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ATIVIDADES PaSTORAIS

Agenda  NOVEMBRO 2020

DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

Palavra salvadora, transformadora, 
libertadora, curadora; Palavra acolhe-
dora, Palavra purificadora, levantadora, 
iluminadora; palavra samaritana, pasto-
ra; palavra consolo como bênção. Como 
viver sem a tua palavra, a palavra do meu 
Amado, a palavra do meu amor, o meu 
bem querer? A tua palavra é tudo para 
mim! Então, Senhor, já não a minha, mas 
a tua palavra! A tua feita toda minha, na 
minha a tua, nada de minha que não seja 
a tua. Assim, Senhor, quando a tua Pala-
vra já não for minha, mas tua, a tua toda 
feita minha, a minha feita toda tua; feito 
Palavra serei palavra-testemunha! 

Tu Senhor, Palavra eterna e criadora, 
esperança e o esperado das nações, o im-
plorado por todas as gerações és agora, 
hoje e sempre o Emanuel, Deus conosco; 
Palavra visível, audível, tocável, princí-
pio, início, sentido de tudo o que somos 
e temos! Palavra não mais anunciada pe-
los anjos, nem pelos profetas, mas viva 
e visível, audível, no meio de nós como 
palavra humana. Palavra sem força, sem 
poder, sem grito, sem som, pura presen-
ça! Palavra viva e eficaz, Jesus, o Cristo. 
“Ao nosso Deus e Pai a glória pelos sécu-
los dos séculos. Amém!” (Fl 4,20).

Palavra de 
Salvação

LEITURA DA BÍBLIA

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

Vamos ler a Bíblia em família!

2 • SOLENIDADE DE FINADOS
Horário: 7h30
Local: Catedral Nossa Senhora da Conceição
Transmissão: Rádio Rio Mar, TV Encontro das Águas e Redes Sociais da Catedral 
Metropolitana de Manaus
Informações: (92) 3234-7821

2/11 a 8/12 • CAMPANHA ÁRVORE DA ESPERANÇA 
“Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11,25)
A Arquidiocese de Manaus pede 
aos fiéis que plantem 
uma árvore em memória 
dos nossos irmãos que 
morreram vítimas de Covid. 
Abertura: missa 
de finados, dia 2 de 
novembro, às 7h30, 
na Praça Oswaldo Cruz 
(Matriz) – Centro
Período da campanha: 
de 2 de novembro 
(Finados) até o dia 8 
de dezembro (Festa da 
Imaculada)
Transmissão: Rádio Rio 
Mar, TV Encontro das Águas 
e Redes Sociais da Catedral 
Metropolitana de Manaus
Informações: (92) 3234-7821

13 a 22 • FESTA DE CRISTO REI
Novenário: 13 a 21 de novembro, às 18h20
Festa: 22 de novembro, às 6h30 – Após a missa 
o andor com a imagem irá passar de carro pelas 
ruas das comunidades
Missa solene: Dia 22, às 19h 
Local: Rua Edmundo Soares, 425 – São José II 
Transmissão: Facebook 
@ParoquiaCristoReiSetor8 e YouTube “Paroquia 
Cristo Rei Manaus”
Informações: (92) 99285-3911 (whatsapp)

5 • MISSA 15 ANOS DA 
PASTORAL DA PESSOA IDOSA
Horário: 9h
Local: Santuário Nossa Senhora 
Aparecida 
Transmissão: Facebook da Pastoral da 
Pessoa Idosa e da Arquidiocese de Manaus
Informações: (92) 99164-6141 

Obs: Haverá arrecadação de 
alimentos não-perecíveis para a ação 
solidária que a pastoral realiza junto 
aos idosos.



MENSAGEM DO ARCEBISPO

Um sonho que 
Jesus nos legou! 
Ao caminhar 
entre nós e entre 
as nossas tensões, 
Ele nos disse que 
somos todos 
irmãos! 

ecebemos um grande presente no início do mês de 
outubro! Papa Francisco nos enviou uma carta precio-
sa que tem como título uma expressão de São Francis-
co de Assis: Fratelli Tutti, Todos Irmãos! 
São Francisco despertou em Papa Francisco o desejo 
de enviar uma carta a todos os povos recordando o 
sonho de sociedades e culturas fraternas. Um sonho 
que Jesus nos legou! Ao caminhar entre nós e entre 
as nossas tensões, Ele nos disse que somos todos ir-
mãos! Num mundo cheio de competições e muralhas 
defensivas, com cidades que viviam guerras sangren-
tas entre famílias poderosas, e cresciam os pobres nas 
periferias excluídas, o Santo de Assis recebeu no seu 
íntimo a verdadeira paz, libertou-se de todo o desejo 
de domínio sobre os outros, fez-se um dos últimos 
e procurou viver em harmonia com todos (cf. Papa 
Francisco, Fratelli Tutti). Todos chamados a conviver, 
com todos, como irmãos, irmãs. Irmãs e irmãos, pois 
chamados a uma vida de comunhão e fraternidade, 
de cuidado mútuo. A mesma dignidade, a mesma es-
perança, a mesma consumação, o mesmo desejo de 
salvação. Como cristãos somos chamados a sair ao en-
contro de todos e oferecer o acolhimento do mesmo 
espaço familiar.

O mês de novembro nos recorda que caminhamos 
para o fim do ano civil, mas também que vamos para 
o término do ano litúrgico. Estamos sempre entre um 
início e um fim, um começar e um término. E quando 
pensamos termos chegado ao fim, damo-nos conta de 
um novo início. A vida humana que está sempre nes-
se movimento extraordinário de estar iniciando, pois 
tendemos para o sem confim. Nossa vida que é nascer 
e morrer e no nascer-morrer, ser! Sermos sempre mais 
do que somos, pois nos é dado ser para chegarmos à 
perfeição! As dores e os sofrimentos: chance de nas-
cer! Alegria e esperança: nascer. Nascendo sempre, 
até nascermos para a eternidade. E nessa dinâmica 
estamos todos do nascente ao poente, do norte ao 
sul. E como o sol se põe para novo amanhecer, assim 
a vida de todas as mulheres e todos os homens, inde-
pendente de raça, cor, religião, pobre ou rico. Pode-se 
querer fugir do ritmo da vida, mas ela nos devolve à 
realidade de nós mesmos.

Celebramos todos os santos. No tempo e espaço 
que nos é dado, somos provocados a meditar a Co-
munhão dos Santos. As mulheres e os homens que 

buscaram viver o Evangelho de Jesus, foram espa-
lhadores da bondade e da misericórdia, dando teste-
munho de uma vida em plenitude. O tempo que lhes 
foi oferecido foi vivido com intensidade. Deixaram-se 
transformar por Cristo e em Cristo. Neles nos vemos 
a caminho da santidade, percorrendo na fragilidade. 
Nas fragilidades da cotidianidade deixando-se tomar 
pela vida da Trindade Santa! A palavra hebraica para 
o santo, pode nos oferecer o significado de sermos 
outro de nós mesmos, pois Deus, o Santo, é o Outro. 
Um caminho de santidade buscando a transformação 
de nós mesmos em Cristo Jesus, o Não-Outro. Irmãos 
e irmãs na Comunhão de santidade!

Dia de Finados! Somos também conduzidos a re-
cordar os mortos. Recordamos, rezamos por aqueles 
que já terminaram o peregrinar neste mundo. Na ce-
lebração dos mortos somos também nós recordados 
do mistério da morte. Somos provocados a nos mo-
ver na vida em confronto com a morte e a morte nos 
indicando o extraordinário da vida. A morte chama, 
clama: vida! Em cada morte: vida! Ainda mais, nós 
que caminhamos iluminados pela ressurreição de Je-
sus. Houve um tempo na Igreja em que se meditava 
a morte como caminho de santidade. A morte que 
sedia espaço para o horizonte da vida. São Francisco 
de Assis que meditava a morte com frequência, can-
tava: “Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a 
morte corporal, da qual homem algum pode esca-
par. Ai daqueles que morrerem em pecados mortais: 
bem-aventurados os que a morte encontrar dentro de 
tuas santíssimas vontades, porque a morte segunda 
não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor 
e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade” 
(Cântico do Irmão Sol). Na morte somos todos iguais! 
Nenhuma diferença a não ser a diferença de uma vida 
de misericórdia, de justiça, de bondade, de santidade! 
Irmãos, irmãs!

Estamos sempre entre o iniciar e o terminar, entre 
o viver e morrer, o pecado e a graça. Mas sempre vivi-
ficados por Jesus caminho, verdade e vida!

A árvore que plantamos neste ano, no dia de fina-
dos, nos recordará sempre que pertencemos à árvore 
da vida que é Jesus! 

Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nos acom-
panhe! 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

R
Todos irmãos
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EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Mais que 
parecer ser, 
é preciso ser 
ético.

ESTA PUBLICAÇÃO NÃO PODE SER COMERCIALIZADA

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

sta edição de novembro destaca o ápice da vida democrática 
de um país: a eleição. Momento no qual, cada eleitor é con-
vocado a fazer valer o seu compromisso para a escolha do seu 
futuro prefeito e vereadores. Nossa Igreja de Manaus procurou 
dar sua contribuição, fazendo acontecer a campanha do voto 
consciente, para que cada eleitor, perceba os critérios que de-
vem ser levados em conta na hora de escolher um represen-
tante para o povo. É importante ressaltar no processo para a 
escolha de um bom candidato, um ponto central: “mais que 
parecer ser, é preciso ser ético”. Esse é o critério nevrálgico para 
a escolha de um candidato a ser eleito. Lembremos as palavras 
do Papa Francisco em certa ocasião quando disse: “a corrupção 
fede”. É preciso lembrar continuamente a necessidade de dar 
um basta na cultura da corrupção existente no Brasil. As cida-
des brasileiras precisam ser governadas por candidatos eleitos 
que tenham a política como um serviço ao bem comum e não 
para proveito próprio. A cidade que sonhamos para todos nós, 
começa pelo voto consciente em pessoas comprometidas com 
as necessidades do povo, especialmente, os mais pobres a pro-
cura de emprego e futuro melhor para os seus.

Vale a pena conferir nesta edição, o que foi notícia em nos-
sa Igreja Local neste mês de outubro e acompanhar a progra-
mação de nossa Arquidiocese para o mês de novembro. Acom-
panhe também a programação das nossas rádios católicas: Rio 
Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Lembrar que neste mês de 
novembro, nossa rádio Rio Mar FM, completa uma história de 
66 anos nestas terras amazônicas no dia 14 de novembro. Que 
as rádios católicas de nossa Igreja Local, Rádio Rio Mar e Casta-
nho FM, possam continuar a fazer da nossa vida, uma missão. 
Uma ótima leitura pra você e sua família também.

E
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profecia

EM “O VÍDEO DO PAPA”, O SANTO 
PADRE FAZ APELO A MAIOR 
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM 
POSTOS DE DECISÃO NA IGREJA

DAVID DIONISI – VATICAN NEWS

Em “O Vídeo do Papa” de outubro, mês 
missionário, o Papa Francisco fez um apelo à 
promoção de uma maior integração dos fiéis 
leigos, especialmente das mulheres, nas ins-
tâncias de responsabilidade da Igreja.

“Rezemos para que, em virtude do batis-
mo, os fiéis leigos, em especial as mulheres, 
participem mais nas instâncias de responsa-
bilidade da Igreja, sem cair em clericalismos 
que anulam o carisma laical”, diz o Papa.

Por esta intenção, o Papa Francisco 
pediu que se rezasse no mês de outubro, 
mês missionário. O Santo Padre destacou o 
papel dos leigos e leigas, a quem ele consi-
dera verdadeiros protagonistas do anúncio 
do Evangelho, e pede que especialmente as 
mulheres participem de cargos de decisão.

Como todo mês, a intenção foi acom-
panhada de um vídeo preparado pela Rede 
Mundial de Oração do Papa. Nesta ocasião, 
o vídeo foi produzido em colaboração com 
o Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida e conta com a participação de altas 
funcionárias do Vaticano e jornalistas do 
Vatican News.

Ampliar os espaços de presença 
feminina na Igreja

“Ninguém foi batizado como padre ou 
bispo. Todos nós fomos batizados como lei-
gos”, recorda o Papa no vídeo, afirmando que 
”leigos e leigas são protagonistas da Igreja”.

E nesta presença laical, afirma Fran-
cisco, “deve-se sublinhar o feminino, pois 
as mulheres costumam ser deixadas de 
lado”. “Devemos promover a integração das 
mulheres em lugares onde são tomadas 
decisões importantes”, defende o Pontífice.

Comentando esta intenção, o Diretor Inter-
nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, 
padre Frédéric Fornos SJ, destaca que desde 
2013 – ano da eleição de Francisco – “muito foi 
feito, mas muito mais deve ser feito”.

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

O homem que não vendeu 
sua alma é um título de 
um filme britânico lançado 
em 1966, dirigido por Fred 

Zinnemann, vencedor de 6 prêmios 
Oscar. O filme é um drama que nar-
ra através das cenas o contexto so-
cial, político e econômico do século XVI na Europa.

O homem que não vendeu sua alma se cha-
ma Thomas Morus. Nasceu em 1478, em Chelsea 
– Londres. Filho de família cristã, inteligência ilu-
minada, grandiosa capacidade intelectual, aos 22 
anos já tinha o doutorado em direito, experimentou 
a vida no convento, mas decidiu pela vida matrimo-
nial, teve 4 filhos, pai carinhoso e atencioso com a 
família, apaixonado pela literatura e pela política.

Ser humano bem preparado, filósofo, homem 
de estado, diplomata, escritor, advogado e homem 
de leis, ocupou vários cargos públicos no Reinado, 
especialmente o de Chanceler, uma espécie de pri-
meiro-ministro que aconselhava o Rei. 

Homem de muita fé e bem humorado que soube 
encarnar em sua vida o pensamento cristão. Segun-
do Erasmo de Roterdã, Morus era uma pessoa extre-
mamente coerente em sua vida: “tem horas fixas em 
que dirige a Deus suas orações, não com frases feitas, 
mas nascidas do mais profundo do coração. Quando 
conversa com os amigos sobre a vida futura, vê-se 
que fala com sinceridade e com as melhores espe-
ranças. E assim é Morus também na Corte. Isto, para 
os que pensam que só há cristãos nos mosteiros" . 

