucarística na qual, pela imposição 
das mãos de Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, 
bispo da Prelazia de Borba, foram ordenados 
presbíteros os José Luís dos Santos Damaceno 
e Sandro Afonso Duda. Concelebraram 
Dom Sergio Castriani, arcebispo emérito da 
Arquidiocese de Manaus; Dom Gutemberg 
Régis, bispo emérito da Diocese de Coari; 
e Dom Tadeu Canavarro, bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus. Estiveram presentes 
padres redentoristas e diocesanos, religiosos 
e religiosas. A celebração foi transmitida 
pelas redes sociais do Santuário de Aparecida, 
pelas rádios Rio Mar FM, Palmeira FM (de 
Manacapuru-AM) e Kerigma FM (Igaci-AL).

Depois da aclamação do Evangelho, 
Pe. Amarildo Luciano, Vice-Provincial dos 
Redentoristas de Manaus apresentou os 
candidatos a Dom Zenildo iniciando assim 
o rito de ordenação presbiteral que começa 

após a homilia e é marcado pela 
prostração do candidato; oração 
consecratória de ordenação, realizada 
com a imposição de mãos do bispo; e 
entrega das vestes sacerdotais. Cada 
um dos recém-ordenados escolheu 
um confrade que o impulsionou 
na caminhada vocacional, para 
os revestir. A mãe do neo-
sacerdote Luís Damaceno e a 
senhora Amara dos Santos, 
representando a família do 
neo sacerdote Sandro Duda, 
entregaram as vestes como sinal 
de entrega e doação de seus 
filhos à Igreja. Depois ocorreu 
a unção das mãos dos neo-
presbíteros; entrega do pão sobre 
a patena e o cálice com o vinho; e 
a acolhida no presbitério, com o 
ósculo (abraço) da paz, gesto com 
o qual Dom Zenildo, Dom Sergio 
Castriani, Dom Tadeu Canavarro 
e os demais padres presentes, 
acolheram os neo-sacerdotes.

FOTOS ÉRICO PENA  TEXTO COLABORAÇÃO TANNA KELLYN  
(CORRESPONDENTE DENVERLINK – VICE-PROVÍNCIA DE MANAUS)
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PONTIFÍCIO INSTITUTO PARA 
AS MISSÕES ESTRANGEIRAS 
COMEMORA EM MANAUS 170 ANOS 
NO BRASIL

POR RAFAELLA MOURA

O Pontifício Instituto para as Missões 
Estrangeiras (PIME) nasceu na Itália, em 
1850. Era um sonho de jovens seminaristas 
com o desejo de evangelizar além fronteiras. 
Conforme Dom Mário Pasqualotto, bispo 
emérito na Arquidiocese de Manaus e 
Missionário do PIME, a criação desta 
instituição era um desejo do Papa Pio IX.

Com a missão de lavar o Evangelho 
a todas as nações, muitos padres deixam 
sua terra natal para dedicar a sua vida ao 
instituto, este é um dos critérios para se 
tornar um missionário do PIME. Padre Jaime 
Coimbra, por exemplo, é natural de Maués, 
tem 21 anos de sacerdócio e já atuou em 
vários lugares, entre eles a África.

Este ano o instituto completa 170 anos 
de fundação. No Brasil são 74 anos e no 
Amazonas são 72 anos. Hoje com 12 padres 
missionários, oito em Manaus e quatro em 
Parintins.

A comemoração contou com missa 
realizada no dia 30 de julho, com a presença 
de Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo 
de Manaus; seus auxiliares Dom José 
Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, e o 
Monsenhor José Carlos Sabino. 

