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CIDADANIA
Projeto ajuda comunidades
agrícolas a acreditarem em
dias melhores
REPORTAGEM
Festejos da Imaculada 2020:
Um exemplo de fé em tempos
de pandemia

Sonhos jamais podem acabar!

JUVENTUDE
Jovem missionário na
atualidade, um exemplo
a seguir
Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

ATIVIDADES PaSTORAIS

Agenda JANEIRO 2021

1 • SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS

Horário: 7h30 e 10h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus, Praça Osvaldo Cruz, s/n – Centro
Informações: (92) 3234-7821
Transmissão ao vivo: Facebook @catedraldemanaus
Obs.: A celebração também acontece em várias comunidades, com horários
diversos

1 • CELEBRAÇÃO DA PAZ

Local: Terreno do Cruzeiro, Av. Timbiras – Cidade Nova
Horário: às 19h
Transmissão ao vivo: Facebook - Memorial Amigos do Cruzeiro - Acosmac

11 a 20 – FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Novenário: 11 a 19/1, às 18h, na Igreja São Sebastião – Rua 10 de Julho
– Centro
Festa do Padroeiro: 20/1, às 18h
Local: a ser definido
Transmissão: Facebook @igrejasaosebastiaomanaus
Informações: (92) 99474-8844

16 a 25 • FESTA DE SÃO PAULO

Novenário: 16 a 24/1, nas 9 comunidades da Área Missionária São Paulo
Apóstolo
Festa do Padroeiro: 25/1, às 19h30, na Comunidade Nossa Senhora de
Fátima – Rua Albânia, nº 3, bairro Nova Cidade
Transmissão: Facebook @amspauloapostolo
Informações: (92) 3877-1050

LEITURA DA BÍBLIA

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

FILHO DA PALAVRA
DOM LEONARDO ULRICH STEINER

“A Igreja exprime a consciência de
se encontrar, em Jesus Cristo, com a Palavra definitiva de Deus; Ele é ‘o Primeiro e o Último’ (Ap 1, 17). Deu à criação
e à história o seu sentido definitivo; por
isso somos chamados a viver o tempo, a
habitar na criação de Deus dentro deste
ritmo escatológico da Palavra. Portanto,
a economia cristã, como nova e definitiva
aliança, jamais passará, e não se há de
esperar nenhuma outra revelação pública
antes da gloriosa manifestação de nosso
Senhor Jesus Cristo (cf. 1 Tm 6, 14; Tt 2,
13). De fato, a especificidade do cristianismo manifesta-se no acontecimento
que é Jesus Cristo, ápice da Revelação,
cumprimento das promessas de Deus e
mediador do encontro entre o homem e
Deus. Ele, ‘que nos deu a conhecer Deus’
(Jo 1, 18), é a Palavra única e definitiva
confiada à humanidade. São João da Cruz
exprimiu esta verdade de modo admirável: ‘Ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua Palavra – e não tem outra
– Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo
e de uma só vez nesta Palavra única e já
nada mais tem para dizer. Porque o que
antes disse parcialmente pelos profetas,
revelou-o totalmente, dando-nos o Todo
que é o seu Filho. E por isso, quem agora
quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe
alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a
Deus, por não pôr os olhos totalmente em
Cristo e buscar fora d’Ele outra realidade
ou novidade’.” (VD, 14)

Vamos ler a Bíblia em família!

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Ano Novo: Esperança!
DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

2021! Um novo ano desperta desejos, novas
chances e possibilidades. Na passagem de um ano
para outro, na passagem do ponteiro do relógio, a
mudança se encontra na nossa disposição e nos nossos sonhos. Na realidade o tempo do relógio conta
pouco. Muitas vezes, sem nos darmos conta, nos colocamos à disposição de um outro tempo!
Um ano é um tempo. Tempo que é sustentado
por um não tempo. Conseguimos dividir a existência em tempos, isto é, horas, dias, anos. No entanto,
o que conta é o Mistério que tentamos apreender
nos tempos. A Vida escapa aos tempos que criamos,
na tentativa de nos assegurarmos. O Mistério é que
sustenta o nosso existir e, por isso também, o tempo
que criamos. Ele, no entanto, não se deixa apreender
no tempo, mas vai determinando o tempo do nosso
existir e do universo. É atraente podermos perceber
que os tempos que criamos nos remetem para o advir
do Mistério, de Deus, no nosso tempo.
A pandemia nos fez perceber que o tempo que
criamos não nos pertence. Vivemos a morte, nos despedimos, fomos solidários, experimentamos um tempo que parecia não passar. Ainda não passou! Demo-nos conta que nossa existência é mais do que nossas
percepções imediatas. Fomos levados a meditar o fim
do nosso tempo.
Na memória, o ano de 2020 nos remeterá para
a pandemia e suas consequências. O novo ano nos
faz recordar a Abraão no dizer da carta aos romanos:
“Esperando contra toda a esperança, ele acreditou e,
assim, tornou-se pai de muitos povos” (Rm 4, 18).
Esperar contra toda a esperança. A esperança que
faz esperar, aguardar as manifestações no tempo da
espera. Uma espera dinâmica, atenta, movimentada
que não suporta a acomodação, o desânimo, o subterfúgio, as aparências. Uma espera que se faz caminho, pois conduzida pela esperança, pelo amor e pela
fé. Uma abertura para o novo, para a liberdade, para
a profundidade, sem medo das contradições e das
tensões.
O desejo do novo, de mudança nos recorda a palavra de Papa Francisco ao nos apresentar a extraordinária figura de São José: “O que Deus disse ao nosso
Santo - ‘José, Filho de David, não temas.’ (Mt 1, 20) -,
parece repeti-lo também a nós: ‘Não tenhais medo!’
É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para,

movidos não por qualquer resignação mundana, mas
com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar
àquilo que não escolhemos e, todavia, existe. Acolher
a vida desta maneira introduz-nos num significado
oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente, se encontrarmos a coragem de vivê-la segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não
importa se tudo parece ter tomado já uma direção
errada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus
pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo
que o nosso coração nos censure de qualquer coisa,
Ele ‘é maior que o nosso coração e conhece tudo’ (1 Jo
3, 20).” (Papa Francisco, Patris Corde, 4)
Não ter medo: viver da esperança, no amor e da
fé. O coração repousa na benevolência de Deus! As
nossas expectativas e os nossos desejos serão confrontados com o que é decisivo na nossa vida, na
nossa história pessoal e comunitária. Um tempo que
nos é dado para acolher as manifestações de Deus, as
pessoas com quem nos foi dado conviver, a nossa história pessoal, a história da nossa sociedade. Acolher o
que nos for dado viver! Acolhimento nos conduz à reconciliação e, por isso, a novas relações e à liberdade.
Pode-se viver com mais intensidade e profundidade.
Abre para o por vir, para a salvação!
Caminhemos guiados pela Esperança, pois sempre é tempo de salvação! O ano todo, todos os dias,
é tempo da salvação. Na finitude do tempo de 2021
possamos testemunhar a presença de Deus que se fez
um de nós para que fossemos atraídos pelo não tempo da Trindade.
O Ano de São José nos inspire a viver na dinâmica
de Deus. Rezemos com confiança a oração: “Glorioso
Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda
nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai
sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis
que vos confio, para que obtenham uma solução feliz.
Meu amado pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em
vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,
mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o
vosso poder. Amém.” São José nos acompanhe!
O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos
mostre a sua face e se compadeça de nós, o Senhor
volva seu rosto para nós e nos dê a sua paz!

A vida de cada
um de nós pode
recomeçar
miraculosamente,
se encontrarmos a
coragem de vivêla segundo aquilo
que nos indica o
Evangelho.
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eliz ano novo para você estimado(a) leitor(a) da nossa
Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Chegou a hora
de recolher os ensinamentos que 2020 deixou para cada
um de nós. Na vida nada aconteceu à toa, tudo tem um
propósito. E cada início do ano, é tempo favorável para
pensar na vida, fazer um balanço dos resultados alcançados, rever o caminho percorrido com serenidade, visando
sempre ser uma pessoa melhor no ano vindouro, seja na
família, trabalho ou qualquer outro espaço social. Afinal, o
ser humano está em construção. Sendo assim, vale a pena
nestes primeiros dias do ano, fazer uma viagem pra dentro
si, e perscrutar a própria alma, objetivando definir metas a
serem alcançadas, sonhos a serem realizados. Afinal, a vida
precisa continuar. É hora de olhar pra frente com muita fé e
esperança, sempre tendo a certeza no coração de que Jesus
caminha conosco e leva a nossa fé à perfeição.
Vale a pena conferir nesta edição, o que foi notícia em
nossa Igreja Local neste mês de dezembro e acompanhar a
programação de nossa Arquidiocese para o mês de janeiro.
Acompanhe também a programação das nossas rádios católicas: Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Peçamos a
Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que interceda por
nós, para que o ano novo seja um momento de reconstrução do humano numa maior proximidade com o divino.
Rezemos também pela reconstrução do nosso país, especialmente, no amparo para com quem não tem emprego e
o pão de cada dia. Uma ótima leitura pra você e sua família
também. E mais uma vez, Feliz ano novo!

É hora de olhar
pra frente com
muita fé e
esperança.
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focar em resultados, mas aproveitar cada etapa do processo!

profecia

Deus

RENOVAR A ESPERANÇA
ESPECIALMENTE EM

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

I

nicia-se um novo ano e todos na sociedade
são convidados a refazer suas esperanças.
Muitos afirmam que a esperança é a última
que morre. Mas na verdade a esperança jamais morrerá para aqueles que têm fé. O Apóstolo Paulo na carta a comunidade dos Coríntios
fala de Fé, Esperança e Caridade (1Cor 13,13).
Sobre as três virtudes teologais o Papa Bento
XVI escreveu três encíclicas com os seguintes
títulos: Deus é amor (Deus caritas est – 2005),
Esperança Cristã (Spe salvi – 2007) e A luz da
Fé (Lumen fidei – 2013). Esta última concluída
pelo Papa Francisco, depois da renúncia do Papa
Bento. Recomenda-se a leitura destas encíclicas
do magistério eclesiástico para aprofundamento
das virtudes cristãs, sobretudo a Esperança.
A esperança pode ser vista de diversos aspectos: esperança bíblica, esperança teológica,
esperança econômica, esperança na ciência etc.
Esperança bíblica e teológica – Ao longo da história da salvação, observa-se as alegrias, tristezas, sofrimento e teimosia do Povo
de Deus. São os limites da experiência humana.
Mas Deus nunca eliminou do coração humano a
esperança da liberdade. A pessoa nunca foi destruída, mas sempre salva pelo amor do Criador.
De modo que a esperança é parte constitutiva da
natureza humana, ou seja, faz parte do seu ser.
A esperança humana é a mesma esperança
de Deus presente no coração de cada pessoa.
Deus é a esperança crível da pessoa que reconhece a grandeza e a beleza do seu amor de Pai.
Esta esperança foi revelada na pessoa de Jesus
Cristo que se aproximou e tocou no coração humano como o Pastor cuidador da vida.
Na primeira carta de Pedro, observa-se que
os cristãos precisam saber explicar a razão de
sua fé e esperança: estejam “sempre prontos a
dar a razão de sua esperança a todo aquele que
a pede a vocês” (1 Pd 3,15).
Esperança na ciência e economia –
Mentes brilhantes de cientistas que se dedicaram ao estudo científico contribuem com suas
descobertas e invenções para o bem e o sucesso da humanidade. Neste tempo histórico em
que a humanidade sofre com a Pandemia da

6 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JANEIRO • 2021

COVID-19, todos rezam e anseiam para que as
vacinas testadas de fato alcancem o objetivo desejado que é de combater o vírus que já matou
mais de um milhão e meio de pessoas no mundo. Estas descobertas são sinais de esperança
para que a humanidade se proteja das doenças.
Se fala muito da esperança econômica, recuperar a economia, fazer girar o capital, obter
lucro, realizar investimentos, etc. Mas na sua
etimologia mais simples economia significa
administrar a casa. Cuidar ou administrar dos
bens e produção da casa comum. No entanto,
no relacionamento econômico o que predomina
são os valores dos bens em detrimento das pessoas. Investir para obter mais bens e bem-estar.
Esta relação deveria ser sadia e levar o progresso
humano para todos.
Mas o que se constata na realidade resultante do progresso econômico é um abismo de
desigualdades sociais, onde os dados estatísticos
revelam o grande egoísmo humano presente
naqueles que detém o capital, acumulando sempre mais, enquanto seus semelhantes passam
privacidade e muitos não têm o necessário para
suas necessidades básicas. Endeusar a economia
como única solução de muitos problemas sociais,
enquanto se constata que a mesma não é equitativa, é agredir a mente humana com argumentos
falaciosos. A economia é importante, mas não
está acima da vida humana e nem da natureza.
Neste sentido, ela não é a esperança dos pobres.
Certamente existem outros aspectos a serem abordados da esperança que necessitam
de aprofundamento. De qualquer modo, o Papa
Bento alerta na encíclica sobre a esperança: “o
homem tem necessidade de Deus; de contrário,
fica privado de esperança” (BENTO XVI, Spe Salvi, nº 23).
Para os cristãos que vivem sua fé em Jesus
Cristo, Ele é a única Esperança da Humanidade. Talvez a falta de esperança seja a causa de
tantas divisões na vida pessoal, comunitária e
social. As desigualdades econômicas e sociais se
agravam por falta de esperança real da partilha
e da solidariedade que são valores do Reino iniciado por Jesus.
Neste novo ano, aproveitemos para renovar
as perspectivas, sonhos, metas e possibilidades
de esperança renovada.