Este profundo testemunho de vida cristã de 
Thomas Morus, que coaduna com sua fidelidade 
de consciência à verdade, teve implicações e con-
sequências que o conduziram ao martírio por que 
não concordou com a postura imoral do Rei Henri-
que VIII. Quer dizer que ele, não vendeu sua alma, 
para satisfazer os desejos e arbitrariedade do po-
der governante da época. 

Por esta tomada de decisão, pela verdade e 
não deixar manchar sua consciência por nada, 
foi perseguido e preso na torre de Londres, 
julgado e morto através da decapitação, asse-
melhando-se a morte de João Batista que tam-
bém morreu pela verdade e a justiça, tendo a 
cabeça colocada em um prato, enquanto a de 
Thomas Morus, foi colocada em exposição na 
ponte de Londres, como se fosse um malfeitor.

O seu martírio foi reconhecido como um 
exemplo de fidelidade a Cristo e à Igreja. De-
clarado beato em 29 de dezembro de 1886 por 
Papa Leão XIII e canonizado em 19 de maio de 
1935 pelo Papa Pio XI. No ano 2000, o Papa 
São João Paulo II proclamou-o patrono dos 
políticos e dos governantes. Sua festa é come-
morada no dia 22 de junho.

Sobre São Thomas Morus, padroeiro dos po-
líticos, São João Paulo II, declarou: O homem não 
pode separar-se de Deus, nem a política da moral: 
eis a luz que iluminou a sua consciência. Como dis-
se uma vez, “o homem é criatura de Deus, e por isso 
os direitos humanos têm a sua origem n'Ele, ba-
seiam-se no desígnio da criação e entram no plano 
da Redenção. Poder-se-ia dizer, com uma expres-
são audaz, que os direitos do homem são também 
direitos de Deus" (Discurso, 7 de abril de 1998). 

Espera-se que nestas eleições, o exemplo da 
reta consciência e solidariedade com os pobres de 
São Thomas Morus, inspire o eleitor a votar em 
pessoas bem preparadas e que não vendam sua 
consciência ao poder econômico dominante. 

São Thomas Morus, 
padroeiro dos políticos 
e governantes

O HOMEM 
QUE NÃO 
VENDEU 
SUA ALMA



LITURGIA

E
stamos nos aproximando do final de mais um Ano Litúrgico. 
Em meio a muitos problemas sociais, políticos, econômicos, 
esse ano, 2020 fica marcado pela terrível pandemia que as-
sola o mundo, tirando a vida de tantos irmãos e irmãs, cau-
sando traumas e sofrimentos infindos. Entre tantos tumultos 
é preciso repetir que as celebrações ao longo do ano carecem 
de sentido; as mesmas não podem ser alienadas, longe da 
vida e das lutas dos nossos irmãos e irmãs. O Ano Litúrgico só 
tem sentido se for celebrado tendo em conta o chão da vida, 
ora sustentando o povo em suas fraquezas; ora iluminando 
as crises e as trevas da vida; ora alegrando o mesmo povo 
com suas festas e comemorações.

O Ano Litúrgico é um caminho pedagógico que conduz 
a Igreja, Corpo de Cristo, nas estradas do mundo. “Caminha-
mos na estrada de Jesus”, diz a feliz expressão da Oração 
Eucarística V. De fato, o Ano Litúrgico, apesar de ser dife-
renciado do ano civil, não pode ser celebrado fora do tempo 
social, que é marcado por conquistas, sonhos, utopias, mas 
também por derrotas e desilusões que fazem parte da nossa 
vida, assim como da história da humanidade. 

Com a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo, a Igreja Católica conclui esse ciclo. O ano litúrgico 
“revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano, desde a 
encarnação e nascimento até à ascensão, ao pentecostes e à 
expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor” (SC 102). 
Jesus é o rei dos corações humanos, que o acolhem e dele se 
tornam discípulos missionários.

“O mistério pascal de Cristo é o centro da História da 
salvação e por isso o encontramos na Liturgia como seu con-

teúdo principal. Esse mistério envolve toda a vida de Cristo 
e a vida de todos os cristãos”. A celebração ocupa, na Reli-
gião, um lugar privilegiado: porque põe homens e mulheres 
em comunhão entre si e com Deus através de símbolos ou 
sinais. No cristianismo, a celebração consiste na memória do 
acontecimento fundante da vida do Povo de Deus, isto é, a 
morte e a ressurreição do Senhor, que perpetua na História a 
salvação que Cristo veio trazer a todos. 

A liturgia revive e atualiza no hoje de nossa vida, essa 
presença e graça. Por isso a Igreja é chamada a ser sinal. Ve-
jamos o que diz o n. 92 da Gaudium et Spes. “Em virtude da 
sua missão de iluminar o mundo inteiro com a mensagem de 
Cristo e de reunir sob um só Espírito todos os homens, de qual-
quer nação, raça ou cultura, a Igreja constitui um sinal daquela 
fraternidade que torna possível e fortalece o diálogo sincero. 
Isto exige, em primeiro lugar, que, reconhecendo toda a legí-
tima diversidade, promovamos na própria Igreja a mútua esti-
ma, respeito e concórdia, em ordem a estabelecer entre todos 
os que formam o Povo de Deus, pastores ou fiéis, um diálogo 
cada vez mais fecundo. Porque o que une entre si os fiéis é bem 
mais forte do que o que os divide: haja unidade no necessário, 
liberdade no que é duvidoso, e em tudo caridade”. 

O Reino de Deus está no meio de nós; a nossa missão é fa-
zer com que ele seja uma realidade bem viva e bem presente no 
nosso mundo. Depende de nós fazer com que esse reino deixe de 
ser uma miragem, para ser uma realidade que cresce e transfor-
ma o mundo e a vida das pessoas. Sejamos discípulos missioná-
rios, sinais de esperança e de fé onde quer que estejamos para 
que a vontade do Pai seja feita assim na terra como no céu. 

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
TODOS OS SANTOS
Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24),1-6 (R/. cf. 6)
1Jo 3,1-3 • Mt 5,1-12a

FIÉIS DEFUNTOS
Sb 4,7-15
Sl 26(27),1.4.78b.94a.13-14 (R/1a 
ou 13) • Rm 5,17-21 • Mt 11,25-30

S. MARTINHO DE LIMA
Fl 2,5-11
Sl 21 (22),26b-30a. 31-32 (R/.26a)
Lc 14,15-24

S. CARLOS BORROMEU,
Fl 2,12-18
Sl 26 (27),1. 4. 13-14 (R/. 1a)
Lc 14,25-33

Fl 3,3-8a
Sl 104 (105),2-7 (R/. 3b)
Lc 15,1-10

Fl 3,17-4,1
Sl 121, 1-5 (R/. 1)
Lc 16,1-8

S. Maria no Sábado
Fl 4,10-19
Sl 111 (112),1-2. 5-6. 8a.9 (R/. 1a)
Lc 16,9-15 

32o COMUM
Sb 6,12-16
Sl 62,2-8 (R/. 2b)
1Ts 4,13-18 • Mt 25,1-13

DEDICAÇÃO DA BASÍLICA 
DO LATRÃO 
1Cor 3,9c-11.16-17 • Sl 45(46),2-
3.5-6.8-9 (R/. 5) • Jo 2,13-22

S. LEÃO MAGNO
Tt 2,1-8.11-14
Sl 36 (37) 3-4. 18.23. 27.29 (R/. 
39a) • Lc 17,7-10

S. MARTINHO DE TOURS
Tt 3,1-7
Sl 22 (23),1-6 (R/.1)
Lc 17,11-19

S. JOSAFÁ
Fm 7-20
Sl 145 (146),7-10 (R/. 5a)
Lc 17,20-25

2Jo 4-9
Sl 118 (119),1-2. 10-11. 17-18 
(R/. 1b)
Lc 17,26-37

S. Maria no Sábado
3Jo 5-8
Sl 111 (112),1-6 (R/. 1)
Lc 18,1-8 

33o COMUM
Pr 31,10-13.19-20.30-31
Sl 127(128),1-5ab (R/. 1a)
1Ts 5,1-6 • Mt 25,14-30

S. MARGARIDA DA 
ESCÓCIA S. GERTRUDES
Ap 1,1-4; 2,1-5 • Sl 1, 1-6 (R/. Ap 
2,7b) • Lc 18,35-43

S. ISABEL DA HUNGRIA 
Ap 3,1-6.14-22
Sl 14(15), 2-5 (R/. Ap 3,21))
Lc 19,1-10

DEDICAÇÃO DAS BASÍLICAS 
DE S. PEDRO E DE S. PAULO
Ap 4,1-11 • Sl 150(151),1-6 (R/. Ap 
4,8b) • Lc 19,11-28

Ss. ROQUE GONZÁLEZ, AFONSO 
RODRÍGUEZ E JOÃO DEL CASTILLO
Ap 5,1-10 • Sl 149(150),1-6a.9b (R/. 
Ap 5,10) • Lc 19,41-44 

Ap 10,8-11
Sl 118(119),14. 24. 72. 103. 111. 
131 (R/. 103a)
Lc 19,45-48 

APRESENTAÇÃO 
DE NOSSA SENHORA 
Zc 2,14-17 • (Sl) Lc 1,46-55 (R/.Lc 
1,49) • Mt 12,46-50

CRISTO, REI DO UNIVERSO
Ez 34,11-12.15-17
Sl 22,1-3.5-6 (R/.1)
1Cor 15,20-26.28 • Mt 25,31-46

S. CLEMENTE I
S. COLUMBANO
Ap 14,1-3.4b-5
Sl 23(24),1-4ab. 5-6 (R/. Cf. 6)
Lc 21,1-4

S. ANDRÉ DUNG-LAC, E COMP.
Ap 14,14-19
Sl 95(96),10-13 (R/.13b)
Lc 21,5-11

S. CATARINA DE ALEXANDRIA
Ap 15,1-4
Sl 97(98), 1-3ab. 7-9 (R/. Ap 15,3b)
Lc 21,12-19 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Sl 99(100),2-5 (R/. Ap 19,9a)
Lc 21,20-28

Ap 20,1-4.11-21,2
Sl 83(84),3-6a.8a (R/. Ap 21,3b)
Lc 21,29-33

S. Maria no Sábado
Ap 22,1-7
Sl 94(95),1-7 (R/. 1Cor 16,22b. Ap 
22,20c) • Lc 21,34-36 

1o ADVENTO
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7
Sl 79(80), 2ac.3b.15-16.18-19(R/.4)
ICor 1,3-9 • Mc 13,33-37

S. ANDRÉ, APÓSTOLO 
Rm 10,9-18
Sl 18(19A),2-5 (R/. 5a)
Mt 4,18-22 
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família

COORDENAÇÃO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

No dia 15 de novembro, teremos que sair de nos-
sas casas em meio a uma pandemia de corona-
vírus que ainda não se tem uma vacina para a 
população. Teremos que sair para votarmos e 

escolher o novo prefeito, vice-prefeito e vereadores(as). 
Nós precisamos como eleitores e eleitoras ser mais cri-
teriosos em relação a escolha do executivo e do legisla-
tivo de nossa cidade, como cristão a responsabilidade é 
dobrada, porque temos que pensar no bem comum e no 
próximo, por termos vindos de uma família, para poder-
mos ter políticas que beneficiem as famílias, que muitas 
vezes são privadas de um mínimo necessário para ter a 
sua dignidade preservada.

Temos políticos que fazem de tudo para garantir 
uma vaga na câmara dos vereadores e temos outros que 
já estão nesta mesma Câmara que não fizeram nada so-
mente estão lá para receber seus salários. Entram mu-
dos e saem calados, ficaram por quatro anos e farão de 
tudo para permanecerem em seus cargos. Não fizeram 
se quer uma fiscalização e menos ainda propuseram 
projetos e emenda que favorecerem as famílias. Temos 
que ter políticos que nos represente verdadeiramente 
e que possam realizar políticas que favoreçam cada vez 
mais a família, desde a sua concepção até a vida adulta, 
porque uma sociedade que não se faz políticas que favo-
reçam as famílias torna-se uma sociedade do caos. Para 
no futuro precisamos ter jovens que se tornarão adultos 
que formarão sua própria família levando os princípios e 

valores familiares para dentro de sua casa, podendo até 
mesmo querer ser um bom político que se preocupa em 
levar benefícios à população com políticas que beneficie 
às famílias, para que possamos ter os seus direitos ad-
quiridos preservados e a sua dignidade garantida, sem 
medo de ir e vir.

Para termos políticas que beneficie as famílias, tere-
mos que eleger bons políticos que acreditem que podem 
realizar um trabalho que poderá beneficiar as famílias 
de uma forma que possa abranger todos principalmente 
aquelas que vivem em situação de vulnerabilidades sem 
o mínimo de atenção dos poderes públicos. São as mães 
que sofrem mais com a falta dessas políticas, porque não 
podem trabalhar, porque não existem creches para dei-
xar os seus filhos em segurança. Muitas vezes essa mãe 
cuida sozinha da criança, sem falar dos nossos jovens 
que estão sem um amparo legal de políticas para a ju-
ventude, tipo educação de qualidade, escolas próximas 
de casa, muita vezes sem um ambiente para o lazer e 
esporte seguro, ficando a mercê da violência, do tráfico 
de drogas e da prostituição. 

Por isso, vamos no dia 15 de novembro escolher pre-
feito e vereadores para administrar nosso município pes-
soas que estão preocupados com a vida, vida essa que se 
inicia na família, a dignidade de nossas famílias precisa 
ser respeitada.

Termino pedindo que Deus e a Sagrada Família ilu-
mine cada pessoa que sairá de sua casa para votar, que 
elas possam escolher pessoas verdadeiramente preocu-
padas em realizar políticas voltadas para as famílias.

Temos políticos 
que fazem de tudo 
para garantir uma 
vaga na câmara 
dos vereadores 
e temos outros 
que já estão nesta 
mesma Câmara que 
não fizeram nada 
somente estão lá 
para receber seus 
salários.

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

Com planejamento diário, 
orações, indicação da primeira 

leitura e salmo, transcrição 
dos Evangelhos (comentados), 

espaço para anotações, 
páginas duplas para anotações 

aos domingos e calendário 
permanente.