FESTA DE SANTO INÁCIO DE 
LOYOLA É MARCADA PELA POSSE 
DO NOVO PÁROCO DA A.M. SANTA 
MARGARIDA DE CORTONA
TEXTO ÉRICO PENA FOTO COLABORAÇÃO ARTHUR AMORIM E 
PASCOM DA AMSMC

Na noite de 31 de julho, na Igreja 
Santa Margarida de Cortona, pertencente 
à Área Missionária de mesmo nome, 
situada à Rua 01, n° 773, conjunto Alfredo 
Nascimento – Cidade de Deus, foi realizada 
a Missa da Festa de Santo Inácio de Loyola 
em comunhão com o Jubileu dos 25 anos 
da presença da Companhia de Jesus na 
Amazônia. A celebração foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada pelo bispo 
auxiliar Dom Tadeu Canavarros e pelos 
sacerdotes jesuítas Pe. Vanildo Pereira, Pe. 
David Romero e Pe. Silas Silva. Na ocasião 
também foi realizada a posse do novo 
pároco da Área Missionária Santa Margarida 
de Cortona (AMSMC), Pe Inácio Luiz Rhoden.

“Hoje temos muitos motivos 
importantes para celebrar a nossa eucaristia 
e agradecer a Deus pela presença dos 
Jesuítas que ajudaram na evangelização, 
agradecer a Deus também por nossas 
comunidades que fazem parte dessa área 
missionária e pela chegada de um novo 
pároco, Pe. Inácio, ao mesmo tempo que 
agradecemos a presença dos outros padres 
que por aqui já passaram”, disse o Arcebispo 
ao dar as boas-vindas. Durante a homilia, 
Dom Leonardo fez um pedido especial ao Pe. 
Inácio: “Não tenha medo de defender seu 
povo, sobretudo os mais pobres” e finalizou 
falando um pouco a respeito da vida de 
Santo Inácio, fundador da Companhia de 
Jesus.

Na sequência deu-se início ao rito de 
posse, com Pe. Inácio fazendo a Profissão 

de Fé, seguida da entrega dos símbolos 
utilizados pelo sacerdote no exercício de 
seu ministério, como: as chaves da igreja, 
para cuidar da porção do povo de Deus 
e exercer sua função de padre; as chaves 
do sacrário, para lembrar que a Eucaristia 
é o centro de toda a ação pastoral e 
vida da paróquia; instrumentos para o 
batismo; estola roxa para o sacramento 
da penitência. Após esse momento, Dom 
Leonardo declarou empossado o novo 
padre, que recebeu uma salva de palmas 
da comunidade.

Ao final da celebração, Pe. Inácio 
proferiu algumas palavras de gratidão e 
pediu para que Deus continue abençoando 
a AMSMC. “Queria expressar nesta noite a 
minha gratidão e como pároco eu desejo ter 
atitudes como a da Sagrada Família, como 
Maria saber escutar e levar para o coração 
e ir e servir; na atitude de Filho, ser muito 
obediente e como São José, saber fazer a 
vontade de Deus e ter o espírito de Santo 
Inácio, tendo descrição, discernimento e 
determinação”, disse Pe. Inácio, que pela 
primeira vez assume o cargo de pároco.

Antes da bênção final, Pe. David falou a 
respeito do Selo Comemorativo que marca 
oficialmente a abertura do ano jubilar, em 
que se comemora 25 anos da presença da 
família inaciana na Amazônia.
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GIRO PASTORAL

Na noite de 4 de agosto, foi realizada a 
missa em ação de graças pelos 24 anos de 
vida sacerdotal de Padre Geraldo Bendaham, 
Padre Zenildo Lima e Dom José Albuquerque. 
A celebração teve início às 19h na Paróquia 
São Francisco das Chagas, localizada no 
bairro Colônia Oliveira Machado, tendo 
como presidente Dom José Albuquerque, 
concelebrantes Pe. Zenildo e Pe. Geraldo, e 
contando ainda com a presença do Pe. Vitor 
Hugo, vigário paroquial da Área Missionária 
Família de Nazaré. Durante a celebração 
também foi lembrado o dia de São João Maria 
Vianney, padroeiro dos padres.