NOTÍCIAS DO VATICANO

Igreja na Argentina espera
rejeição do aborto pelo Senado
MARCO GUERRA – VATICAN NEWS

Após 20 horas de debate ininterrupto e
com apenas 14 votos de diferença, a Câmara dos
Deputados da Argentina aprovou, na manhã de
11 de dezembro de 2020, um projeto de lei que
legaliza o aborto até a 14ª semana de gestação.
A Câmara se expressou com 131 votos a
favor, 117 contrários e seis abstenções. Uma cisão que também se refletiu na praça em frente
ao parlamento onde, durante o debate sobre
a normativa, duas manifestações distintas
reuniram de um lado feministas, que exibiam
máscaras e panos verdes - e de outro associações pró-vida argentinas, que se apresentaram
com lenços azuis e a bandeira nacional.
O projeto agora passa ao exame do Senado que, em 2018, rejeitou iniciativa semelhante após ter sido aprovada pela Câmara. O outro
braço do parlamento é constituído por deputados que representam as províncias, algumas
das quais com perfil mais conservador, e onde,
segundo algumas estimativas, os partidários
da aprovação da lei voltarão a ter dificuldades.
No momento, não se sabe a data em que o
projeto será discutido na Câmara Alta, mas não
se exclui que será antes do final do ano.
A iniciativa legislativa pró-aborto também foi levada em frente sob a anterior presidência do conservador Mauricio Macri, embora, digno de nota, esse texto não tenha saído
do Executivo, mas foi elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal.
A intervenção do Papa
A campanha em favor da vida também é
apoiada pelo Papa Francisco. Com uma carta
autografada, datada de 22 de novembro, o
Santo Padre reafirma a importância de proteger a vida contra as tentativas de legalização
da prática do aborto na Argentina.
Na missiva, o Pontífice "agradece sinceramente" às "mujeres de las villas", rede de mulheres pró-vida, expressando admiração "por seu
trabalho e seu testemunho" e encorajando-as a
"seguir em frente". “O país se orgulha de ter mulheres assim”, escreveu Francisco, destacando que
“o problema do aborto não é uma questão primordialmente de religião, mas de ética humana, antes
mesmo de qualquer denominação religiosa”.

LITURGIA

MARCOS: O EVANGELISTA DO ANO B

O
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

Ano Litúrgico começa com o tempo do Advento, quatro semanas antes do Natal, e termina com a Solenidade de Cristo Rei do
universo. A Igreja, para celebrar o Mistério de Cristo presente na
Palavra que é proclamada, dividiu as celebrações dominicais ao
longo de três anos: A, B C; e assim se organizou o Ano Litúrgico
em três ciclos de leituras. No Ano A lemos o Evangelho segundo
Mateus; no Ano B, o Evangelho segundo Marcos, e no Ano C, o
Evangelho segundo Lucas. O Evangelista João é reservado para
ocasiões especiais, principalmente festas e solenidades.
Participando das celebrações dominicais ao longo dos
três anos do Ciclo Litúrgico, cada fiel pode beber dos principais textos bíblicos que alimentam a fé e renovam no
coração a esperança e a certeza da Salvação que o Pai nos
deu em seu Filho Jesus Cristo. Por isso, O Ano litúrgico nos faz
vivenciar a espiritualidade de sair do nosso tempo (kronos)
para entrarmos no tempo de Deus (Kairós) - o tempo da esperança, da graça e da salvação.
No ano B, o evangelista que nos acompanha na liturgia
dominical é Marcos. Ele deve ter escrito esse Evangelho,
particularmente para encorajar os cristãos romanos perseguidos, pois apresenta Cristo como um servo em ação, identificando-o com “o servo do Senhor” de Is. 42. Os verbos e as
narrativas mostram sempre Jesus agindo, fazendo milagres,
curando, viajando, pregando, enfim, servindo. Teologicamente, o Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus é o
Messias esperado e prometido. Usa os mesmos títulos messiânicos que eram com frequência usados pelo povo.
Marcos esboçou seu Evangelho em cinco partes: Nos 13
primeiros versículos, há uma descrição da preparação de Jesus para o seu grande trabalho. Apresenta Jesus como Filho
de Deus, através do testemunho de João Batista.

1 – Demonstração da autoridade de Jesus – de 1,14
ao cap. 5,43. Nessa fase estão os primeiros relatos sobre o poder
de Jesus para curar e para perdoar pecados: 2,1-12. Surgem os
primeiros debates com os fariseus e Jesus contesta as tradições
vazias do judaísmo. Ele afirma que é senhor do sábado. Mostra
sua divindade porque tem autoridade sobre os demônios, 3,11
e 5,1-20, sobre a natureza, 4,35-41 e sobre a morte, como no
caso da ressurreição da filha de Jairo, 5,21-24 e 35-43.
2 - Preparação inicial dos discípulos - Nos capítulos
6 a 8, Jesus se preocupa em ensinar os discípulos, enviando-os a breves missões e concedendo-lhes poder, (6, 7).
Cada falha ou conflito era motivo para uma aula do Mestre:
incredulidade de seus conterrâneos, (6,6); execução de João
Batista (6,27-29); perigo da popularidade (7,1-23); a cura de
um surdo e gago (7,31-34).
3 - Retirada para a região Norte - Precisando de calma
para aprofundar seus ensinos aos discípulos, Jesus afastou-se
completamente das multidões, indo para Cesareia de Filipe,
uma região fria, onde fica o monte da Transfiguração, Lc. 9,28.
4 – A caminhada da cruz - A penúltima seção deste
Evangelho mostra Jesus voltando para Jerusalém, caps. 10
a 13. Aproximavam-se os dias da páscoa. No caminho, cura
Bartimeu (10,46-52), e ensina que o Filho de Homem veio
para dar a sua vida em resgate de muitos (10,45).
5 - Últimos dias de Jesus - Do cap. 14 em diante, descreve a paixão e a ressurreição. É uma fase triste, quando
Jesus é traído, preso e crucificado. Essa tragédia, entretanto,
foi parte inevitável do seu serviço para a redenção da humanidade. Vem, a seguir, a parte gloriosa. O túmulo vazio e o
testemunho do anjo são provas do grande acontecimento:
Jesus venceu a morte! E a nossa esperança se renova.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JANEIRO/2021 – ANO B
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Santa Maria, Mãe de Deus
Nm 6,22-27
Sl 66(67),2-3.5.6.8 (R/.2a)
Gl 4,4-7 • Lc 2,16-21

3

EPIFANIA DO SENHOR
Is 60,1-6
Sl 71(72),1-2.7-8,10-13 (R/.cf.11)
Ef 3,2-3a .5-6 • Mt 2,1-12

10

BATISMO DO SENHOR
Is 42,1-4.6-7 • Sl 28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-10(R/.11b)
At 10,34-38 • Mc 1,7-11
2º COMUM

17

1Sm 3,3b-10.19
Sl 39(40), 2.4ab.7-10 (R/. 8a. 9a)
1Cor 6,13c-15a.17-20 • Jo 1,35-42

24

3º COMUM
Jn 3,1-5,10
Sl 24(25),4ab-5ab.6-7bc.8-9 (R/.
4a.5a) • 1Cor 7,9-31 • Mc 1,14-20
4º COMUM
Dt 18,15-20
Sl 94(95),1-2.6-9 (R/.8)
1Cor 7,32-35 • Mc 1,21-28

1Jo 3,22--4,6
Sl 2,7-8,10-11 (R/. 8a)
Mt 4,12-17.23-25
Hb 1,1-6
Sl 96(97),1-2.6.7c.9
(R/. cf. 7c)
Mc 1,14-20
Hb 5,1-10
Sl 109(110),1-4
Mc 2,18,22

(R/. 4bc)

4
11
18
25

Conversão de
S. Paulo, Apóstolo
At 22,3-16 ou At 9,1-22 • Sl 116
(117),1.2 (R/. Mc16,15) • Mc 16,15-18

1Jo 4,7-10
Sl 71(72),1-4ab.7-8
(R/. cf.11)
Mc 6,34-44
Hb 2,5- 12
Sl 8,2a.5.6-7.8-9 (R/.d.7)
Mc 1,21b-28

5

6

7

S. Raimundo de Penyafort
1Jo 4,19-5,4
Sl 71(72),1-2.14-15bc.17(R/.cf.11)
Lc 4,14-22a

12

S. Hilário
Hb 2,14-18
Sl 104(105),1-4.6-9 (R/. 8a)
Mc 1,29-39

13

19

S. Fabiano, S. Sebastião
Hb 7,1-3.15-17
Sl 109(110),1-4 (R/. 4bc)
Mc 3,1-6

20

S.Inês
Hb 7,25-8,6
Sl 39(40),7-10.17 (R/.cf.8a.9a)
Mc 3,7-12

26

S. Ângela Mérici
Hb 10,11-18
Sl 109(110),1-4 (R/.4bc)
Mc 4,1-20

27

S.Tomás de Aquino
Hb 10,19-25
Sl 23(24),1-6 (R/.cf.6)
Mc 4,21-25

Hb 6.10-20
Sl 110(111),1-2.4-5.9.10c (R/.5b)
Mc 2,23-28
Ss. Timóteo e Tito
2Tm 1,1,8 ou Tt 1,1-5
Sl 95(96),1-3.7-8a.10 (R/.3)
Lc 10,1-9

1Jo 4,11-18
Sl 71(72),1-2.10-13
(R/.cf.11)
Mc 6,45-52

Hb 3,7-14
Sl 94(95),6-11 (R/. 8)
Mc 1,40-45

1
8

1Jo 5,5-13
Sl 147(147B),12-15.19-20 (R/. 12a)
Lc 5,12-16

14

Hb 4,1-5.11
Sl 77(78),3.4bc.6c-7.8
cf.7c)
Mc 2,1-12

21
28

2

Ss. Basílio Magno
e Gregório Nazianzeno
1Jo 2,22-28
Sl 97(98),1-4 (R/.3a) • Jo 1,19-28
1Jo 5,14-21
Sl 149 (150),1-6a.9b (R/. 4a)
Jo 3,22-30

9

15

S. Maria no Sábado
Hb 4,12-16
Sl 18(19B),8-10.15 (R/.cf.Jo 6,63c)
Mc 2,13-17

S. Vicente,
Hb 8,6-13
Sl 84(85),8.10-14
(R/. 11a)Mc 3,13-19

22

S. Maria no Sábado
Hb 9,2-3.11-14
Sl 46(47),2-3.6-7.8-9 (R/. 6)
Mc 3,20-21

23

Hb 10,32-39
Sl 36(37),3-6.23-24.39-40
(R/. 39a)
Mc 4,26-34

29

S. Maria no Sábado
Hb 11,1-2.8-19
(Sl) Lc 1,69-75
(R/.cf.68) • Mc 4,35-41

30

(R/.