Conheça e reserve a linha de Sazonais Paulinas 2021. Presentes e brindes que vão marcar o coração de clientes, 
colaboradores, amigos e de todos da sua paróquia. Ideais para a estação de trabalho de quem está em home offi  ce!
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A Bíblia
dia a dia
2021

Um presente para começar bem cada dia do novo ano!

Escolha a capa
e presenteie bem!
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Famílias necessitam de Políticas 
Públicas para uma vida digna



FUNDAÇÃO RIO MAR



ANA PAULA LOURENÇO

A cidade de Manaus está vivendo um período eleitoral, onde 
mais de 1,3 milhões de eleitores estão preparando-se para 
escolher seus vereadores e prefeito, conforme dados do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Amazonas. E para ajudar muitos 

a conhecerem as propostas de governo dos 11 candidatos a prefeito 
de Manaus, a Rádio Rio Mar realizou, entre os dias 5 e 20 de outubro, 
uma série de entrevistas, com o apoio da Arquidiocese de Manaus e do 
Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, 
visando debater as propostas presentes nos planos de governo para os 
próximos quatro anos. 

Além de acompanhar pelas ondas da Rádio Rio Mar FM 103,5, ou-
vintes e internautas puderam assistir ao vivo através da transmissão via 
Facebook e canal do Youtube da emissora. 

Estiveram à frente das entrevistas os jornalistas Gecilene Sales e 
Bruno Elander, contando com a presença diária de um membro do Co-

mitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, 
que ajudou na condução das perguntas. A produção da Rádio realizou 
o agendamento das entrevistas em acordo com os comitês de campa-
nha, por ordem alfabética, com algumas exceções por questão de in-
compatibilidade de agenda. Uma das entrevistas foi gravada, e houve 
uma ausência por motivo de doença. A programação de entrevista fi-
cou dessa forma: 5/10 – Amazonino Mendes (Podemos); 6/10 – Alber-
to Neto (Republicanos); 7/10 – Alfredo Nascimento (PL); 8/10 – Chico 
Preto (DC); 9/10 – Gilberto Vasconcelos (PSTU); 13/10 – David Almeida 
(Avante); 14/10 – José Ricardo (PT); 15/10 – Marcelo Amil (PCdoB); 
16/10 – Ricardo Nicolau (PSD); 19/10 – Romero Reis (Novo); e 20/10 – 
Alfredo Menezes (Patriota).

Conforme afirmou a Coordenadora de Jornalismo da Rádio Rio Mar, 
Gecilene Sales, a rádio buscou neste momento importante de escolha do 
gestor para a cidade de Manaus abrir um espaço democrático a todos 
os candidatos a prefeito e incentivar os ouvintes e internautas para que 
façam suas escolhas de forma consciente. 

REPORTAGEM

ENTREVISTAS LEVAM AOS OUVINTES ESCLARECIMENTOS SOBRE 
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS À PREFEITURA DE MANAUS NAS

Eleições 2020
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Campanha voto 
consciente

Estas entrevistas também foram parte da Campanha 
“Voto Consciente” promovida através da parceria 
entre a Arquidiocese de Manaus, o Comitê Amazo-
nense de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral 

e a Fundação Rádio Rio Mar, com o objetivo de orientar a 
população a escolher os candidatos na eleição 2020, aju-
dando os eleitores a conheceram as funções do prefeito e 
dos vereadores; a analisarem os candidatos quanto a sua 
postura, suas propostas, seu histórico na política, dentre 
outros pontos; e a entenderem a importância do voto e os 
benefícios e as consequências da escolha de seus represen-
tantes na prefeitura e na câmara dos vereadores. 

O lançamento da campanha foi marcado pela live "Voto 
não tem preço, tem consequência”, realizada no dia 8 de outu-
bro, no canal CRA-AM Play, no YouTube, pertencente ao Conse-
lho Regional de Administração do Amazonas (CRA/AM).

Houve também a distribuição de panfletos digitais 
e impressos com orientações básicas para os eleitores e a 
disponibilização de canais para denúncias de irregularida-
des nas eleições municipais junto ao Comitê Amazonense 
de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral: (92) 99100-
6344 e comitecombateacorrupcao@gmail.com .

“A Rádio Rio Mar como promotora da cidadania abriu espaço aos 
candidatos que concorrem ao cargo majoritário para que a popula-
ção pudesse participar desse momento democrático, ouvindo e dis-
cutindo as propostas. Defendemos o voto consciente e isso também 
é possível a partir de momentos como esse, onde se interage com o 
candidato, questiona, participa e não simplesmente aceita o que está 
sendo proposto. Foi um momento importante de troca. A população 
não pode simplesmente se mostrar avessa à política, como cidadãos 
precisamos participar ativamente e garantir que a escolha do próxi-
mo representante, seja, de fato, consciente”, afirmou Gecilene. 

As perguntas foram preparadas a partir do estudo da proposta 
de plano de governo dos candidatos, sempre com questionamentos 
sobre como colocar em prática o que foi proposto, observando a rea-
lidade atual em meio a pandemia e a previsão orçamentária para o 
próximo ano. Também contaram com a questionamentos advindo 
dos ouvintes que participaram em tempo real por meio das redes 
sociais da rádio. Os que acompanharam pelas redes sociais puderam 
confrontar as propostas com imagens reais da situação em que a ci-
dade se encontra, com problemas sempre levantados, que são alvos 
de muitas promessas, mas dificilmente resolvidos pelo poder público.

“Os ouvintes participaram ativamente, mostraram-se interes-
sados na discussão das propostas. Foi um canal importante de co-
municação entre o eleitor e o candidato por meio da Rádio Rio Mar”, 
destacou Gecilene Sales.

Para advogado Carlos Santiago, representante da OAB e presiden-
te do Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois 
Eleitoral, foi uma iniciativa com o objetivo promover o voto consciente 
apresentando os candidatos e suas propostas, ao mesmo tempo con-
trapondo promessas exageradas, que dificilmente serão colocadas em 
prática diante da redução orçamentária previsa para 2021. 

“Foi uma iniciativa que buscou a construção da cidadania, que 
buscou um debate em torno do voto consciente, da importância em 
votar bem, da importância em se ter boas informações pra que seja um 
voto de muita responsabilidade. As entrevistas que ocorreram estavam 
todas dentro do esperado, com candidatos propondo suas propostas e 
ideias, respondendo por suas contradições políticas e dando o recado 
para o eleitor, para o ouvinte da importância das eleições municipais, 
momento fundamental para eleger um bom gestor, um bom adminis-
trador municipal. Há sempre alguns exageros. Há um deficit orçamen-
tário para o ano que vem, de meio bilhão de reais, e há candidato pro-
metendo muito com recurso de menos. E isso o eleitor vai saber traduzir 
nas urnas, na hora do seu voto. O mais importante é a contribuição do 
Comitê, da Rádio Rio Mar e da Arquidiocese de Manaus para bem infor-
mar o eleitor e dar a mensagem da importância dessas eleições para a 
vida das pessoas”, destacou Carlos Santiago. 

As eleições acontecem nos dias 15 de novembro (1o Turno) e 
no 29 de novembro (2o Turno) e os interessados em rever o que foi 
apresentado podem assistir cada entrevista que está disponível no 
Facebook e YouTube Radio Rio Mar FM. 



VIDA E FÉ

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA 

Luiz Mauro Sousa da Costa (53) é a simpatia em pes-
soa que há 25 anos trabalha nas Livrarias Paulinas 
com alegria e atenção especial a cada cliente que 
chega em busca de algum produto da igreja católi-

ca ou simplesmente querendo ouvir uma palavra amiga. 
“Aqui não somos apenas vendedores, nós somos um pouco 
de tudo, somos pai, irmão, confessores, evangelizadores e 
cada cliente que vem, quer uma pessoa especial que aten-
da ele e para isso você tem que estar preparado, pois isso 
tudo leva um tempo de estudo, preparação, oração para 
poder atender da melhor forma possível”, explicou.

25 anos de 
Paulinas a 
serviço da 
evangelização

Luiz Mauro

Não há duvidas que é um trabalho que requer muita dedicação, mesmo assim, 
Mauro, como é mais conhecido, não deixou de lado seu trabalho de leigo dentro da 
igreja. Em 1999 a convite do Pe. Guido, aceitou a missão de ser um dos responsáveis 
pela construção da igreja Santa Inês, na Área Missionária Santa Maria Goretti. Tam-
bém foi um dos fundadores da Comunidade N. Sra. do Carmo, pertencente à Área 
Missionária São Lucas. Após a inauguração da igreja, o foco se voltou para os estudos 
e cursou Administração na Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), com pós-gra-
duação em Docência do Ensino Superior. “Fiz essa faculdade a pedido da provincial 
da Livraria e da Congregação Paulinas, por que nós temos que ter essa bagagem, 
pois, nós trabalhamos com cultura, você tem que ter esse embasamento teórico e 
aqui colocamos em prática a serviço da evangelização”, disse.

Hoje em dia Mauro ocupa o cargo de Supervisor e também é um dos respon-
sáveis pela organização e ornamentação da livraria, um talento nato segundo os 
próprios colegas funcionários. Carisma é o que realmente não lhe falta, sempre 
está com um sorriso no rosto e pronto para ajudar. Durante esse meio tempo de 
empresa, já participou de cursos e formações em outros estados, como São Paulo 
e, sempre que necessário, é escalado para participar em eventos promovidos pela 
Arquidiocese seja em Manaus, ou até mesmo em alguns municípios do interior, 
onde leva em cada produto Paulinas a oportunidade certa para evangelizar. “Nos-
sa livraria é uma igreja e os balcões são os púlpitos e é muito bom poder fazer o 
bem para as pessoas, por meio dos nossos produtos. Essa é a proposta do funda-
dor Tiago Alberione, fundador da Congregação Paulinas, e o que levamos em cada 

um dos 52 países que a Paulinas está presente. Já imaginou quantas pessoas 
que estão desesperadas, chegam na livraria e a gente vende um cartão, 

uma oração e isso muda a vida das pessoas”, disse Mauro.

COMO TUDO COMEÇOU 
“Eu comecei a trabalhar nas Livrarias Paulinas em 10 de novembro 

de 1995 e posso dizer que a partir desse momento minha vida cami-
nhou para melhor. Fiquei sabendo da vaga por meio de uma amiga 
chamada Benedita da Silva Rodrigues, que na época trabalhava jun-
to com o padre Tiago de Souza Braz, na Rádio Rio Mar, que deu todo 
apoio às irmãs quando vieram instalar a Livraria aqui em Manaus. 
Foram quatro meses de preparação para a prova do concurso com 
30 concorrentes e, para a Glória de Deus eu fui aprovado. Não pensei 
que fosse passar todo esse tempo na Livraria, mas aí nós vamos des-

cobrindo muitas coisas, inclusive a minha verdadeira vocação, pois 
foi Deus que me conduziu até aqui, onde eu amo estar, onde eu passo 

a maior parte do meu dia e onde eu ganhei uma nova família”, explicou.



FONTE CNBB 

No Dia do Nascituro, 8 de outubro, o bispo 
de Rio Grande (RS) e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Ricardo Hoepers, fez um pedido 
aos poderes constituídos para que salvaguar-
dem a vida humana no ventre das mães. Ins-
pirado no Evangelho, o bispo reafirmou o com-
promisso em defesa da vida e os pedidos para 
que seja respeitada a inviolabilidade da vida, 
conforme o artigo 5º da Constituição Federal, 
e que seja votado o Estatuto do Nascituro, em 
tramitação no Congresso Nacional.

“Nós vamos ser como este impertinente 
do Evangelho de hoje: vamos bater na porta, 
vamos continuar dizendo, anunciando que a 
vida é inviolável, que a vida precisa ser defen-
dida e vamos nos tornar até incômodos para 
muitos. Mas jamais vamos desistir de cuidar do 
dom mais precioso que Deus nos deu que é a 
vida humana, a vida existência, a alma que re-
cebemos no momento da concepção e que traz 
a sacralidade desta vida“, disse Dom Ricardo.

O bispo dirigiu-se ao presidente da Re-
pública, aos senadores, deputados federais, 
aos ministros do Supremo Tribunal Federal e 
também aos defensores públicos pedindo que 
salvaguardem, cuidem e façam zelar o que 
diz a constituição no caput do artigo 5º. “Nós 
como cristãos, mas antes como cidadãos, não 
estamos falando aqui do ponto de vista da fé, 
mas da cidadania, estamos pedindo aos se-
nhores que estão à frente do poder constituído 
que salvaguardem esta etapa da vida que está 
fragilizada, que está excluída”, conclamou.

Estatuto
Recordando os vários estatutos já elabo-

rados e em vigor no país, como o da Pessoa 
com Deficiência; o da Criança e do Adolescen-
te; e o do Idoso, e leis que protegem diferentes 
fases da vida, Dom Ricardo lamentou a “des-
proporcionalidade” nas legislações, uma vez 
que em nenhuma dessas leis há a proteção 
ao nascituro. “Onde está a proteção àquele 
momento mais sagrado onde todos nós pre-
cisamos ser cuidados, amados e desenvolver 
para podermos vir à vida?”, questionou. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA A 
VIDA E A FAMÍLIA PEDE QUE ESTATUTO 
DO NASCITURO SEJA VOTADO

CNBB CIDADANIA

ANTÔNIO FONSECA  COORDENADOR PROJETO UKA

A zona rural e ribeirinha de Manaus abriga deze-
nas de milhares de pessoas, crianças, idoso/as 
e jovens. Estes últimos nem tanto, geralmen-
te migram para a zona urbana em busca de 

oportunidades de emprego e melhoria de vida. São 
regiões esquecidas pelas políticas públicas, seja da 
educação, seja da segurança, seja da saúde ou qual-
quer outra política que poderia ser ofertada a essa po-
pulação e, ofertá-la não é um favor, é uma obrigação 
do estado e município. A zona rural de Manaus parece 
que não existe, pois os poderes públicos pouco falam 
e as ações são praticamente inexistentes nessas áreas.

A vida nessas localidades é muito difícil apesar 
de alguns ainda teimarem em afirmar que quem 
vive nessas regiões tem uma vida boa. Talvez afir-
me isso porque não conhece a realidade dessa gen-
te que faz “malabarismo” para viver. O peixe, outro-
ra farto, que era uma grande fonte de renda, hoje 
se torna cada vez mais escasso. A produção agrícola 
sempre foi baseada na subsistência, até porque 
nosso povo não é ambicioso e sempre teve muito 
cuidado em preservar seu habitat natural, por isso 
a não ampliação de suas áreas cultivadas. 