Não há dúvidas que, durante 24 anos 
de caminhada presbiteral, os três sacerdotes 
acumularam uma vasta experiência no meio do 
povo e perante as atividades da Arquidiocese 
de Manaus, por onde já atuaram, em diversos 
serviços. Pe. Geraldo atualmente exerce a função 
de Coordenador de Pastoral Arquidiocesano, 
além de pároco da Paróquia São Francisco de 
Assis, desde fevereiro de 2017; Pe. Zenildo, 
desde 2016 está como Reitor do Seminário 
Arquidiocesano São José, que acolhe jovens de 

oito, das nove dioceses do Regional 
Norte 1; e Dom José, que atua como 
bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus desde junho de 2016. 

Durante a homilia, Pe. Geraldo 
comentou um pouco a respeito da 
caminhada religiosa percorrida ao 
longo desses 24 anos e da alegria que 
é servir ao povo de Deus durante todo 
esse tempo. “É uma alegria estar aqui 
comemorando mais um ano de vida 
sacerdotal que Pe. Zenildo, Dom José 
e eu completamos hoje. Há 24 anos, 
no Studio 5, nós recebemos nossa ordenação 
presbiteral diante de umas 5 mil pessoas e hoje 
nós podemos falar um pouco dessa experiência 
que é sentirmo-nos amado por Jesus, que é quem 
garante a missão e sustenta nosso ministério a 
serviço do povo de Deus”, disse.

Antes do fim da celebração, a comunidade 
fez uma breve homenagem aos três presbíteros, 
fazendo memória da vocação de cada um deles 
e falando da importância e gratidão pelo sim 
dado a Deus, pedindo a proteção e bênção de 
Deus e Maria e lembrando que, comemorar 

o aniversário de 
ordenação é também comemorar a vida, pois 
a ordenação presbiteral é algo marcante e 
significativo para igreja, porque reafirma a 
aliança de Deus com a humanidade. 

“Nós três não escolhemos e sim fomos 
escolhidos e a nossa história vocacional 
depende muito das nossas famílias e de 
nossas comunidades de origem. Continuem 
rezando por nós e que Deus abençoe todos 
os presbíteros, seminaristas e vocacionados”, 
finalizou Dom José.

MISSA É CELEBRADA PELOS 24 ANOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 
PE. ZENILDO LIMA, DOM JOSÉ ALBUQUERQUE E PE. GERALDO BENDAHAM

CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
REDENTOR CELEBRA SEU FUNDADOR 
SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO

TEXTO COLABORAÇÃO TANNA KELLYN (CORRESPONDENTE 
DENVERLINK – VICE-PROVÍNCIA DE MANAUS) 
FOTO FILIPE MESQUITA – PASCOM SANTUÁRIO DE APARECIDA 

No início do mês vocacional, dia 1° 
de agosto, os Missionários Redentoristas 
da Vice-Província de Manaus, celebraram 
a memória de Santo Afonso Maria de 

Ligório, bispo e doutor da Igreja e fundador 
da Congregação do Santíssimo Redentor 
(Redentoristas). A celebração ocorreu no 
Santuário N. Sra. Aparecida e o presidente 
da celebração foi Dom Leonardo Steiner, 
arcebispo da Arquidiocese de Manaus, que 
teve ao seu lado Dom Gutemberg Régis (CSsR), 
bispo emérito da Diocese de Coari; os bispos 
auxiliares da Arquidiocese de Manaus Dom 
Tadeu Canavarros e Dom José Albuquerque; o 
Vice-Provincial dos Redentoristas de Manaus, 
Pe. Amarildo Luciano, e demais padres 
Redentoristas das comunidades de Manaus e 
Manacapuru, e diáconos diocesanos.

Também estiveram presentes religiosos 
e religiosas, seminaristas, postulantes, 
estudantes de filosofia, junioristas, 
vocacionados, Jumire, missionários 
leigos redentoristas, oblatos, amigos e 
paroquianos. A festa teve como tema: 
“Santo Afonso: chamado por Deus para 
servir a Igreja”, sendo a novena e a missa 

transmitidas pelas redes sociais do 
Santuário e aberta ao público.