16

31
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família

A graça do sacramento do Matrimônio
como sustento em meio a Pandemia

O

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

ano de 2020 foi, em sua grande maioria, um período cheio de tristezas,
dúvidas, restrições e sonhos adiados ou interrompidos. A pandemia
do novo Coronavírus espalhou pelo mundo muito medo e muita dor.
Muitos sonhos tiveram que ficar para depois como o sacramento do
matrimônio de muitos casais. Porém, houve tempo para que alguns pudessem
concretizar este sonho, como foi o caso do casal Flávia e Wanderley Rocha que
ansiavam pelo momento de poder receber este sacramento após 11 anos de
casados no civil, diante da grande necessidade de viver plenamente a sua caminhada na igreja e poderem receber a Eucaristia. Sempre pensaram em casar na
igreja católica, mas o desejo foi adiado por diversos motivos. Casaram no mês
de março deste ano, às pressas antes do total fechamento das igrejas, decididos
que não poderiam mais adiar este momento.
“Há dois anos comecei a servir na igreja (Paróquia Nossa Senhora das
Graças e depois Comunidade Shalom) e essa situação foi me incomodando.
Porque eu ia à missa e não recebia Jesus Eucarístico, não recebia a Eucaristia, porque nós não tínhamos o sacramento do matrimônio. Decidimos nos
casar. Começou a peregrinação para conseguir os documentos. Tentamos
em novembro e não deu certo. Tentamos em dezembro e não deu certo
também. E quando foi em janeiro nós decidimos e marcamos uma data
para abril. Chegou a pandemia. Foi anunciado que as igrejas seriam fechadas no mês de março. Liguei para a secretária da paróquia quase chorando.
Ela sentindo minha real vontade de casar, ficou de falar com o padre e que
se ele concordasse o casamento poderia ser antecipado para aquele sábado (dali a três dias). E eu nem pensei. Disse que, se ele concordasse, sábado
estaríamos lá para casar”, explicou Flávia Rocha.
Flávia conta que o Pe. Paulo é um homem muito santo e demonstra
grande interesse na salvação de seu rebanho e ele viu a grande necessidade
daquele casal que queria receber esse sacramento e não podia mais adiar esse
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dia, concordou em antecipar o casamento para o dia 21 de março, dois dias antes do fechamento das igrejas por conta da pandemia do Coronavírus. Houve
uma grande correria para conseguir as roupas do casal e dos seus dois filhos,
Pedro Lucas (11 anos) e João Miguel (8 anos). “Deus foi providenciando tudo
o necessário para a celebração acontecer”, afirmou Flávia que também passou
por desânimo diante de comentários de alguns familiares que não concordavam com a realização do casamento na pandemia mas, mesmo assim decidiu,
junto com seu esposo, a seguir em frente.“A família quando vê que haverá uma
celebração, pensa logo na festa, mas minha intenção não era a festa e sim estar
com Jesus, receber a sua bênção e receber a graça e colher os frutos do sacramento do matrimônio […] Foi uma celebração linda”, afirmou.
A fé do casal os sustentou no período de isolamento social, vivenciando esta época turbulenta com muita serenidade e confiança em Deus pois
Flávia, enquanto bancária, teve que ir trabalhar todos os dias e presenciou
muitos colegas temerosos, angustiados pela situação de que atender o público. Também houve o adoecimento de seu esposo pelo Covid-19, mas logo se
recuperou. “Enquanto eu via as pessoas com medo e angustiadas, eu estava
tranquila e serena. Minha família estava com serenidade mesmo nesta época
turbulenta, acreditando na graça que Deus tinha para nós. Eu acredito que
com a ajuda do sacramento, a graça do matrimônio veio fortalecer a nossa
fé, nos unir ainda mais a Jesus, a termos uma vida mais dedicada a ele. A saber esperar e confiar Nele. Acreditar que Ele tem algo melhor para nós e que
quando essa pandemia passar, nós vamos colher também muitos frutos. Sou
muito grata a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram nessa celebração.
Grata ao padre Paulo, às irmãs da paróquia, à costureira que me ajudou com
o vestido, aos da minha família que puderam estar presentes. Também foi
feita uma live para que os irmãos da comunidade pudessem assistir. Foi do
jeito que Jesus quis. Nós casamos na Paróquia Nossa Senhora das Graças, e
desde o dia que eu pisei naquela igreja, eu sabia que ali seria celebrado o
nosso sacramento do matrimônio. E eu posso afirmar que foram graças concedidas por Nossa Senhora das Graças, pois sei que em todos os momentos
ela esteve ao meu lado, me guiando”, destacou Flávia que transborda da
alegria em ter recebido o sacamento e poder ver todos de sua família na
igreja, envolvidos na Paróquia e participando de grupos de oração na
Comunidade Shalom.

FUNDAÇÃO RIO MAR

Seja um AMIGO

Escaneei o QR CODE
e torne-se um novo
amigo da Fundação
e Rádio Rio Mar FM.

PIX
Cadastre a chave
02.059.717/0001-34

A solução para sua
contribuição.

CNPJ da Fundação Rio Mar

Agência: 3711
Conta Corrente: 14760-5
FUNDAÇÃO RIO MAR

Faça sua contribuição
através da conta PIX

REPORTAGEM

Festejos da Imaculada 2020

fé em tempos de pandemia

A

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

proximadamente 500 pessoas, entre leigos e religiosos, participaram da missa campal realizada no estacionamento aberto
do Porto de Manaus, promovida pela Arquidiocese de Manaus,
por meio da Catedral Metropolitana de Manaus, encerrando
assim os festejos em honra à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Padroeira do Amazonas, que esse ano teve como tema
“Maria, mãe do cuidado e da esperança” e o lema “...e sua misericórdia se estende de geração em geração” (Lc 1,30).
Os festejos começaram com o novenário no dia 29 de novembro, com a missa na qual houve a bênção das Imagens
Peregrinas de Nossa Senhora da Conceição das Paróquias/
Áreas Missionárias, presidida por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, e se estenderam até o dia
7, cada noite com um tema diferente. No dia 8 foram realizadas celebrações às 7h, presidida pelo bispo auxiliar, Dom José
Albuquerque; às 9h, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu
Canavarros, e às 12h, presidida pelo pároco Pe. Hudson Ribeiro.
Pela parte da tarde, a solenidade teve início por volta das
17h, ainda com o sol forte e tendo como testemunha o Rio Negro para abrilhantar o cenário. Foi presidida por Dom Leonardo,
concelebrada pelo Arcebispo Emérito, Dom Sergio Castriani;
pelos bipos auxiliares, Dom José e Dom Tadeu; pelo pároco da
Catedral, Pe. Hudson, além de contar com a presença muitos
padres do clero de Manaus, religiosos e religiosas, diáconos,
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seminaristas, representantes de pastorais e movimentos, e
um número restrito de convidados, tudo isso visando evitar
aglomeração e tomando os devidos cuidados necessários em
relação ao distanciamento e higiene.
Os demais devotos da padroeira que não conseguiram participar pessoalmente, assistiram a missa nos telões colocados na Igreja
da Matriz e também puderam acompanhar à distância, por meio
de transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, Rádio Rio Mar
FM 103,5 e Redes Sociais da Catedral @CatedralDeManaus.
De acordo com o pároco, essa foi uma maneira de adaptar a
festa, visto que estamos em tempos de pandemia e nem a tradicional procissão pelas ruas do centro da cidade foi possível realizar.
“Nós celebraremos de uma forma adaptada, não menos devocional e festiva. Porque um devoto da Imaculada sempre se reinventa
e celebra de modo que pode e é possível”, explicou Pe. Hudson.
Durante a sua homilia, Dom Leonardo, falou que não podemos nos esquecer de onde nos encontramos como igreja e a
importância de estar ao lado da Imaculada e nos deixarmos revestir da dignidade de Cristo. “Nós temos que saber a razão da
nossa fé e por isso temos que saber onde estamos e estarmos
com Maria, nós sabemos sempre onde nos encontramos. Não nos
esqueçamos de Nossa Senhora, pois ela nos indica o caminho e
nós estamos necessitados de sermos conduzidos por ela que é a
Mãe do Cuidado e da Esperança”, comentou o Arcebispo.

E não há dúvidas que todos que se fizeram
presentes ficaram agradecidos e emocionados,
mostrando sua fé seja sob o sol ou debaixo de
chuva, permanecendo fiéis até o fim. “Participei do novenário via redes sociais e desejei ardentemente participar dessa Celebração Eucarística presencialmente. Fomos brindados com
uma calorosa acolhida, respeitando todos os
protocolos da pandemia e saudados com a brisa do rio e o sol brilhando. Foi uma celebração
simples, orante, o pôr do sol foi um espetáculo
divino à parte, e ainda fomos agraciados com
uma chuva de bênçãos, onde todos permaneceram firmes. Para mim, foi uma graça muito
grande poder participar da celebração como
leiga do Setor Parque 10”, disse Ana Velloso, da
Paróquia N. Sra. de Guadalupe.
A emoção tomou conta não apenas de
quem estava participando, como também
daqueles que estavam servindo, conforme
relatou Cinthia Libório, coordenadora da Pastoral da Acolhida. “Vendo os festejos do ponto
de vista da acolhida, não tenho dúvida que
a fé é real e muito forte para os devotos de
Nossa Senhora, não tem nada e muito menos
doença que abale esse sentimento por Ela.
Mesmo depois de todo sofrimento ou perda,
os devotos vieram agradecer pelas graças recebidas, outros pela força na hora da perda,

MARIA,
MÃE DO
CUIDADO E DA
ESPERANÇA

outros porque foram curados e outros por que
não pegaram a doença, e a fé sempre ajuda
na dor e na vitória. Por todos esses motivos eu
acredito que a luz da festa desse ano brilhou
muito mais, pois foi uma reunião de sobreviventes e o momento de fazer memória aos
que se foram. Enfim, foi tudo muito lindo”,
afirmou.

FINAL DA CAMPANHA ÁRVORE DA ESPERANÇA

N

o dia de finados, Dom Leonardo plantou nos jardins da Praça da Matriz, uma muda
de Sumaúma, dando início a Campanha Árvore da Esperança. Centenas de árvores
foram plantadas nas paróquias e áreas missionárias de Manaus com o objetivo de
plantar uma árvore em memória aos que morreram vítimas do Covid-19 e um alerta profético pela devastação da Floresta Amazônica e das queimadas do Pantanal.
“Centenas de árvores foram plantadas
e hoje encerra esta
campanha, mas continua nosso compromisso de continuarmos
plantando mudas de
árvore e cuidar do
meio ambiente”, disse
Pe. Hudson enquanto
mostrava no telão, algumas fotos do plantio de mudas por fiéis
e padres.

CELEBRAÇÃO DIFERENCIADA
E A OPINIÃO DOS
PARTICIPANTES
“Já participei outras vezes, mas este
ano foi diferente pelo fato de estamos
vivendo uma pandemia e com isso não
poder ter a participação em massa com o
povo de Deus. Mas sabemos que estamos
tomando o cuidado para que esta pandemia não cresça mais ainda e que no próximo ano estaremos todos em procissão
louvando nossa padroeira Imaculada Conceição. Não há dúvidas que foi uma belíssima celebração e uma solenidade muito
significativa. O povo de Deus ali, representando toda a Arquidiocese de Manaus,
enfrentou o calor do sol no início da celebração e recebeu uma chuva de bênçãos!
Maria Imaculada cuida de nós!” – Suley
Borges, da Paróquia Santa Teresinha
“Enquanto acontecia a missa campal
com limite de pessoas, a Igreja da Catedral
recebia os outros fiéis que traziam flores,
pediam graças, pagavam promessas e assistiam com muita emoção. Foi um dia atípico mas a fé move montanhas e, durante
a missa, eu senti muita alegria e percebi
que as pessoas não se importavam muito
em estar no sol ou debaixo de chuva e tenho certeza que se não fosse a pandemia,
estaria tudo completamente lotado” disse
Elane Melo, devota vinda de Boca do Acre.
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VIDA E FÉ

Ir.
Nilda
Nair
Reinehr
Uma vida de missão na Arquidiocese de Manaus

N

TEXTO COLABORAÇÃO: SOCORRO LOPES FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

ascida em 3 de setembro de 1950, em Santa Rosa/RS, Ir. Nilda Nair Reinehr era
a sexta entre os oito filhos (quatro mulheres e quatro homens) de Heriberto
Reinehr e Ottilia Luíza Reinehr. A família se dedicava à agricultura e a uma olaria
com a fabricação de telhas e tijolos. Recebeu os sacramentos da iniciação cristã
em sua Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Santa Rosa e sólida formação na fé, em
sua família. Iniciou a formação na Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria Auxiliadora, como postulante, no dia 19 de março de 1979, em Marau/RS.
No ano seguinte, dia 6 de janeiro, ingressou no noviciado, em Passo Fundo/RS e dois
anos após, emitiu os votos religiosos, nesta mesma cidade. Em 31 de janeiro de 1988 fez
sua consagração definitiva a Deus, em Santa Rosa. Na sua missão como religiosa, foi diretora da Escola Maria Auxiliadora, em Gaurama, nos anos 1982 e 1983, e da Escola Cristo
Rei, de 1984 a 1987, em Marau/RS. Em 1988 veio para Manaus, onde assumiu a coordenação de uma Paróquia na periferia da cidade, na qual não havia sacerdote fixo.
Ir. Nilda possuia o diploma de Magistério de 2º Grau e Faculdade de Ciências Naturais.
Em 1994, frequentou, no Chile, o Curso Intensivo Bíblico Latino Americano, enviada pelo CEBI
da Região Amazônica. De 1995 a 1998 fez o Mestrado em Teologia Dogmática com concentração em estudos Bíblicos, em São Paulo/SP. Em 2012, concluiu o curso DABAR - Especialização em Bíblia – Curso Bíblico, em quatro etapas no CEBI/EST – São Leopoldo/RS.
Durante três décadas de missão no Amazonas, cumpriu seu sonho de estar numa região desafiadora e necessitada. Trabalhou com formação bíblica, na defesa da vida, especialmente onde está mais vulnerável, com o resgate e organização-libertação de mulheres
e com os pobres. Buscou formar, participar e tecer redes de trabalho humano-evangelizador, através da REPAM, da Rede um Grito pela Vida. Foi uma incansável profetisa que
gritou alto e forte contra o tráfico humano e qualquer forma de exploração. Deu aula no
ITEPES, para os seminaristas e também para os leigos/as no curso de bíblia e fundou o
grupo de leigas missionárias consagradas de ALMABER - Manaus.
Foi ‘uma vida pelas vidas’, gastou a vida fazendo o bem, com o carisma de santa Maria
Bernarda tatuado em seu coração e o ardor pelo Reino de Deus. E assim foram 70 anos de
vida, 40 de vida consagrada franciscana, 30 de missão no Amazonas, 3 anos lutando contra o
câncer. Já sem condições de saúde, foi levada no dia 12 de novembro para a Casa Betânia, em
Passo Fundo, para ser cuidada pelas Irmãs. No dia 23, foi internada no Hospital São Vicente,
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em Passo Fundo, onde, apesar de todos os esforços médicos e cuidados das Irmãs, veio a falecer no dia 26 às 16h30.
Recebeu também o Sacramento da Unção dos Enfermos
que completou nela a obra de purificação desta vida. Foi
cremada e seus restos mortais repousam no Memorial da
Paz, em Passo Fundo.
Reconhecimento do Arcebispo Emérito
“Conhecia a irmã Nilda muito superficialmente, até
que me tornei Arcebispo de Manaus. Foi depois disto que
ela abriu seu coração para mim. Conheci então uma mulher
que queria justiça para todos, e lutava pelos seus direitos
com todas as forças. Tinha consciência da posição da mulher
na Igreja. Elas são as que levam a vida das comunidades
adiante, mas na hora de decidir estão fora por que a hierarquia é masculina. Isto não a impedia de dar a vida pelas
comunidades, porque o seu desejo não era comandar, mas
servir. Uma servidora da Palavra. Tudo ela remetia à Palavra.
Conversamos muito sobre o meu papel como bispo. E ela
me deu boas dicas para o exercício do meu ministério. Mas
o que ela era mesmo, era uma mãe para as pessoas que dela
se aproximaram. Orientava, dava conselhos, mas sobretudo
compreendia os erros que as pessoas cometiam.
Irmã, filha, mãe, tudo o que Jesus disse a respeito
daqueles e daquelas que ouvem a palavra e a põem em
prática. A irmã Nilda foi minha irmã porquê da Igreja de
Jesus, discípula e companheira dele como eu. Ela foi minha filha quando na doença ouvia o pastor e foi minha
mãe quando ofereceu a vida por todos nós. Sou muito
grato a Deus por ter conhecido a irmã Nilda, uma mulher
de palavra e da Palavra. Das mais femininas das feministas que eu conheci. Temos mais uma intercessora no céu.
Isto eu tenho certeza”, comentou Dom Sergio.

CIDADANIA

Solidariedade transformada
ANTONIO FONSECA – COORDENADOR DO PROJETO UKA

N

estes últimos tempos, temos insistido
num tema que consideramos de grande
relevância, que é a terra para fins de moradia e produção. Não apenas pelo que
esta significa, mas, sobretudo pelas pessoas que
labutam cotidianamente na lavoura, fazendo da
terra brotar vida, liberdade e esperança!
Ter esperança é acreditar sempre em dias
melhores, mesmo diante desta pandemia que
assola nosso povo, onde muitas vidas foram ceifadas. Acreditamos que tudo isso vai passar, que
esta trágica experiência nos ensine o caminho do
amor fraterno e solidário. Por isso, no cotidiano
de nossas atividades e de nossas vidas, a solidariedade é a nossa mola propulsora, o que nos
move a caminhar e estarmos junto das pessoas
mais necessitadas, sejam do campo ou da cidade,
sejam nossos irmãos indígenas, migrantes e todo
aquele que busca uma ajuda na Cáritas, afinal,
nossa missão é ser solidário, e na prática desta solidariedade, buscamos transformar vidas, senão,
pelo menos amenizar seus sofrimentos.
Em outras ocasiões temos falado sobre mudanças, transformações de realidades de grupos
e comunidades, de pessoas, a partir das ações da
Cáritas juntos às comunidades tradicionais. Comunidades que passaram por grandes conflitos

fundiários, por reintegrações de posses, mas,
que buscaram apoio na Cáritas e, juntas, conseguiram reverter e mudar suas realidades.
Ações que “enche de esperança as nossas comunidades”, assim expressado pelo Sr. Francisco, da comunidade São Francisco do Mainã.
As comunidades agrícolas acompanhadas pela Cáritas, antes sem esperança de sequer permanecer na terra, agora produzem as
mais variadas culturas, gerando melhoria na
qualidade de vida. A parceria com a Embrapa,
no desenvolvimento e no aprimoramento
técnico dos trabalhadores rurais, tem surtido
os efeitos esperados quanto da qualidade dos
produtos, da ampliação e do cuidado.
No entanto, temos consciência que
ainda temos um longo caminho a percorrer,
fazer com que algumas lideranças entendam que somente unidas é possível vencer
as barreiras que impedem um maior avanço.
Talvez esta seja nossa a nossa maior fragilidade, porém, se olharmos para trás e observamos como era e como está hoje, observamos que muita coisa mudou para melhor.
Somos Cáritas, Somos Solidariedade!

CNBB

CNBB E CRB PREPARAM ESCRITÓRIO
DE APOIO ÀS DIOCESES NA PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
FONTE SITE DA CNBB

Em mais uma ação para aplicar políticas de proteção das crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis
de abusos sexuais, a Igreja no Brasil conta, a partir do
dia 8 de dezembro, com o núcleo Lux Mundi. É uma
espécie de escritório central para apoiar as comissões
diocesanas na aplicação das indicações do Motu Proprio do Papa Francisco “Vos estis lux mundi”.
O núcleo Lux Mundi deverá acompanhar as comissões e ser referência para dúvidas em relação à
aplicação dos direcionamentos indicados pelo Papa
Francisco. Sua instituição surgiu da parceria da Comissão Especial para a Proteção da Criança e do Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) com a Conferência dos Religiosos do Brasil
(CRB) para facilitar e possibilitar o estabelecimento de
comissões nas dioceses e congregações religiosas e velar pelo bom desempenho das mesmas para a proteção das crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis.
“A Comissão Especial para a Proteção de crianças,
adolescentes e pessoas vulneráveis, com este Núcleo,
se sente fortalecida em seu trabalho árduo de ajudar
as dioceses em criar, consolidar e dar um valioso suporte às Comissões diocesanas”, comentou o bispo de
Santo Amaro (SP) e presidente da Comissão, dom José
Negri. O bispo também destacou que o núcleo “vem
ao encontro do pedido que o Papa Francisco fez na sua
Carta Apostólica ‘Vos Estis Lux Mundi’”.
“Os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais
às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis. Para que
tais fenômenos, em todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua e
profunda dos corações, atestada por ações concretas e
eficazes que envolvam a todos na Igreja, de modo que
a santidade pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena credibilidade do anúncio
evangélico e a eficácia da missão da Igreja”, afirmou o
Papa Francisco em sua carta, datada de maio de 2019.
O Núcleo Lux Mundi ficará localizado na Asa Sul,
em Brasília (DF). A inauguração, no dia 8 de dezembro,
foi seguida de uma missa na sede da CNBB.

ESPERAR
CONTRA
TODA
ESPERANÇA

MATÉRIA DE CAPA

IR. MARIA COUTO
MISSIONÁRIA DO SANTO NOME DE MARIA - PSICOLOGA, COACH
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C

hegamos em 2021! Você chegou, eu cheguei, nós chegamos.
Qual o sentimento que estamos iniciando este novo ano? Para
muitos, com certeza é um sentimento de saudade, de tristeza e
de ausência, pois muitas famílias, neste ano que fechou o seu
ciclo, perderam seus entes queridos. Muitas pessoas ainda enlutadas,
ou melhor, sem conseguir fazer o processo de luto, sem muitas
motivações para continuar. Muitos foram sem tempo para se despedir
ou dizer adeus, você, eu, nós continuamos aqui, não porque somos
melhores mas porque temos uma missão para cumprir, os que partiram
concluíram aqui a sua viagem e voltaram a sua essência, voltaram para
casa do Pai, para o abraço do Pai. A pergunta que devemos nos fazer é:
Como vou fazer valer a pena a minha permanência aqui? Como quero
continuar a minha viagem neste ano de 2021? Quais foram os
aprendizados que 2020 me proporcionou? Como posso entregar o meu
melhor, uma vez que tive a oportunidade de continuar? Que hábitos de
vida estou disposto a rever? Que cuidados e compromisso vou assumir
comigo, com outro e com a casa comum?
A canção do Pe. Zezinho é uma chave motivacional para bem caminharmos neste ano que se iniciamos, “Esperar contra toda esperança,
caminhar como quem tem certeza…” racionalmente contraditório,
como esperar contra toda esperança?

A…

Sim é um esperar profundo, um buscar dentro de si os motivos para
ser tudo aquilo que você, que nós nascemos pra ser. É se vê como
instrumento que o criador deixou para iluminar o mundo, para ser vida
para quem está sem vida. É reconhecer que não ficamos aqui por acaso,
que minhas atitudes podem ser o diferencial para quem de repente
parou. Esperar caminhando, olhando as possibilidades, vendo o
horizonte que a vida me possibilita. Ser uma presença de esperança
olhando as circunstâncias como circunstâncias e possibilidade de se
reinventar, fazer diferente, aprender coisas novas, ser melhor e fazer
um mundo melhor. Redescobrir a criatividade que por algum momento
ficou anestesiada ou enterrada dentro de nós porque gastamos mais
energias preocupados com as aparências e descuidamos da nossa
essência. É confirmar a certeza que após a turbulência vem a calmaria,
mas para isso eu preciso buscar realmente a calmaria. É fazer a
experiência de Abraão que, mesmo estando diante das evidências que
não teria descendência, caminha confiante na palavra de Deus que o
confirma pai de uma grande descendência, luz para as nações. É viver a
esperança e confiança de Moisés, de Ester, de Ruth, Ana e Isabel.
Mulheres e homens que não se permitiram viver de circunstâncias ou
para confirmar as circunstancias, mas ressignificaram o que aparentemente era o fim.
Olhemos para Maria, mulher que se viu diante da única possibilidade que sua cultura lhe permitia, se casar com o homem escolhido por
seus pais, sem aparentemente possibilidade alguma de fazer a
diferença. No entanto, nos encontramos com uma mulher, uma jovem
menina que tinha sua fé no Deus da esperança, no Deus do impossível,
ela caminha e confia contra tudo e contra todos que há outras possibilidades e foi com esta confiança no Deus que tudo pode que Ela nos
presenteou com Jesus Esperança e a certeza do caminho, pois Ele é o
próprio caminho. Caminhar com a certeza de que estamos dando o
nosso melhor, sabendo que a vida é uma caixa de surpresas a cada novo
dia e, por isso, é importante o coração aberto para acolher as surpresas
da vida e o resultado das nossas escolhas.
Concluindo, ainda com parte da canção, acima citada, que diz:
“Confiar como simples criança que não sabe talvez a resposta mas
aceita do Pai a proposta, é meu jeito de crer e de amar.” Foi esta
confiança e esperança que motivou Maria e José a caminharem dando
o seu sim todos os dias, fazendo a sua parte, assumindo o comando de
suas vidas e permitindo que Deus estivesse no controle. Esperar como a
criança que pede e acredita que terá o seu pedido atendido e quando
este não acontece ela continua caminhando com leveza e alegria.
Queridos e queridas neste Ano de São José aprendemos com ele a
fazer a nossa parte e esperar em Deus que nunca nos abandona.
Sejamos, no mundo, espaços de esperança, corações que irradiam
amor mesmo quando tudo parece incerto. Sejamos no mundo e para o
mundo instrumentos de esperança, luz que não se apaga, fonte que
mata a sede do caminhante muitas vezes cansado. Seja nosso propósito
maior esperançar aqueles que, por motivos diversos, encontram-se
desanimados. Que José o nosso ícone de esperança, confiança e amor
nos ajude a caminhar com serenidade e ternura neste ano que se inicia.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Sínodo para a Amazônia

construir um futuro de esperança
PE. LUIS MIGUEL MODINO

U

m dos grandes desafios é aprender dos momentos
em que passamos por situações-limite. 2020 tem
sido claramente um ano bem diferente para grande
parte da humanidade, poucos de nós tínhamos
vivido realidades semelhantes, com sentimentos enfrentados, que ao longo de muitos momentos nos levaram a viver
submergidos num sentimento de medo.
Diante disso, a esperança em dias melhores deve inundar
a nossa vida e a vida dos povos da Amazônia, também a
vida das nossas comunidades eclesiais que caminham e
vivem sua fé na Amazônia. A pandemia tem mostrado a
necessidade de um diálogo social, um elemento que está
presente em ‘Querida Amazônia’, que chama a “encontrar
formas de comunhão e luta conjunta” que ajudem para que
os povos originários experimentem que “a sua palavra, as
suas esperanças, os seus receios deveriam ser a voz mais
forte em qualquer mesa de diálogo sobre a Amazônia”.
Construir um futuro de esperança, que ajude a fazer
realidade o bem viver para os povos da Amazônia sempre
foi um desafio, que agora cobra uma urgência ainda maior.
Essa esperança de futuro se constrói tendo como fundamento o cuidado das raízes, que são a base para o diálogo. O
Papa Francisco afirma na exortação pós-sinodal do Sínodo
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para a Amazônia que “conhecê-las é uma fonte de alegria e
sobretudo de esperança que inspira ações válidas e corajosas”. Não podemos nos enganar e sabemos que o futuro que
deve surgir após a pandemia tem que ser diferente,
também dentro da nossa Igreja. Mas a esperança tem que
ser considerada o alicerce sobre o qual deve ser construído
esse novo tempo.
Sabemos que vamos nos deparar com situações complicadas, também na Amazônia, e que isso vai exigir um
contínuo reavivamento da esperança, que será mais evidente quando apostamos, como já foi falado, pelo diálogo e
pela fraternidade entre os diferentes povos, culturas e
realidades. Os novos caminhos para a Igreja e para uma
ecologia integral, que o Papa Francisco colocou como
objetivo do Sínodo para a Amazônia, se tornam agora uma
urgência ainda maior.
Quando a gente tem esperança, o medo de apostar e
enfrentar os desafios que nascem da novidade são superados. Temos que nos convencer como sociedade e como
Igreja que estamos diante de uma oportunidade, pois toda
crise oferece a possibilidade de construir realidades novas.
Como o Papa Francisco falava no dia 6 de dezembro,“não há
pandemia nem crise que possa apagar a luz”. Que essa seja
nossa esperança, a fortaleza que sustenta nosso futuro, que
deve ser construído entre todos e todas.

MISSÃO

REDENTORISTAS ASSUMEM A PARÓQUIA
SÃO JOÃO BATISTA EM IRANDUBA
PE. AMARILDO LUCIANO – VICE-PROVINCIAL REDENTORISTA DE MANAUS

F

ortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na
caridade, inflamados no zelo, humildes e sempre
dados à oração, os Redentoristas, como homens
apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso,
seguindo contentes a Cristo Salvador, participam do seu
mistério e anunciam-no com evangélica simplicidade de
vida e de linguagem, pela abnegação de si mesmos, pela
disponibilidade constante para as coisas difíceis, a fim de
levar aos homens a Copiosa Redenção” (Constituição
Redentorista, n. 20)
Estamos no processo de reestruturação e reconfiguração
da nossa Congregação e nos toca participar ativamente na
construção da nova Unidade Redentorista que nasce da
união da Vice-Província de Manaus com as Províncias de
Campo Grande e Porto Alegre. Os primeiros passos estão
sendo dados. Estamos nos aproximando aos poucos dos
espaços de missão das outras Unidades Redentoristas
envolvidas nesse processo que nos desafia e nos enche de
esperança. E estamos de coração aberto acolhendo os que
estão vindo juntar-se a nós. Não estamos indo e nem os
demais estão vindo para prestar serviço apenas. Estamos
nos unindo para formarmos o que devemos ser: corpo
missionário. Sabemos que não vai ser rápida a interação
entre todos os membros das Unidades, mas apelamos para
que não nos excluamos das possibilidades e oportunidades
de encontro e convivência e trabalho. Esse trabalho não pode
ser delegado a alguns poucos, porque nos toca a todos.
“Um tema que faz parte de nosso testemunho eclesial e
que nos chama muito atenção e é de suma importância
para nós, cristãos católicos, é o da unidade. A unidade espiritual da Igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos
produzir unidade, mas pedi-la e mantê-la. Todos aqueles
que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer
tempo fazem parte da família de Deus e estão ligados ao
corpo de Cristo pelo Espírito. Só existe um Corpo de Cristo,
uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que
nasceram de novo e foram lavados no sangue do cordeiro
fazem parte dessa bem-aventurada família de Deus” (Cardeal
Orani João Tempesta – arcebispo do Rio de Janeiro).
Como genuínos “filhos de Santo Afonso”, considerando
que a reestruturação da Congregação passa pelo testemunho

missionário de todos nós, atentos às necessidades da Igreja
Universal visível nas igrejas locais, trabalhando e vivendo
em comunhão com os leigos, com os demais religiosos de
outras congregações, com os padres diocesanos, todos na
comunhão com os bispos, após diálogo sincero com o Dom
Leonardo, arcebispo de Manaus, achamos por bem aceitar
mais um desafio: o de assistir religiosamente a Paróquia São
João Batista em Iranduba, Amazonas.
Esse trabalho está sendo assumido com muita esperança,
pois acreditamos que esse “apelo” chega até nós como
oportunidade de sermos fiéis ao nosso carisma missionário.
A nós encantam as comunidades ribeirinhas e a história da
evangelização realizada na Paróquia São João Batista por
aqueles que nos precederam.
Antes de darmos o nosso sim, houve espaço para diálogo,
consultas e questionamentos. Também foi preciso rezar. E
foi à luz da oração, na escuta atenta da Palavra de Deus e à
voz do arcebispo, que fala em nome do presbitério e em
nome das comunidades, que decidimos considerar a
importância dessa oportunidade que o Senhor nos estava
apresentando. E o que muito chamou a atenção foi a voz de
praticamente todos os Redentoristas afirmando que o
nosso carisma nos impele a assumir missões mais difíceis,
onde a presença da Igreja é mais tímida.
Saudamos os fiéis que estão na Paróquia São João Batista
com as palavras de São Paulo à comunidade dos filipenses:
“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de
vós, e sempre em minhas orações rezo por vós com alegria
por causa da vossa participação no anúncio do Evangelho
desde o primeiro dia até agora. E é justo que eu tenho um
conceito de todos vós... estou certo de aquele que começou
em vós esta boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de
Jesus Cristo” (Fl 1,3-5)
Pedimos licença para entrar na dinâmica pastoral de
vocês. Os missionários nomeados para essa missão representam um grupo e vão em nome de todos. São poucos, mas
vão em nome de muitos. O que desejamos a todos é que as
comunidades continuem animadas e felizes.
Não poderia deixar de agradecer a confiança da Arquidiocese de Manaus, na pessoa de Dom Leonardo e do Conselho
Presbiteral. Gratidão também ao Pe. Auricélio e ao Pe.
Sebastião que desde o primeiro momento do nosso
discernimento, estiveram ao nosso lado para ajudar a
conhecer a Paróquia.
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ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE

ÁREA MISSIONÁRIA ARAÇÁ – AMA

ONDE A BOA NOVA DE CRISTO VAI SENDO SEMEADA
Nas entranhas do Amazonas, nossa Igreja se faz presente junto ao povo de Deus. Não importa a
forma de acesso, seja pelas estradas de terra ou de rio, a Boa Nova de Cristo vai sendo semeada.
ADRIANA RIBEIRO - PASCOM ARQUIDIOCESANA
COLABORAÇÃO: PE. IGÍNIO MAZZUCHCHI

A

Área Missionária Araçá, também conhecida como AMA, foi
surgindo no início de 2007, a partir da formação de pequenas
comunidades de moradores que fizeram desse pedacinho da
Amazônia, seu lar. É uma área de grande extensão territorial. Suas
comunidades abrangem desde parte do município de Careiro, também
conhecido como Castanho, passa pelas que estão localizadas entre o
KM 15 e o KM 65 da BR 319 (incluindo os ramais, lagos e igarapés
anexos), bem como pela Estrada de Autazes (do KM 0 ao KM 32, com
seus ramais anexos) e, também o paraná do Mamori, desde a saída do
Lago do Mamori até a Boca do Lago do Maçarico, com seus respectivos
lagos anexos.
É uma área de grande extensão territorial, que possui imensas
dificuldades de acesso, de locomoção e de comunicação. É formada por
famílias humildes, de uma simplicidade e bondade enormes, cuja
tradição religiosa ainda é apegada às desobrigas. Por aqui abunda o
amor a Deus, mas a ausência de políticas públicas é desumana. As
comunidades têm problemas sérios de moradia e a situação é muito
precária na parte sanitária, educacional e econômica. Ainda temos
muito a caminhar!
Hoje a AMA é formada por 41 comunidades. A Comunidade São
Paulo Apóstolo é considerada a matriz da área e fica na Vila do Araçá,
sede do Distrito do Araçá.
As visitas às comunidades são realizadas geralmente a cada 2, 3 ou
4 meses, de acordo com suas necessidades e disponibilidade da equipe
responsável. Elas lembram muito o tempo das desobrigas. Nos domingos é realizado o Culto Dominical. Em todas há pouca preparação para
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os sacramentos. Uma vez por mês é realizado o atendimento pastoral
das comunidades. Durante um dia inteiro, na comunidade matriz ou
em outra mais centralizada, são realizados encontros de formação, de
orientação e também de celebração. Ali o diálogo com as lideranças é
feito, a vida é semeada e o Espírito Santo vai agindo e animando as
comunidades a “andarem com seus próprios pés”.
SOBRE O PÁROCO
Pe. Igínio Mazzucchi, nasceu num lugarejo entre as montanhas, no
Norte da Itália, perto da cidade de Trento, no dia 24 de abril de 1939.
Chegou ao Brasil no dia 22 de novembro de 1960. Foi ordenado
presbítero da Congregação dos Oblatos de Maria Virgem no dia 5 de
julho de 1964, na Arquidiocese de Curitiba. Em 1966 adquiriu a
nacionalidade brasileira. Depois de ordenado, trabalhou em Curitiba
por 14 anos. Foi enviado ao Amazonas no início de 1979, onde
trabalhou na Paróquia do Careiro da Várzea até o final de l986. Em l987
foi para o Careiro, onde se encontra até hoje. Por lá foi pároco até 2006,
assumiu a administração da Associação Pio Lantéri e também a Rádio
Castanho. Ele esteve presente em todas as Assembleias Pastorais da
Arquidiocese de Manaus. O magistério também faz parte de sua
história de vida. O padre-professor, marcou presença nas salas de aula
durante muitos anos desde quando ainda morava no Paraná e também
por aqui. Na residência dos padres OMV, convive com o Pe. Bento Pavão
e o Pe. Gilberto Nobre, formando uma pequena e ativa equipe de
missionários, onde compartilham suas vidas e missões.

CULTURA

CULTURA DA PROMOÇÃO DA
DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Q

uando leio as profecias de Isaías, no tempo do Advento, fico
impressionado com a beleza poética de seus textos. Ele usa
uma linguagem poética para descrever o futuro do povo de
Israel. A esperança é possível porque o Deus de Israel é o Deus
criador de todas as coisas e todas estão submetidas a ele. Deus age na
história e tudo vai acabar bem. Apesar das inconstâncias do povo,
apesar das intempéries, das situações de pecado social, Deus age e
transforma a vida.
A comunidade que espera o Messias não é de um otimismo superficial mas, baseada na experiência de Deus, tem esperança e vive de
acordo com esta esperança a vida atual, com realismo e verdade.
Mesmo contra tudo e contra todos os profetas anunciam um tempo
messiânico que está para chegar. Esta esperança vem da experiência da
fé em um Deus que é único e não admite outros deuses. Este Deus é o
criador de tudo.
Ora, se foi ele que criou o céu e a terra, ele tem poder para reverter a
situação. Se ele não o faz tem as suas razões que não está ao nosso
alcance entender. Mas a fé nos faz aceitar a realidade que é sempre
desafiadora. Jesus é a nossa esperança. Acreditamos nele e no seu
Reino. É o horizonte do Reino que nos dá esperança de um mundo
melhor, mais humano, mais fraterno. A realização definitiva do Reino
está no horizonte da nossa vida, mas ultrapassa esta vida. Vivemos
situações de Reino e situações de que são o oposto do reino. Vivemos
em certas circunstâncias uma situação tão desesperadora que só a fé
pode consolar.
A cultura moderna é imanente, só interessa o que se vive aqui e
agora. Para muitos o horizonte do existir vai até o próximo final de
semana. Os ideais como valores eternos já não existem. O bem-estar é

o grande critério. Na teologia da prosperidade a bênção de Deus se
manifesta em boa saúde e muito dinheiro. Não se fala na vida após a
morte. O que dá sentido à vida são os dons recebidos e multiplicados
neste mundo. Há desejos resolvidos.
Mas a esperança cristã é uma outra coisa. Teremos vida verdadeira
numa outra vida que depende desta. Os olhos jamais contemplaram,
ninguém sabe explicar aquilo que Deus tem preparado àquele que em
vida o amar. Por isso não importam os sacrifícios desta vida. Sabemos
que tudo tem um fim e que todo sofrimento será recompensado. Esta
perspectiva nos faz felizes no sofrimento. Completamos os sofrimentos
de Jesus. Isto vai contra os valores de uma cultura do prazer e do
bem-estar. Mas a esperança não decepciona. Temos na vida sinais que
vão nos acompanhando e mostrando da parte de Deus que o mundo e
os homens existem para viver uma vida em plenitude. Quando no meio
de uma situação de morte aparecem sinais de vida, de solidariedade,
temos confirmada a nossa esperança. E é esta esperança que fortifica a
nossa fé e alimenta a caridade.
Vivemos no mundo como se não fossemos deste mundo. Usamos
aquilo que passa, conscientes de que existem coisas que não passam. A
própria esperança vai passar quando vermos o Senhor face a face.
Cultivar a virtude da esperança é não valorizar o que não tem valor. Ver
a vida numa perspectiva de eternidade, e ser vigilante, dando valor às
pequenas realizações do reino de Deus. É celebrar a vida, as pequenas
vitórias, as realizações comunitárias. Festejar é próprio de quem tem
esperança num futuro melhor. Cultivemos a esperança que é irmã da fé.
Uma comunidade de fé deve ser também uma comunidade de
esperança. Abertos para o futuro, o presente não nos aprisionará. Os
homens e as mulheres realmente livres, são homens e mulheres que
vivem mais para o futuro onde tem a recompensa garantida de todos os
seus esforços e não buscam retribuição dos seus atos.
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JUVENTUDE

JOVEM MISSIONÁRIO NA ATUALIDADE,
Um exemplo a seguir

POR ALANA BATISTAS FERNANDES - JUVENTUDE MISSIONÁRIA/COMIDI

E

m seu livro “Juventudes crises, luzes e cruzes”, diz padre
Zezinho: “Os jovens lembram girassóis abertos, voltados para a
luz. Na sua maioria sonham com uma vida luminosa, com um
futuro que, nos seus sonhos, ao menos para eles, no fim
acabará dando certo”.
O tempo e o espaço marcam as identidades das juventudes. Os
diferentes grupos onde as juventudes estão inseridas faz com que cada
uma reinterprete, a sua maneira, o que é ser jovem no tempo atual, isso
é um resultado da realidade de cada grupo onde os jovens estão
inseridos dentro de suas comunidades, formando um conjunto de
características que move cada jovem a ser o protagonista da missão
diante dos desafios de sua realidade, seja ela na sua casa, na escola, no
seu bairro. O jovem agora se conjuga muito mais com o verbo ser do
que com o ter.
Ser jovem e missionário não é uma escolha de vida fácil, tem
problemas e desafios, mas também tem muita energia, criatividade,
generosidade e potencial de engajamento que supera qualquer
obstáculo. E a juventude tem no coração uma vontade de arrumar e
mudar sempre para melhor o que está lhe deixando inquieta ao seu
redor, que vai muito além do que a força física ou a impressão que se
causará aos outros, assim diz o Papa Francisco (CV, n.9).
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A juventude que hoje vive a missão e se coloca a serviço do próximo
ver a necessidade de expressar seu conhecimento, sua sensibilidade,
seus talentos, suas próprias linguagens, usar a tecnologia a seu favor,
principalmente as redes sociais e tudo aquilo que aprende com os
outros, desde que seja para dar bons frutos e resultados eficazes para
comunicar a alegria do Evangelho e ser a igreja em saída.
Nossa vocação batismal é um chamado à santidade, por este motivo
todos nós somos convidados a participar na missão da Igreja e de seu
objetivo fundamental de estar em comunhão com Deus e com todas as
pessoas. A missão não é apenas uma parte da nossa vida enquanto
jovens, não é um apêndice ou um momento (Documentos da CNBB, n.
105 – Papa Francisco). É algo que não podemos arrancar de nós
mesmos. Desta maneira, cada cristão pode dizer: “Eu sou uma missão
nesta terra, e para isso estou neste mundo” (EG, n 273).
Devemos evangelizar com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade,
coragem e alegria, por onde quer se seja. Nossa caminhada por mais
curta que seja, nos traz experiências e nosso testemunho nos impulsiona a experimentar cada vez mais o verdadeiramente o amor de Deus e
nos torna como jovens missionários exemplos para outros jovens. Como
lembra Papa Francisco, cada cristão é missionário na medida em que se
encontra com o amor de Deus, em Cristo Jesus.
Jovem missionário, sempre solidário!

ESPAÇO CRIANÇA

Esperança de dias
melhores para
todas as pessoas
FR. FAUSTINO, TOR

FR. FAUSTINO: Feliz Ano Novo, crianças! Um sinal de esperança
surge para a humanidade ao festejarmos a entrada do novo ano.
MARIAZINHA: Feliz Ano Novo! Que sinal de esperança é esse?
ZEZINHO: Eu acho que ele está falando da vacina contra o COVID-19.
TINICO: É mesmo. Mas, a vacina ainda não chegou por aqui
TININHA: Eu também espero que essa vacina venha para cá. Mas,
eu acho que não é apenas isso que é um sinal de esperança.
FR. FAUSTINO: Muito bem, crianças. Todos nós queremos vencer
essa pandemia e a vacina é muito esperada por todos nós. Mas, o que
mais podemos esperar de melhor para esse novo ano?
MARIAZINHA: Eu espero um mundo com pessoas mais humanas
e menos egoístas.
ZEZINHO: Eu espero que os adultos saibam descobrir no nosso
olhar de criança o que realmente precisamos.
TININHA: Eu espero que todas as pessoas percebam a importância de dizer “bom dia”, “como vai”, “com licença”, “muito obrigado”, “por
favor”, “me perdoa”.
TINICO: Eu espero que as pessoas acreditem mais em Deus e sejam
mais pacientes, solidárias e capazes de “fazer o bem sem olhar a quem”.
FR. FAUSTINO: Que maravilha, crianças! Vocês falaram de coisas
muito importantes para todos nós, crianças e adultos. Neste novo ano
eu espero encontrar mais pessoas que preservem a natureza, pessoas
que se sensibilizem com as boas atitudes. Espero encontrar um mundo
diferente, com mais respeito, dignidade e com governantes preocupados com a saúde pública, a educação, a moradia e o saneamento básico.
ZEZINHO: Nossa! Mas, vai dar tempo para fazer tudo isso? Os adultos sempre falam que não tem tempo.
FR. FAUSTINO: A passagem do ano sempre é sentida e festejada
como um momento de alegria com sabor de esperança e vitória; como uma
sensação de que se alcançou o fim de uma escalada e começo de nova etapa
da vida. Quando falamos de momento falamos de tempo.
TININHA: Você quer dizer que precisamos dedicar um tempo para cada coisa?
FR. FAUSTINO: Isso mesmo. Nós estamos
falando de esperança para o novo ano. Quando

planejamos, conseguimos realizar cada coisa em seu tempo.
MARIAZINHA: Por isso, o ano tem 365
dias, 12 meses e cada dia tem 24 horas? E se não der
tempo de fazer essas coisas até o final do ano?
ZEZINHO: Boa! Isso eu também queria perguntar.
FR. FAUSTINO: O que não for possível realizar neste ano, poderemos
manter a esperança e nos esforçar mais para que seja realizado no outro ano.
MARIAZINHA: Ok! Entendi.
FR. FAUSTINO: O primeiro sentimento que deveria estar em nosso coração é o de gratidão a Deus pelo tempo que Ele nos tem dado
para vivermos o amor e fazermos o bem.
TINICO: Eu vou tentar não me esquecer disso. Mas, tem tanta coisa
para fazer.
FR. FAUSTINO: O apóstolo São Paulo nos falou: “sabei tirar proveito
do tempo presente" (Cl 4,5). O tempo presente está sempre onde estamos
com as pessoas que amamos e com as pessoas que ainda não amamos.
TININHA: Gostei. Eu vou anotar isso.
FR. FAUSTINO: Vamos imaginar começando este novo ano como
a página em branco de um livro. A primeira frase que nela devemos
escrever é a mensagem anunciada pelos anjos de Belém na noite de
Natal: "Glória a Deus e paz na terra". (Lc 2,14)
MARIAZINHA: É isso aí. Então vamos nos esforçar para que esse
ano seja bem melhor que o ano passado.
TINICO: E que estejamos livres do “coronavírus” e tenhamos mais
esperança e confiança em Deus.
FR. FAUSTINO: O dia 1º de janeiro nos mostra esperanças. Na
entrada do ano novo, nos saudamos com as mesmas palavras faladas
por Deus na boca dos filhos de Israel: "O Senhor te abençoe e te guarde. Deus volte para ti sua face e te dê a paz". (Nm
6, 23-26)
Continuemos unidos em orações em casa,
nos cuidando e esperando dias melhores.
Paz e bem!

GIRO PASTORAL
COMUNIDADE DE SANTA EDWIGES
INAUGURA MEMORIAL AOS FALECIDOS
NA PANDEMIA DA COVID-19
TEXTO E FOTO: COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE SANTA EDWIGES
– ÁREA MISSIONÁRIA SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE

“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo
aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá.
(João 11:25-26)”
Em memória a todos os seus falecidos
em decorrência da pandemia de COVID-19, a
Comunidade Santa Edwiges - Área Missionária
São Maximiliano Maria Kolbe inaugurou, no
dia 29 de novembro, o memorial Árvore da
Esperança. O objetivo além de homenagear
é eternizar no solo comunitário toda a doação
que estas pessoas fizeram enquanto presentes
nesta dimensão terrena. Foram sementes que
brotaram no chão desta comunidade, deram
frutos, assim como as árvores e que hoje
encontram-se eternizadas junto ao pai.

Muito mais que um ato
aleatório, plantar árvores é
um ato de esperança no que
nascerá, no que crescerá
e que dará novos frutos.
Plantar árvores é acreditar
que em nossas mãos, ainda
sujas de terra, se materializa
a atitude de construir um
mundo melhor para as
futuras gerações.
Mesmo diante de um
momento de grande dor, o
sentimento maior que nos mantém firmes
em nossa caminhada é o da esperança. Esta
esperança é quem nos impulsiona a viver

PARÓQUIA N. SRA. DAS GRAÇAS
ENCERRA FESTEJOS DA PADROEIRA
COM CARREATA E MISSA

caminhando pelas principais ruas do bairro
Nossa Senhora das Graças até finalizar com a
missa campal. Nesse ano a missa foi realizada
na igreja Nossa Senhora das Graças, sendo
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Leonardo Steiner, concelebrada
pelo pároco Paulo César Ferreira; pelo reitor do
Seminário São José, Pe. Zenildo Lima e pelos
padres Celso Ferreira e Antônio José.
Para evitar aglomeração e manter a segurança
dos fiéis, foi montada na área externa da igreja
estruturas com telões, para que todos pudessem
assistir as celebrações, que também foram
transmitidas pelas redes sociais da paróquia,
para que os devotos pudessem acompanhar a
programação ao vivo em suas casas.
“Como é bom estarmos celebrando a
nossa padroeira! Se não fosse a pandemia,
estaríamos reunidos em tantas mil pessoas.
Nós estamos representando hoje, todas essas
pessoas que gostariam de estar aqui olhando
para Nossa Senhora, agradecendo as graças
recebidas e também implorando graças. Nós

TEXTO: ÉRICO PENA FOTOS: ROSALICE MELLO

Aproximadamente 80 veículos
participaram, no dia 27 de novembro, da
carreata em honra a Nossa Senhora das Graças
que, em virtude da pandemia causada pelo
novo Coronavírus, substituiu a tradicional
procissão que reúne milhares de fiéis
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uma saudade acreditando que muito em
breve, estaremos todos juntos na casa do
pai.

agradecemos a presença de todos e lembramos
principalmente dos mais necessitados”, disse
Dom Leonardo ao dar as boas-vindas.
A abertura dos festejos ocorreu no dia 17
de novembro e, do dia 18 à 26, foi realizado
o novenário trazendo cada dia um tema
diferente, mas todos com o foco em Maria.
No nono dia do novenário, o bispo auxiliar
da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque presidiu a celebração e fez a
bênção das medalhas milagrosas.
“O padroeiro ou padroeira serve de
inspiração, mas que proteção é o exemplo que
serve para todas as comunidades. Nós ficamos
admirados como Deus conseguiu transformar
a vida de cada homem e mulher que seguiu a
santidade e Nossa Senhora nos inspira e nos
protege, pois ela é a cheia de Graça e que nos
oferece graças a partir de Jesus, para ser um
bom pai, boa mãe, bom filho e assim vamos
nos transformado para ser a Graça de Deus em
nossas casas”, comentou Dom Leonardo em
um trecho de sua homilia.

PE. VITOR HUGO CELEBRA UM ANO DE
ORDENAÇÃO E É EMPOSSADO O NOVO
PÁROCO DA AMFN

FOTOS COLABORAÇÃO: LUCIANO MOTA – PASCOM AMFN

A Área Missionária Família de Nazaré
(AMFN), pertencente ao Setor Padre Pedro
Vignola – Região Episcopal N. Sra. Aparecida,
celebrou na noite de 12 de dezembro a Missa
em Ação de Graças pelo 1° aniversário de
ordenação presbiteral e posse como novo
pároco do Pe. Vitor Hugo Fernandes da Silva,
que foi presidida pelo bispo auxiliar Dom
José Albuquerque, na Comunidade Santa
Bárbara, situada à Rua Secundária 5, S/N –
Nova Cidade, com transmissão ao vivo pelo
Facebook da AMFN.
Concelebrando com Dom José também
estiveram o Arcebispo Emérito da Arquidiocese
de Manaus, Dom Sergio Castriani; o Reitor do
Seminário São José, Pe. Zenildo Lima; o pároco
da Área Missionária Divina Misericórdia, Pe.
Flávio Gomes; o pároco da Área Missionária
São Pedro Apóstolo, Pe. Thiago Santos; o
ex-pároco de N. Sra. de Nazaré, Pe. Mario
Missiato; o pároco da paróquia São Raimundo,
Ricardo Pontes; o irmão de Pe. Vitor, Frei
Marcus Venícius Souza; auxiliados pelo
diácono Rozinaldo Trovão.
Dom José deu as boas-vindas a todos,
fazendo a apresentação dos sacerdotes
presentes e, na sequência, Frei Marcos leu
a provisão de posse do seu irmão, que é o
mandato do arcebispo delegando a missão de
ser pároco. A celebração seguiu normalmente
e, após a proclamação do Evangelho realizada
pelo próprio Pe. Vitor, ele realizou a renovação

QUER
EMPREENDER ,
MAS NÃO SABE
QUAL NEGÓCIO
ABRIR?

das promessas sacerdotais realizadas no dia de
sua ordenação diante do povo e de Dom José.
Como parte do rito de posse, Pe.
Vitor recebeu das mãos do bispo, alguns
instrumentos para bem desempenhar sua
função sacerdotal, entre eles: a chave da igreja,
a chave do sacrário, a estola e depois Dom José
pediu para os demais padres presentes dar
um conselho, uma palavra para o novo pároco,
entre eles Dom Sergio, que acompanhou todo
o processo de preparação e ordenação de Pe.
Vitor e que em sua mensagem ressaltou o fato
do padre escutar o povo e curar as feridas da
alma como condição de servidor.
Após esse momento, Pe. Vitor diante do
altar realizou a profissão de fé e na sequência
fez o juramento de fidelidade e ao finalizar,
Dom José convidou Pe. Vitor para acender
a terceira vela do advento, como forma de
representar que ele também será como luz
para esse novo rebanho a ele confiado.
Dom José fez um reconhecimento à
Dona Rosa, mãe de Pe. Vitor e Frei Marcos,
como uma grande mulher e incentivadora
da vocação dos filhos. “É claro que a vida e
vocação de Pe. Vitor e Frei Marcos se deve
a essa mulher, sua mãe dona Rosa. Que
possamos continuar sempre rezando para que
no meio da juventude surjam jovens corajosos
como eles dois”, disse Dom José.
“Agradeço a todos vocês que vieram
das 13 comunidades, aos meus amigos e
familiares que puderam estar presentes e
aos que não puderam vir mas ficaram em
oração. Ao fazer esse retrospecto de um
ano, percebo que não fiz uma caminhada
sozinho, caminhamos juntos neste período
de pandemia e percebemos que fizemos
coisas boas e agimos como comunidade que
se ajudam, esquecendo seu individualismo
e diferenças. Também agradeço ao Dom
Sergio e aos padres que puderam vir, com
certeza tudo que foi falado aqui, vai servir
muito para minha vida e experiência”,
agradeceu o novo pároco emocionado, Pe.
Vitor Hugo.

PARÓQUIA SANTA TERESINHA CELEBRA
A ÚLTIMA NOVENA DAS ROSAS DO ANO

TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

A paróquia Santa Teresinha do Menino
Jesus, localizada no bairro Alvorada 2 – Região
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios, realizou
no dia 1o de dezembro, a última novena das
rosas de 2020. A celebração foi presidida pelo
administrador paroquial, Pe. Kleython Cabral e
reuniu todos os movimentos, grupos e forças vivas
da paróquia.
Era visível o clima de emoção em cada rosto
de cada pessoa que estava ali para agradecer
a Deus por todas as graças que recebeu neste
ano tão difícil de pandemia e isolamento social.
A imagem de Santa Teresinha percorreu o
corredor central da igreja sendo conduzida pelos
integrantes do Terço dos Homens, ao som da
música o segredo de Teresa.
Na sequência, padre Kleython fez a bênção
das rosas que depois foram oferecidas por
membros da comunidade, acompanhada da
oração participativa da assembleia. Durante a
homilia, Pe. Kleython falou de todos os motivos
de nossos corações estarem em festa, além de
fazer memória dos passos de Santa Teresinha, que
o carrega de corpo, alma e coração, e também
falou do tempo do advento e com ele a esperança
de um mundo melhor, com pessoas melhores.
Após a comunhão foi realizada a consagração
a Santa Teresinha e o sorteio de uma imagem
da padroeira. Depois, os comunitários fizeram a
entrega aleatória das rosas na assembleia, um
momento de muita emoção para todos aqueles
que receberam as rosas de Santa Teresinha de
maneira espontânea.
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ITEPES REALIZA NOITE DE LANÇAMENTO DO LIVRO
“AMAZÔNIA – NOVOS CAMINHOS NAS RELAÇÕES
HOMEM E MULHER”DE PE. RICARDO CASTRO
TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

Na noite de 4 de dezembro, foi realizada no
Instituto de Teologia, Pastoral e Ensino Superior
da Amazônia (Itepes), a noite de lançamento
do novo livro do Pe. Ricardo Castro, intitulado
“Amazônia – Novos Caminhos nas relações
homem e mulher”, contando com a presença
do Arcebispo Emérito de Manaus, Dom Sergio
Castriani, alunos e professores da instituição,
além de amigos, leigos e religiosos que foram
prestigiar este momento.
De acordo com Pe. Ricardo, que é
graduado em filosofia e teologia, mestre em
Ciência da Religião, doutor em Teologia das
Religiões e Teologia Pastoral, e que também
é o atual diretor executivo do Itepes, seu
novo livro é resultado de sua pesquisa de
doutorado realizado na PUC-Rio e que e já
‘nasceu premiado’. “Minha tese participou de
um congresso da Sociedade dos Téologos da
América Latina (SOTER) e foi premiada, e uma
dessas premiações é transformar a tese em
livro. E assim fizemos algumas modificações
na linguagem para publicar o livro”, disse.
Segundo o autor, esse é um livro sobre a
igreja na Amazônia, baseada numa pesquisa
que trabalha a violência contra as mulheres
e analisa de que maneira pode-se elaborar

CAAC REALIZA 2ª EDIÇÃO DO
“CINEMA NAS COMUNIDADES”
TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

A Comissão Arquidiocesana de Arte e
Cultura (CAAC) promoveu na tarde do dia 28
de novembro, a 2ª edição do projeto Cinema
nas Comunidades, que foi realizada no são

uma teologia que ajude aos homens, que
normalmente são os agressores, a ter um
melhor relacionamento e vivência cristã dentro
da sua própria condição, se tornando assim,
um livro não apenas acadêmico-teológico,
mas também pastoral. “O livro é um trabalho
de várias mãos, com contribuição da minha
família, de agentes de pastoral, das minhas
professoras e de outras mulheres que me
ajudaram a repensar a questão, conceitos e
ideias sobre a masculinidade. Mas não é um
livro para a gente divagar sobre teorias, mas
uma tentativa de eternizar a nossa vivência
pastoral, passando de forma sistemática,
muitos princípios para elaborar a iniciação
à vida cristã de homens nas comunidades”,
explicou Pe. Ricardo.
paroquial da Paróquia Sant'Ana, localizada
à Rua 14, nº 40 – Conjunto Hiléia I, bairro
Redenção. O filme escolhido foi Marcelino
Pão e Vinho, um filme espanhol de 1955
baseado em um livro de José Maria Sanchez,
que tem o objetivo de transmitir às crianças,
as crenças e os dogmas da fé católica, e
ensinar-lhes sobre a vida e sobre a religião.

E, como toda sessão de cinema, não faltou
pipoca e guaraná.
De acordo com Lucas Araújo, da
subcomissão de eventos da CAAC, o objetivo
do projeto é entretimento e socialização,
além de trabalhar a arte das crianças
aos adultos. “A CAAC trabalha a arte nas
comunidades e o cinema é uma arte
que aproxima às pessoas, faz com que
as pessoas sonhem e viagem sem sair
do lugar, por isso escolhemos o filme
com muito carinho e, antes de exibir
na comunidade, tem que ser primeiro
aprovado pelo padre. A gente esta tendo
uma boa resposta das comunidades. A
1ª edição foi na Paróquia Santa Luzia e
agora aqui, mas toda arquidiocese pode
participar, basta ligar para o número
98438-1538, é gratuito”, disse Lucas.
Segundo Ludimilli Lira, coordenadora
da CAAC, a próxima edição do projeto já
tem data marcada e vai acontecer fora de
Manaus. “Devido ao processo de pandemia
que nós vivemos, às pessoas ficaram muito
isoladas […] nós já temos algumas sessões
agendadas e a próxima será no dia 12 de
dezembro, na Paróquia N. Sra. Aparecida,
em Presidente Figueiredo, onde faremos
duas sessões: uma para as crianças que
vai começar com a animação “Estrela de
Belém” e a segunda para adultos com a
nova versão do filme “Ben-Hur”, explicou a
coordenadora.

BISPOS DO REGIONAL NORTE 1 (AM/
RR) REALIZAM REUNIÃO ANUAL EM
MANAUS

TEXTO E FOTOS: ÉRICO PENA

No período de 23 a 26 de novembro,
aconteceu no Centro de Treinamento
Maromba, o Encontro dos Bispos do
Regional Norte 1 (AM/RR), sendo realizado
no lugar da 48a Assembleia Regional, que
foi suspensa por ocasião da pandemia do
novo Coronavírus. A reunião contou com
a presença de 13 bispos representando
arqui/dioceses e prelazias que compõem
o Regional, momento no qual foi dado
continuidade ao processo de preparação das
novas diretrizes do Regional, e a avaliação
das diretrizes que estão vigentes, além de
tratar de vários temas importantes a respeito
da caminhada da igreja na Amazônia e
momentos de partilha da 1ª Assembleia da
Conferência Eclesial da Amazônia.
“De fato esse encontro foi muito
importante, pois mesmo sem haver a
assembleia, foi o momento de refletir o
processo que nós vivemos e ver como iremos
caminhar daqui para frente com todos esses
desafios que estamos passando, assim
também como alguns assuntos internos da
igreja e a reflexão sobre o caminho feito pela
Rede Eclasial Pan-Amazônica (REPAM) e sobre
o processo de formação de nossos seminaristas
e também do nosso Instituto de Teologia
Pastoral e Ensino Superior (ITEPES)”, comentou
o secretário do Regional, Diácono Francisco
Lima.
Para o vice-presidente do Regional Norte
1 e bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus,
Dom Tadeu Canavarros, foi um momento
de viver a fraternidade episcopal e somar
as experiências das igrejas que compõem
o Regional. “É um momento de somar as
forças, com partilhas e convivência, pois se
não fosse a pandemia, estaríamos realizando
a 48ª Assembleia com aproximadamente 80

pessoas, entre coordenadores diocesanos de
pastoral, delegados das pastorais, religiosos
e religiosas, leigos e leigas participantes de
serviços, organismos, grupos e movimentos,
mas por questões de segurança resolvemos
fazer um encontro privativo só com os
bispos, que depois vão repassar todos os
encaminhamentos para a vivência do Sínodo
e decisões que foram tomadas para ajudar
o Regional nas atividades pós-pandemia”,
disse.
De acordo com o Presidente do Regional
Norte 1 e bispo da Diocese de São Gabriel
da Cachoeira, Dom Edson Damian, "o
encontro aconteceu segundo todas as
normas de segurança e o único que não
pode estar presente foi Dom Marcos Piatek,
bispo da Diocese de Coari, pelo fato de ter
sido acometido pela Covid-19 e ainda está
passando pelo processo de recuperação. Com
exceção de Dom Marcos, todos os bispos
estiveram presentes, inclusive três eméritos
Dom Sergio Castriani, Dom Mário Pasqualotto
e Dom Gutemberg Régis, com toda a suas
experiências dando força aos novos aqui no
Regional”, afirmou.
O encontro ainda contou com a
participação de Carlos Santiago, fazendo uma
análise da conjuntura política pós-eleições;
também foi realizada a recepção da exortação
pós-sinodal “Querida Amazônia” e ainda
houve a participação do Regional Norte 1,
no Encontro Nacional dos Bispos do Brasil,
ocorrida no dia 25 de novembro, contando
com a participação virtual de mais de 200
bispos da CNBB.
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GIRO PASTORAL

PE. RONYVON É EMPOSSADO NOVO
PÁROCO DA A.M. N. SRA. DO ROSÁRIO

LIVRARIA PAULINAS CELEBRA OS 25 ANOS
DE EVANGELIZAÇÃO EM MANAUS

TEXTO E FOTO: ÉRICO PENA

Na noite de 6 de dezembro, no segundo domingo
do advento, o bispo auxiliar da Arquidiocese de
Manaus, Dom Tadeu Canavarros, deu posse ao padre
Ronyvon Batista como novo pároco da Área Missionária
Nossa Senhora do Rosário, pertencente ao Setor
Santa Rita de Cássia – Região Episcopal N. Sra. dos
Navegantes. Concelebrando estiveram os padres José
Alcimar, coordenador do Setor Santa Rita; Pe. Martin
Laumann, pároco da paróquia Santíssima Trindade, e
Pe. Danival Lopes, pároco da paróquia N. Sra. do Carmo e
Área Missionária Menino Jesus.
Ao final da procissão de entrada, Dom Tadeu deu as
boas vindas a todos, falando da alegria que representa
esta noite quando se faz a acolhida de um novo padre
na comunidade. Na sequência, Pe. Martin leu o decreto
de posse do novo pároco que fez suas promessas de
fidelidade diante do bispo e de toda a assembleia. Após
esse momento, foi acesa a segunda vela do advento e a
celebração seguiu seu rito normal com o ato penitencial.
A entrega do Evangelho ao novo pároco ocorreu
após a segunda leitura, onde padre Ronyvon recebeu
de Dom Tadeu o livro sagrado com a missão de
“transformar em fé viva tudo o que ler, ensinar aquilo
que crer e procurar realizar o que ensina”. Após a
proclamação do Evangelho realizada pelo novo pároco,
Dom Tadeu conduziu a homilia, dando ênfase nas
leituras do dia e falando a respeito da importância de
estarmos vivendo o advento, finalizando a homilia
desejando um fecundo ministério ao padre Ronyvon e
um natal abençoado a todos.
Na sequência, Pe. Ronyvon fez a Profissão de
Fé e como parte do rito de posse, recebeu das mãos

TEXTO E FOTOS: ÉRICO PENA

do bispo, alguns
instrumentos para bem desempenhar
sua função sacerdotal, entre eles: a
chave da igreja, a chave do sacrário,
instrumentos do batismo e casula, está
última sendo entregue por sua mãe.
Antes do fim da celebração, a
coordenadora da comunidade disse
algumas palavras de acolhida e padre
Alcimar fez a leitura da Ata de Posse.
Após a assinatura da Ata, Pe. Ronyvon
disse suas primeiras palavras como
novo pároco. “Agradeço de coração
aos meus familiares, à comunidade,
aos irmãos padres presentes e aos
que estão acompanhando pela
internet. Prometo a vocês exercer esse
ministério como o bom pastor que
cuida de suas ovelhas, peço o apoio
com suas orações e que o Espírito
Santo possa conduzir esse ministério
para que seja próspero e fecundo”,
disse Pe. Ronyvon.

Com fundação na Itália e presente em
56 países, as Livrarias Paulinas, pertencentes
à congregação das Irmãs Paulinas, chegaram
ao Brasil em 1931, sendo o primeiro lugar
fora da Itália a receber uma unidade Livraria
que, em pouco tempo se espalhou por
todo país, a começar pelo sul, nordeste e
norte, como no caso de Manaus, cuja loja foi
fundada no dia 4 de dezembro de 1995, a
pedido do então Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Luiz Soares Viera, que solicitou
da Congregação, a instalação de uma filial
na cidade.
As Irmãs Olinda Biazus e Esther Tomasi
foram às escolhidas pela congregação
para gerenciar a nova unidade que estava
inaugurando na capital do Amazonas.
De lá pra cá, já somam 25 anos de
evangelização onde a Livraria Paulinas se
tornou um local ideal para interagir com
pessoas, um lugar de troca de experiências,
acolhimento, entretenimento, fé, paz,
qualidade de vida e cultura, tendo uma
equipe de funcionários preparada para
atender qualquer necessidade em relação
aos produtos, orientar em caso de dúvidas
e sugerir materiais para seus estudos,
conferências e trabalhos.

“Somos 31 livrarias espalhadas em todo
Brasil e eu estive aqui no dia da inauguração
dessa unidade em Manaus. Nos dois primeiros
anos o nosso prédio era na Rua 24 de Maio, depois
passamos para a Av. Sete de Setembro onde
estamos até hoje. A Livraria é da Congregação
Paulinas, mas nós estamos aqui a serviço da
igreja e da Arquidiocese de Manaus e a nossa
evangelização acontece por meio das Irmãs, dos
colaboradores que aqui trabalham e através do
material que nós passamos para os agentes de
pastoral, para os catequistas, comunidades e todo
mês nós temos muitas pessoas que vem buscar
alguma coisa e dessa forma a evangelização já
começa dentro da Livraria”, disse Ir. Ana Maria.
Fora os oito colaboradores leigos que se revezam
em dois turnos sempre prontos para orientar os
clientes, a Livraria ainda conta com quatro religiosas
que fazem parte da equipe de coordenação: Ir.
Ana Maria Pizzatto, gerência; Ir. Maria Ema Tomasi,
financeiro; Ir. Vera Lúcia Parizoto, orientadora; e Ir.
Gervis Monteiro, que atua ministrando cursos e na
pastoral vocacional da Arquidiocese de Manaus.
Atualmente a Livraria possui aproximadamente
10mil produtos, entre CD´s, livros, objetos
religiosos, paramentos e muito mais, tudo para
que possa oferecer os subsídios necessários para a
evangelização pessoal e paroquial.

SETOR PE. PEDRO VIGNOLA REALIZA
MISSA DA GRATIDÃO
TEXTO E FOTOS COLABORAÇÃO: SOCORRO SEIXAS

No dia 11 de dezembro, às 19h30 na
Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo Socorro,
da Área Missionária Divina Misericórdia,
foi realizada a Missa da Gratidão do Setor
Pe. Pedro Vignola, composta por oito Áreas
Missionárias (A.M. São Paulo Apóstolo, A.M.
São Pedro, A.M. São Francisco, A.M. Santa

COMUNIDADE DA ZONA NORTE DE MANAUS
CELEBRA A FESTA DE SANTA LUZIA
COLABORAÇÃO TEXTO E FOTOS: EDILUCIO
HUDSON PASCOM AMSC

No dia 13 de dezembro, a comunidade
Santa Luzia da Área Missionária Santa Clara
(AMSC) realizou a festa de sua padroeira,
que iniciou com uma carreata pelas ruas do
conjunto Francisca Mendes, em seguida houve
a Missa presidida por Dom José Albuquerque,
bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus,
concelebrada pelo pároco Pe. Enesio Severino
da Silva (SJC) e Pe. Amado Alves da Silva (SJC),
auxiliados pelo Diácono Francisco Pina.
O pároco Pe. Enesio agradeceu
a presença de Dom José e a todos
os envolvidos nessa grande festa,
coordenadores de pastorais da comunidade,
Pastoral da Comunicação e todo povo em
geral. "Deixamos aqui nosso agradecimento
Mônica, A.M. Santa Clara, A.M. Família de
Nazaré, A.M. Divina Misericórdia, A.M. São
Lucas) e a Paróquia São Bento.
A missa foi presidida pelo Pe. Cláudio
Trabacchin que iniciou falando sobre a importância
da Eucaristia e como ela fortalece a nosso espírito
e a nossa caminhada. “Jesus nos dá na forma do
seu corpo o Espírito de Deus. Não foi um ano fácil
por causa da pandemia, mas a Pastoral do Dízimo
realizou significativamente seu serviço em cada
Área. Essa missa nos anima a viver o serviço e
motivar os fiéis a serem solidários”, disse.
O pároco salientou também que, “a primeira
leitura nos faz compreender que é preciso acolher
a vontade de Deus em nós e deixar ser conduzido
por Ele acolhendo sua graça para viver a paz. Os

aos nossos sacerdotes, diácono e ao
bispo, às equipes que estiveram direta e
indiretamente envolvidos nessa grande
festa, esperamos sempre contar com todos
pois o trabalho em comunidade é mais
proveitoso quando se trabalha de mãos
dadas uns com os outros. Paz e bem a todos”,
destacou o pároco.

que não acolheram a Deus ficaram escravos. Sem
Deus não há eternidade. O Evangelho nos fala
da importância de nos levar e motivar os nossos
comunitários ao encontro de Deus para viver a
fé na caridade enquanto esperamos a vinda do
seu Reino. Fazemos essa animação em nossas
comunidades e nos deixamos aninar pelo Espírito
de Deus”.

Sempre que um dia nasce,

é Deus renovando as esperanças em nosso coração!

2021
Um ano
cheio de
oportunidades!
Anúncio Revista da Arquidiocese.indd 3

Imagine o privilégio que é ter um novo dia para
consertar o que está errado, agradecer o que está
dando certo, dizer “eu te amo” para quem merece
nosso amor e dizer “eu te perdoo” para quem talvez
nos tenha feito mal. Um novo dia é uma nova chance.
E um novo ano, então? A Paulinas Livraria de Manaus
sempre esteve com você, oferecendo mensagens de
esperança, fé e paz. Feliz 2021!

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

19/11/2020 07:59:31

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

Rua Anízio Jobim, nº 751
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
3618-4419
Assistência e cuidado
em todos os momentos
Seu plano
com mensais
a partir de

36

Agora eu posso!

,90

, reais

Benefícios

• Segurança para a vida inteira
Benefícios sem limite de idade

• Assistência para toda família
Pais, filhos, ônjuge e sogros

• Proteção extendida aos familiares
Beneficiário adicional + 10% do valor do plano/pessoa

CONHEÇA O V-SOCIAL, O CARTÃO DE VANTAGENS
QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO NORTE.
O V-Social vem sendo um elo com a população na busca da evolução do
atendimento humano. Com parceiros em diversas áreas, o cartão lhe
oferece benefícios e descontos nas áreas de saúde, educação,
farmácias, academias, informática, assessoria jurídica, alimentação,
estética e beleza, serviços e lazer por um preço acessível a todos.

• Vantagens na rede de parceiros
Descontos e vantagens exclusivas

• Adimplência premiada

Sorteios mensais e anuais de brindes exclusivos

e mais
• Paramentação pelo credo religioso
• Translado e auto fúnebre
• Ornamentaçãod e flores
• Higienização, Urna e Véu
Coroa de flores naturais2
• Ônibus com 32 lugares3
• Capela para cerimônia3
• