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O Espírito Santo é o 
protagonista da missão
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Voluntariado: sensibilidade, 
compromisso e cuidado

CIDADANIA
Chamados a assumir um 
novo impulso missionário
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DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

A Igreja anuncia ao mundo o Logos da Espe-
rança (cf. 1 Pd 3, 15); o homem precisa da “grande 
Esperança» para poder viver o seu próprio presen-
te – a grande esperança que é “aquele Deus que 
possui um rosto humano e que nos “amou até ao 
fim” (Jo 13, 1)”. Por isso, na sua essência, a Igreja é 
missionária. Não podemos guardar para nós as pa-
lavras de vida eterna, que recebemos no encontro 
com Jesus Cristo: são para todos, para cada pessoa. 
Cada pessoa do nosso tempo – quer o saiba quer 
não – tem necessidade deste anúncio. (...) A nós 
cabe a responsabilidade de transmitir aquilo que 
por nossa vez recebemos, por graça.

Os primeiros cristãos consideraram o seu anún-
cio missionário como uma necessidade derivada da 
própria natureza da fé: o Deus em quem acredita-
vam era o Deus de todos, o Deus único e verdadeiro 
que se manifestara na história de Israel e, por fim, 
no seu Filho, oferecendo assim a resposta que todos 
os homens, no seu íntimo, aguardam. As primeiras 
comunidades cristãs sentiram que a sua fé não per-
tencia a um costume cultural particular, que diverge 
de povo para povo, mas ao âmbito da verdade, que 
diz respeito igualmente a todos os homens.

São Paulo nos ilustra, com a sua vida, o sentido 
da missão cristã e a sua originária universalidade 
(cf. At 17, 16-34). O Apóstolo das Nações entra em 
diálogo com homens de culturas diversas, na certeza 
de que o mistério de Deus, Conhecido-Desconheci-
do, do qual todo o homem tem uma certa percepção 
embora confusa, revelou-se realmente na história: 
“O que venerais sem conhecer, é que eu vos anun-
cio” (At 17, 23). De fato, a novidade do anúncio cris-
tão é a possibilidade de dizer a todos os povos: “Ele 
mostrou-se. Ele em pessoa. E agora está aberto o 
caminho para Ele. A novidade do anúncio cristão não 
consiste num pensamento, mas num fato: Ele reve-
lou-Se”. (cf. Bento XVI, Verbum Domini, nº 91-92.)

PALAVRA DE DEUS 
E A MISSÃO

LEITURA DA BÍBLIA

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

Vamos ler a Bíblia  em família!

1 a 11 • CÍRIO DE NAZARÉ MANAUS 2020
Tema: “Maria, cuida da minha família” 
Lema: “Aprendendo com a Mãe, a dar abrigo aos nossos irmãos”
Dia 1, às 19h – Missa de Abertura dos Festejos de Nossa Senhora de Nazaré
Dia 10, às 18h – Missa seguida da procissão de trasladação da imagem (da Igreja Nossa 
Senhora de Nazaré para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima)
Dia 11, às 6h30 – Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima (Campal)

7h30 – Procissão do Círio (do Santuário de Nossa Senhora de Fátima para as 
Comunidades da Paróquia de N. Sra. de Nazaré) • 10h - Missa do Círio (Campal)
Transmissão ao vivo: facebook @pnsnazaremanaus • Informações:  (92)  3622-1566

3 a 12 • FESTA NOSSA SENHORA APARECIDA – PRESIDENTE FIGUEIREDO
Tema: “Com Maria em Família, revestir-se da Palavra”
De 3 a 11, às 19h30 – Novena • Dia 12, às 18h – Procissão e Missa
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Rua Angelim – Presidente Figueiredo
Transmissão ao vivo: youtube Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Pres. Figueiredo e 
facebook @ParoquiaAparecidaFigueiredo • Informações: (92) 33242198

3 a 12 • FESTA NOSSA SENHORA APARECIDA – SANTUÁRIO
Tema: “Maria: a mãe da Amazônia”
De 3 a 11, às 19h – Novena • Dia 12, 16h – Celebração Eucarística
17h – Carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
18h30 – missa de encerramento na área externa da Igreja
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida – Rua Alexandre Amorim, 341, Aparecida
Transmissão ao vivo: @aparecida.manaus • Informações:  (92) 3633-4759

4 • FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Tema: "São Francisco e o cuidado com o próximo”
Paróquia São Francisco de Assis – Praça Coari, s/n – São Francisco
8h – Bênção das Plantas e dos Animais • 8h30 – Missa • 9h30 – Carreata 
Distribuição de 5 mil mudas de plantas medicinais
Transmissão: youtube TV Assis • Informações: (92) 3611-4606

4 a 7 • FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Tema: "Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós!"
De 4 a 6, às 19h – Tríduo • Dia 7, às 19h – Missa Solene
Área Missionária Nossa Senhora do Rosário – Av. Américo Álvares, 27 – Japiim
Transmissão ao vivo: facebook @pascomrosariomanaus • Informações: (92) 3342-1890

4 • MISSA DE ABERTURA PARA O MÊS MISSIONÁRIO
Tema: “A vida é missão” • Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)
Conselho Missionário Diocesano – Comidi Manaus
Horário: às 7h30 • Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição
Transmissão ao vivo: facebook @catedraldemanaus / Rádio Rio Mar FM / TV Encontro das Águas
Informações: (92) 98141-0403 ou 99116-3247

18 • MISSA DE CONSAGRAÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA – IAM / 
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
Horário: às 7h30 • Local: Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição
Transmissão ao vivo: facebook @catedraldemanaus / Rádio Rio Mar FM / TV Encontro das Águas
Informações: (92) 99186-4967



OUTUBRO •  2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  3

MENSAGEM DO ARCEBISPO

A missão da Igreja 
é evangelizar, 
anunciar! 
Anunciar a 
presença de Jesus, 
o Filho de Deus, 
entre nós.

m outubro celebramos Nossa Senhora Aparecida Pa-
droeira do Brasil, os apóstolos São Judas Tadeu e São 
Simão, o evangelista São Lucas, Santo Inácio de An-
tioquia: eles nos remetem para as origens da nossa fé 
e nos ensinam que recebemos uma missão. Celebra-
mos São João de Capistrano, São Pedro de Alcântara, 
Santo Antônio Maria Claret, São Benedito, São Daniel 
Comboni, Santo Antônio de Sant'Anna Galvão: eles 
são testemunhas do Evangelho e anunciadores do 
Reino de Deus. No mês das missões a liturgia nos aju-
dará a celebrar São João XXIII, São Francisco de Assis 
e Santa Teresinha do Menino Jesus: eles nos enviam 
em missão. Santa Teresinha, a padroeira das Missões, 
sempre nos envia para o que é próprio do cristão: vi-
ver e anunciar Jesus. 

A missão da Igreja é evangelizar, anunciar! Anun-
ciar a presença de Jesus, o Filho de Deus, entre nós. A 
missão de cada um de nós, das nossas comunidades, 
pois recebemos a graça de sermos filhos e filhas de 
Deus no Batismo. Confirmados e enviados pelo Cris-
ma, nos tornamos discípulos missionários. É o privilé-
gio que cada um de nós recebeu. Uma Igreja missio-
nária, uma arquidiocese missionária. 

“Andar de cidade em cidade a proclamar, sobre-
tudo aos mais pobres, e muitas vezes os mais bem-
-dispostos para o acolher, o alegre anúncio da reali-
zação das promessas e da aliança feitas por Deus, tal 
é a missão para a qual Jesus declara ter sido enviado 
pelo Pai. E todos os aspectos do seu mistério, a come-
çar da própria encarnação, passando pelos milagres, 
pela doutrina, pela convocação dos discípulos e pela 
escolha e envio dos doze, pela cruz, até a ressurreição 
e à permanência da sua presença no meio dos seus, 
fazem parte da sua atividade evangelizadora.” (EN, 6). 
Foi com essas palavras que São Paulo VI convidou a 
Igreja, especialmente da América Latina, a retomar o 
ardor missionário, a evangelização.

Jesus é anunciador do reino de Deus! Ele explicita-
va, descrevia, com parábolas e exemplos a felicidade 
de fazer parte deste reino. Ele indicava o mistério da 
vida do reino, as exigências e a sua beleza libertária, a 
graça da filiação que nos deixa ser: filhas e filhos; a vi-
gilância e a fidelidade que se pede àqueles que vivem 
da esperança do reino definitivo. Mas também, nos 

indicou a grandeza do reino que torna relativo tudo o 
que não se identifica com ele.

Recebemos de Jesus a missão de anunciar o reino 
da boa nova. Mostrar a salvação que liberta e a alegria 
de conhecermos e vivermos de Jesus. Porque atraídos 
por Jesus e o seu reino, oferecemos a todas as pessoas 
a vida nova para que todos sintam-se atraídos pela 
misericórdia reconciliadora e pelo amor salvífico.

Como é agradável e prazeroso podermos dizer a 
todos que temos um Pai que cuida de cada um de nós 
como cuida dos pássaros do céu e dos lírios do cam-
po? Como é atrativo espalharmos a boa notícia de que 
fomos salvos por Jesus? Como é encantador podemos 
apresentar um novo céu e uma nova terra onde os 
inimigos são perdoados e convidados ao banquete da 
vida, que não temos inimigos, mas irmãos na diferen-
ça. Como é extraordinário sentirmo-nos chamados e 
enviados para, com Jesus, como ungidos pelo Espírito, 
proclamar o ano da graça do Senhor.

Somos todos missionários, missionárias! Como 
seguidores missionários atuamos como profissionais 
da justiça, da política, da saúde, da educação, da cul-
tura, da arquitetura e engenharia, do serviço público. 
São tantos os lugares e dimensões da sociedade que 
a nossa presença pode ser fecundamente transforma-
tiva. As comunidades da periferia, as comunidades 
ribeirinhas e indígenas, as comunidades esquecidas, 
os grupos e pessoas que moram nas nossas ruas, es-
peram da Igreja o anúncio da Boa Notícia. Uma Arqui-
diocese missionária! 

Santa Terezinha do Menino Jesus e São Francisco 
de Assis nos ajudem a ser a presença do “Amor que 
não é amado”, a presença do Amor que a todos quer 
bem. Na nossa pequenez e fragilidade, mostrar a 
presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo! Talvez, faria bem para a nossa igreja particu-
lar oferecer às comunidades o ministério da missão, 
da missionaridade. São Francisco, rogai por nós! Santa 
Terezinha, rogai por nós.

Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nos ensi-
ne a apressar os passos para levar e apresentar Jesus a 
todos os que vivem na tristeza e na solidão. Tudo para 
a glória e a glorificação do Altíssimo. Deus abençoe a 
todos e rezemos uns pelos outros.

DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

E
Chamados e enviados
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EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Quão 
expressivas 
foram as 
assembleias 
litúrgicas 
virtuais neste 
período. 

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA

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

ês de outubro está aí. Mês para animação missionária em 
nossas comunidades eclesiais para que possamos continuar 
sendo uma Igreja em saída, samaritana, sempre em busca 
de comunicar a esperança e o poder transformador de Deus 
através da fé. Este ano de 2020, a Igreja de Manaus, através de 
suas paróquias e áreas missionárias precisou fazer uma grande 
reengenharia para anunciar a boa nova de Jesus em meio à 
pandemia. As plataformas digitais têm sido um instrumen-
tal providencial para que a mensagem de Cristo alcance um 
número cada vez maior de corações ansiosos por uma palavra 
que consola, liberta e converte. Impressionante a capacida-
de de nossas comunidades eclesiais, com a ajuda dos leigos, 
articularem missas transmitidas pela internet, fazendo com 
que o anúncio chegasse às casas das pessoas, sejam aquelas 
que moram na capital ou no interior do Estado do Amazonas. 
Quão expressivas foram as assembleias litúrgicas virtuais nes-
te período. É o virtual demonstrando um jeito novo de se fazer 
presente em meio às limitações impostas pelo Covid-19. De 
fato, ninguém pode parar a ação do Espírito Santo. Ele sopra 
onde quer e como quer. A missão da Igreja é animada por Ele. 
Que o mês missionário anime todo o povo de Deus a anunciar 
com vigor a Boa Nova do Senhor, especialmente para os em-
pobrecidos e sequelados pelo desemprego e pela de falta de 
perspectiva para uma vida melhor em nosso país. 

Vale a pena conferir nesta edição, o que foi notícia em nos-
sa Igreja Local neste mês de setembro e acompanhar a progra-
mação de nossa Arquidiocese para o mês de outubro. Acompa-
nhe também a programação das nossas rádios católicas: Rio 
Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Que nós, como Igreja de 
Manaus, possamos continuar a fazer da nossa vida, uma mis-
são. Uma ótima leitura pra você e sua família também.

M
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profecia

S
A Eslováquia: iniciativa para 
fornecer uma refeição aos pobres 
apoiada pelo Papa

DAVID DIONISI – VATICAN NEWS

"Pequenos gestos que mudam o mundo". 
Entre os protagonistas da corrida de benefi-
cência Mary's Meals Charity Run, está também 
o velocista eslovaco Ján Volko, que este ano é 
uma das testemunhas da conhecida corrida 
que garante uma refeição a uma criança pobre, 
durante um ano letivo inteiro, ajudando-a a 
aprender a ler e a escrever. Depois do extraor-
dinário sucesso do ano passado, que levou ao 
caixa dos organizadores dinheiro para a compra 
de 43.000 refeições, a iniciativa foi  repetida no 
dia 19 de setembro em Tatranská Lomnica. 