Em sua bela homilia, Dom Leonardo refletiu 
“… ser missionário, é aquele que é compassivo.” 
Em referência à missão de Santo Afonso, citou 
o pensamento do mesmo, “…é a caridade (o 
amor) que une todas as virtudes que tornam o 
homem perfeito” e “A redenção só acontece no 
amor. A transformação só acontece na doação, 
a transformação na santidade acontece na 
generosidade e da entrega, isto é redenção”.

Ao final da celebração, Pe. Amarildo Luciano, 
agradeceu a presença do arcebispo e bispos, 
e também a acolhida, confiança, amizade 
e fraternidade na Arquidiocese de Manaus. 
Antes da bênção final, Dom Leonardo deixou 
uma mensagem de incentivo aos missionários 
redentoristas: “Queridos irmãos redentoristas, 
façam de Jesus o itinerário de uma vida, de 
uma existência, mas no mesmo amor que 
Jesus tem por nós. Não tenham receio de serem 
missionários do amor”, disse o arcebispo.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA
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ÁREAS MISSIONÁRIAS CELEBRAM 
O ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO 
PRESBITERAL DE PE. FLÁVIO 
GOMES

TEXTO ÉRICO PENA 
FOTO COLABORAÇÃO ROBERTO LINDOSO – PASCOM AMDM

As áreas missionárias Família de Nazaré 
(AMFN) e Divina Misericórdia (AMDM), 
pertencentes ao Setor Padre Pedro Vignola – 
Região Episcopal N. Sra. Aparecida, celebraram 
no dia 2 de agosto, missas em Ação de Graças 
pelo 19° aniversário de ordenação presbiteral 
do pároco Pe. Flávio Gomes dos Santos. Na 
AMFN foi presidida pelo bispo auxiliar Dom 
José Albuquerque, na Comunidade Santa 
Bárbara, situada à Rua Secundária 5, S/n – 
Nova Cidade; e na AMDM foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner.

Em sua mensagem de acolhida, Dom 
José deu as boas-vindas a todos os familiares, 
amigos, religiosas e agentes de pastorais das 
13 comunidades que fazem parte da AMFN 
que estavam presentes. Durante a homilia, 

o bispo comentou a respeito das leituras 
dando ênfase na vontade de Deus e como 
Jesus veio nos mostrar que todos somos 
filhos de Deus e que o caminho é a partilha, 
pois todos nós podemos ajudar ao próximo 
de várias maneiras. Dom José também falou 
sobre as desigualdades sociais e a corrupção 
que muito se viu durante esse período de 
pandemia e como a palavra de Deus no 
evangelho de hoje, que tanto fala sobre 
partilha, nos traz uma reflexão a respeito de 
toda essa situação que vai contra a justiça e 
os valores do Reino.

Dom Leonardo, durante a homilia na 
celebração ocorrida na AMDM, comentou o 
quão extraordinário é o texto de evangelho 
que narra a multiplicação dos pães e peixes, 
que traz como mensagem principal, a partilha 
entre os irmãos e que o segredo da felicidade, 
é repartir até mesmo pouco que temos, pois 
sentimos a satisfação de quem ajuda ao 
irmão mais pobre e necessitado. “O pouco que 
doamos, que partilhamos, restaura e refaz e 
assim, a noite não é atormentada, é tranquila 
porque conseguimos dar vida, dessa forma o 
pouco se torna muito e tem para todos”, disse 
o arcebispo.