Esta triste realidade que se apresenta sem estru-
tura e condições propiciou à juventude uma condição 
favorável de migração para o meio urbano, afinal, pre-
cisa estudar, precisa trabalhar, ter uma fonte de renda 
para ajudar os que ficaram, tendo em vista que a eco-
nomia nessas localidades são mínimas. A população 
do campo está envelhecendo e na maioria das casas só 
restam os casais, muitos em idade avançada.

Objetivando ajudar esses grupos, a Cáritas Ar-
quidiocesana de Manaus, através do Projeto UKA 
(Casa Comum), vem desenvolvendo ações nessas 
regiões, em parceria com a Embrapa. Tal ação se dá 
a partir do Programa de Desenvolvimento Rural, 
que objetiva organizar os grupos e comunidades 
e qualificar os mesmos para desenvolverem uma 
produção agrícola sustentável que gere condições 
de mudanças, tanto econômicas quanto sociais. 

Há três anos iniciou-se a implantação do projeto 
do Guaraná em quatro comunidades: Novo Paraíso; 

ATUAÇÃO DA CÁRITAS JUNTO À 
AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL

Frederico Veiga (zona rural/ Tarumã Açú); São Fran-
cisco do Mainã e Jatuarana (ribeirinha/ Puraquequa-
ra). Foram plantados dois mil pés de guaraná e, pas-
sado esse período, as comunidades, juntas, colheram 
e beneficiaram mais de 200 kg, numa primeira co-
lheita, estimando que nas próximas esse número 
seja duplicado, visto que a tendência é aumentar. 
Essa cultura já é uma boa fonte de renda, levando em 
conta o valor do produto no mercado, e ressaltando 
que a indústria de concentrados já inicia negociação 
com as comunidades para aquisição desse produto, 
garantindo a venda sem intermédio de terceiros.

Em seguida, inicia o projeto Tipo III, também 
em parceria com a Embrapa, que consiste em pro-
duzir banana pacovã, açaí, mandioca e cacau. A pre-
visão é o plantio de 4 mil mudas de banana pacovã 
além das 1,3 mil que já estão produzindo; 5 mil pés 
de açaí e 1 mil pés de cacau. Além desses produtos, 
as comunidades cultivam hortaliças, frutas e verdu-
ras que, durante a pandemia, foram adquiridos pela 
Cáritas e entregues a famílias carentes da cidade de 
Manaus através do Projeto Içá – Ação e Proteção. 
Foram toneladas de alimentos direcionados às pa-
róquias, áreas missionárias, ocupações e comunida-
des da periferia da cidade de Manaus.

Esta ação da Cáritas, juntamente com seus parcei-
ros, está melhorando a vida dessas pessoas que estão 
no campo, pois acreditamos que é possível fazer mui-
to com pouco. Acreditamos que a ação solidária gera 
transformações. A realidade destas comunidades aos 
poucos está mudando, uma vez que até pouco tempo 
atrás não se tinha nenhuma perspectiva de melhorias 
e, hoje já é possível perceber melhorias: aumento da 
produção, melhoria da economia familiar e local, per-
manência dos jovens no local, (fazendo com que elas 
evitem a migração para os grandes centros, agravando 
ainda mais os problemas sociais), e o retorno dos jo-
vens às suas localidades (migração inversa). 

Somos Cáritas, Somos Solidariedade! Somos 
agentes de transformação!

NOVEMBRO •  2020 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  13



MATÉRIA DE CAPA

VotoVoto
E

stamos em campanha eleitoral nos nossos municípios 
e vamos votar para vereadores/as e para prefeito/a. 
Estamos no exercício da política. Um momento impor-
tante da nossa sociedade para refletir, discutir política. 
A política é vital para a vida da nossa sociedade, para o 
cuidado com o todo de nossos municípios.

Retomo algumas ideias já apresentadas na nossa Revis-
ta quando abordei a questão: democracia e fé. A política é o 
modo da relação entre as pessoas que convivem num mesmo 
espaço e tempo, vivem numa cidade, numa sociedade. Ela é 
expressão da convivência entre diferentes. As pessoas se orga-
nizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais 
a partir das diferenças.

Nesse horizonte, a política possibilita o que é próprio do 
convívio humano: a liberdade. Não no sentido de possibilitar a 
liberdade, mais ser livre. A política como exercício da liberda-
de, de uma vida livre. 

Liberdade, não-ser-dominado e não-dominar, mas espaço 
onde todos se movem entre iguais. Daí a expressão fazer política 
como diálogo constante, pois escuta; exercitar-se na liberdade e 
na libertação. O contrário é politicagem ou negociações dúbias, 
pois enredamos pelo dar para receber, pela corrupção. Deixamos 
de dialogar com as questões que se referem à essência do conviver 
humano. Somos todos e todas obrigados à política, se desejarmos 
conviver no “exercitamento” da liberdade, do bem comum. 

A política é “a mais perfeita forma de caridade”, afirmaram 
São Paulo VI e Papa Francisco. A política é atingida pela caridade, 
pois tem a responsabilidade para com o conviver, com a justiça, 
com a fraternidade, com a dignidade, com a ética e a moral, o 
cuidado para com o outro e com o convívio de todos.

Como a nossa realidade não comporta a participação de todos 
nas discussões e decisões, acabamos delegando a representantes 
as decisões. E o fazemos através do voto. O voto é a escolha que fa-
zemos de quem vai apresentar as necessidades e anseios do nosso 
bairro, da nossa região, do nosso município. Infelizmente depois de 
terem recebido, através do voto, o mandato, a maioria dos eleitos 
se esquece de consultar as pessoas do bairro, as entidades repre-
sentativas da sociedade; nem prestam contas de seu mandato. O 
pior é que não nos interessamos e não cobramos o bem do bairro, 
da cidade, do município. Voltamos a discutir e dialogar as questões 
quando chegar, novamente, o momento do voto.

O voto é expressão do nosso ser política, da nossa liberda-
de. É a nossa contribuição para o bem do município, do bem 
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comum. É o voto que decide o rumo que desejamos para o 
mandato dos que serão eleitos.

A Constituição de 1988 assentou que o sufrágio universal é 
o modo de escolha dos ocupantes dos cargos a prefeito/a e ve-
readores. Sufrágio universal significa que todo o cidadão den-
tro das normas legais tem direito ao voto. O sufrágio universal 
expressa a democracia representativa do nosso país. Todos os 
homens e todas as mulheres com mais de 16 anos, alfabetiza-
dos ou analfabetos, têm direito a escolher seu representante 
através do voto.

Em tempos recentes a sociedade brasileira através da co-
leta de assinaturas conseguiu no Congresso Nacional aprovar 
duas leis importantes visando tornar o voto mais transparente 
e justo. São duas leis de Iniciativa Popular.

Lei 9840 – Contra a Compra de Votos, também conhecida 
como lei dos Bispos. Essa Lei de iniciativa popular foi uma ini-
ciativa da CNBB e contou com a adesão e participação de muitas 
entidades da sociedade civil. Promulgada em 1999, ela combate 
a compra de votos e o uso eleitoral da máquina administrativa. 
Os políticos que praticarem compra de votos e uso da máquina 
administrativa terão seus registros ou diplomas cassados e te-
rão de pagar multas determinados pela Justiça Eleitoral. Muitos 
políticos já foram cassados pela Justiça Eleitoral pela compra de 
votos. Essa iniciativa tornada Lei, lembra que o voto não tem 
preço, tem poder; o poder da importância do voto para o bem 
comum. Não se deixe comprar! Quem compra voto, não cumpre 
o que promete. É corrupção!

A outra lei que tornou os pleitos mais transparentes é a de-
nominada Lei da Ficha Limpa. A Lei Complementar 135/2010 
estabelece situações de inelegibilidade, protegendo a probidade 
administrativa e a moralidade para exercício de mandato, con-
siderada a vida pregressa do candidato. “A Lei da ficha limpa é 
fundamental para ter um voto limpo” (Ministra Carmen Lúcia). 
A vida de quem se candidata conta! Uma vida guiada pela ética, 

“GOSTARIA DE INSISTIR QUE A POLÍTICA NÃO 
DEVE SUBMETER-SE À ECONOMIA, E ESTA 
NÃO DEVE SUBMETER-SE AOS DITAMES E AO 
PARADIGMA EFICIENTISTA DA TECNOCRACIA”.
 (Papa Francisco, Fratelli Tutti)

DOM LEONARDO ULRICH STEINER



pelo cuidado com os pobres e desprotegidos. A Ficha Limpa tem ajudado na 
necessidade de transparência dos candidatos e candidatas. 

Além das leis temos a importante iniciativa do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral (MCCE). Combater a corrupção eleitoral, bem como 
realizar um trabalho educativo sobre a importância do voto visando sempre 
buscar um cenário político e eleitoral mais justo e transparente. Expressão 
da ação política na busca da liberdade do conviver. 

O voto é um modo de renovar a política. Por isso, é urgente votar 
com responsabilidade e em pessoas que trabalham para o bem comum. 
Como, muitas, vezes, não levamos a sério a política, temos enveredado 
pelo voto nulo. Voto nulo é não voto. O protesto, a discordância, a insatis-
fação deve acontecer no diálogo, no debate, na participação. Talvez vale 
o que disse uma vez um bispo quando lhe perguntaram em quem votar 

diante de candidatos sem propostas e sem qualificação: Vote nos menos 
pior. Mas é necessário votar no melhor.

“Gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia, 
e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da 
tecnocracia” (Papa Francisco, Fratelli Tutti). “Desfinanciar” a política. A 
política e, por isso, o voto, tornou-se mercado. 

A sensação que se tem é estarmos sempre mais levando as pessoas a 
desacreditarem na política. Nós cristãos, partindo do Evangelho, devemos 
elevar o sentido e o nível da política. Acreditar que política e ética, política 
e justiça, política e participação, política e bem-estar social, caminham jun-
tos. São uma só realidade. Voto pode ajudar na renovação dos políticos e 
também da política. O voto dado com saber e sabedoria ajudará a melhorar 
nossa sociedade, nossos municípios e, por isso, a política. 

NO FOLDER ELABORADO PELA 
ARQUIDIOCESE E PELO MCCE NOS SÃO 
OFERECIDOS ALGUNS CRITÉRIOS PARA 
VOTAR BEM E ESCOLHER O CANDIDATO, A 
CANDIDATA:

1TER BOA ÍNDOLE – Pesquise, em fontes seguras, sobre 
a vida do candidato em que pensa votar: sua história, 
família, valores e princípios que regem sua atuação na 

sociedade e seu trabalho social.

2 TER COMPETÊNCIA – Verificar se a pessoa tem capa-
cidade de liderança política, se sabe delegar, escolher os 
colaboradores para cada área, administrar os recursos 

públicos. Veja com quem está aliado.

3SER FICHA LIMPA – Honestidade é um dos critérios 
principais para se observar no candidato/a. Se ele/ela já 
esteve envolvido com corrupção ou condenado pela jus-

tiça, não merece seu voto. Se ele/ela tem atitudes corruptas, 
como tentar comprar votos ou trocar por favores, também não 
merece seu voto.

4TER BOA PROPOSTA DE GOVERNO – Conhecer o 
que o candidato propõe, como pretende executar e com 
quem está comprometido. Não basta assistir a propa-

ganda eleitoral na TV, é preciso pesquisar nos canais oficiais 
do candidato (site e redes sociais) ou no site do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE).



SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

A política faz parte da vida humana, é uma realidade que sempre deve 
estar presente em toda sociedade, também na Amazônia. O Papa Fran-
cisco, em Querida Amazônia, se pergunta “Como estão as instituições da 
sociedade civil na Amazônia?”. Ele lembra uma ideia recolhida no Instru-

mentum laboris do Sínodo, um documento que foi fruto de um longo processo 
de escuta, onde diz que “uma cultura que envenena o Estado e suas instituições, 
permeando todos os estratos sociais, inclusive as comunidades indígenas. Trata-
-se de um verdadeiro flagelo moral; como resultado, perde-se a confiança nas 
instituições e em seus representantes, o que desacredita totalmente a política e 
as organizações sociais. Os povos amazônicos não são alheios à corrupção e tor-
nam-se suas principais vítimas”.

Diante disso, o processo eleitoral deveria nos levar a refletir sobre a necessi-
dade de um firme compromisso, que ajude a desterrar do nosso meio o crime da 
corrupção e faça com que o povo acredite no grande valor que a política tem para 

a serviço do bem comum
A política

a construção de um mundo melhor para todos. A política nunca 
pode estar a serviço de interesses particulares ou de pequenos 
grupos, ainda menos de interesses econômicos, uma realidade 
muito presente na Amazônia. O Papa Francisco, na encíclica Fra-
telli Tutti, nos adverte que “a política torna-se cada vez mais frá-
gil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o 
lema ‘divide e reinarás’”.

Essa ideia já aparece em Querida Amazônia, onde diz que 
“os mais poderosos nunca ficam satisfeitos com os lucros que 
obtêm, e os recursos do poder econômico têm aumentado muito 
com o desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, todos 
deveríamos insistir na urgência de “criar um sistema normativo 
que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossis-
temas, antes que as novas formas de poder derivadas do para-
digma tecno-econômico acabem por arrasá-los não só com a 
política, mas também com a liberdade e a justiça”.

Como cristãos somos chamados a cobrar dos representantes 
políticos, tanto no poder executivo como legislativo, um maior 
compromisso no cuidado da casa comum, um aspecto que não só 
depende de atitudes individuas, mas também de decisões políti-
cas. Num mundo onde tudo está interligado somos desafiados a 
buscar “que a sociedade se oriente para a prossecução do bem co-
mum e, a partir deste objetivo, reconstrua incessantemente a sua 
ordem política e social, o tecido das suas relações, o seu projeto 
humano”, como afirma a última encíclica do Papa Francisco.

PE. LUIS MIGUEL MODINO



MISSÃO

Realiza-se mais uma edição das eleições municipais em todo o país 
neste mês de novembro. Eleger pessoas que acreditamos estarem 
aptas a gerir a cidade é um ato legal e fundamental para a demo-
cracia. A política faz parte da nossa vida e é salutar que estejamos 

conscientes e participemos criticamente do processo eleitoral. No entanto, 
para o leigo que busca viver a espiritualidade católica apostólica romana, e 
atua no meio político, esse pode ser um período envolto de tentações. 