A taxa de inscrição é de 18,30 euros, ou 
seja, a cifra necessária para adquirir uma refei-
ção para uma criança durante um ano inteiro. 
"A refeição é preparada por voluntários nas 
mesmas escolas, utilizando produtos cultiva-
dos localmente. O alimento atrai a atenção das 
crianças que de outra forma não frequentariam 
a escola", explica Alexandra Murínová, coorde-
nadora e voluntária de Mary's Meals Slovakia. 
São beneficiadas com a iniciativa 1.667.067 de 
crianças do Malauí, Libéria, Zâmbia, Zimbábue, 
Haiti, Quênia, Índia, Sudão do Sul, Uganda, Etió-
pia, Benin, Líbano, Síria, Myanmar, Tailândia, 
Equador, Nigéria, Madagáscar e Romênia.

"Entre os apoiadores estão também o 
Papa Francisco e a Rainha Elizabete", revela 
Murínová, acrescentando que "com este mo-
delo de “baixo custo”, realizável graças a 80 mil 
voluntários, também somos capazes de apoiar 
as economias locais. Mary's Meals é um projeto 
nascido em 2002, quando Magnus MacFarlane-
-Barrow visitou o Malauí durante uma carestia 
e conheceu uma mãe doente de AIDS, em fim 
de vida. "Magnus perguntou ao filho da mulher 
quais eram os seus sonhos e ambições. O rapaz 
respondeu que queria comer todos os dias e ir à 
escola. Foi aí que a aventura começou", disse o 
voluntário. O Papa Francisco encontrou-se com 
o fundador em 11 de maio de 2016, à margem 
da Adiência geral, no Vaticano. Depois de ouvir a 
história da atividade de Mary's Meals, o Pontífi-
ce encorajou o grupo dizendo: "Vão em frente! 
Em frente! Em frente! Que Deus abençoe o tra-
balho de vocês”.

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

egundo São João Paulo II, “o Espírito Santo é o 
protagonista de toda a missão eclesial” (R Mi, nº 
21). Ele é a força e a luz no coração dos discípu-
los que obedeceram ao mandato de Jesus que 
disse: “vão e façam com que todos os povos se 
tornem meus discípulos” (Mt 28,19). Foi exata-
mente isto que os discípulos fizeram. 

Com a consciência e espírito missionário, 
partiram em missão em nome de Cristo, assis-
tido unicamente pela Luz do Espírito Santo, co-
locando-se com humildade a serviço do Reino 
com total despojamento e liberdade evangélica, 
como pediu Jesus (Mt 10, 6-10): Vão primeiro às 
ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anun-
ciem: ‘O Reino do Céu está próximo’. Curem os 
doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os 
leprosos, expulsem os demônios. Vocês rece-
beram de graça, dêem também de graça! Não 
levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou 
de cobre; nem sacola para o caminho, nem duas 
túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o 
operário tem direito ao seu alimento.

Seria muito, de acordo com os ensinamen-
tos de Jesus, se as congregações missionárias, 
membros da Igreja e aqueles que se tornam 
‘pop star” por causa do anúncio do Evangelho, 
às vezes até mais importante que Jesus, revisi-
tassem este texto bíblico para reposicionar no-
vamente o objetivo da missão.

Observa-se que, em nome de Cristo, muitos 
estão fazendo negócios em vez de missão e cha-
mam de evangelização. Arrecadam milhões em 
dinheiro, em nome de Cristo e da Igreja, justifi-
cando que é para obra de Deus, mas esquecem 
a Palavra de Jesus que para ir à missão não é 
necessário levar moedas de ouro, de prata ou 
de cobre; nem sacola para o caminho, nem duas 
túnicas, nem calçados, nem bastão (Mt 10,10).

O exemplo missionário, entre tantos, que 
impressiona e fascina a Igreja, por seu envol-
vimento e semelhança com Cristo é o de São 
Paulo, que mediante a graça do Espírito Santo, 
soube acolher e assimilar o seu amor gratuito 
(1Cor 13,13) e de pôr-se a serviço da evangeli-
zação sem ostentação (1 Cor 9,16). “Tornei-me 

tudo para todos, (...) por causa do Evangelho” 
(1Cor 9,22-23).

A Igreja corpo místico de Cristo, continua 
a percorrer os caminhos da humanidade, sem 
deixar-se enganar e nem confundir-se com 
nenhuma realidade temporal, pois sabe que 
sua esperança vai além da história e sua rea-
lização plena será somente na glória eterna.

Com esta postura, a Igreja rejeita “a ten-
tação duma espiritualidade intimista e indivi-
dualista, que dificilmente se coaduna com as 
exigências da caridade, com a lógica da en-
carnação e, em última análise, com a própria 
tensão escatológica do cristianismo” (NMI, 52)

A Igreja enquanto peregrina na terra, ali-
mentada pela Eucaristia e pela Palavra, tem 
uma missão e um objetivo a desempenhar: 
“evangelizar constitui, de fato, a graça e a vo-
cação própria da Igreja, a sua mais profunda 
identidade”, ou seja, “Dar testemunho, de ma-
neira simples e direta, de Deus revelado por 
Jesus Cristo, no Espírito Santo. Dar testemu-
nho de que, no seu Filho ele amou o mundo. 

Urge coragem e fidelidade ao espírito evan-
gélico, sobretudo diante do processo da globaliza-
ção, para não correr o risco de cair na tentação apo-
logética, retorno a um passado glorioso ou uma 
liturgia espetacular, acentuando uma postura que 
no passado foi verdadeira, mas que não responde 
mais aos novos contextos da história hodierna.

O Documento de Aparecida, chama aten-
ção para o cuidado com evangelização, insis-
tindo que “não resistiria aos embates do tem-
po uma fé católica reduzida a uma bagagem, 
a um elenco de algumas normas e de proibi-
ções, a práticas de devoção fragmentadas, a 
adesões seletivas e parciais das verdades da 
fé, a uma participação ocasional em alguns 
sacramentos, à repetição de princípios doutri-
nais, a moralismos brandos ou crispados que 
não convertem a vida dos batizados” (DAp12).

Que o Espírito Santo, protagonista da mis-
são ajude a discernir os novos caminhos para 
evangelização e fortaleça o testemunho evan-
gélico dos missionários.

É O PROTAGONISTA DA MISSÃO
Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre...

O Espírito Santo



LITURGIA

S
abemos que a missão antes de ser um "fazer" é um "receber". Se 
cremos que "a liturgia  é o cume para o qual tende toda a ação da 
Igreja" (SC 10), que ela é o ponto alto de todo trabalho missionário, 
também cremos que a mesma liturgia é primordialmente fonte de 
toda a vida cristã (LG 11), fonte da santificação das pessoas e da 
glorificação de Deus (SC 10), fonte e ápice de toda evangelização e 
que cada vez que comemos do pão e bebemos do cálice, anuncia-
mos a morte do Senhor até que ele venha (cf. 1Cor 11,26).

"A missão da Igreja está em continuidade com a missão de 
Cristo: 'Como o Pai me enviou, também eu vos envio' (Jo 20,21). 
Por isso, a Igreja tira força espiritual de que necessita para levar 
a cabo sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na euca-
ristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, a 
eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice 
de toda evangelização, porque seu fim é a comunhão das pes-
soas com Cristo e, nele, com o Pai e com o Espírito Santo" (Carta 
Encíclica de João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, 22). 

A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo as-
pecto: ao mesmo tempo que é  uma boa notícia, também é um 
envio em missão. Assim, o mesmo Cristo que diz aos discípulos: 
"a paz esteja com vocês", também diz simultaneamente "como o 
Pai me enviou, também eu os envio" (Jo 20,21). Para ser fonte de 
missão, a liturgia antes de tudo precisa ser lugar de experiência 
de Deus, que como o Pai, por Cristo, no Espírito Santo acolhe e 
reúne seus filhos e filhas como comunidade de irmãos e irmãs. 
Assim, a liturgia só será plenamente missionária se for experiên-
cia densa e transformadora de Cristo ressuscitado, a exemplo das 
primeiras comunidades que a cada dia viam o número de fiéis 
crescer porque "dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos 

na oração e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com 
alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam 
da simpatia de todo o povo"(At 2,46-47).

O tempo, depois do Concílio Vaticano II, foi marcado pelo 
esforço da Igreja de inserir-se profeticamente na transfor-
mação social, política e cultural do continente, mergulhando 
solidariamente na defesa dos pobres. Medellín (9,4) colocou 
a liturgia no centro dessa missão na história do povo, ligando 
liturgia e vida, celebração e compromisso histórico, afirmando 
que “a celebração litúrgica coroa e comporta um compromis-
so com a realidade humana”. Puebla (465) assumiu o maior 
entrosamento que começou a existir entre formas litúrgicas 
tradicionais e a piedade popular. Santo Domingo (53) quis 
assumir uma liturgia em total fidelidade ao Concílio Vaticano 
II, que em seu primeiro documento “Constituição sobre a Sa-
grada Liturgia” (SC), afirma que: da liturgia nasce a força e o 
dinamismo missionário da Igreja.

A Igreja recebe e descobre a sua missão quando celebra 
a Liturgia. “A liturgia celebrada e a liturgia da missão são os 
dois momentos do mesmo amor: como amar nossos irmãos 
se não acolhemos antes Aquele que nos ama primeiro?  São 
os dois movimentos do mesmo mistério pascal”. Sem a Litur-
gia, a missão vira publicidade. “Só podemos ser testemunhas 
daquele que ouvimos, que nossos olhos contemplaram e que 
nossas mãos tocaram, se seu fogo nos purificar até moldar-nos 
totalmente a ele. (J. Corbon, Liturgia de Fonte - pág. 193).

É por isso que em todas as celebrações somos enviados 
como missionários do Reino: IDE! O Senhor vos acompanhe! 
Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado!

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

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. TERESINHA DO MENINO JESUS 
Jó 19,21-27
Sl 26 (27),7-8a. 8b-9abc. 13-14 
(R/. 13) • Lc 10,1-12

S. ANJOS DA GUARDA 
Ex 23,20-23
Sl 90(91),1-6.10-11 (R/. 11)
Mt 18,1-5.10

SANTOS ANDRÉ DE SOVERAL, 
AMBRÓSIO E COMPS.
Jó 42,1-3.5-6.12-16  • Sl 118 (119),66. 71. 
75. 91. 125. 130 (R/. 135a) • Lc 10,17-24

27º TEMPO COMUM
Is 5,1-7
Sl 79 (80),9.12-16.19-20 (R/. Is 
5,7a) • Fl 4,6-9 • Mt 21,33-43

S. BENEDITO 
Gl 1,6-12
Sl 110 (111),1-2.7-10c (R/. 5b)
Lc 10,25-37

S. BRUNO
Gl 1,13-24
Sl 138 (139),1-3. 13-14ab.14c-15 
(R/. 24b) • Lc 10,38-42

N. SRA. DO ROSÁRIO 
Gl 2,1-2.7-14
Sl 116 (117), 1. 2 (R/. Mc 16,15)
Lc 11,1-4

Gl 3,1-5
Lc 1,69-75 (R/. Cf. 68)
Lc 11,5-13

S. DIONÍSIO E COMPS 
S. JOÃO LEONARDI 
Gl 3,7-14 • Sl 110(111),1-6 (R/. 5b)
Lc 11,15-26

Gl 3,22-29
Sl 104 (105),2-7 (R/. 8a) 
Lc 11,27-28

28º TEMPO COMUM
Is 25, 6-10a
Sl 22 (23),1-6 (R/. 6cd)
Fl 4,12-14.19-20 • Mt 22,1-14 

N. S. APARECIDA 
Est 5,1b-2; 7,2b-3
Sl 44(45),11-16 (R/. 11.12a)
Ap 12,1.5.13a.15-16a • Jo 2,1-11

Gl 5,1-6
Sl 118 (119),41. 43-45. 47-48 
(R/. 41a)
Lc 11,37-41 

S. CALISTO I
Gl 5,18-25
Sl 1,1-4.6 (R/. Cf. Jo 8,12)
Lc 11,42-46

S. TERESA DE JESUS
Ef 1,1-10
Sl 97 (98),1-6 (R/. 2a)
Lc 11,47-54

S. MARGARIDA 
Mª ALACOQUE S. EDVIGES
Ef 1,11-14 • Sl 32 (33),1-2. 4-5. 
12-13 (R/. 12b) • Lc 12,1-7

S. INÁCIO DE ANTIOQUIA
Ef 1,15-23
Sl 8,2-3a. 4-7 (R/. 7)
Lc 12,8-12

29º TEMPO COMUM
Is 45,1.4-6
Sl 95 (96),1.2a.3-10a.c (R/. 7ab)
1Ts 1,1-5b • Mt 22,15-21

S. JOÃO DE BRÉBEUF E S. ISAAC 
JOGUES  E COMP.  
S. PAULO DA CRUZ
Ef 2,1-10 • Sl 99 (100),2-5 (R/. 3b)
Lc 12,13-21

Ef 2,12-22
Sl 84 (85),9ab-14 (R/. Cf 9)
Lc 12,35-38 

Ef 3,2-12
Is 12,2-6 (R/. Cf. 3)
Lc 12, 39-48 

Ef 3,14-21
Sl 32(33),1-2. 4-5. 11-12. 18-19 
(R/. 5b)
Lc 12,49-53 

S. JOÃO DE CAPISTRANO
Ef 4,1-6 
Sl 23 (24),1-6 (R/. Cf 6)
Lc 12,54-59

S. ANTÔNIO MARIA CLARET
Ef 4,7-16
Sl 121 (122), 1-5 (R/. Cf. 1)
Lc 13,1-9

30º TEMPO COMUM
Ex 22,20-26
Sl 17(18),2-4. 47.51ab (R/. 2)
1Ts 1,5c-10 • Mt 22,34-40 

Ef 4,32-5,8
Sl 1,1-4.6 (R/. Cf. Ef 5,1))
Lc 13,10-17 

Ef 5,21-33
Sl 127 (128),1-5 (R/. 1a)
Lc 13,18-21

S. SIMÃO E S. JUDAS  
TADEU, APÓSTOLOS 
Ef 2,19-22
Sl 18(19A),2-5 (R/. 5a) • Lc 6,12-19

Ef 6,10-20
Sl 143 (144), 1. 2. 9-10 (R/. 1a)
Lc 13,31-35

Fl 1,1-11
Sl 110 (111),1-6 (R/. 2a)
Lc 14,1-6 

Fl 1,18b-26
Sl 41 (42),2. 3. 5 (R/. 3a)
Lc 14,1.7-11

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – OUTUBRO/2020
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A Liturgia é o alimento para a missão
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família

FRANCISCO NASCIMENTO – PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

A família é onde se inicia a missão. Todos, homens 
e mulheres, têm uma missão a ser cumprida ao 
longo de suas vidas que está ligada diretamente 
ao projeto de Deus. Outubro é o mês que a Igreja 

dedica às missões. A Pastoral Familiar no Brasil procura 
trabalhar esse tema com as famílias, que têm a missão 
de conduzir e introduzir cada membro dessa família à 
missão. Missão essa que é ser coautor do projeto de Deus, 
que deu a ela o dom de gerar vida missionária no seio 
familiar, porque a iniciativa da missão vem de Deus, pois 
a obra é de Deus. A missão vem sempre de Deus. É Ele 
que impulsiona o crescimento de uma família na missão.

A Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus rea-
liza o acompanhamento das famílias e vê que é neces-
sário estar em sintonia com a Igreja, em comunhão com 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2019-2023 que nos apresenta quatro pilares que 
dão sustentação à casa. O 4o pilar nos impulsiona para a 
ação missionária, diretrizes essas que são construídas à 
imagem da casa, do ingresso, da saída. Precisa ser lugar 
de acolhimento e envio. Ser uma família cristã implica 
em viver em comunidades que geram familiares missio-
nários e comprometidos.

Para facilitar o acompanhamento das famílias no 
mês missionário, a partir de 2011, a Comissão Episcopal 
para a Vida e Família da CNBB lançou o subsídio Hora da 
Vida, para ser trabalhado com encontro nas famílias, 
onde se tem aprofundada a missão da família em de-

fender a vida, e sempre se inicia com a Semana Nacional 
da Vida. Este ano, devido à pandemia e às dificuldades 
financeiras das famílias, este subsídio foi lançado total-
mente digital e as famílias podem baixar gratuitamente 
no aplicativo “Estante Pastoral Familiar”.

 A Semana Nacional da Vida é tempo de celebração, 
mobilização e conscientização sobre a dignidade da vida 
humana. Assim como em anos anteriores, a Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família  propõe gestos 
para marcar mais uma Semana Nacional da Vida, desta 
vez com o tema “Vida: dom e compromisso”. Uma reto-
mada do tema da Campanha da Fraternidade deste ano.

No dia 8 de outubro, no encerramento da Semana 
da Vida 2020, celebrada pela Igreja no Brasil, celebra-se 
também o dia do Nascituro. Segundo o arcebispo de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo, em 2019 na ocasião da Semana da Vida, afirmou:  
“Muito além de um mero jargão, a vida é dom de Deus, in-
violável. Deve ser cuidada e defendida desde o momento 
primeiro, na concepção, até o último, na morte natural”.

O objetivo do subsídio proposto para o mês missio-
nário é criar comunhão entre os diversos aspectos da 
missão e incentivar para o compromisso. Todas as famí-
lias e comunidades são convidadas a viver com maior 
intensidade este mês que se é dedicado à missão.

Que o amor de Deus nos torne mais próximos de 
cada família, especialmente das mais necessitadas de 
sua misericórdia. Que Santa Teresinha do Menino Jesus e 
a Sagrada Família conduza nossas famílias para a missão.

A missão vem 
sempre de 
Deus. É Ele que 
impulsiona o 
crescimento de 
uma família na 
missão.

Preços válidos até 31/10/2020, ou até quando durarem nossos estoques. LIVRARIA

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

Em outubro, dê imaginação,
sonhos e diversão de presente

para as crianças.
Uma joaninha diferente

Cód. 052604
R$ 15,00

Os Dois amigos 
Cód. 522899
R$ 16,30

Letras sapecas
Cód. 516201
R$ 23,00

Minha Bíblia de Jesus 
Cód. 533807
R$ 39,00

Dê livros infantis 

Paulinas!
Uma joaninha diferente Os Dois amigos Letras sapecas Minha Bíblia de Jesus 

LANÇAMENTO

Venha até a Paulinas Livraria conferir uma variedade incrível de livros, CDs, DVDs e muito mais.
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gerado no seio familiar
O ser missionário



FUNDAÇÃO RIO MAR



REPORTAGEM

dedicam-se ao desafio de evangelizar em 
comunidades do bairro Colônia Antônio Aleixo

Paróquia Nossa Senhora das Graças

POR RAFAELLA MOURA FOTOS: ARQUIVO  
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Missionários e 
missionárias

Localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, 
a Paróquia Nossa Senhora das Graças conta hoje com religiosos e 
religiosas que atuam na evangelização que tem ajudado muito a ju-
ventude e as famílias residentes no local. Seu pároco, Padre Gastón 

Gabriel, e seu vigário paroquial, Pe. Diego Corso, são religiosos da Congre-
gação dos Servos da Caridade e vieram da Argentina. 
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Também contam com ajuda das Irmãs Missionárias 
da Imaculada Conceição da Mãe de Deus  (irmãs SMIC), 
e das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, essas 
últimas pertencentes a mesma família religiosa que os 
Padres: a família fundada por São Luís Guanella.

Pe. Gastón conheceu a paróquia em fevereiro de 
2019, e em abril do mesmo ano se colocou a disposição 
para auxiliar o antigo pároco Pe. João Poli, que também 
era missionário, vindo da Diocese de Trento - Itália. To-
mou posse em 28 de julho de 2019 e já encontrou algu-
mas pastorais bem atuantes e tem incentivado o cresci-
mento das mesmas, podendo citar a Pastoral Carcerária 
que atende à Unidade Prisional do Puraquequara reali-
zando visita aos detentos; a Pastoral da Saúde, a Pasto-
ral do Batismo, a Pastoral do Dízimo, além da Catequese 
e do movimento Encontro de Casais com Cristo (ECC).  

No território paroquial existe uma Capela de Ado-
ração que fica aberta de 8h da manhã às 8h da noite, 
e nela os fiéis podem ir fazer a sua oração pessoal. O 

espaço é climatizado, dispõe de cadeiras, genuflexórios, 
livros, bíblias, tudo para favorecer o encontro com Cristo 
vivo e presente no Santíssimo Sacramento.

A comunidade paroquial atualmente está tra-
balhando para garantir a sua presença em todo o seu 
território, sobretudo nas novas ocupações, que são 
realidades mais distantes e de difícil acesso. São apro-
ximadamente nove setores novos que precisam de 
atendimento, somando com as onze comunidades já 
existentes.

“O território é bem diversificado: tem ambientes 
mais urbanizados, outros são ribeirinhos e também 
tem realidades mais rurais. A missão é árdua, e envol-
ve muitos agentes de pastoral, jovens, casais, ministros 
e religiosas, que aceitam o chamado de partilhar com 
outros o amor de Jesus e de Nossa Senhora das Graças”, 
afirma Pe. Gastón.

Um dos maiores desafios no bairro é a ociosidade 
e o desemprego. Faltam também espaços saudáveis 
de recreação. As dificuldades enfrentadas aumenta-
ram com a chegada da pandemia, mas a paróquia tem 
feito ações com arrecadação de alimentos e a entrega 
às famílias que moram em todo o território paroquial 
totalizando mais de mil cestas básicas. Essas ações ca-
ritativo-emergenciais ainda continuam com frequência 
semanal.

Também há projetos voltados para a juventude, 
como a implantação do movimento dos escoteiros, os 
cursos livres em artes, em parceria com o "Pequeno Na-
zareno", e cursos de mediação de leitura para crianças 
em parceria com o Espaço Cidadão de Arte e Educação 
(ECAE). A paróquia atualmente está fazendo reformas 
em algumas das suas comunidades para favorecer a 
acolhida e a formação de todos, especialmente dos jo-
vens.

A MISSÃO É ÁRDUA, 
E ENVOLVE MUITOS 

AGENTES DE 
PASTORAL, JOVENS, 
CASAIS, MINISTROS 
E RELIGIOSAS, QUE 

ACEITAM O CHAMADO DE 
PARTILHAR COM OUTROS 

O AMOR DE JESUS E DE 
NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS”.
Pe. Gastón



VIDA E FÉ

O meu nome é John Omondi. Sou natural do Quênia. Sou 
seminarista da Arquidiocese de Manaus. Cresci numa 
família profundamente cristã.  Desde a infância, tive a 
aspiração de servir a Deus e ao próximo na vida sacer-

dotal.  Esse anseio surgiu devido à presença dos missionários da 
Consolata na minha paróquia. Vendo o trabalho desses missio-
nários, o meu desejo de fazer parte dessa missão crescia cada 
vez mais. Como diz o Beato José Allamano: “Deus me chama 
agora, não sei se me chamará outra vez...” 

Em 2005 fui admitido no Seminário com o propósito de ser 
Missionário da Consolata. Além de estudar filosofia, tive mo-
mentos privilegiados para testemunhar a fé em Jesus Cristo no 
meio do povo queniano. O grande desafio que enfrentei duran-
te esse tempo foi o fato de deixar o conforto da minha família 
para ir estudar na capital, bem longe da minha cidade natal. 

No ano 2014 fui destinado ao Brasil para dar continuidade 
a minha formação no nível da Teologia. Fiz os estudos teológi-
cos na Pontifícia Universidade Católica, São Paulo (PUC-SP). Nos 
primeiros meses da minha estadia no Brasil, afrontei muitos 
desafios no que diz respeito à cultura, ao idioma e ao clima. 

No meu trajeto formativo, fiz experiência pastoral e missio-
nária em muitas regiões do Brasil. Conforme a minha experiên-
cia, o Povo Brasileiro, por natureza, é muito acolhedor. De fato, é 
um povo profundamente marcado pela fé em Jesus Cristo e pelo 
amor à Nossa Senhora. Com esse povo aprendo, todos os dias, 
a ser, cada vez mais, hospitaleiro e piedoso. Estas experiências 
despertaram em mim o anseio de ser um padre diocesano para 
poder servir o povo Brasileiro. 

Em agosto de 2019, fui acolhido na Arquidiocese de Ma-
naus pelo Arcebispo Emérito, Dom Sérgio Eduardo Castriani, a 
quem devo muitos agradecimentos. Fiz uma experiência pas-
toral de seis meses na Paróquia São Pedro Apóstolo, Petrópolis. 
Atualmente faço estágio pastoral na Paróquia São Pedro Após-
tolo, Rio Preto da Eva. 

Até agora, a minha experiência na terra amazônica é sim-
plesmente maravilhosa. Sinto-me bem  acolhido na Arquidio-
cese de Manaus, pelo clero diocesano e pelos fiéis. É impressio-
nante como Deus coloca pessoas certas no nosso caminho no 
momento certo para nos levar ao nosso destino. Deixei minha 
família biológica no Quênia, porém ganhei novas famílias bra-
sileiras. Essas famílias me tratam bem, como verdadeiro filho 
da família. Não ganhei apenas os novos pais, mas também ir-
mãos, irmãs, amigos e amigas. Todos estão me ajudando a viver 
a minha vocação. Com certeza, Deus cuida de mim. Sinto-me 
realizado. 

No mês de outubro serei ordenado diácono por Dom Leo-
nardo Steiner, o Arcebispo da Arquidiocese de Manaus. Agra-
deço a Deus e todas as pessoas que me ajudaram a chegar a 
essa altura. A oração do Salmista me define: “Ó Senhor, vossa 
bondade é para sempre, com-
pletai em mim a obra começada 
(Sl 137).” Conto com a sua oração 
também. 

Jovem seminarista deixa terra natal 
para atender o chamado ao sacerdócio

Testemunho de vida do seminarista diocesano John Omondi
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FONTE CNBB 

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB não participou da elabora-
ção, articulação ou discussão em relação ao 
PL 1581/2020, conhecido como o “projeto 
que perdoa dívida das igrejas”. Um tema 
tão complexo como o tratamento tribu-
tário dado às organizações religiosas não 
pode ser discutido de modo incidental e 
praticamente silencioso, sob o risco de sur-
girem interesses particulares que maculem 
a própria discussão. É preciso compreender 
o alcance das características tributárias dos 
entes religiosos e o Estado deve, definiti-
vamente, abraçar os direitos, sem abando-
nar o seu dever de combater os eventuais 
abusos de toda e qualquer organização. A 
CNBB coloca-se ao dispor para, de maneira 
franca, transparente e ética, enfrentar essa 
temática, evidenciando as lacunas e até 
mesmo injustiças e equívocos que a legisla-
ção apresente. A CNBB desde muito reclama 
tratamento adequado por parte do governo 
em relação a demandas históricas e até hoje 
não atendidas. Que isso se faça, portanto, 
separando os casos condenáveis daqueles 
que reúnem clamores legítimos e justos res-
peitando a verdade, a justiça e o bem social.