Nas celebrações ocorreram momentos de 
homenagens ao padre Flávio, destacando o 
aprendizado obtido com o padre e o carinho 
com que ele exerce o seu ministério. “Agradeço 
a todos vocês pelo carinho e pela presença do 
nosso arcebispo, um verdadeiro bispo do povo 
que teve essa preocupação em conhecer tudo. 
Eu estou muito feliz também porque hoje eu 
tenho a alegria de ter meus pais e familiares 
presentes aqui”, disse o pároco. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO

Diác. José Messias Alencar 2

Diác. Roberto Morais da Silva 2

Pe. Bento Pavão (OMV) 5

Diác. Ricardo Cesar Lopes Pereira 5

Diác. Armando Borges Filho 10

Pe. Jovercino Sirqueira (Comboniano) 18

Pe. José Rodrigues Pessoa (Dioc.) 19

Pe. Silas Silva (Jesuíta) 21

Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva (Dioc.) 23

Pe. Leonardo dos Santos Silva (Dioc.) 25

Pe. Geraldo Menezes da Silva (Dioc.) 29

Frei John Of God Machado Araujo (OFM) 30

ORDENAÇÃO

Pe. Mário Missiato (PIME) 5

Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas (Carlistas) 8

Pe. Ricardo Gonçalvez Castro (Dioc.) 23

Pe. José Alcimar Souza de Araújo (Dioc.) 26

Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado 26

Diác. Edson Ferreira de Sousa 29

Frei John Of God Machado Araujo (OFM) 30

Dom Leonardo, antes da bênção final 
também disse algumas palavras. “Agradeço 
a todos os serviços que vocês tem feito nas 
comunidades da AMDM, rezem e visitem 
sempre as famílias e que vocês continuem 
assim, mantendo a igreja de Manaus Viva”, 
comentou o Arcebispo.

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



GIRO PASTORAL

TEXTO ÉRICO PENA E MILENA CARDOSO 
FOTO COLABORAÇÃO GRAZIELA BARROS (PASCOM SANTA 
LUZIA)

Às vésperas do dia de São Lourenço, 
padroeiro dos diáconos, os Missionários 
da Consolata James Macharia Kirira e 
Bob Mulega, ambos provenientes do 
continente africano, foram ordenados 
diáconos transitórios (uma das etapas de 
preparação ao sacerdócio), na Paróquia 
Santa Luzia, localizada à Rua São Jorge, 
n° 70, bairro Santa Luzia, Setor Maria Mãe 
da Igreja – Região Episcopal N. Sra. dos 
Navegantes. A solenidade foi presidida pelo 
Arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada pelo Pe. 
Cláudio Cobalchini, que é o Vice-Superior 
Regional dos Missionários da Consolata e ex-
pároco de Santa Luzia; Pe. Manoel Aparecido 
Monteiro (Pe. Néo), pároco atual e demais 
outros padres Missionários da Consolata e da 
Arquidiocese de Manaus.

Após a procissão de entrada, Pe. 
Neo deu as boas vindas aos presentes, 
salientando que a celebração estava sendo 
transmitida também para outras partes 
do mundo, como: África e Colômbia. Dom 
Leonardo ao acolher a todos, disse o quanto 
foi bom estar vivendo esse momento de 
ordenação de mais dois diáconos que irão 
servir à igreja. “Redemos graças a Deus por 
esses nossos dois irmãos que hoje recebem 
o ministério diaconal, realmente é um dia 
muito importante não somente para a Igreja 
e nós que estamos aqui, mas para todos que 
acompanham de casa”, disse o arcebispo.

O rito seguiu com a entronização da 
palavra sendo realiza de forma dinâmica, 
com dança e música típica da África. Depois 
da leitura do Evangelho, deu-se início ao 
rito de ordenação diaconal, com Pe. Cláudio 
apresentando os candidatos ao arcebispo. 
Em seguida Dom Leonardo proferiu algumas 
palavras de acolhida fraterna e deu início 
a homilia, onde salientou alguns trechos 
do evangelho ressaltando o chamado 
à vocação, assim como Deus chamou 
James e Bob ao serviço da diaconia. “É 
o amor que escolhe, não somos nós que 
escolhemos. Deus escolheu James e Bob 
e eles responderam: eis-me aqui. E o 
exercício do ministério diaconal recebe no 
Evangelho, nova luz, vida e transformação, 

basta uma palavra: salva-me. E hoje, ao 
impormos aos mãos, invocaremos o Espírito 
Santo para constituir os diáconos da Igreja, 
chamados a serem pacientes, íntegros, leais, 
misericordiosos e prontos para oferecer 
esperança a quem sofre”, disse o arcebispo.