Na corrida eleitoral ou já entre os eleitos, as diferentes personali-
dades são evidenciadas. A sede pelo poder de impactar tantas vidas e a 
influência que a política pode proporcionar podem ser pedra de tropeço 
para um cristão católico desavisado ou cuja intimidade com Deus está 
fragilizada. Os bastidores das tomadas de decisão (entre os candidatos 
e/ou já eleitos) incluem atitudes que podem reafirmar o discurso geral, 
realizado em palanques e entrevistas coletivas à imprensa; mas também 
podem expor ambições descontroladas a partir do momento em que 
máscaras começam a cair. 

Isso quer dizer que o leigo católico deve fugir da política e seguir apenas 
reclamando de quem está gerindo a sociedade? Não. Nem todo mundo tem 
vocação para ser líder político, mas quem a julga ter, e toma a atitude de se-
guir esse caminho, deve sempre relembrar: de onde veio, quem o deu a vida 
e quem o conduz. Pelo caminho, podem surgir oportunidades que reluzem 
como ouro e que parecem ser a solução para muitos problemas (inclusive fi-
nanceiros!), mas que podem comprometer a independência dos atos e da fé. 

É importante que não nos tornemos católicos apáticos ao que nos 
cerca, mas nos esforcemos para acompanhar o contexto que nos rodeia, 
fazendo leitura crítica das pessoas e de atitudes. Que participemos do 
processo político, trabalhando na política e pela política para o bem co-
mum, que é um dever do católico leigo. No parágrafo 2239 do Catecismo 
da Igreja Católica, encontramos que é dever do cidadão colaborar com os 
poderes instituídos para o bem da sociedade, levando em consideração a 
verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. 

Assim, o leigo cató-
lico deve colaborar com 

a autoridade política, esta-
belecendo relação de parce-

ria. No entanto, é importante 
lembrar: “Pedro e os apóstolos 

replicaram: ‘Importa obedecer 
antes a Deus do que aos homens’.” 

(Atos, 5:29). Portanto, é preciso, aci-
ma de tudo, rezar pelos políticos e não 

aceitar que a moral seja deixada de lado 
em prol da aceitação dos homens. O leigo 

católico não pode se esconder por trás de uma 
máscara que o identifica como fiel na Santa Mis-

sa (ou em encontros de oração na igreja), mas que cai completamente 
quando esse sai pela porta da igreja e adentra, principalmente, o am-
biente profissional. 

Corromper-se nunca deve ser uma opção para o cristão católico leigo 
que deve defender a verdade acima de tudo e pelo bem comum, respei-
tando a liberdade individual. Mas, diante de tantos desafios no cotidiano, 
onde vamos encontrar forças para que continuemos a buscar ser fiéis aos 
preceitos evangélicos? Em Cristo, claro! A rotina do leigo deve ser manti-
da com todas as armas poderosas contra a corrupção: a Santa Eucaristia, 
a proclamação da Verdade e a rotina de oração – incluindo o terço ma-
riano. Sem essas armaduras espirituais, somos simples barcos à deriva, 
frágeis e suscetíveis a primeira investida do mal. 

Que estejamos, portanto, preparados para pagar o preço de buscar 
a verdade e a sabedoria, defendendo os valores morais, sem esquecer a 
justiça e a misericórdia que devem ser concedidas a todas as vidas huma-
nas. Que não nos esqueçamos quem nos conduz que é Cristo Jesus! E é 
para Ele que devemos prestar contas ontem, hoje e sempre!

Leigos 
na política: 
obedecer antes a Deus

POR GIRLENE MEDEIROS
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PARÓQUIA EM DESTAQUE – SÃO FRANCISCO DE ASSIS
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Há mais de 64 anos, a Paróquia São Francisco de Assis, locali-
zada na Praça Coari, s/n, bairro São Francisco, vem exercendo 
um serviço de evangelização na Arquidiocese de Manaus. Um 
lugar onde se celebra a Eucaristia, exercita a caridade e é a Casa 

da Palavra, reunindo milhares de devotos e fiéis, que sempre lotam as 
celebrações neste templo que tem como padroeiro, um dos santos mais 
populares e queridos, o homem que restaurou a igreja, amava o corpo 
de Cristo, a natureza e o povo de Deus, além de ser o santo considerado 
padroeiro da ecologia.

Tal devoção pode ser constatada principalmente, no início de outubro, 
período em que acontecem os festejos de São Francisco, tendo em sua progra-
mação: novenas, carreatas e procissões em homenagem ao santo, atraindo 
cada vez mais um número maior de pessoas, em uma caminhada por várias 
ruas do bairro, orando e louvando, com seu terço ou a imagem do santo na 
mão e muitas é claro, pagando rigorosamente suas promessas. Mas esse ano, 
em virtude da pandemia causada pelo novo Coronavírus, a programação foi 
um pouco diferente, com intuito de evitar aglomerações e preservar a saúde 
das pessoas, conforme as orientações da Arquidiocese de Manaus.

Uma das novidades este ano, fora a ausência da tradicional procis-
são, foi a realização da Campanha Solidária em parceria com a Pastoral 
Indigenista que teve por objetivo arrecadar roupas, cestas básicas, kits de 
higiene, para serem distribuídas entre as 10 comunidades que compõem 
a paróquia e também entre quatro comunidades indígenas, conforme 
explica o pároco, Pe. Orlando Barbosa. “Neste momento em que vivemos 
essa pandemia que gerou essa crise humanitária e ambiental, o conselho 
comunitário decidiu fazer a Campanha Solidária sendo que, a paróquia já 
prestava assistência a algumas famílias das 10 comunidades do bairro, 
mas nós também nos sensibilizamos com a situação dos povos indígenas 
e, para receber o material arrecadado, foram escolhidas quatro comuni-
dades que estão mais necessitadas neste momento”, disse Pe. Orlando.

De acordo com o pároco, a Campanha foi um sucesso, muitas pessoas, co-
munidades e instituições participaram e, como complemento dos festejos de 
São Francisco, ainda foram feitas a entrega de cerca de mais de 4 mil mudas de 
plantas medicinais, que durante dois meses foram preparadas pelos próprios 
comunitários e foram entregues a todos que participaram da missa em honra 
ao padroeiro, realizada na manhã do dia 4 de outubro, presidida pelo Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu Canavarros. 

“Esta Campanha foi o diferencial dos festejos de São Francisco este 
ano, foi um modo de cuidar de nós mesmo e também ir ao encontro dos 
mais empobrecidos e necessitados, como os povos indígenas que estão 
acometidos de Covid-19 e graças a Deus a Campanha foi um sucesso, 
cada comunidade rapidamente atingiu a meta de conseguir 10 cestas 
básicas, outras pessoas e instituições também contribuíram e fizemos 
uma boa arrecadação”, concluiu Pe. Orlando. 

TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS PASCOM PARÓQUIA SÃO FRANCISCO 

Comunidade Indígena do Branquinho: localizada no Rio 
Tarumã Açu, é formada por 14 famílias da etnia Tukano.

Comunidade Indígena do Abelha: localizada no Tarumã-
-Açu, é formada por 56 famílias de oito etnias diferentes: Baré, 
Dessano, Tuyuca, Tariano, Rubida, Kokama e Miranha.

Comunidade do Cemitério dos Índios: localizada na Zona 
Norte de Manaus, com cerca de 70 famílias indígenas de dife-
rentes etnias e aproximadamente 350 indígenas. A invasão tem 
aproximadamente 2.500 famílias, tanto indígenas e não indíge-
nas, conta também com famílias de imigrantes na sua maioria 
de remanescentes da invasão Monte Horebe.

Comunidade Indígena Urury-Estrela Apurinã: localizada 
na Zona Leste de Manaus, no bairro Val Paraíso, com 30 famílias 
e aproximadamente 150 indígenas.

Comunidades indígenas 
que FORAM beneficiadas

COLETA SOLIDÁRIA
ATENDE COMUNIDADES 
CARENTES AFETADAS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA



CULTURA

Estamos nos aproximando das eleições e sempre que há 
eleições fala-se muito da compra e venda de votos. Por que 
alguém venderia o voto sobretudo depois de tanta cam-
panha em prol de eleições justas e limpas? Uma resposta 

pode ser, a situação financeira do povo. Mas só isto não explica. 
As pessoas sabem que quem compra voto não tem consideração 
por quem vende. Se está investindo dinheiro é porque vai recu-
perar depois de eleito. Penso que há uma questão cultural.

Uma das características marcantes do povo brasileiro é 
o famoso jeitinho, que serve para explicar muita coisa. Mas 
em geral serve para justificar a quebra de procedimentos ne-
cessários. Por exemplo, os doentes que vêm do interior para 
serem tratados em Manaus tem que enfrentar longas filas 
para fazer os exames necessários, mas se você conhecer al-
guém de dentro do sistema ele poderá dar um jeitinho para 
furar a fila sem nenhum problema de consciência por estar 
prejudicando um outro paciente. Isto acontece em todas as 
repartições públicas. Se você conhece alguém e é bem rela-
cionado, você conta isto para os outros com orgulho.

Existem políticos que são eleitos e reeleitos organizando 
esta assistência aos eleitores que deveriam ter um acompa-
nhamento com um assistente social para que não seja um 
favor mas uma questão de direito. Tudo é transformado 
numa questão de favores. Estes políticos em geral nem fa-
zem campanha, só comunicam aos eleitores que está na hora 
de retribuir o favor feito. Passagens para viajar, dinheiro para 
comprar remédios. Se tornam então razões para 
votar neste ou naquele candidato.

Além do jeitinho, a esperteza é considerada 
uma virtude no Brasil. As pessoas gostam de contar 
histórias onde enganaram umas às outras. O en-
gano e a trapaça são vistos como normais. No 
momento de concursos e contratações quem 
tem um padrinho tem muito mais chance que 
os outros concorrentes, fazendo que relações 
familiares e de amizade valham mais que 
competência. É no trânsito que se mani-
festa o jeitinho e a esperteza. As regras 
são respeitadas unicamente se houver 
fiscalização e para não levar multa. E há 
sempre aqueles que se julgam acima da 
lei, porque estão ao seu serviço como foi 
o caso do juiz da Baixada Santista que 
se recusou a entregar seus documen-
tos ao guarda de trânsito.

Dizem que a toda qualidade cor-
responde um defeito. Sendo assim a 
todo defeito corresponderia uma quali-
dade. O povo brasileiro é um povo cria-

tivo, gosta de fazer favores, de amizade fácil. As leis são para 
facilitar a vida e quando complicam não servem para nada, são 
descartáveis porque só atrapalham. Fazer política no Brasil tem 
um componente cultural muito pesado. Os políticos são em 
geral da classe dominante. E quando não são, são cooptados 
por ela logo que eleitos. Para esta classe a lei sempre foi muito 
flexível e se acostumaram a tratar o bem público como bens 
próprios. São os grandes latifundiários que tomaram posse das 
terras pertencentes a nação. São os que a cada crise econômica 
ficam cada vez mais ricos, porque o governo cuida deles.

E para os pobres resta a esmola, o bolsa família, que aju-
da a sobreviver. Estes que chegam no dia da eleição sem um 
tostão no bolso. Não tem dinheiro nem para o transporte. E 
aparece o cabo eleitoral do candidato e paga a ele um lanche 
e talvez um pouco mais. Para nós, isto parece pouco, mas para 
aquele eleitor é o pouco que o faz feliz por um momento. Ele 
pega o número que o cabo eleitoral lhe entrega e vota naquele 
candidato, que se mostrou amigo naquela hora de aperreio.

Mas eles não são os únicos a vender o voto. Existem tantos 
motivos para se votar em um candidato, que são motivos de in-
teresse mesquinho. Uma promessa de emprego, contratos para 
obras e toda espécie de promessa financeira que é feita para levar 
os mais espertos à eleição. E o povo aplaude e vibra com quem ga-
nha, mesmo se é uma pessoa imoral. Faço parte de um grupo que 
luta contra a corrupção eleitoral. Brigamos muito com a justiça 
eleitoral que permite corruptos serem eleitos. Mas a mudança se 

dará quando a economia mudar e consequentemente a cul-
tura. Quando formos um povo livre teremos eleições livres. 
Por enquanto, temos que fazer o possível e o impossível para 

eliminar certas práticas eleitoreiras que aprofundam o 
fosso entre eleitos e eleitores. Aqui entra a evange-

lização da cultura. Difícil tare-
fa, mas empolgante.

D. SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Compra de votos

Uma das 
características 
marcantes do 
povo brasileiro é 
o famoso jeitinho, 
que serve para 
explicar muita 
coisa. Mas em 
geral serve para 
justificar a quebra 
de procedimentos 
necessários. 
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JUVENTUDE

Estamos em ano eleitoral, no qual iremos escolher os nossos re-
presentantes para a Câmara Municipal e para a Prefeitura. Nesse 
sentido, faz-se necessária uma reflexão sobre a atual conjuntura 
política e a participação da juventude no processo político. 

Nos últimos anos, a palavra política tornou-se sinônimo de corrupção, 
isso porque a classe dos políticos no legislativo e executivo foi assolada por 
inúmeros casos de denúncias de corrupção. Mas é importante lembrar que 

ANDREY SANTOS  COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE

JUVENTUDE
E POLÍTICA

a política é uma ferramenta importante que administra o bem comum e 
garante os direitos para as populações, sobretudo as minorias.

A juventude da periferia, muitas vezes marginalizada, clama por 
direitos. Embora se venda um estereótipo de jovens alienados, que não 
se importam com a política ou com o bem comum, não condiz com a 
realidade, os nossos jovens estão sempre antenados com a realidade, 
aliás as grandes manifestações que ocorreram nesse país tiveram como 
protagonistas a juventude, que não se cansa de lutar, e que vive a utopia 
de uma sociedade mais justa e fraterna, preocupada com o futuro. 

O jovem na sua essência tem a vontade de mudança, o espírito 
revolucionário, questionador, e que bom que os jovens sejam assim, 
questionadores e que pensem de forma crítica a sociedade na qual vi-
vem. A juventude quer participar, quer ser ouvida, quer estar no pleito. 
A juventude não quer só esporte e lazer, a juventude quer uma educação 
de qualidade que viabilize o ingresso na universidade, quer saúde de 
qualidade, quer formação técnica, quer emprego. 

A Pastoral da Juventude promove a formação dos jovens de forma 
integral, nos âmbitos: pessoal, eclesial e social. Fomentando o debate, 
por meio de rodas de conversa com temáticas sociais, que fazem com 
que eles reflitam a realidade em que vivem, levando-os à prática, jovens 
críticos, comprometidos na prática do bem viver e no cuidado da Casa 
Comum. Papa Francisco, na JMJ Panamá 2019, afirmou que os jovens 
não são somente o futuro, mas também são o hoje, o presente, e que 
falar em juventude é falar em esperança e que assim seja. A juventude 
na política é a esperança de uma sociedade melhor. Acreditemos na Ju-
ventude. 



FR. FAUSTINO, TOR

e o compromisso nas eleições
A cidadania
Fr. Faustino: E aí, crianças? Tudo bem?
Mariazinha: Sim. Tudo bem. Melhor ainda, porque a professora falou que eu 
estou indo muito bem nos estudos.
Fr. Faustino: Que bom. Parabéns! 
Tininha: Eu também estou indo muito bem.
Fr. Faustino: Parabéns para você também, Tininha! Acredito que todos vocês 
estão se esforçando para aprender bastante. Mas, hoje precisamos conversar 
sobre algo que está acontecendo em nossa sociedade e precisamos dar atenção.
Zezinho: Se for sobre a pandemia, eu já não aguento mais.
Fr. Faustino: Fique tranquilo, Zezinho. Não vamos conversar sobre a pandemia.
Tinico: Então, sobre o que você quer conversar com a gente? 
Fr. Faustino: Precisamos conversar um pouco sobre o compromisso dos 
cidadãos em uma sociedade em tempo de eleições. 
Zezinho: Ai! Ai! Ai! Esse papo de política novamente? 
Mariazinha: Eu acho legal. O que mais precisamos saber?
Fr. Faustino: Já conversamos uma vez sobre cidadania e entendemos que ela é uma 
qualidade de cidadãos; ou seja, de pessoas que vivem dentro de uma sociedade.
Tininha: E daí? Isso eu já sei. 
Fr. Faustino: Mas, precisamos entender que a cidadania permite que cada um 
de nós, como cidadãos, possa exercer a participação na vida pública e política 
dentro de uma sociedade.
Zezinho: Eu não estou gostando desse assunto. Quase toda hora a gente já tem 
que ficar escutando essas coisas, nas ruas, nas rádios, na televisão... E agora aqui, 
também?
Fr. Faustino: Sim, Zezinho. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, fazemos parte da 
sociedade. E como neste ano teremos as eleições para prefeito e vereadores de 
nossa cidade, precisamos ampliar a consciência de nossa responsabilidade para 
que sejam escolhidas pessoas que possam ver, ouvir, ajudar e acompanhar as 
pessoas da sociedade.
Tininha: Mas, nós somos crianças e não votamos ainda.
Tinico: Eu acho que devemos saber como funciona, mesmo ainda não podendo 
votar. A gente faz parte da história do nosso país. Não é isso que aprendemos na 
escola?
Mariazinha: Verdade. É muito importante para o nosso futuro.
Fr. Faustino: Que bom que estão começando entender. E você Zezinho, o que 
pensa a respeito agora?
Zezinho: Eu já fui representante da minha classe. Mas, não sei se é a mesma coisa.
Fr. Faustino: Que maravilha! Então, fale como você foi escolhido pela turma de 
classe para essa função.
Zezinho: Ah! A professora pediu para escrever algumas propostas para melhorar a 
nossa escola e pensar em como falar sobre isso com todos os alunos da classe; tipo 
um discurso para os colegas. Éramos 5 colegas da sala e eu fui o escolhido.
Mariazinha: É. Ele foi o melhor de todos. Depois ele ainda foi escolhido como o 
melhor entre 12 alunos de várias salas de aula para representar todos os alunos 
da escola. 
Fr. Faustino: Mesmo, Zezinho? Que legal!
Zezinho: Pois é... É verdade.

Vamos continuar unidos em orações, nos cuidando e em 
casa. Paz e bem!

ESPAÇO CRIANÇA

Tininha: Foi isso mesmo. Eu era da outra sala e algumas coisas 
melhoraram em nossa escola.
Fr. Faustino: O que melhorou?
Tinico: A escola trocou as luzes das salas de aula, colocou mais 
bebedouros, melhorou a nossa merenda...
Mariazinha: ...melhorou os nossos banheiros, colocando mais 
pias, passou a ter mais segurança nos portões e no pátio...
Tininha: ...mais lixeiras. Fizeram até cobertura em nossa quadra 
de esportes.
Fr. Faustino: Olha só, como essas mudanças foram boas para 
todos vocês! Está vendo, Zezinho? Você e seus colegas exerceram 
a cidadania, como crianças, e contribuíram para melhorar várias 
coisas na escola.
Zezinho: Ah! Mas, a gente não ficou falando de política e nem 
tivemos partidos políticos.
Fr. Faustino: Vocês se lembram que, certa vez, eu disse que “tudo 
na vida é política, mesmo que a política não seja tudo”?
Tininha: Eu lembro?
Fr. Faustino: Os partidos políticos não são os elementos mais 
importantes no exercício da cidadania. O mais importante são as 
pessoas e o bem-estar de toda a população em uma sociedade.
Zezinho: Eu acho que foi isso que eu fiz. Pensei no bem-estar de 
todos os colegas da escola e não só em mim e nem na minha classe.
Fr. Faustino: É isso. E você não precisou estar ligado a um partido 
político. Precisou apenas acreditar no que você viu que era melhor para 
todos vocês, falou sobre isso com convicção e, por isso, os colegas te 
escolheram, porque acreditaram em sua palavra. Sempre precisamos 
ser fiéis diante daquilo que prometemos. Rezemos para que todos os 
adultos, sobretudo os que são nossos governantes, pensem e ajam assim. 

Para terminarmos essa conversa deixarei uma imagem 
para colorir e pensar a respeito.
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G I R O  P A S T O R A L

FIÉIS PARTICIPAM DE MISSA E 
CARREATA EM HONRA A SÃO 
FRANCISCO DAS CHAGAS

TEXTO ÉRICO PENA  
FOTO PASCOM SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

A Paróquia São Francisco das Chagas, 
localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, 
celebrou no dia 4 de outubro, a santa missa 
em honra ao santo padroeiro da ecologia, 
São Francisco de Assis, um dos santos mais 
populares e queridos, conhecido pela sua 
bondade e humildade, nascido há mais de 
800 anos. A celebração foi presidida pelo 

Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, e concelebrada pelo pároco, 
Pe. Geraldo Bendaham, com transmissão ao 
vivo pela Rádio Rio Mar e pelas redes sociais 
e seguiu todas as normas visando a saúde e a 
segurança dos fiéis.

A programação também contou com 
carreata, batizado, oração com os moradores 
de rua e almoço com os pobrezinhos de 
Francisco. Após a celebração houve a carreata 
com a imagem do santo percorrendo as 
principais ruas dos bairros Educandos e 
Colônia Oliveira Machado, com a bênção 
dos veículos e fiéis, muitos destes devotos 
inclusive participaram tanto da celebração 
como da carreata, vestidos como São 
Francisco, uma forma de homenageá-lo 
carinhosamente ou pagar promessa por 
alguma graça obtida.

Durante a homilia, Dom Leonardo 
comentou a respeito da vida de São Francisco, 
um santo que fez de tudo para trabalhar na 
vinha do Senhor e só se apegou a Jesus. “Hoje 
celebramos a festa de São Francisco, ele não 

quis nenhum fruto, nenhum vinho, entregou 
tudo, viveu pobre, simples, despojado e 
livre. Deus o convidou para trabalhar na sua 
igreja, com os cristãos e as comunidades que 
precisavam ser reformados. Deus buscou 
frutos e São Francisco deu e nos ensina como 
salvar em Jesus e viver a palavra de Deus. Ele 
tinha os sinais nas mãos, nos pés e no peito 
das chagas de Jesus, pois ele sabia que Jesus 
era a razão da vida dele e procurava viver e 
proclamar Jesus e por isso se tornou chagado, 
pois ele queria experimentar a dor do amor 
e começou a compreender que todos somos 
irmãos, como uma grande família”, comentou 
o arcebispo.

Ao fim da celebração, Pe. Geraldo 
disse algumas palavras de agradecimento 
a todos os agentes de pastorais que 
trabalharam nas novenas que ocorreram 
de 25 de setembro até o dia 3 de outubro, 
aos que participaram da celebração, do 
almoço com os pobres e também a todos 
que acompanharam pelas redes sociais e 
ouvintes da rádio Rio Mar.

A programação festiva em 
honra a Nossa Senhora das 
Mercês, ocorreu na noite de 24 de 
setembro presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, na Paróquia 
Nossa Senhora das Mercês, no 
conjunto Eldorado, bairro Parque 
Dez, zona centro-sul de Manaus. 
O evento foi realizado seguindo 
normas de prevenção ao novo 
coronavírus direcionadas pelas 
autoridades de saúde. 

O pároco, frei Vogran Leluia, 
apontou que o novenário tem 

grande importância para o 
crescimento espiritual dos fiéis 
católicos que tem devoção por 
Nossa Senhora das Mercês e 
visam recordar os nove dias de 
oração, conforme está descrito 
na passagem bíblica de Atos 
dos Apóstolos (1,3;2,1). “A 
tradição do novenário iniciou 
entre a ascensão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo ao céu e 
a descida do Espírito Santo, 
quando se passaram nove dias. 
A comunidade cristã orou, 
em torno da Virgem Maria, de 

algumas mulheres e dos 
apóstolos por esse período. Foi a 
primeira novena cristã”, afirmou 
frei Vogran.

A programação diária do 
novenário, às 19h, incluiu missa 
com novena e meditações sobre 

os temas específicos relacionados 
à devoção a Nossa Senhora 
das Mercês. Para cada noite do 
novenário, um sacerdote católico 
presidiu o momento que também 
contou com a participação e 
suporte da comunidade. 

PARÓQUIA N. SRA. DAS MERCÊS 
REALIZA FESTEJOS DE SUA PADROEIRA
GIRLENE MEDEIROS – PASCOM N. SRA. MERCÊS 
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PREFEITURA FIRMA PARCERIA COM A 
CÁRITAS DE MANAUS PARA COMBATER 
A COVID-19 EM INDÍGENAS

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  
FONTE SEMCOM  FOTO SEMCOM

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus esteve 
reunida com o prefeito de Manaus, Arthur 
Virgílio Neto, no dia 29 de setembro para tratar 
sobre a parceria com o governo alemão, via 
Cáritas, que tem o objetivo de estabelecer ações 
de prevenção à Covid-19 entre a população 
indígena, dentre elas está equipar 28 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) com medicamentos, 
exames, testagem e equipamentos, para 
atender cerca de 30 mil indígenas das zonas 
urbana e rural de Manaus. A parceria se deu por 
meio da campanha “SOS Amazônia” ocorrida 
durante o pico da pandemia no Estado do 
Amazonas, por iniciativa da Prefeitura de 
Manaus, e foram destinados R$ 4 milhões em 
recursos financeiros.

“O prefeito havia solicitado do governo 
Alemão essa ajuda que veio através da Cáritas 
Alemã, que entrou em contato com a nossa 
Cáritas e assim se fez essa parceria. A Cáritas 
da Arquidiocese assumiu o projeto, mas é um 
trabalho em conjunto com a prefeitura. Tivemos 
essa conversa com o prefeito para ajustar a 
prestação de contas, que também é muito 
importante nesse processo, para justificar onde 
está sendo aplicado o recurso que recebemos”, 
explicou o arcebispo Dom Leonardo Steiner.

ARCEBISPO CELEBRA MISSA 
EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 
ATENDENTES PAROQUIAIS 
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 30 de setembro, data em 
que se comemora São Jerônimo, patrono das 
secretárias(os), ocorreu uma missa pelo dia 
da secretária(o), presidida pelo Arcebispo de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, e concelebrada 
pelo chanceler da Cúria, Pe. Flávio Gomes, 
e mais seis padres que compareceram para 

prestigiar suas atendentes paroquiais 
neste dia especial.

Dom Leonardo afirmou durante a 
homilia que ser atendente paroquial não é 
apenas um emprego, mas um serviço, e o 
modo como se atende as pessoas já é uma 
forma de anunciar a palavra de Deus, de 
evangelizar. “O nosso serviço é seguimento 
de Jesus. Estar em uma secretaria de área 
missionária ou paróquia é seguimento 
de Jesus. Fazemos isso como mulher e 
homens de fé, pessoas que acreditam 
em Jesus e querem seguir Jesus. Dessa 
forma isso significa atender bem as 
pessoas, mesmo nas contrariedades do 
atendimento. Nesses vai e vem da vida, nessas 
contrariedades da vida, fazer disso o seguimento 
de Jesus, ou em outras palavras, fazer disso um 
caminho para a santidade. O servir nas nossas 
secretarias não é um emprego, mas é um serviço 
à igreja, é atender a igreja, atender as pessoas 
e com isso seguir Jesus. Mas nesse serviço 
precisamos entender que quem chega na igreja 
a primeira pessoa que encontra é o atendente e 
deve encontrá-lo sorrindo e prestativo, isso é fazer 
anúncio da Palavra de Deus. O modo de olhar, 
o modo de sorrir, o modo de receber é anúncio. 
Diz muito o ser Igreja. Peço que sejam pessoas 
evangelizadoras nas nossas paróquias e áreas 
missionárias”, destacou Dom Leonardo.

Ao final, houve a leitura de uma mensagem 
pelo dia da secretária e do secretário em que 
a Arquidiocese de Manaus agradece a cada 
um dos atendentes paroquiais pelo serviço 
prestado, pois quando são bem instruídos 
fazem toda a diferença, acolhendo com alegria, 
eficiência, competência, dedicação, zelo pelo 
trabalho em equipe e motivação.

O Chanceler, Pe. Flávio Gomes, agradeceu 
a presença dos padres que estiveram 
presentes. Agradeceu as atendentes que estão 
sempre motivadas a aprender mais e a fazer 
o melhor nesse serviço, qualificando-se bem 
ao longo do ano. Após a missa aconteceu um 
momento de confraternização com um café da 
manhã partilhado.

PASTORAL DO POVO DE RUA 
REALIZA CAMPANHA PARA 
ARRECADAÇÃO DE ROUPAS E 
CALÇADOS

TEXTO RAFAELLA MOURA

A Pastoral do Povo da Rua tem por 
objetivo estimular a promoção de ações junto 
à população de rua e catadores de materiais 
recicláveis, que construam alternativas em 
defesa da vida e contribuam na elaboração de 
políticas públicas.

Na Arquidiocese de Manaus a Pastoral tem 
realizado diversas atividades para a população 
em situação de rua, entre elas: o Banho Pop 
Rua, a inserção sociocultural do morador, o 
Ofício Divino aos domingos às 18h na Praça 
da Igreja Nossa Senhora dos Remédios com 
a participação de cerca de 200 pessoas, 
entre outros projetos como a entrega de 
carrinho de pipoca, acompanhado de curso de 
empreendedorismo, manipulação de alimentos 
e atendimento ao cliente para auxiliar o 
contemplado a obter seu sustento.

A iniciativa mais recente foi o curso de 
empreendedorismo em parceria com o SEBRAE, 
com 4 módulos feitos por etapas. A atividade 
aconteceu no salão paroquial da Igreja Nossa 
Senhora dos Remédios e teve a participação de 
17 pessoas.

Agora a Pastoral está arrecadando roupas 
e calçados em bom estado para doação aos 
moradores de rua que participam da atividade 
Banho Pop Rua, realizado todas às sextas-feiras 
na Igreja dos Remédios. Muitos não têm roupas 
limpas para vestirem, afirma a coordenadora 
da pastoral Natércia Navegante.
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CELEBRAÇÃO E CARREATA ENCERRAM 
FESTEJOS DE SANTA TERESINHA, 
PADROEIRA DAS MISSÕES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA  FOTOS COLABORAÇÃO ANA FLÁVIA 
MOREIRA – PASCOM PARÓQUIA SANTA TERESINHA

Na noite de 1o de outubro, foi realizada a 
celebração de encerramento dos festejos de 

Santa Teresinha do Menino Jesus, reunindo 
todos os movimentos e forças vivas da 
paróquia localizada no bairro Alvorada 
2 – Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Remédios. A santa missa em honra à padroeira 
foi presidida por Monsenhor Sabino Andrade, 
concelebrada pelo vigário paroquial, Pe. 
Kleython Cabral e Pe. Cândido Cocaveli, 
auxiliados pelo diácono Ricardo Pereira. A 
celebração seguiu todos os protocolos de 
segurança, sendo disponibilizados apenas 
120 lugares no interior da igreja e mais 60 
lugares na área externa, onde os devotos 
acompanharam a missa por um telão. Após a 
bênção final, foi realizada uma carreata com o 
andor da santa percorrendo as ruas do bairro 
e visitando todas as diaconias pertencentes à 
paróquia.

Esse ano o novenário teve como tema 
“Santa Teresinha ensina-nos que a vida é 
missão” e lema “Minha vida é um único ato 
de amor: eis-me aqui, envia-me”. Pelo fato 
de ser uma das santas mais queridas, Santa 
Teresinha, a Santa das Rosas e padroeira das 
missões, sempre reúne devotos dos quatro 
cantos da cidade e, os que não puderam estar 

presentes acompanharam tudo pelas redes 
sociais da paróquia que fez a transmissão ao 
vivo. 

Apesar de ter sido realizado de um modo 
um pouco diferente em virtude da pandemia, 
a emoção também se fez presente em vários 
momentos dos festejos como, por exemplo, na 
última noite do novenário, onde foi feita uma 
homenagem ao Pe. Cairo Gama, ex-pároco que 
faleceu este ano vítima de Covid-19.

FESTA DO MENINO JESUS DE PRAGA 
MARCA O ENVIO DE PE. ISAÍAS PARA 
NOVA MISSÃO
TEXTO ÉRICO PENA  COLABORAÇÃO SOCORRO SEIXAS 
FOTO RENATA KELLY E JOSÉ FREIRE

No primeiro domingo de outubro, dia 
4, a Área Missionária São Paulo Apóstolo 
(AMSPA) celebrou a festa do Menino Jesus de 
Praga. A celebração foi presidida pelo bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José 
Albuquerque e marcou também a despedida 
do Padre Severino Isaías de Lima (SJC), que 
esteve à frente da AMSPA durante quase sete 
anos e que agora parte em uma nova missão 

TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS COLABORAÇÃO LARYSSA MELO, PASCOM

Religiosos e leigos devotos de vários cantos da cidade estiveram presentes 
na missa em honra a São Francisco de Assis, realizada no dia 4 de outubro, na 
paróquia do padroeiro, localizada na praça Coari S/N, bairro São Francisco. A 
celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom 
Tadeu Canavarros, concelebrada pelo pároco, Pe. Orlando Barbosa. Os festejos 
começaram no dia 23 de setembro, com o início do novenário, realizado todas 
as noites, às 19h, na paróquia, até o dia 2 de outubro, tendo como tema “São 
Francisco nos convida ao compromisso do 
cuidado” e lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele” (Lc 10, 33-34). Tudo 
transmitido pelas redes sociais da paróquia, 
como forma de evitar aglomeração na igreja 
e prezar pela saúde e bem-estar dos fiéis.

Esse ano, a paróquia realizou uma 
Campanha Solidária em parceria com a 
Pastoral Indigenista da Arquidiocese em 
prol dos irmãos Indígenas e dos menos 
favorecidos das comunidades da paróquia, 
as doações de quites de higiene e cestas 
básicas. Após a celebração, foi realizada a 

entrega de mudas de plantas medicinais preparadas pelas 10 comunidades 
da paróquia e logo em sequência, foi realizada uma carreata, reunindo 
aproximadamente 60 veículos, com a imagem do santo padroeiro da 
ecologia percorrendo as principais ruas do bairro de São Francisco.

Em sua homilia, Dom Tadeu traçou um paralelo das leituras do 
evangelho com a nossa atualidade e finalizou comentando sobre os 
ensinamentos de despojamentos deixados por São Francisco de Assis, que 
vem sendo exemplo e testemunho de Deus há muitos anos.

“Infelizmente no mundo que vivemos, nós vamos acumulando 
muitas coisas e São Francisco 
nos ensina que o despojamento 
é um sinal de conversão e sinal 
concreto para a partilha, que passa 
exatamente por essa liberdade 
do desprendimento das coisas 
materiais. Peçamos a São Francisco 
de Assis que nos ajude a crescer nos 
frutos que o Senhor espera de cada 
um de nós e que nesse crescimento 
sejamos sinal do amor de Deus para 
todos aqueles que encontramos em 
nossa vida”, disse o bispo.

FESTA DE SÃO FRANCISCO PROMOVE 
CAMPANHA SOLIDÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
Pe. Slawomir Drapiewski (SDB) 3

Diác. Afonso de Oliveira Brito (Dioc.) 4

Dom Leonardo Ulrich Steiner (OFM) 6

Pe. Agnaldo Batista Gomes (SDN) 8

Pe. Alejandro Gollaz Mares (MG) 8

Pe. José Severino Cheregato (Capelão Militar) 9

Diác. Manoel Mateus Gomes Amaral (Dioc.) 9

Pe. Humberto Vasconcelos de Souza (Dioc.) 14

Pe. Nelson Pereira da Silva (Dioc.) 14

Frei José Maria Botelho (TOR) 20

Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr. (Dioc.) 22

Diác. Ronaldo Souza dos Santos (Dioc.) 22

Pe. Antônio Sousa Lima (Capelão Militar) 23

Pe. Ivair Rodrigues Nascimento (CssR) 24

Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão (Dioc.) 24

  

ORDENAÇÃO
Pe. Celestino Ceretta (SAC – Palotino) 5

Pe. Hilton Brito de Oliveira (Dioc.) 18

Pe. José Severino Cheregato (Capelão Militar) 20

Pe. Inácio Luiz Rhoden (SJ) 25

Pe. Josimar Ramos Marinho (Dioc.) 25

Diác. Francisco Alves de Sousa (Dioc.) 27

Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina (Dioc.) 27

Diác. Francisco Gilson Barroso Mota (Dioc.) 27

Diác. Irineu dos Santos Pena (Dioc.) 27

Diác. João Bosco Barbosa de Souza (Dioc.) 27

Diác. Ronaldo Souza dos Santos 27

Diác. Atanázio dos Santos Salvador (Dioc.) 28

Pe. José Nogueira dos Santos (Dioc.) 28

como vigário na paróquia São Jorge, em 
Belém, no estado do Pará.

A programação dos festejos do Menino 
Jesus de Praga começou com o tríduo no dia 
1 de outubro, tendo como tema “Cuidar da 
vida é nossa missão” e lema “Eis-me aqui, 
envia-me” (Is 6, 8). Antes da celebração, a 
imagem do padroeiro percorreu em carreata 
pelas principais ruas do bairro visitando 
todas as comunidades, tudo transmitido ao 
vivo pelo Facebook e canal do Youtube da 
área. Já os devotos que estiveram presente, 
puderam acompanhar a celebração de 
dentro da igreja ou na área externa onde 
foi instalado um telão, tudo devidamente 
pensado para evitar aglomerações e 
seguindo as normas de segurança visando a 
saúde dos fiéis.

Durante a homilia, Dom José comentou 
a respeito da importância de se comemorar 
o Menino Jesus. “Celebrar o Menino Jesus, 
é celebrar uma festa que lembramos que 
Jesus foi criança e uma oportunidade 
para rezar para que o Menino Jesus ajude 
nossas famílias a tratar melhor as crianças 
que são desrespeitadas em sua inocência, 
são violentadas em casa, colocadas em 
trabalho forçado. São histórias tristes e 
por isso pedimos ao Menino Jesus para 
termos coragem de colocar em prática 
aquilo que está no Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, comentou Dom José em tom 
de alerta.

Antes de encerrar, o bispo comentou a 
respeito dessa nova etapa da caminhada de 
Pe. Isaías e seu trabalho desenvolvido na 
AMSPA. “Missão significa anunciar Jesus, 
evangelizar e levar a boa nova e sabemos que 
os missionários são assim, ficam um tempo e 
depois partem para uma nova missão, assim 

como está fazendo o Pe. Isaías. Durante quase 
sete anos fez um belo trabalho à frente da 
AMSPA. Não vamos chamar de despedida, 
mas um novo envio para uma outra 
caminhada e a continuação do seu serviço de 
evangelização como missionário Joseleito”, 
disse Dom José

Após a benção final, foi realizado na área 
externa da igreja, a exibição de um breve 
vídeo com a trajetória de Pe. Isaías como 
pároco da AMSPA. “Foram seis anos e sete 
meses atuando na Arquidiocese de Manaus e 
foi uma experiência bastante rica, no sentido 
também do crescimento da espiritualidade 
com os casais das equipes de Nossa Senhora, 
inclusive com o Regional Norte 1. Também 
estive à frente da coordenação da Conferência 
dos Religiosos do Brasil (CRB) e fico feliz 
com toda acolhida que recebi dos bispos da 
arquidiocese e de todo o clero de Manaus. 
Fico muito grato por esse tempo que passei 
aqui e deixo meu abraço a todos”, disse 
Pe. Isaías, que durante seu período em 
Manaus também acompanhou as frentes de 
trabalhos pastorais e o crescimento dos leigos 
Joseleitos.



GIRO PASTORAL

FÉ E DEVOÇÃO MARCAM OS FESTEJOS DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Os festejos em homenagem à Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 
iniciaram com uma programação que começou 
logo de manhã cedo do dia 12 de outubro, 
onde às 5h30 uma carreata da imagem da Mãe 
de Jesus, percorreu algumas ruas próximas ao 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, logo em 
seguida foi realizada a Celebração Solene e, por 
volta das 10h a Missa das Crianças. Pela tarde, a 
programação incluiu: o Ofício de Nossa Senhora 
e Terço Mariano às 14h; Celebração Eucarística às 
16h e, por volta das 17h, deu-se início a grande 
carreata reunindo dezenas de carros e motos 
pelas principais ruas do centro, substituindo 
a tradicional procissão como forma de evitar 
aglomeração e finalizou com a Celebração 
Eucarística presidida pelo Pe. Amarildo Luciano 
e demais padres redentoristas no Santuário 
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
Aparecida, localizado na rua Alexandre Amorim, 
bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

Em Manaus, a festa em honra à 
padroeira é uma das mais tradicionais da 
nossa Arquidiocese, geralmente reunindo 
milhares de fiéis em procissão que chegam 
a contar com 80 mil devotos. Esse ano, os 
fiéis trocaram a caminhada, pela carreata 
com a imagem da mãe sendo saudada 
por todos os lugares que passou, gerando 
momentos de fortes emoções, como por 
exemplo quando passou em frente à igreja 
de Santa Luzia, no bairro da Matinha, onde 
foi recepcionada pelos moradores nas ruas 
e em frente de suas casas. Mas a emoção 
também tomou conta de quem estava 
participando nos carros, motos, bicicletas e 
até patins, como no caso de Zulene Pessa, 

que fez todo o trajeto de patins como forma 
de agradecimento a uma graça obtida.

“Sofri um acidente feio, meu joelho 
quebrou e saiu do lugar e eu pedi à Aparecida, 
pois os médicos disseram que eu não poderia 
mais patinar e graças a Deus e Nossa Senhora, 
eu consegui completar a carreata de patins, 
tanto de manhã como de tarde. Outra 
promessa que fomos pagar foi uma que minha 
mãe fez, pois todos nós pegamos Covid-19 e 
ficamos muito ruins, minha mãe prometeu 
que todos nós iriamos a pé de casa, no bairro 
do Educandos, até o Santuário se todos nós 
sobrevivêssemos e foi isso que eu e minha 
família fizemos”, disse Zulene. Outro momento 
de grande emoção foi também quando a dona 
Zelena Souza e seu filho Samuel, de apenas 
4 anos, percorreram o corredor central de 
joelhos durante a celebração. “O médico me 
disse que eu teria que tirar o ovário em virtude 
de um cisto muito grande, fiz a promessa à 
Nossa Senhora e o cisto sumiu, meu filho é 
um milagre da minha fé e todos anos venho 
cumprir essa promessa, já entrei com ele bebê 
no colo, e outros anos ele entrou brincando 
porque era ainda pequeno, mas esse ano ele 
conseguiu concluir comigo de joelhos, do início 
ao fim”, disse a devota. 