Brasília, 12 de setembro de 2020

Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte, MG
Presidente

Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre, RS
1º Vice-Presidente

Mário Antônio da Silva
Bispo de Roraima, RR
2º Vice-Presidente

Joel Portella Amado
Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ
Secretário-Geral

SCNBB EMITE NOTA SOBRE O 
PROJETO DE LEI CONHECIDO COMO 
“PROJETO QUE PERDOA DÍVIDA DAS 
IGREJAS”

CNBB CIDADANIA

ALFA DE JESUS MARTINS 
DIÁC. AFONSO DE OLIVEIRA BRITO

A semana do voluntariado tem como obje-
tivo central refletir e dar visibilidade ao volunta-
riado no Brasil e à importância da solidariedade 
coletiva e transformadora na contemporanei-
dade. Tal prática tem respaldo na Lei nº 13.297, 
de 16 de junho de 2016, "Art. 1° – Considera-se 
serviço voluntário, para fins desta Lei, a ativida-
de não remunerada, prestada por pessoa física à 
entidade pública de qualquer natureza, ou à Ins-
tituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científi-
cos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade". Corullón destaca que o altruísmo e 
a solidariedade como valores morais que foram 
socialmente construídos e que são tratados como 
virtudes que: do ponto de vista religioso, é a ação 
bondosa que salva a alma; do ponto de vista po-
lítico-social, garante o progresso do ser humano. 
Nesse sentido, a caridade (sentimento religioso) 
quando reforçado aos ideais, crenças e causas so-
ciais, compõe o que chamamos de engajamento 
(2004, p. 144).

Partindo desse ponto de reflexão que quere-
mos trazer uma abordagem sobre a questão do 
voluntariado. De acordo com o resultado da pes-
quisa da ONU Organização das Nações Unidas o 
termo voluntariado está ligado a ações do “Jovem 
ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e 
ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, 
sem remuneração alguma, a diversas formas de 
atividades, organizadas ou não, de bem-estar 
social, ou outros campos...".

No entanto, a Cáritas Arquidiocesana de Ma-
naus reúne todos os valores já mencionados para 
nos ajudar a refletir sua prática a partir das ações 
voluntárias de pessoas que se dedicam a contri-
buir com o gesto de solidariedade através do ser-
viço às pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social, pois é no volunta-
riado que se configura a base do serviço de quase 
toda as Cáritas existente no mundo.

A Cáritas Brasileira lança a 10° semana do 
voluntariado como forma de dar visibilidade e 

valorizar o serviço dos agentes Cáritas os quais, 
no seu serviço quase que invisível, atuam como 
“fermento na massa”. Hoje temos em todo Brasil, 
mais de 5 (cinco) mil voluntários/as atuando nas 
mais diversas iniciativas, programas e projetos 
coordenados pela instituição atuando direta-
mente em várias linhas de ações da Cáritas entre 
elas as iniciativas sociais ligadas à assistência e 
defesa de direitos essenciais para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

O voluntariado é uma realidade de inúmeras 
instituições, e na qual milhares de brasileiros/as 
dedicam tempo, talentos e energia nas mais di-
versas áreas de atuação, especialmente em Orga-
nizações da Sociedade Civil e instituições ligadas 
às igrejas ou denominações religiosas. Conforme 
a pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua 2017 (PNAD, Contínua), divulgada pelo 
IBGE em 2017, estima-se que no Brasil há pelo 
menos 7,4 milhões de brasileiros/as que realizam 
trabalho voluntário e 91%, está ligado/a a algu-
ma instituição.

A semana do voluntariado é um convite 
para que todos os setores da sociedade reflitam 
a importância da ação e compromisso de cada 
cidadão comprometidos com a construção de 
uma sociedade mais plena e justa para todas as 
pessoas. No entanto sabemos que a cultura do 
voluntariado produz importantes contribuições 
no âmbito socioeconômico de forma à contri-
buir para uma sociedade mais coesa, através de 
relações de confiança e reciprocidade entre as 
pessoas.

REFERENCIA:
CORULLÓN, Mónica Beatriz Galiano; FILHO, Barnabé 
Medeiros. Voluntariado na Empresa: gestão eficiente da 
participação cidadã. Editora Peirópolis, 2002. 144p.
CÁRITAS BRASILEIRA. Cáritas Brasileira organiza semana 
do voluntariado de 22 a 30 de agosto de 2020. Disponível 
em: <<http://caritas.org.br/noticias/caritas-brasileira-
-organiza-semana-do-voluntariado-de-22-a-30-de-a-
gosto-de-2020>>. Acesso em: 05/09/2020.

Sensibilidade, Compromisso e Cuidado
Voluntariado



MATÉRIA DE CAPA

A vida é missão - “Eis-me aqui, envia-me”
PE. BRAZ LOURENÇO E ROSA MARIA SANTOS - CONSELHO MISSIONÁRIO DIOCESANO (COMIDI)
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O Dia Mundial das Missões da Igreja Católica será observado no terceiro 
domingo de outubro, como de costume. Neste ano, será  celebrado no dia 18 
de outubro.

Em nossa Arquidiocese de Manaus a preparação para o mês de ou-
tubro missionário está em andamento há algum tempo e a ani-
mação missionária do Povo de Deus permanece proeminente. A 
fé, de fato, por sua própria natureza, é missionária e a celebração 
do Dia Mundial das Missões serve para manter viva em todos os 

fiéis esta dimensão essencial da fé cristã.
“A compreensão daquilo que Deus nos está a dizer nestes tempos de pan-

demia torna-se um desafio também para a missão da Igreja. Desafia-nos a 
doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem 
morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o em-
prego e o salário, de quem não tem abrigo e comida.” (Mensagem de Sua San-
tidade O Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2020)

Nossas paróquias e comunidades eclesiais missionárias querem entrar 
em estado de missão, não apenas em vista da celebração do Outubro Missio-
nário, mas pra cumprir o próprio desígnio do Pai. Nós cristãos somos convida-
dos a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões. Jesus de Nazaré 
definiu sua ação no mundo como o Divino Cuidador: “Eu vim para que todos 
tenham vida e vida em abundância” (Jo10,10). Esse também deve ser o com-
promisso de todos os missionários e missionárias, pois a vida é missão.

O Dia Missionário Mundial, ou Domingo Missionário, foi instituído pelo 
Papa Pio XI em 1926, para lembrar os católicos sobre seu compromisso e 
apoio ao trabalho missionário da Igreja através da oração e do sacrifício.

Mesmo vivendo um tempo diferente, em que o mundo passa por uma 
pandemia que mudou nossas relações, a Campanha Missionária em 2020 
quer ser um sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. 
O tema escolhido “A vida é missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) 
irão nos ajudar no crescimento da consciência missionária.

“Em tempos difíceis, tempos de isolamento social, de cancelamento 
de tantas agendas pastorais, missionárias, de atividades, encontros e for-
mações, a missão não foi cancelada, ela continua, pois a missão é perma-
nente. Somos convidados a, neste tempo, olhar menos para o espelho e 
mais para a janela, onde o mundo precisa de nós” (Padre Maurício Jardim, 
diretor das Pontifícias Obras Missionárias (POM) no Brasil). 

Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coi-
sas. O Papa Francisco lembra que “a missão no coração do povo não é uma 
parte da minha vida, ou ornamento a ser posto de lado. É algo que não 
posso arrancar do meu coração” (Alegria do Evangelho, 27).

Quem devo enviar? A pergunta de Deus expressa pelo profeta Isaías é 
dirigida mais uma vez a nós e espera uma resposta generosa e convincen-
te: “Aqui estou, envia-me!” (Is 6:8). Papa Francisco diz na conclusão de sua 
mensagem que o Dia Mundial das Missões será um dia em que poderemos 

reafirmar por meio da oração, reflexão e material, que ajuda a nossa parti-
cipação ativa na missão de Jesus em Sua Igreja. “A missão, a ‘Igreja em saída’ 
não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de vontade. É 
Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. A nossa vocação pessoal provém do 
fato de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs 
naquela caridade que Jesus nos testemunhou”, afirmou o Papa. 

“Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a presença do Espírito 
Santo na nossa vida, a ouvir a chamada à missão quer no caminho do ma-
trimônio, quer no da virgindade consagrada ou do sacerdócio ordenado e, em 
todo o caso, na vida comum de todos os dias? Estamos dispostos a sermos 
enviados para qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa fé em Deus Pai 
misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, partilhar 
a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja?”, disse o Papa Francisco

O Papa Francisco especifica que a coleta iniciada no dia 18 de outubro 
apoiará “o trabalho missionário realizado em meu nome pelas Pontifícias 
Obras Missionárias, a fim de atender às necessidades espirituais e materiais 
dos povos e das Igrejas de todo o mundo, para a salvação de todos.”



A vida é missão - “Eis-me aqui, envia-me”(Is 6,8)

ARTE DA CAMPANHA MISSIONÁRIA
A arte da Campanha Missionária de 2020 foi 

idealizada tendo como conceito base a missão 
como janela aberta para a vida. A imagem da 
janela representa a capacidade do ser humano 
interagir com o mundo ao seu redor e assim des-
pertar o real e generoso interesse para com o seu 
semelhante. A janela aberta representa a atitude 
de acolhida para com o mundo, uma ponte que 
nos coloca em diálogo com os desafios da vida 
para além de nossas fronteiras pessoais.

No centro desta janela aberta para a vida é 
apresentada a figura do Papa Francisco, que tem 
a missão encarnada em sua vida, não somente 
como Pastor da Igreja universal, mas antes de 
tudo cristão, vocacionado e homem dedicado 
ao bem dos seus irmãos. Nesta imagem, o Papa 
é representado na espontaneidade, postura de quem 
acolhe, se envolve e cuida. Ele se coloca como exemplo de doação pe-
los valores do Reino e nesta época, tão carente de referenciais, nos dá o 

exemplo de uma vida onde a missão 
se entrelaça com as mais simples si-
tuações do quotidiano e se coloca em 
sintonia com os ensinamentos de Jesus.

A moldura desta construção con-
ceitual para a Campanha Missionária 
2020 é um fundo branco, como uma 
tela de pintura, que tem a intenção de 

mostrar a centralidade desta vida que 
ganha sentido e cor somente na medi-
da em que é vivida como missão, como 
doação e entrega aos irmãos.

Nesta tela em branco, o toque do 
pincel traz as marcas do artista. Todos 
são chamados a deixar a própria marca 

nos horizontes desta vida em missão. Nos-
so modo único de lidar com as situações, 
nossos talentos e capacidades a serviço do 

Reino de Deus, fazem toda a diferença e po-
dem colorir a vida em tons extraordinários e inesperados.

ORAÇÃO DO MÊS 
MISSIONÁRIO

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
fonte transbordante da missão, 
Ajuda-nos a compreender que a 
vida é missão, dom e compromisso. 
Que Maria, nossa intercessora na 
cidade, no campo, na Amazônia e 
em toda parte, ajude, cada um de 
nós, a ser testemunhas proféticas 
do Evangelho, numa Igreja sinodal 
e em estado permanente de 
missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-
me! Amém.
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Completa-se neste mês um ano da Assembleia 
Sinodal do Sínodo para a Amazônia, que reuniu 
de 6 a 27 de outubro de 2019, no Vaticano,  todos 
os bispos da Pan-Amazônia, junto com represen-

tantes da Cúria Vaticana, de diferentes episcopados do 
mundo, dos povos originários, do mundo científico e dos 
agentes de pastoral que realizam sua missão na Amazô-
nia.

A Assembleia foi momento para procurar novos ca-
minhos para a Igreja e para uma ecologia integral, tendo 
como base a sinodalidade, a escuta, o diálogo e o discer-
nimento. Neste mês de outubro, em que a Igreja reflete 
e reza para que sua dimensão missionária seja cada vez 
mais presente, o Papa Francisco, dentro do processo si-
nodal, nos lembrava em Querida Amazônia que “muitos 
missionários chegaram lá com o Evangelho, deixando os 
seus países e aceitando uma vida austera e desafiadora 
junto dos mais desprotegidos”, reconhecendo os erros 
que alguns cometeram, mas destacando aqueles “que 
protegiam a dignidade dos indígenas contra as violações 
de seus povos e territórios”.

Nesse sentido, no início de sua reflexão sobre o sonho 
eclesial, o Santo Padre afirma que “o caminho continua e 
o trabalho missionário, se quiser desenvolver uma Igreja 
com rosto amazônico, precisa de crescer numa cultura do 
encontro rumo a uma ‘harmonia pluriforme’. Mas, para 
tornar possível esta encarnação da Igreja e do Evangelho, 
deve ressoar incessantemente o grande anúncio missio-
nário”. O Papa Francisco destaca a importância da missão 
na vida da Igreja e na vida de uma região onde a pre-
sença eclesial muitas vezes, dadas as circunstâncias par-
ticulares da Amazônia, tem sido limitada, se reduzindo 
muitas vezes a visitas esporádicas, o que demanda uma 
Igreja de presença em meio às comunidades amazônicas.

Querida Amazônia nos ajuda a refletir sobre as ati-
tudes que devem estar presentes num verdadeiro mis-
sionário, afirmando que ele “procura descobrir as aspi-
rações legítimas que passam através das manifestações 
religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas, 
e tenta dar-lhes resposta a partir duma espiritualidade 
inculturada”. Mais uma vez,

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

chamados a assumir um 
novo impulso missionário



OUTUBRO •  2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  17

MISSÃO

Quem já bateu o dedo já experimentou a dor, mas tal-
vez não tenha tido tanta consciência de que a dor é 
compartilhada pelo corpo todo. Cada membro tem sua 
função e colabora para que a vida seja melhor vivida (cf. 

1Cor 12, 12-26). A Igreja é um corpo espiritual (cf. 1Cor 12, 27-
31), cuja cabeça é Cristo e por Ele colabora na missão do Pai no 
mundo pelo Espírito. Assim, missão é um serviço ao mundo, às 
pessoas humanas e à própria criação que “aguarda, com vívido 
anseio, que os filhos de Deus sejam revelados” (Rm 8,19), por-
que desejam aquele sentido que o amor de Deus dá.

“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária” (AG n.2), por isso 
cada pessoa hoje é chamada a descobrir-se como missão, pois “eu sou 
uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo” (papa Francisco). 
Missão vivida na comunhão de fé e participação no anúncio. Assim, na 
Igreja missionária, são importantes pessoas e instâncias que articulem 
e animem mais de perto a missão, como a mão que leva comida à boca 
para alimentar o corpo ou os pés que fazem o corpo movimentar-se. Daí 
os Conselhos Missionários serem articulações num corpo vivo, cuja vida 
é o anúncio de um Deus que cria por amor, salva pelo amor e continua a 
se relacionar com amor. Isso nos parece óbvio demais, porém é sempre 
importante não esquecermos este “óbvio da missão”. 

Os Conselhos Missionários estão a serviço de um corpo que se movi-
menta, isto é, um corpo que busca testemunhar com alegria sua fé. Para 
movimentar-se na missão, a Igreja conta com instâncias que animam 
a missão em vários níveis. O Conselho Missionário Nacional (COMINA) 
tem por missão a articulação e animação da missionariedade na Igreja 
do Brasil. Ligado a ele está o Conselho Missionário Regional (COMIRE), 
buscando animar a missão nos regionais levando em consideração os 
aspectos específicos das regiões. Ao COMIRE também cabe ser espaço 
de comunhão e articulação entre os outros organismos missionários que 
possuem organização em nível regional como a Infância e Adolescência 
Missionárias (IAM), Juventude Missionária (JM), Conselho Missionário de 
Seminaristas (COMISE), equipes e grupos missionários e de itinerância 
dedicados ao serviço, à animação e à promoção da vida missionária dos 
batizados e batizadas. 

Ligado ao COMIRE e acompanhado pela Igreja local, o Conselho Mis-
sionário Diocesano (COMIDI) tem por missão animar o ardor missionário 
e subsidiar a missão desenvolvida na Igreja local. Toda essa organização 
está a serviço da animação e acompanhamento missionários dos Conse-
lhos Missionários Paroquiais (COMIPA), os quais atuam nas paróquias e 

áreas missionárias como animadores e articuladores da missão já reali-
zada através dos grupos, pastorais, movimentos e equipes, buscando não 
apenas uma melhor organização no fazer mas, sobretudo, colaborar para 
que o ser missão seja sempre melhor vivido.

Porém, como toda realidade humana ou de ação humana, os Conse-
lhos Missionários experimentam também ser um corpo que conhecem a 
dor, sendo passíveis de viver dificuldades como a falta de comunicação, o 
egoísmo nas decisões, as brigas, fofocas, problemas pessoais, etc. Mesmo 
não querendo experimentar a dor, as experiências se impõem. Por isso, a 
dor que sente um membro é e deve ser compartilhada e enfrentada pelo 
corpo inteiro. Também é missão dos Conselhos Missionários ser missão 
num corpo ajudando a se curar, aberto a Deus porque dele vem a graça 
da fé e o dom da missão, porque todo membro curado é motivo de ale-
gria para o corpo todo (1Cor 12, 26).

Diante disso, os Conselhos Missionários, sobretudo o COMIDI e CO-
MIPAs, não devem ser vistos como mais uma pastoral, mais um grupo no 
conselho pastoral. São e deve ser um corpo que é parte de um todo inter-
ligado, pulsando e fazendo os batizados e batizadas pulsarem com a Igre-
ja, serem missão comunhão com a Igreja. Não são mais uma atividade 
na paróquia ou diocese, mas uma plataforma comum onde poderemos 
aprender e desenvolver nossa capacidade de trabalho em comunhão, 
onde a participação de todos os batizados e batizadas (cristãos leigos 
e leigas, consagrados e consagradas, padres e bispos) é compromisso e 
coerência com a fé professada e celebrada. 

Que neste mês missionário, em que a pandemia do novo coronavírus nos 
exigiu redescobrir a missão como vida, possamos perceber e acolher as graças 
oferecidas por Deus para sermos sempre mais missão de amor neste mundo. 
Rezemos e colaboremos com os nossos Conselhos Missionários para que se-
jam cada vez mais um corpo para a missão, em missão e na missão.

ALEF BRAGA - COMISE/COMIDI

Conselhos 
missionários 
para um corpo 
em missão



ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE – Nossa Senhora dos Navegantes

Sobre o Pároco
Pe. Matias Ezequiel Luna, nasceu em Santo 
Tomé, província de Santa Fé, na Argentina, 
no dia 13 de fevereiro de 1980. Foi ordenado 
padre diocesano no dia 30 de setembro de 
2008. São 12 anos dedicados ao sacerdócio. 
Em seu país de origem já foi pároco nas 
cidades de Laguna Paiva, San Carlos, San 
Javier, Santo Tomé, Marcelino Escalada y 
Santa Fé. Foi pároco na paróquia N. Sra 
da Paz e na paróquia N. Sra. da Assunção. 
Depois, veio em missão para o Brasil. Está 
na Arquidiocese de Manaus desde o dia 3 
de fevereiro de 2020. Fez o curso Realidade 
Amazônica promovido pelo Instituto de 
Teologia Pastoral e Ensino Superior da 
Amazônia (Itepes) e desde o dia 8 de março 
de 2020, é o pároco da Área Missionária 
Nossa Senhora dos Navegantes, onde tem o 
apoio das religiosas da Congregação Irmãs 
Franciscanas de Aparecida e dos diáconos 
Armando Borges Filho e Raimundo Nonato 
Soares de Souza. Pe. Matias também colabora 
na Comunidade Católica Shalom.

COMUNIDADES
Comunidade Divino Espírito Santo
Rua São Francisco, Beco São Francisco, s/nº
Celebração: Domingo, às 9h30
Comunidade Nossa Senhora das Graças
Rua Ferreira, 179, Mauazinho II
Celebração: Domingo, às 9h30
Comunidade N. Sra. dos Navegantes (matriz)
Rua da Paz, 12, Mauazinho
Celebração: Domingo, às 6h30 e às 18h
Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro
Rua Jerusalém, 259, Mauazinho I
Celebração: Domingo, às 8h
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Rua Independência, 100, Parque Mauá
Celebração: Domingo, às 19h15
Comunidade Santa Paulina
Rua Lumieira, 97, Loteamento Jardim Mauá 
Celebração: Domingo, às 19h15
Comunidade São Francisco de Assis
Rua Solimões, s/nº, Mauazinho I
Celebração: Domingo, às 19h15
Comunidade São Sebastião
R. Jayth Chaves, 17, Vila da Felicidade, Porto Ceasa
Celebração: Domingo, às 8h

Entre os anos de 1970 e 1980, na área próxima 
ao Porto da Ceasa, na capital do Amazonas, 
várias famílias passaram a fazer suas mora-
dias naquela região da cidade. No final de 

1983 foi erguido um local que daria vida à Escola 
Sementinha, que iniciou suas atividades em 1984. 

Nesse período, a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) alegou que aquela área 
era de propriedade federal. A resistência das famílias 
falou mais alto. De diversas formas, as famílias que 
ali já moravam, se manifestaram, contestando a 
alegação. A luta foi árdua e o povo não desanimou.

Ainda em 1984 foi feito um mutirão para cons-
trução de uma capela católica. No ano seguinte, 
Dom Clóvis Frainer, arcebispo daquela época, rece-
beu pedidos para que no local a presença da Igreja 
fosse mais intensa naquela região. Frei Gilberto, 
Franciscano Capuchinho e capelão da Marinha, fi-
cou dando assistência à comunidade que ali se for-
mava. Além dele, outros padres e os seminaristas 
diocesanos, junto com uma equipe de leigos que 
atuava no local, davam suporte ao trabalho pasto-
ral e social. Catequese, círculos bíblicos, encontros 
e comunidades eclesiais de base animavam o povo.

Em setembro de 1987 o Pe. Leão Martinelli, do 
Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras (Pime), 
começou a trabalhar no local, reforçando o trabalho de 
evangelização. Junto com o crescimento populacional, 
cresciam também os desafios sociais. Aos poucos, foram 
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se organizando em busca de transporte, água, energia, 
saúde, entre outras necessidades básicas. A associação 
de moradores e os membros da Igreja, trabalhavam em 
parceria, em prol da população.

Por um tempo, a capela foi chamada de Divino 
Espírito Santo. Em 1988, após uma reunião com a 
comunidade, definiram que a capela passaria a ser 
dedicada à Nossa Senhora dos Navegantes. 

Além dos padres do Pime, por lá também já 
passaram os Missionários Franciscanos da Ordem 
dos Frades Menores (OFM).

Hoje, a Área Missionária Nossa Senhora dos Nave-
gantes, pertence ao Setor Maria Mãe da Igreja, Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes e abrange os 
bairros Mauazinho I e II. É formada por oito comunida-
des: Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Graças, 
Nossa Senhora dos Navegantes (matriz), Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro, Sagrado Coração de Jesus, 
Santa Paulina, São Francisco de Assis e São Sebastião.

O Pe. Matias Ezequiel Luna é o atual pároco (des-
de março/2020). O serviço de evangelização é feito 
por meio da Liturgia, Catequese, Dízimo, Grupos de 
Oração e a Infância e Adolescência Missionária (IAM), 
amparado pelos leigos, que permanecem firmes na 
missão de batizados e comprometidos com o Reino, 
colocando-se no colo de Nossa Senhora dos Nave-
gantes, enfrentando fortes banzeiros e tempestades, 
sem desanimar e sem perder a fé.



CULTURA

D. SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Missionários e missionárias são pessoas que vivem em 
uma cultura, e quando partem em missão precisam 
saber distinguir o que é cultural e o que é próprio do 
seguimento de Jesus. Quando São Paulo diz que as mu-

lheres são submissas aos maridos ele está utilizando um conceito 
da cultura patriarcal de sua época, quando ele diz que o marido 
deve amar sua esposa que é como seu próprio corpo, está expondo 
uma nova doutrina que ultrapassa as categorias culturais da época 
e começa um novo tipo de relacionamento entre homem e mulher 
que ainda hoje deve se desenvolver.

Quando os primeiros missionários cristãos chegaram ao novo 
mundo, tiveram a impressão que os povos indígenas não tinham 
religião, não tinham moral por andarem nus, eram tabula rasa em 
termos culturais. Eram como crianças as quais tudo deveria ser ensi-
nado. O resultado foi que nunca houve um diálogo entre a experiên-
cia dos povos originários e a europeia. Os cristãos novos, os indígenas 
que se convertiam a força ou de livre vontade tinham que se adap-
tar à cultura europeia. Quando isto acontece a cultura dominada 
influencia a dominante e o catolicismo popular nas Américas tem 
muito da influência indígena nas suas expressões culturais. 

Hoje os missionários são mais humildes, pois sabem que vêm 
de uma cultura determinada onde o cristianismo é um elemento 
forte na cultura, mas não dá para dizer que toda a cultura é cristã. 
Na verdade se faz um grande esforço para evangelizar as culturas, 
muitas das quais de antiga cristandade, mas que se mostram exclu-

dentes. Nenhuma cultura esgota o evangelho. O missionário deve 
saber disto. Chega na casa alheia e deve valorizar o que é positivo. 
Muitas vezes missionários estrangeiros valorizam mais a cultura po-
pular que os missionários da própria terra. No Brasil temos um país 
multicultural, pela mistura de culturas e pela origem das mesmas. 

E agora temos a cultura urbana que é dominante. Os missio-
nários são imbuídos de cultura urbana na sua formação. Mesmo 
os que vêm do interior e os indígenas, são colocados em casas de 
formação onde, para sobreviver, devem se adaptar à cultura urba-
na. E o que dizer da cultura digital? Sem esta a pessoa fica excluída 
até do convívio social. Os missionários que conheço estão atentos 
à questão cultural. Mas há ainda missionários cristãos, em geral 
evangélicos, que consideram os índios pessoas possuídas pelo 
demônio, simplesmente porque não se vestem direito e tem uma 
religião diferente da nossa.

 Atualmente, o mundo religioso católico pode dizer que, ao 
menos oficialmente, respeita as culturas locais. O papa Francisco 
colocou na sua exortação apostólica Querida Amazônia como um 
de seus sonhos o cultural. Que se escutem os anciãos sobre a reli-
giosidade dos povos, suas histórias, seus ritos, suas expressões tão 
cheias de um significado humano, que por ser humano vai ao en-
contro do evangelho. Esta visão positiva das culturas é importante 
como serviço à humanidade porque dá aos povos dignidade, de-
volvendo-lhes a auto-estima. O missionário anuncia a dignidade 
de todas as culturas que são fruto da história de cada povo. Um 
mundo onde só uma cultura possa existir será um mundo autoritá-
rio e desumano. A enculturação da fé é uma tarefa para gerações.



Jovem
JUVENTUDE

O jovem quer viver! É como nos provocou o Papa Francisco na sua recente exortação pós-si-
nodal Christus Vivit e, é dessa forma que gostaria de iniciar esta reflexão porque, tanto o 
processo vocacional em si, quanto a dinâmica da missionariedade tem a ver com a vida. 
Uma vida identificada a partir do relacionamento com Deus, o que quer dizer que está 
para além de uma introspecção que isola de modo egoísta, mas leva a uma abertura que 

aproxima, que vê, que sente compaixão e que cuida.
Um dos grandes medos (antigo, mas sempre novo) que foi identificado no processo de escuta 

do último sínodo para a juventude está ligado à ausência de sentido da vida. A imagem que nos 
pode ajudar é a de um barco em navegação no rio que, considerando todos os desafios que o podem 
tomar, precisa seguir com a expectativa de que terá um porto ou uma beira para atracar.

A vocação é chamado, por isso tem mais a ver com escuta do que com escolha. Escutamos a 
vontade de Deus e escolhemos (ou não) navegar por aí. E o chamado é para a totalidade da vida 
e não só uma parte dela. É difícil seguir navegando para dois caminhos distintos e causa medo a 
possibilidade de atracar longe do porto da felicidade.

Neste mês missionário vamos ouvir falar que a Vida é Missão e que a missão é de Deus e que 
podemos (respondendo ao chamado) dizer como o profeta: Eis-me aqui, envia-me! (Is 6, 8). Missão 
também pode ser entendida como um transbordar do amor de Deus e, nessa lógica, a vida toda 
torna-se um transbordar desse amor que não se conforma em estar presa em espaços ou estrutu-
ras que garantem uma zona de conforto, mas impulsiona a ir, além de si, na radicalidade de vida 
para entregar-se aos outros. Trata-se de encontrar a Cristo (caminho, verdade e vida) presente nos 
irmãos e irmãs (cf. Mt 25, 31-46).

Cristo quer viver na juventude e continua a chamar muitos e muitas jovens para o encontro 
missionário nas diversas realidades: nas periferias geográficas e existenciais, certamente também 
chama na Amazônia para a missão ad intra (local) e ad extra (além fronteiras). Deixemo-nos en-
volver pelo amor de Deus, confiando nele, na certeza de que nos ama desde a nossa juventude. 
Mesmo que envolta em sinais de morte, podemos e queremos gerar vida, ansiando pela paz, não a 
dos túmulos, mas aquela inquieta de que nos falou o profeta de nossos tempos, Dom Pedro Casal-
dáliga. É isso que queremos ser: jovens, profetas, místicos de olhos abertos, inquietos, solidários, 
MISSIONÁRIOS.

A VOCAÇÃO MISSIONÁRIA DO

MATHEUS MARQUES



ESPAÇO cRIANÇA

A criança missionária olha 
todas as pessoas com olhos de

irmão e irmã.

UNIÃO

FR. FAUSTINO: Olá crianças! Chegamos no mês de outubro e preci-
samos conversar sobre...

ZEZINHO: Eu sei! Sobre o Dia das Crianças.
FR. FAUSTINO: Não!
TININHA: É sobre Nossa Senhora Aparecida.
FR. FAUSTINO: Também, não!
TINICO: Então fala logo.
FR. FAUSTINO: Vocês não estão deixando-me falar.
Mariazinha: É mesmo. Vamos nos calar para ouvir.
FR. FAUSTINO: Muito obrigado, Mariazinha!
ZEZINHO E TININHA: Desculpa!
FR. FAUSTINO: Tudo bem. O mês de outubro, para nós católicos, é 

também chamado de Mês Missionário. A nossa Igreja faz isso desde 1972.
ZEZINHO: Nossa! É muito tempo.
MARIAZINHA: Muito tempo mesmo. São 48 anos. 
TININHA: Como é que você sabe disso?
MARIAZINHA: Eu calculei. Gosto muito de matemática.
FR. FAUSTINO: Eu posso continuar?
Tinico, Tininha, Mariazinha e Zezinho: Sim!
MARIAZINHA: Claro, que sim!
FR. FAUSTINO: De fato há vários anos a Igreja nos motiva para que no 

mês de outubro possamos refletir e rezar mais pela nossa missão na terra.
TINICO: Lembro que já conversamos sobre a missão que assumimos 

na terra, quando fomos batizados.
FR. FAUSTINO: Isso mesmo, Zezinho. Mas, muitas vezes muitas 

pessoas se esquecem dessa responsabilidade. Por isso, precisamos sem-
pre lembrar e rezar. Assim, ajudamos na continuação da missão de Jesus, 
que precisa ser continuada por cada um de nós.

TININHA: E o que há de diferente, agora?
FR. FAUSTINO: Neste ano a Igreja nos motiva para refletirmos e 

rezarmos a nossa missão na terra a partir da defesa da vida. O tema é “A 
vida é missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8).

ZEZINHO: Não estou entendendo. Quem tem que defender a vida 
não são os policiais?

FR. FAUSTINO: Eles também defendem. Mas, 
não é nesse sentido de segurança pública que 

estou falando. Falo de uma missão de todos nós 
como cristãos; irmãos e irmãs.

MARIAZINHA: Como é isso, então?
FR. FAUSTINO: Nós acreditamos em 

um Deus da Vida, que nos deu a vida para 
defendermos a vida desde antes de nascer 
até a morte; e a morte deveria ser sempre 
natural e não por aborto, doença, aciden-

te ou assassinato. Aí está um ponto de fundamental importância em 
nossa missão: defender a vida incansavelmente e constantemente.

TINICO: Entendi. Mas, precisamos crescer para fazer isso.
FR. FAUSTINO: Não precisam crescer para assumirem essa mis-

são. Basta parar e pensar um pouco em que você já está fazendo para 
defender e proteger a vida em tudo o que Deus criou; isto está na natu-
reza e na vida humana. Olhar ao nosso redor é preciso sempre.

Agora observem e pintem esse desenho abaixo. Depois fale 
e escreva o que você entendeu. 

Continuemos unidos em orações, defendendo a vida, nos cuidando 
e em casa! Paz e bem!

FR. FAUSTINO, TOR

Viver em missão 
defendendo a vida



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

26ª EDIÇÃO DO GRITO DOS EXCLUÍDOS CLAMA PELO FIM DA 
MISÉRIA, DO PRECONCEITO E DA REPRESSÃO

Como acontece todo 7 de setembro desde 
1995, o Brasil celebrou o 26.º Grito dos 
Excluídos e das Excluídas, que neste ano de 
2020 teve como tema “Vida em primeiro 

lugar. Basta de Miséria, Preconceito e Repressão! 
Queremos Trabalho, Terra, Teto e Participação!”. 
O Grito acontece em um Brasil que grita com 
desespero diante de tanta dor neste tempo 
de pandemia, com mais de 4,1 milhões de 
contagiados e mais de 127 falecidos.

Como tem acontecido em muitas 
cidades do Brasil, Manaus celebrou o Grito 
dos Excluídos em um evento fechado, com 
representantes das pastorais sociais e a 
presença do arcebispo, Dom Leonardo Ulrich 
Steiner. O evento aconteceu na beira do Rio 
Negro e foi momento para escutar o grito 
da juventude, que clamava por educação, 
por direitos, por ser ouvida; o grito da terra, 
que através da Comissão Pastoral da Terra, 
denunciava a concentração da terra e o êxodo 
rural; o grito da população que vive na rua, 
ainda mais invisibilizada e esquecida neste 
tempo de pandemia; o grito dos operários, 
que perderam seus direitos com a reforma 
trabalhista e a reforma da previdência, e hoje 
estão sofrendo as consequências de um modelo 
trabalhista cada vez mais explorador.

O Brasil é um país onde o preconceito se faz 
presente, algo que traz os elementos que geram a 
morte, situações contra as que se faz preciso gritar. 
Um grito que deve ser lançado contra a violência, 
que atinge especialmente as mulheres e as crianças 
no Amazonas, que atinge os povos indígenas e 
comunidades tradicionais, como tem acontecido 
no Rio Abacaxis, nos municípios de Borba e Nova 
Olinda do Norte, uma situação denunciada pelos 
movimentos e pastorais sociais, também pelos 
bispos do Regional Norte 1 da CNBB.

A pandemia tem sido um momento em que 
escrachou uma realidade de miséria presente 
no Brasil, onde mais de 60 milhões de pessoas 

recebem o auxílio emergencial, o que demostra 
que muitas pessoas vivem do trabalho informal. 
Em um mundo onde a concentração de renda 
só aumenta, nos deparamos com pessoas que 
nasceram miseráveis e morrerão miseráveis, não 
terão nenhuma possibilidade de mudar de vida, 
como foi denunciado pelo Vice-Presidente da 
Cáritas da Arquidiocese de Manaus. Segundo o 
padre Alcimar Araújo, estamos diante de uma 
situação desumana, com um estado que não 
cuida do seu povo, e que é preciso fazer algo para 
mudar essa realidade e não se pode ficar calado.

Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de 
Manaus, vê o grito como forma de reconciliação 
e de mostrar às pessoas o quão grave é a situação 
vivida.  “É tentativa de reconciliação, essa 
tentativa de ajudar a abrir os olhos, de despertar 

as pessoas para a gravidade das 
relações deturpadas em que nós nos 
encontramos […]  estamos diante 
de uma oportunidade de ir ao 
encontro das pessoas, ir ao encontro 
dos irmãos e irmãs e oferecer 
reconciliação, e oferecer harmonia, 
oferecer a fraternidade, e oferecer a 
justiça. Fazemos como Igreja, é por 
isso que não temos medo de fazer 
o Grito dos Excluídos e tentarmos 
ajudar as pessoas para abrir os 
olhos para um momento grave 
em que nós nos encontramos, 
onde estão os pecados na nossa 
sociedade, onde nós estamos 
completamente desencontrados 
na nossa sociedade”, destacou D. 
Leonardo.

O Grito dos Excluídos em 
Manaus foi um momento para 
lançar um manifesto à sociedade 
por parte das pastorais sociais da 
Arquidiocese, um grito pela ética, 

por justiça e por verdade, em uma 
sociedade em que a mentira se tornou o modo de 
fazer política e de governar. O manifesto denuncia 
que “a vida dos seres humanos e do meio ambiente 
encontram-se em perigo”, afirma que “a vida em 
primeiro lugar é o grito das populações vulneráveis 
(indígenas, pobres da periferia, moradores 
de rua, migrantes)”, vítimas da desigualdade 
socioeconômica. Também denuncia a situação 
que vivem as populações indígenas, os pobres 
que moram nas periferias, a população de rua, 
os migrantes, coletivos para quem o manifesto 
reclama dignidade. Junto com isso, o Grito dos 
Excluídos tem sido momento para denunciar a 
destruição da beleza natural da Amazônia, vítima 
de saques criminosos. É um grito que quer “garantir 
que a presente e as futuras gerações possam gozar 
da beleza da Amazônia viva”.

PE. LUIS MODINO
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MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA 
CELEBRAM VIDA CONSAGRADA NA 
ÁREA MISSIONÁRIA SÃO FRANCISCO 
DAS CHAGAS 

TEXTO E FOTOS COLABORAÇÃO: KETHLEN MACIEL

No dia 10 de agosto, na Comunidade 
Menino Jesus, bairro Nossa Senhora de Fátima 
II, que faz parte da Área Missionária São 
Francisco das Chagas, Setor Pe. Pedro Vignola, 
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, 
foi realizada uma celebração pelos 15 anos 
de vida consagrada da Ir. Pasquita Kikula, 
Missionária da Consolata e pelos 12 anos de 
vida sacerdotal do pároco da Área Missionária, 
Pe. Bichehe Afonso Amane.

A celebração foi presidida por Dom Leonardo 
Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus e 
concelebrada pelo Pe. Afonso, pelo Pe. Flávio 
Santos, pároco da Área Missionária Divina 
Misericórdia e administrador da Área Missionária 
Família de Nazaré, pelo Pe. Thiago Alves, pároco 
da Área Missionária São Pedro Apóstolo e o Pe. 
Stephen Michel, da Paróquia Santo Afonso.

O momento foi de grande alegria para os 
coordenadores de comunidades, pastorais e 
movimentos da Área Missionária São Francisco 
das Chagas, porque além de celebrar o sim da Ir. 
Pasquita e do Pe. Afonso, também foi a primeira 
vez em que Dom Leonardo visitou a área.

Para Dom Leonardo, “a Ir. Pasquita e o 
Pe. Afonso, doam suas vidas com alegria 
e nasceram neste mundo para uma vida 
plenificada”.

TEXTO PE. LUIS MODINO  
FOTO ANA PAULA LOURENÇO

A pandemia da 
COVID-19 tem mudado a 
vida da Igreja, provocando 
situações desconhecidas, 
mas sempre querendo 
responder aos desafios 
pastorais de uma realidade 
nova. O afastamento social 
fez com que celebrações 
importantes fossem 
adiadas. Uma delas foi 
a missa dos Santos Óleos, que nas 
últimas semanas está sendo celebrada 
em diferentes dioceses do Brasil. No dia 
29 de agosto foi a vez da Arquidiocese 
de Manaus, que reuniu seu clero e 
representantes da vida religiosa e das 
diferentes pastorais para participar do 
momento em que o clero renova suas 
promessas sacerdotais.

Na celebração D. Leonardo refletiu 
sobre o silêncio de Deus, um silêncio que 
deixa ressoar a Palavra, que no caso de 
Jesus, revelou-lhe a vocação e a missão: 
anunciar o Reino de Deus.   “O silêncio 
concede às palavras uma nova força, um 
novo vigor, nova hermenêutica pois o 
silêncio que recolhe as palavras, possibilita 
uma nova criação”, afirmou o arcebispo 
de Manaus. Suas palavras têm especial 
relevância em um momento em que o 
silêncio tem se instalado como uma atitude 
presente na vida da humanidade. Por isso, 
Dom Leonardo Steiner afirmou que “somos 
Palavra nascidos do silêncio, pois nascemos 

no encontro, onde tudo ainda é silêncio, no 
encontro não existem palavras”.

Sobre a unção, elemento presente 
na liturgia da Missa dos Santos Óleos, 
o arcebispo afirmou que ela “é para os 
pobres, os presos, os doentes e quantos 
estão tristes e abandonados […] a unção 
não é para nos perfumar a nós mesmos, e 
mesmo ainda para que a conservemos no 
frasco, pois o óleo tornar-se-ia rançoso e 
o coração amargo”. Dom Leonardo Steiner 
advertiu sobre o perigo de deixar de ser 
mediador e se tornar um intermediário, 
um gestor, algo próprio do sacerdote 
que não sai de si mesmo e convidou os 
padres da Arquidiocese de Manaus a 
ser a presença do silêncio de Deus, que 
fala aos mais necessitados. Ele também 
agradeceu pela disponibilidade de cada 
um, a dedicação ao povo de Deus e às 
comunidades, a presença reconciliadora e 
consoladora, e agradeceu o que cada um 
realizou nesses dias de pandemia. 

ARQUIDIOCESE REALIZA CELEBRAÇÃO DOS SANTOS ÓLEOS E 
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS SACERDOTAIS DO CLERO LOCAL



GIRO PASTORAL

DIA DE SANTA CLARA É CELEBRADO 
NO MOSTEIRO SÃO DAMIÃO COM A 
PRESENÇA DE BISPOS 

POR ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 11 de agosto, quando 
se celebra o dia de Santa Clara, o Mosteiro 
São Damião recebeu o bispo emérito Dom 
Mário Pasqualotto, os bispos auxiliares de 

Manaus Dom José Albuquerque e Dom Tadeu 
Canavarros, e o arcebispo de Manaus Dom 
Leonardo Ulrich Steiner para a missa solene 
ocorrida na capela do mosteiro com a presença 
das Irmãs Clarissas Sacramentárias, dos frades 
capuchinhos e alguns leigos.

Dom Leonardo presidiu a celebração e em 
sua homilia fez uma reflexão do quanto Santa 
Clara amou  Jesus crucificado e se despojou 
de tudo por ele, que para ela sempre foi um 
grande tesouro a ser guardado e amado; e 
seu exemplo deve ser olhado e seguido por 
todos os que buscam amar a Jesus no dia a dia, 
mesmo mergulhados em tanta fragilidade e 
tanta inclinação ao pecado. 

"Clara se sentia conduzida ao deserto do 
crucificado e, admirada e extasiada, o amou. 
Clara se sentiu atraída por esse deserto, 
desposada e amada pelo deserto. É por isso 
que se considerava pequenina e menor, tão 

POR ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 30 de agosto, 
a Paróquia São Sebastião realizou o 
lançamento da Campanha Solidária “Santa 
Ajuda” para arrecadar recursos para o 
restauro da igreja que está com parte de 
sua estrutura comprometida pelas marcas 
do tempo, visto que foi construída há 132 
anos. O lançamento ocorreu juntamente 
com uma exposição de fuscas antigos 
do Fusca Clube de Manaus, realizada em 
frente ao Teatro Amazonas, e uma coletiva 
de imprensa na qual o pároco Frei Paulo 
Xavier e o arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner explicaram aos jornalista 
presentes sobre a necessidade do restauro 
que implica não apenas em resgatar a 
arte sacra desta igreja, mas também na 
segurança de quem frequenta a paróquia.

A ajuda pode ocorrer através de 
doações ou comprando bilhetes da rifa de 
um Fusca, ano 1961, e que será sorteado 
no dia 31 de outubro, às 19h, no Largo 
de São Sebastião. Mais informações 
podem ser adquiridas pelo WhatsApp da 
Secretaria Paroquial (92) 99474-8844, ou 
pelas redes sociais da igreja.

Conforme frei Paulo Xavier, este é 
um movimento que visa recuperar a 

estrutura da igreja que é um patrimônio 
histórico e religioso de Manaus e pra 
isso pede o apoio de todos aqueles que 
amam esta paróquia para manter sua 
beleza e garantir a segurança de todos 
que adentram seu espaço. “Queremos 
fazer uma parceria com todos que amam 
esse templo, porque ele é um patrimônio 
da cidade, recebido como legado dos 
antepassados e que deve ser deixado 
para as gerações futuras. Além das obras 
de arte que ornamentam seu interior, o 
próprio prédio é uma magnífica obra de 
arte”, afirmou frei Paulo Xavier Ribeiro.

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO LANÇA CAMPANHA 
SOLIDÁRIA PARA RESTAURO DA IGREJA CENTENÁRIA

ousada foi esta mulher nesse encontro com 
o crucificado que ousou em pedir, insistir, até 
que o papa aprovasse a regra que escreveu 
a partir do deserto do crucificado.  Vemos 
em Clara pequenina, o que é a essência do 
Evangelho, a essência do ser cristão. Não 
apenas uma mulher humilde e pobre, era 
uma mulher encantada por Jesus do deserto, 
por Jesus pobre. [...] Quanta fragilidade, 
quanta doença, quanta pequenez, quanto 
tempo no leito, mas jamais distante do 
tesouro, cada vez mais próxima do tesouro, 
cada vez mais tesouro. Porque sabia de 
sua fragilidade, sabia do seu pecado, sabia 
que não poderia viver sem o tesouro que a 
atraía. Isso nos ajuda a compreender que 
hoje estamos rodeados de fragilidades. 
Quanta fraqueza, quanto pecado, quanta 
finitude humana e Clara nos apontando para 
o encontro com Jesus, o desposamento [...] 
Que Santa Clara nos ajude a permanecermos 
fiéis ao seu Chamado, nos ajude a 
sermos cada vez mais conforme Jesus, 
conformados(as) a Jesus. Que Santa Clara 
nos ensine a conservarmos o tesouro que é 
Jesus diante de todas as nossas fragilidades", 
comentou Dom Leonardo.

“Santa Clara, como tantos outros do seu 
tempo, nos deixou uma herança extraordinária 
de redescobrirmos um Deus próximo, 
pequeno, afável, pobre. Nós, como Francisco 
e Clara, admiramos  a pequenez de Deus na 
criança, no crucificado, no pão”, destacou o 
arcebispo em seu comentário final. 

COROINHAS CELEBRAM O 
PADROEIRO, SÃO TARCÍSIO

POR ÉRICO PENA

A Igreja N. Sra dos Remédios, foi o local 
escolhido para se comemora os festejos de N. 
Sra. da Assunção, para a realização da sexta 
edição da Celebração Eucarística em honra a 
São Tarcísio, santo padroeiro dos coroinhas, 
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celebrado dia 15 de agosto. A solenidade ocorrida 
na manhã de 16 de agosto, foi presidida por 
Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, concelebrada pelo ex-assessor 
arquidiocesano da Pastoral do Coroinhas, Pe. 
Leonardo Santos e pelo seu substituto, Pe. Vitor 
Hugo Fernandes que, ao final de celebração, 
assumiu oficialmente o posto ocupado por Pe. 
Leo (como é mais conhecido) nos últimos quatro 
anos e que agora assumirá o serviço de assessor 
espiritual da Pastoral Vocacional.

PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO CELEBRA 
A FESTA DE SEU PADROEIRO

POR ANA PAULA LOURENÇO

“Com São Raimundo Nonato somos amados 
e chamados por Deus” foi o tema do festejo em 
honra a São Raimundo Nonato, ocorrido no dia 
31 de agosto, em solenidade presidida pelo bispo 
auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque, 
concelebrada pelos padres Ricardo Pontes, 
o pároco;  Padre Luís Miguel e Padre Hélio; 
auxiliados pelo diácono Francisco Lima.  

Para Dom José, este é um momento 
muito especial, de provação mas também de 
muita fé, de muita resiliência, de superação, 
e os católicos têm muita fé na intercessão dos 
santos e devem seguir o exemplo de amor que 
eles tiveram a Cristo e a busca pela santidade.  

“Nós católicos damos um grande valor à 
intercessão dos Santos faz parte do nosso jeito de 
ser católico. O centro da nossa vida e do existir da 
igreja é Jesus Cristo. Raimundo Nonato foi Santo 
por causa de Cristo porque seguiu a Jesus Cristo 
quis imitá-lo deu um testemunho de amor às 
pessoas assim como Jesus sempre fez então o 
costume da gente celebrar a festa dos Santos é 
para poder a gente também acreditar que a Nossa 
vocação primeira é a santidade. […] Os santos, 
antes de tudo, são para nós modelo, exemplo, 
sinal da presença de Deus, sinal de que o reino 
está aqui entre nós é claro que os santos podem 
rezar por nós porque estão perto de Deus, assim 
como fazem as pessoas que amamos. Quando 
a gente Celebra a liturgia nós estamos vivendo 
essa comunhão entre o céu e a terra entre nós, 
que estamos caminhando nesta vida e aqueles 
que já estão diante do Altíssimo na presença de 
Deus e de lá rezam e intercedem por nós para 
que possamos continuar nossa caminhada de 
seguimento a Cristo. […] Vamos pedir a graça 
de Raimundo Nonato para que ele possa nos 
ajudar a sermos corajosos como ele foi a sermos 
solidários e fiéis acreditando que Deus nos coloca 
uma missão, ele nos dá condições de fazer muito 
bem e de superar toda e qualquer dificuldade que 
a nossa fé em Jesus Cristo, e seja sempre para nós 
motivo de grande alegria”, destacou Dom José.

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

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
Pe. Claudio Trabacchin (Dioc.) 1
Pe. Nelson Taffarel (SAC) 1
Pe. Inácio Luiz Rhoden (SJ) 2
Pe. Ronaldo dos Santos Araújo (Dioc.) 2
Diác. Irineu dos Santos Pena (Dioc.) 3
Pe. Gilberto Nobre dos Santos (OMV) 4
Pe. Diego Omar Corso (Guanellianos) 10
Pe. Milton Both (SAC) 14
Pe. Zenildo Lima da Silva (Dioc.) 14
Diác. Paulo Sérgio dos Santos Oliveira (Dioc.) 17
Pe. Celestino Ceretta (SAC) 20
Diác. Francisco Andrade de Lima (Dioc.) 23
Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva (Dioc.) 24
Diac. Leonardo Lucas (Dioc.) 25
Diac. Francisco Alves (Dioc.) 27
Pe. Carmelo Rivera Amézquita (CSSp) 28
Pe. Josimar Ramos Marinho (Dioc.) 28
Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira (Dioc.) 31
Pe. Fausto Beretta (MCCJ) 31
Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas (Carlista) 31

ORDENAÇÃO
Mons. José Carlos Sabino de Andrade (Dioc.) 5
Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro (Dioc.) 12
Diác. José Messias Alencar (Dioc.) 12
Pe. Humberto Vasconcelos de Souza (Dioc.) 15
Pe. Francisco Silva de Oliveira (Dioc.) 16
Pe. Eudo Castro do Nascimento (Dioc.) 21
Pe. Ricardo Pontes de Oliveira (Dioc.) 21
Pe. Erlin Enrique Perez (SME) 28
Pe. Marciney de Oliveira Marques (Dioc.) 29
Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso (Dioc.) 30
Pe. Sebastião Monteiro Maia (Dioc.) 31



GIRO PASTORAL

ÁREA MISSIONÁRIA SANTA HELENA 
CELEBRA FESTA DA PADROEIRA
COLABORAÇÃO: ANA RITA -  PASCOM AMSH

Na noite de 18 de agosto, a Área Missionária 
de Santa Helena (AMSH), localizada no 
bairro de Novo Israel, celebrou a festa da sua 
padroeira com a Santa Missa presidida pelo 
bispo auxiliar da arquidiocese de Manaus, Dom 
Tadeu Canavarros, concelebrada pelos padres: 
Humberto Vasconcelos de Souza (pároco da 
AMSH), Silas Lima, Justino Martinez Perez e 
Carlinhos Antônio (Pe. Carlinhos), auxiliados 
pelos diáconos, Afonso de Oliveira Brito e 
Francisco Alves de Sousa.

Em sua homilia Dom Tadeu citou que 
podemos olhar para a  história da vida de 
Santa Helena compreendendo o quanto 
é necessário ajudar a juventude em meio 
o desafio de tomar decisões e também o 
empenho da maternidade, da mulher guerreira 
que muitas vezes leva à frente, sozinha a 
educação de seus filhos. Ele destacou também 
o exemplo de Santa Helena para com os mais 
pobres que foi fundamental para descobrir e 
aprofundar a sua fé depois da sua conversão 
ao cristianismo e a compreensão como deveria 
conduzir seu filho para essa experiência de fé 
que ela teve na sua vida.

POR ANA PAULA LOURENÇO

No dia 14 de setembro, o arcebispo 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
deu posse ao novo pároco da Paróquia 
Nossa Senhora das Mercês, situada 
no Conjunto Eldorado, pertencente ao 
Setor Parque Dez - Região Episcopal N. 
Sra. dos Remédios, Frei Vogran Leluia 
Rodrigues dos Santos.

A missa iniciou com uma 
apresentação feita por Frei Flávio 
Amorim, que em nome do Ministro 
Provincial da Ordem dos Frades Menores 
Conventuais - Província São Maximiliano 
Kolbe, o Frei Gilberto de Jesus (OFMConv.), 
agradeceu a Arquidiocese de Manaus por 
confiar esta paróquia aos cuidados desta 
congregação religiosa que já atua em 
Manaus há 8 anos. Ele apresentou Frei 
Vogran que há 4 anos está no Amazonas, 
no município de Tefé, e agora assume a 
paróquia N. Sra. das Mercês, em Manaus.

Dom Leonardo, ao acolher 
Frei Vogran, agradeceu aos irmãos 
franciscanos conventuais por ter enviado 
um frade para cuidar desta paróquia, e 
pediu para que a comunidade também 
faça a sua parte, cuidando, ajudando e 
rezando pelo seu pároco. 

“Eu tenho visto que o nosso povo é 
muito religioso, tem uma expressão religiosa 
muito profunda e tem uma generosidade 
muito grande. Queria pedir a você que 
escute o coração dessas comunidades, 
desse povo, e ajude a aprofundar cada 
vez mais a vida de Jesus, com esse modo 
tão franciscano de estar em sintonia com 
simplicidade, com minoridade, com pobreza 
e perceber, que onde tem fraqueza nós 

estamos ao lado, estamos juntos. Mais uma 
vez muito obrigado. Eu agradeço também 
a comunidade por acolher o Frei Vogran”, 
concluiu Dom Leonardo. 

Em breves palavras, Frei Vogran ao 
se apresentar afirmou que quer doar-se 
por esta missão e espera que as pessoas 
também se doem umas pelas outras pelo 
bem comum. “Eu venho no meio de vocês 
como alguém que é Cristão e que gosta 
muito de ser cristão Eu gosto muito de ser 
católico e espero que nessa experiência boa 
a gente possa produzir muita vida porque 
nesse gosto, nesse Sabor de Viver acredito 
que o bom Deus sempre opera em nós. Eu 
aprendi com pessoas a ser uma doação, 
porque elas se doaram para mim e para 
muitos. Espero que eu possa trabalhar isso 
com vocês da melhor forma possível. Ser um 
doador de mim mesmo para vocês. Vai ser 
uma alegria de fato se trabalharmos juntos, 
vai ser uma alegria de fato sentirmos que 
quem nos reuniu foi Cristo e que isso nos 
auxilia a sentir que no peso, no sofrimento, 
nas alegrias e felicidades Deus está do nosso 
lado, pela intercessão de Nossa Senhora que 
nos dá um exemplo muito bonito nas Bodas 
de Caná”, afirmou Frei Vogran.

PARÓQUIA N. SRA. DAS MERCÊS ACOLHE SEU 
NOVO PÁROCO, FREI VOGRAN
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A Área Missionária Santa Helena (AMSH), 
situada na  Região Episcopal N. Sra. Aparecida 
– Setor Pe. Ruggero Ruvoletto, celebrou na 
noite de 4 de agosto, a missa em honra a São 
João Maria Vianney, padroeiro dos padres e do 
Seminário Propêdeutico, que é uma das etapas do 
processo formativo dos candidatos ao sacerdócio 
na Arquidiocese de Manaus. Quem não pode 
comparecer, acompanhou a transmissão feita pelo 
Facebook do Seminário.

A celebração aconteceu na comunidade Santa 
Helena, presidida pelo pároco, Pe. Humberto 
Vasconcelos, concelebrada pelo Pe. Silas Silva e 
Pe. Justino, auxiliados pelo diácono Afonso Brito, 
contando com a presença de seminaristas, membros 
da comunidade, professores, psicólogos e demais 
membros da equipe formativa do Seminário 
Propedêutico.

Durante a celebração, padre Humberto falou 
brevemente sobre a vida e vocação de São João Maria 
Vianney. Os três padres presentes também falaram 
um pouco sobre sua caminhada vocacional, dando 
testemunho destacando como o caminho é difícil, 
mas que vale a pena e, assim como todas as vocações 
têm altos e baixos, mas que nunca estão sozinhos, 
pois contam com a força do povo de Deus e Jesus para 
guiá-los sempre nessa bonita vocação.

A comunidade também fez uma homenagem aos 
padres e aos seminaristas presentes. Para o pároco a 
celebração teve uma avalição muito positiva. “Foi uma 
celebração muito bonita, partilhamos um testemunho 
de vida, com nossas alegrias e tristezas e acredito que 
foi muito enriquecedor para o seminaristas, para o 
povo que estava presente na igreja e para quem estava 
acompanhando pelas redes sociais. Destaco também 
as homenagens feitas no final, onde lembramos a 
importância dos padres, seminaristas e também da 
equipe formativa do Seminário, que tanto contribuem 
para o crescimento desses jovens”, disse Pe. Humberto

SEMINÁRIO PROPEDÊUTICO 
CELEBRA MISSA EM HONRA À 
SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

CÁRITAS REALIZA ASSEMBLEIA COM 
A MUDANÇA DE SEU PRESIDENTE

PE. LUIS MODINO

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
celebrou no dia 10 de setembro, sua 
assembleia anual, momento em que o 
novo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo 
Ulrich Steiner, assumiu a presidência deste 
organismo, no lugar de Dom Sergio Castriani, 
arcebispo emérito, que numa mensagem 
agradeceu pelo tempo em que esteve 
presidindo a instituição.

Em palavras do novo presidente, “a 
Cáritas é nossa presença evangélica no meio 
do povo, no meio da sociedade de Manaus, 
é a Igreja presente no meio dos pobres […] 
A Cáritas da nossa arquidiocese tem ido ao 
encontro dos mais necessitados, é a presença 
de Jesus, a presença de Jesus que veio para 
servir e não ser servido, que veio e se fez 
pobre no meio de nós”. Essa presença tem 
sido muito relevante durante a pandemia 
da COVID-19, que tem ajudado a Igreja de 
Manaus a despertar para a necessidade de 
estar ao lado daqueles que não tem ninguém 
do lado”, afirmou.

A assembleia, também contou com 
representantes das pastorais sociais da 
Arquidiocese, que realizam um trabalho em 
parceria com a Cáritas, tem sido momento 
para apresentar o trabalho desenvolvido, 
tendo como base a ideia de “Bem Viver, 
esperança, resistência e profetismo”. A 
missão institucional é testemunhar e 
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, 
defendendo e promovendo toda forma de 
vida e participando da construção solidária 
da sociedade do Bem Viver, sinal do Reino 
de Deus, junto com as pessoas em situação 

de vulnerabilidade e exclusão 
social. 

Partindo dessa ideia, 
o diácono Afonso Brito, 
secretário-executivo da 
Cáritas Arquidiocesana 
de Manaus, mostrou aos 
presentes os diferentes 
projetos desenvolvidos, como 
o Projeto Uka (Casa Comum) 
que realiza um trabalho com 
31 comunidades urbanas, rurais, 
ribeirinhas e povos indígenas, visando a 
reivindicação dos seus direitos, o trabalho 
em rede, a luta por políticas públicas 
diferenciadas, o acompanhamento aos jovens 
e mulheres, promovendo grupos sustentáveis 
e solidários, além de projetos de produção a 
través da agricultura ecológica. São muitos os 
resultados alcançados a través do projeto Uka, 
que tem melhorado a vida das comunidades 
e tem avançado no reconhecimentos dos 
direitos.

Um outro projeto desenvolvido pela 
Cáritas Manaus é o “Içá -  Ação e Proteção” 
que tem como objetivo contribuir para o 
enfrentamento do abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes na Amazônia 
Brasileira, desenvolvido em escolas, Igrejas, 
ocupações, conselhos de direitos, comitês 
e fóruns. O projeto Içá tem ajudado na 
sensibilização social sobre esse crime, no 
aumento das denúncias e o atendimento e 
acompanhamento das vítimas.

A Cáritas também desenvolve um grande 
labor no atendimento dos solicitantes de 
refúgio e refugiados em Manaus, sobretudo 
venezuelanos e, dentre eles, os indígenas 
waraos. Com eles a Cáritas Arquidiocesana 
de Manaus realiza a acolhida e integração 
na sociedade local, apoia na regularização 
da documentação, incentiva a geração de 
renda, ensino da língua portuguesa e cursos 
profissionalizantes, dentre outras atividades.

Especialmente importante tem sido 
o trabalho da Cáritas Arquidiocesana de 
Manaus neste tempo de pandemia, onde tem 
se mostrado como uma Igreja samaritana, 
através do  Puxirum Manauara que tem 
reunido múltiplos parceiros no combate à 
COVID-19, mostrando uma solidariedade 
marcante, inclusive de pessoas não ligadas à 
Igreja, mas que sentiram a necessidade de ser 
solidários. 
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Avenida Joaquim Nabuco, 1036 – Centro 
CEP 69020-030 – Manaus - AM 

LLeeoonnaarrddoo  UUllrriicchh  SStteeiinneerr  
AArrcceebbiissppoo  MMeettrrooppoolliittaannoo  ddee  MMaannaauuss  

 

UMA IGREJA QUE CUIDA E PARTILHA 

“Ele está no meio de nós!” 

A pandemia do coronavírus fez com que as tradicionais coletas realizadas pela 
Igreja no Brasil e no mundo para a manutenção das obras sociais da Igreja fossem 
adiadas para o segundo semestre deste ano. Apresento as novas orientações para 
as coletas. 

A ajuda aos Lugares Santos visa a preservação dos lugares que contam a vida, a 
morte e a ressurreição de Jesus, mas também o cuidado para com os pobres.  

O Óbolo de São Pedro é uma ajuda econômica que os fiéis oferecem ao Santo 
Padre como sinal de apoio às necessidades da Igreja no mundo e às obras de 
caridade que ela realiza. 

A coleta para as Missões e Santa Infância, são nossa contribuição para que Jesus 
seja conhecido e amado por sempre mais pessoas.  

A Coleta da solidariedade, CF, apoia pequenos projetos de comunidades e 
grupos pobres e a Coleta para a Evangelização tem como finalidade dinamizar a 
evangelização da Igreja no Brasil a partir da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, CNBB. A Campanha da Fraternidade (coleta da solidariedade) e 
Campanha da Evangelização neste ano foram unificadas. 

Datas das coletas: 

• Lugares Santos – 12 e 13 de setembro 
• Óbolo de São Pedro – 03 e 04 de outubro. 
• Missões e Santa Infância – 17 e 18 de outubro 
• CF 2020 e Evangelização 2020 – 21 e 22 de novembro 

Como soubemos partilhar cuidando dos pobres na pandemia, vamos oferecer a 
nossa contribuição para o bem do Povo de Deus. Maria, Mãe de Jesus, a Imaculada 
Conceição, nos acompanhe com seu manto protetor. 

Deus abençoe a todos! 

Manaus, 08 de setembro de 2020. 

Festa da Natividade de Nossa Senhora 

 

 

Leonardo Ulrich Steiner 
Arcebispo Metropolitano de Manaus 

CARTA



Jornal Missão Jovem

Jornal Transcender

Revista Mundo e Missão

Presenteie um amigo/a com uma assinatura 
de nossos impressos. Tel.: (11) 5549-7295

Site: www.editoramundoemissao.com.br
E-mail: sac@editoramundoemissao.com.br

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

ADOTAMOS AS 
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

CONTRA A COVID-19
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CARTILHA

Neste ano serão realizadas as eleições para escolha de prefeitos 
e vereadores dos 5570 municípios brasileiros e no Distrito 
Federal. Para ajudar os eleitores em suas escolhas, o Regional 
Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

preparou a cartilha “Os cristãos e as eleições”, que tem por tema “A 
boa política está a serviço da vida e da paz”, contendo orientações 
políticas, visando contribuir para a formação de uma sadia 
consciência política e motivar a participação no processo político em 
vista das eleições municipais de 2020.

A publicação é destinada a eleitores e candidatos, grupos de 
reflexão, paróquias e comunidades, e tem o objetivo de contribuir 
para a formação de uma sadia consciência política, motivar a 
participação no processo político e fornecer critérios de orientação 
para as eleições municipais. 

Este subsídio contou com a colaboração da Assessoria Política da 
CNBB Nacional, a pedido da presidência da entidade. Foi elaborada 
por uma equipe de especialistas nas áreas do Direito Constitucional, 
Direito Eleitoral, Filosofia, Sociologia, História e Cultura, Fé e Política.

A cartilha está dividida em três partes e aborda temas relevantes 
da atualidade, como a cultura da polarização e as fake news, as 
mudanças na legislação eleitoral e a descrição das funções dos cargos 
em disputa. Possui linguagem de fácil compreensão com indicações 
básicas sobre o universo da política, a partir do olhar da Igreja 
Católica, que não se identifica com nenhuma ideologia ou partido 
político.

“Ser cidadão é, verdadeiramente, buscar o bem comum, 
reconhecendo que a vida do próximo é sagrada, dom de Deus. Neste 
horizonte, é que cada pessoa deve se dedicar à política. Infelizmente, 
há um equívoco sobre o conceito de política. A visão distorcida da 
política faz com que as pessoas dispensem a ética e a moral para 
derrotar a qualquer custo os opositores. Permitem se investir em 
propagação de notícias falsas, as fake news, para destruir reputações 
e assim distanciam-se do bem e da verdade. Vivemos tempos 
desafiadores que exigem um modo diferente de se dedicar à política, 
uma presença mais solidária que priorize principalmente o bem dos 
mais pobres, sua defesa e sua promoção a todo custo. Ações capazes 
de levar esperança aos corações. É importante conhecer e se preparar 
para que possamos contribuir para a exigente tarefa de construir um 
futuro melhor. Minha gratidão ao Regional Sul 2 da CNBB por esse 
trabalho importante. Deus ilumine a inteligência de cada pessoa para 
que a cidadania seja sempre exercida no horizonte da solidariedade e 
da consolação” (Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da CNBB) 

“Os cristãos e as eleições”
A boa política está a serviço da vida e da paz

Informações e pedidos: (41) 3224-7512 / (41) 99955-9980 
(WhatsApp)   e vendas@cnbbs2.org.br

FONTE: CNBB



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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