Ao fim da homilia, Dom Leonardo 
pediu aos candidatos que manifestassem 
à assembleia o seu propósito de servir à 
Igreja através do ministério diaconal, como 
colaboradores da ordem sacerdotal. Depois 
o rito seguiu com prostração dos candidatos 
enquanto entoava-se a ladainha de todos os 
santos; oração consagratória de ordenação, 
realizada com a imposição de mãos do 
arcebispo; paramentação dos neo-diáconos 
(com a estola e a dalmática), realizada 
pelos padrinhos representando os membros 
da família; entrega do livro dos Santos 
Evangelhos; e a acolhida no presbitério, 
com o ósculo (abraço) da paz, gesto com 
o qual Dom Leonardo e os demais padres 
acolheram os novos diáconos, gerando um 
momento de muita emoção.

Ao final da celebração, Pe. Cláudio fez 
um breve discurso reforçando o desafio 
de ser um missionário e pedindo para que 
possamos continuar rezando pelas novas 
vocações. Na sequência, o neo-diácono 
James fez um discurso de agradecimento 
em nome dos dois. “Foi o Senhor que 
enviou sobre nós o seu olhar de amor e 
nos consagrou para este ministério. Nossa 
gratidão ao nosso estimado arcebispo; 
agradecemos aos nossos pais que estão 
nos acompanhando lá do Quênia e todos os 
nossos familiares que nos ajudaram a chegar 
até aqui, o nosso muito obrigado. Deixo a 
nossa sincera gratidão à família Consolata, 
ao Conselho Regional, aos formadores, à 
paróquia Santa Luzia, muito obrigado por 
tudo que fizeram por nós”, comentou o 
diácono James.

DOM LEONARDO PRESIDE CERIMÔNIA DE ORDENAÇÃO 
DIACONAL TRANSITÓRIA DE MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA

PARÓQUIA SANTO AFONSO CELEBRA 
MISSA DO PADROEIRO COM A PRESENÇA 
DE DOM LEONARDO STEINER

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 1° de agosto, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
presidiu a celebração em honra a Santo Afonso de 
Maria Ligório, bispo e doutor da igreja, que ofereceu 
sua vida para anunciar a copiosa redenção aos 
pobres e abandonados. A celebração foi realizada 
na igreja situada na Av. Constantino Nery, nº 5785 
– Flores, concelebrada pelo pároco, Pe. Stephen 
Michael e pelo vigário paroquial, Pe. Arcelin Punita, 
contando também com a presença de alguns fiéis 
que participaram, dentro e fora da igreja, seguindo 
as normas de segurança à saúde proposta pela 
arquidiocese. Toda a celebração foi transmitida ao 
vivo pelas redes sociais da paróquia.

Em sua homilia, Dom Leonardo comentou 
sobre a cura, libertação e salvação que Jesus realizou 
junto ao seu povo e explicou com detalhes sobre 
o trecho do evangelho sobre a multiplicação do 
alimento e do significado da frase “dai vós mesmo 
de comer”, fazendo uma analogia com a situação 
dos nossos dias de hoje, principalmente durante a 
época do pico da pandemia em nossa cidade e como 
as pessoas, com suas doações e donativos, provaram 
que “o pouco com amor é muito”. Para finalizar, Dom 
Leonardo comentou a respeito da vida e obra de 
Santo Afonso, como ele compreendeu o Evangelho 
de Jesus ao ponto de saber que para ajudar o 
próximo, não se precisa de gestos extraordinários e 
sim nos gestos mais simples.

Ao final da celebração, a comunidade fez um 
breve agradecimento ao arcebispo que esteve 
celebrando pela primeira vez na paróquia e, em 
seguida, o pároco reafirmou esse agradecimento 
a Dom Leonardo e estendendo também a todas 
as pessoas que participaram dos festejos, que 
esse ano em virtude da pandemia ocorreu de 
maneira mais simples e com menos fiéis presentes, 
mas que mesmo assim muitos devotos ainda 
acompanharam de suas casas. “Foi um desafio, mas 
graças a Deus conseguimos realizar nossa festa. 
Quero de coração agradecer a todos que ajudaram 
direta e indiretamente”, disse o Pe. Stephen.
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SEMINÁRIO VIRTUAL ABORDA 
PROCESSOS, CAMINHOS E 
PERSPECTIVAS A PARTIR DO SÍNODO 
PARA A AMAZÔNIA

COLABORAÇÃO PE. LUIS MODINO

O Sínodo para a Amazônia tem marcado 
um antes e um depois na história da Igreja 
da região, inclusive pode abrir caminhos 
novos para a Igreja universal, especialmente 
naquilo que diz respeito ao modo de viver a 
sinodalidade e os ministérios, além do cuidado 
da casa comum. Aos poucos isso vai sendo 
assumido por todos aqueles que fazem parte 
da caminhada da Igreja, como tem acontecido 
nas últimas semanas em Manaus no Curso 
Agentes Laudato Si’, que encerrou no dia 1o de 
agosto, com um seminário on-line, que teve 
por título, “Sínodo para a Amazônia: processos, 
caminhos e perspectivas”, que contou com a 
assessoria da irmã Rose Bertoldo, Diego Aguiar 
e Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de 
Manaus.

O Sínodo para a Amazônia, segundo 
Diego Aguiar, foi um Sínodo para conhecer a 
riqueza do bioma e dos povos, para reconhecer 
suas lutas e resistências, para conviver com 
a Amazônia e o modo de ser de seus povos, 
para defender a Amazônia, seu bioma e seus 
povos ameaçados. Irmã Rose Bertoldo, que 
foi auditora sinodal fez uma apresentação de 
como foi acontecendo a Assembleia Sinodal, 
destacando a presença continua, liberdade, 
proximidade e simplicidade do Papa Francisco, 
que segundo ela “gostava das conversas 
gratuitas, olhava na plateia para identificar de 
onde as pessoas falavam, muito atento a tudo 
o que acontecia, intervia quando percebia que 
o grupo não avançava”. 

Segundo Rose Bertoldo, a Assembleia 
Sinodal teve seus desdobramentos fora da sala 
sinodal, na tenda da Casa Comum, nos tantos 
grupos que estavam presente, nos jornalistas 
que fizeram com que o mundo acompanhasse 

a assembleia, que destaca que “o legado 
deste sínodo ficará para a história da 
Igreja”.

O Sínodo para a Amazônia é 
fruto de um longo processo histórico, 
segundo Dom Leonardo Ulrich Steiner. 
Os bispos do Brasil foram refletindo ao 
longo de vários anos sobre a necessidade 
de um encontro para refletir sobre a Amazônia 
e sua realidade, algo que se concretizou no 
encontro de Belém, em 2016, onde os bispos 
da Amazônia brasileira fizeram um pedido 
oficial ao Papa. Junto com isso, Dom Leonardo, 
lembrando a época em que ele era Secretário 
Geral da CNBB, lembrava que “cada vez que o 
Papa nos encontrava, sempre nos perguntava, 
vocês estão cuidando da Amazônia, a 
Amazônia está dentro do meu coração”.

Desde 2015, com a Laudato Si’, a questão 
da Amazônia veio a tona na vida da Igreja, 
segundo o arcebispo de Manaus, que afirma: 
“depois todas as dinâmicas sinodais foram 
criadas”. Ele destaca a preocupação muito 
grande de que a questão da Amazônia se 
torne uma questão para toda a Igreja e para 
todo o mundo, reconhecendo que devagar 
está acontecendo isso. 

Segundo o arcebispo, “já vemos muitos 
bancos, empresários, querendo projetos 
para a Amazônia, mas devemos estar muito 
atentos para ver que projetos são esses, se 
são projetos para cuidar a Amazônia, ou são 
de novo projetos de lucro”. Uma questão 
fundamental, segundo Dom Leonardo é a 
formação para todos na Igreja, enfatizando a 
necessidade da formação dos padres a partir 
da realidade, deles compreender a teologia, 
a eclesiologia a partir da sua realidade. Ele 
abordou algumas questões presentes na 
reflexão sinodal como a ministerialidade, o 
tema das diaconisas, a ordenação de homens 
casados, algo que aparece no Documento 
Final, um documento “que vai exigir muito de 
nós e que foi assumido pelo Papa em Querida 
Amazônia”.

Ao falar de Querida Amazônia, o arcebispo 
de Manaus destacava que ela recolhe as 
ressonâncias do diálogo acontecido no 
processo sinodal. Segundo ele, a exortação 
mostra a importância da encarnação, 
insistindo em que “é um documento para 
a Igreja toda, que quer interpelar, um 
documento muito aberto, não se trata de um 
documento só eclesial, aborda questões que 
abrangem todas as pessoas”. 

COMUNIDADE SÃO JOÃO MARIA VIANNEY 
CELEBRA MISSA EM HONRA AO PADROEIRO

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO PASCOM DA ÁREA  
MISSIONÁRIA SANTA RITA DE CÁSSIA

“A exemplo de Vianney, possamos ver, 
sentir compaixão e cuidar do próximo”, esse foi 
o tema dos festejos em honra a São João Maria 
Vianney padroeiro dos padres e da Comunidade 
pertencente à Área Missionária Santa Rita de 
Cássia (AMSRC), Setor São José Leste – Região 
Episcopal N. Sra. dos Navegantes. A celebração 
ocorreu dia 4 de agosto e foi presidida pelo bispo 
auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, concelebrada pelo 
pároco Pe. Leonardo dos Santos, contando com a 
presença de agentes de pastoral e lideranças das 
cinco comunidades, além de ser transmitida ao 
vivo pelas redes sociais da AMSRC.

Durante a homilia, Dom Tadeu comentou 
a respeito da vida e vocação de São João 
Maria Vianney, dando ênfase em três grandes 
características do padroeiro dos padres. “Essa 
semana fomos convidados a rezar pela vocação dos 
ministérios ordenados, bispos, padres e diáconos. 
Lembramos a vida de São João Maria Vianney, 
um exemplo de humildade vinda de um homem 
que viveu no meio do povo. A sua vida de oração 
também foi um fato marcante na sua história e, 
outra característica dele foi o zelo pastoral, ou seja, 
como fazer as coisas na comunidade cristã e tornar 
real todas as ações e sonhos para a comunidade, 
e isso significa estar à frente, liderar, apoiar e 
incentivar”, explicou o bispo.

Dom Tadeu também comentou sobre os 
ensinamentos de São João Maria Vianney para 
nós vivermos a santidade e da importância do 
padre numa comunidade. “Viver os sacramentos 
e participar da eucaristia é o segredo para viver a 
santidade e o sacerdote, o sacerdote é o amor do 
coração de Jesus, pois é no cálice que nós temos o 
coração de Jesus e no corpo humano, todo nosso 
sangue passa pelo coração. Nós, como batizados, 
somos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis. 

Por isso que hoje, celebrando a festa do 
padroeiro desta comunidade e dos padres, vamos 
nos comprometer a viver os sacramentos e que 
possamos sempre nos apaixonar por Jesus que 
sempre nos oferece o seu coração”, disse Dom Tadeu.
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PREVENÇÃO 

CONTRA A COVID-19

Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419
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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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