CELEBRAÇÃO MARCA COMEMORAÇÃO 
DE 40 ANOS SACERDÓCIO DE 
MONSENHOR SABINO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Religiosos e leigos celebraram a missa 
em Ação de Graças pela vida e vocação do 
Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade, que 

há 40 anos, sob o lema “Senhor, não abandones 
a obra que em mim começaste”, respondeu 
sim ao chamado de Deus e foi ordenado padre 
e, no mesmo dia, provisionado como pároco 
da Paróquia São Pedro Apóstolo. A celebração 
aconteceu no dia 5 de outubro, com a presença 
do Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner; do Arcebispo 
Emérito, Dom Sergio Castriani; sendo presidida 

pelo próprio Monsenhor Sabino, concelebrada 
pelo pároco Pe. José Alcimar e vários sacerdotes 
do clero de Manaus.

Após a exibição do vídeo, a celebração 
teve início com a procissão de entrada com 

os celebrantes, e com a bênção inicial e 
boas vindas do Arcebispo. “Nós queremos 
celebrar esta Eucaristia em Ação de Graças 
pelos 40 anos do exercício do ministério 
do Monsenhor. Creio que, não apenas as 
paróquias por onde passou, mas toda a 
nossa Arquidiocese é muita grata a ele 
por todo amor que ele tem pelo serviço 
de evangelização, ajuda-nos a ficarmos 
mais próximo do povo que Deus tem-nos 
confiado. Muito obrigado Monsenhor pelo 

seu ministério”, disse o Arcebispo e logo 
após passou a presidência da celebração ao 
Monsenhor Sabino, que deu continuidade 
acolhendo a todas as pessoas presentes, 
lembrando também dos amigos de outros 
países e outros estados do Brasil que estavam 
acompanhando por meio das redes sociais.

Antes da bênção final, a comunidade 
realizou outra homenagem ao Monsenhor, 
dessa vez fazendo uma breve leitura da sua 
caminhada religiosa, desde quando ainda 
era apenas um menino na Paróquia de Santa 
Luzia onde o chamado de Deus tocou forte 
em seu coração. O momento finalizou com os 
parabéns ao Monsenhor, que pediu a palavra 
para fazer alguns agradecimentos. Após a 
bênção final, Monsenhor Sabino recebeu 
os cumprimentos e fez algumas fotos com 
os padres, religiosas, amigos, agentes de 
pastoral, que fizeram questão de registrar 
o momento. Já na parte externa da igreja, 
Monsenhor Sabino inaugurou a nova placa do 
centro paroquial que leva o seu nome.
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0800 570 0800  

MÊS MISSIONÁRIO INICIA COM 
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NO DIA DE 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO 
FOTO COMIDI MANAUS

Com o tema “A vida é Missão”, o mês 
missionário deste ano teve início no dia 4 de 
outubro com celebração eucarística presidida 
pelo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo 
Ulrich Steiner, na Catedral Metropolitana de 
Manaus, com transmissão pela Rádio Rio Mar 
103,5 e TV Encontro das Águas. Concelebraram 
Pe. Braz Lourenço de Oliveira, do Conselho 
Missionário Diocesano (COMIDI Manaus) e Pe. 
Hudson Ribeiro, pároco da Catedral.

Com o lema “Eis me aqui, envia-me (Is 6,8), 
neste ano, a programação do mês missionário 
contou com divulgação de testemunhos de 
vários missionários nas redes sociais do COMIDI 
Manaus e da Arquidiocese de Manaus; e a 
Coleta Missionária e Jornada Missionária: Dia 
17/10 – abertura da Jornada Missionária, 
Ângelus, Terço Missionário, Novena Missionária, 
Vigília Missionária; Dia 18/10 – Oração da 
Manhã/Novena Missionária, Missa Dia Mundial 
das Missões, Terço Missionário e Festival 
Missionário Diocesano.

Ao final da celebração, Dom Leonardo 
agradeceu a todos os que na Arquidiocese 
de Manaus tem procurado levar o espírito do 
anúncio às comunidades e a nossa sociedade 
e explicou onde se pode ser missionário. “Ser 
catequista, ajudar na liturgia, rezar em casa, 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A 106ª edição do Círio de Nazaré em Manaus 
trouxe como tema “Maria, cuida da minha família” 
e lema “Aprendendo com a Mãe, a dar abrigo 
aos nossos irmãos”. Foi um verdadeiro ato de 
fé e devoção, onde, mesmo não acontecendo 
a tradicional procissão que reúne milhares de 
católicos, a emoção foi a mesma só que dessa vez, 
com a Mãe indo até seus filhos, fazendo um passeio 
veicular com oração, preces, cantos, pelas ruas das 
três comunidades que compõe a Paróquia de Nossa 
Senhora de Nazaré, situada na Av. Mário Ypiranga, 
conjunto Adrianópolis, sendo recepcionada pelos 
fiéis acenando do alto dos prédios ou em frente de 
suas casas com muita alegria e emoção.

A condução da Imagem em frota oficial teve 
início por volta das 7h30, de 11 de outubro, logo 
após a celebração realizada no Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, onde a imagem chegou 
durante o transladação da noite anterior, 
e foi presidida pelo Reitor do Santuário, 
Pe. Milton Both e concelebrada pelos 
padres missionários do PIME, Pe. Daniel 
Curnis e Pe. Bráz Lourenço. O trajeto 
durou cerca de 2h horas, reunindo 
aproximadamente 80 veículos que 
percorreram as comunidades de São 
João Batista, Jesus de Nazaré e Santo 
Antônio até retornar para a Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré, onde às 
10h foi realizada a Santa Missa do 

Círio, presidida pelo Arcebispo Metropolitando de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner.

“Tomamos todos os cuidados de acordo 
com as exigências das instituições de vigilância 
sanitária e acho que conseguimos sim levar 
o amor de Maria ao coração de cada um que 
estava na porta de sua casa ou estava nos 
acompanhando pelas redes sociais. Mesmo 
sem ter convocado ninguém, muitos veículos 
nos acompanharam na carreata. Foram 
aproximadamente 100 pessoas ajudando na 
organização do evento que não se resume 
apenas na procissão, mas temos também a 
parte litúrgica e celebrações que ocorrem dentro 
de uma programação que duram por volta 
de 15 dias, com novenas, celebrações e tudo 
com transmissão ao vivo pelas redes sociais.”, 
comentou emocionado Franciomar Torres da 
Costa, que esse ano se despede do cargo de 
Coordenador Geral do Círio de Nazaré Manaus.

CÍRIO DE NAZARÉ 2020 REALIZA PASSEIO VEICULAR PELAS RUAS 
DAS COMUNIDADES DA PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ

educar bem os filhos é ser missionário, é ser 
missionária. Darmos testemunho na sociedade 
onde vivemos, não nos deixando tomar pela 
violência e pela corrupção também é ser 
missionário e ser missionária. Nesse mês em 
que celebramos São Francisco de Assis, o 
grande anunciador do Deus feito pequeno, do 

Deus feito pobre, possamos nós também viver 
a alegria da fé. O que o Evangelho de hoje 
nos propõe a darmos frutos. O senhor queria 
frutos, só veio buscar os frutos. Que possamos 
dar frutos. Que no anúncio que fazemos 
possamos ajudar nossos irmãos e irmãs a dar 
muitos frutos”, destacou D. Leonardo.



CARTA DO ARCEBISPO

 

Leonardo Ulrich Steiner  

Arcebispo Metropolitano de Manaus  

 
CELEBRAÇÃO DO DIA DE FINADOS 

“Eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11,25)   
 
 Aos Párocos e Agentes de Pastoral  

responsáveis pelas comunidades de Paróquias e Áreas Missionárias  
 

 Aproxima-se a celebração de Finados na qual recordamos e rezamos pelos nossos falecidos. 
Neste ano desejamos ajudar nossas comunidades e famílias nessa recordação e prece, pois elas fizeram 
a experiência da morte, guiadas pela fé na ressurreição. Muitas ainda sofrem com a despedida não 
celebrada. São: parentes, amigos, vizinhos, agentes de pastoral, padres, religiosas... Mas também, 
desejamos trazer na recordação e prece os que morreram no anonimato e, quem sabe, até sozinhos.  

 O Dia de Finados lembra os mortos, mas lembra que somos vivos e vivemos da vida nova 
ofertada por Jesus com sua morte de cruz e ressurreição. Por isso, queremos lembrar os mortos 
lembrando a vida: a morte de nossos irmãos e irmãos, mas também a morte da natureza. Vivemos o 
padecer da natureza e sua morte nas queimadas na região amazônica e no Pantanal. 

Pedimos que todas as nossas comunidades no dia Finados iniciem a celebração plantando 
uma árvore. Uma árvore para fazer memória dos irmãos e irmãs que morreram por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Árvore também como um sinal profético diante dos desmatamentos e queimadas. 

Tenhamos presente os falecidos pela covid-19 cujos nomes podem ser enviados com 
antecedência. Para a celebração na Catedral, podem ser enviados antecipadamente para a secretaria da 
Catedral ou para o e-mail da mesma. A celebração da Missa das 07h30, terá início no jardim da Praça 
da Matriz com o plantio uma árvore. Após, seguiremos em procissão até a igreja, onde continuaremos 
a celebração com a oração da coleta e as leituras da Palavra de Deus. Nessa Missa lançaremos a 
Campanha Árvore da Esperança. Tudo transmitido ao vivo pela TV Encontro das Águas, Rádios 
Rio Mar e Castanho e pela internet (redes sociais da Catedral).  

 Pedimos às comunidades que não podem plantar uma árvore que doem uma muda de árvore 
para ser plantada levando-a até a Catedral. Solicitamos aos padres e agentes de pastoral que animem 
nossas comunidades e famílias para plantarem mudas de árvore. Se conseguirmos plantar pelo 
menos mil mudas de árvore até a Festa da Imaculada, dia 8 de dezembro, será uma benção. Pedimos 
que fotografem tudo isso! Os que desejarem levar as mudas para a Catedral para serem abençoadas no 
final da Missa do dia de Finados, podem organizar-se antecipadamente para isso. Recordaremos 
sempre a Vida que recebemos, a vida das pessoas de participam da Vida plena e a vida da natureza 
irmã e mãe. 

Manaus, 09 de outubro de 2020  

 

   
Leonardo Ulrich Steiner  

Arcebispo Metropolitano de Manaus 
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Endereço: Av. Professor Claudio 
Portilho, Shopping Eliza Miranda Mall, 
Bloco A, Sala 119 – Distrito Industrial. 

Fones: Dilza Santos 991276558 
               Joel Cabral 991569378.
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HOMENAGEM

COLABORAÇÃO ROBERTA ANDRADE E MARIA DAS GRAÇAS  
ALVES CASCAIS  EDIÇÃO ANA PAULA LOURENÇO

A Igreja de Manaus celebrou com gran-
de alegria, no dia 5 de outubro, os 40 
anos de vida consagrada do Monse-
nhor José Carlos Sabino Andrade para 

o serviço ao povo de Deus, todos eles dedicados 
à Arquidiocese de Manaus. Uma vocação fru-
tuosa, próspera, fecunda. 

Sabino era apenas um menino quando o 
chamado de Deus tocou forte em seu coração, 
ainda na Paróquia de Santa Luzia. O tempo pas-
sou e aquele menino fortaleceu em seu coração a 
certeza de que queria se tornar padre para anun-
ciar a Palavra e servir ao povo de Deus. 

Como seminarista, em 1976, foi enviado em 
missão ao bairro de Petrópolis, à Paróquia São 
Pedro Apóstolo, onde suscitou novas vocações. 
Sua ordenação aconteceu em 1980, sob o lema 
“Senhor, não abandones a obra que em mim co-
meçaste”. No mesmo dia foi empossado pároco da 
Paróquia São Pedro Apóstolo, visto que esta en-

contrava-se diante da grande necessidade de ter 
um padre. Nesta, incentivou encontros em família, 
retiros, novenas, arraiais, missas, visitas, trabalhos 
de evangelização, catequeses, engajamento na 
política, sacramentos, e o grupo vocacional que 
reunia os jovens para despertar vocações, que 
frutificaram em novas vocações sacerdotais para a 
igreja de Manaus, como os padres Hudson Ribeiro, 
Alcimar Araújo, Marco Antônio e Hilton Brito.

Após 27 anos na paróquia São Pedro Apóstolo, 
foi pároco das Paróquias Nossa Senhora Mãe dos 
Pobres (no Puraquequara), São Francisco de Assis 
(no bairro de São Francisco) e da Catedral Nossa 
Senhora da Conceição, ocasião em que também 
foi Vigário Geral da arquidiocese. Nestas também 
trabalhou fortemente o estudo da Palavra de Deus 
e a formação de seus agentes de pastoral.

Em fevereiro de 2018, monsenhor Sabino foi 
nomeado vigário episcopal da Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Remédios, fazendo um impor-
tante trabalho de acompanhando das paróquias 
pertencentes aos setores Centro Histórico, Parque 
Dez, Avenida Brasil, Alvorada, Rio Negro, que cor-

responde à Zona Centro Oeste da Capital com os 
municípios que fazem acesso pela Ponte Rio Negro.

E, 40 anos depois de sua ordenação sacerdo-
tal, retornou à Igreja São Pedro Apóstolo, para ce-
lebrar junto aos bispos, padres, religiosas, amigos, 
agentes de pastoral de longa data e mais recen-
tes, e também com aqueles que acompanharam 
pelas redes sociais. Nesta recebeu várias homena-
gens e demonstração de carinho e gratidão por 
todo trabalho e cuidado com os que lhe foram 
confiados nestes longos anos de sacerdócio. 

MONSENHOR SABINO ANDRADE
40 ANOS DE VIDA SACERDOTAL
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

Na Fermazon você encontra todo ferro 
e aço que sua obra precisa, além de 
cantoneiras, barras chatas, per� s 
telhas, chapas sob medida, telas, 
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto 
em nossa loja no Distrito Industrial, que 
é indústria e comércio, para atender as 
grandes e pequenas obras.

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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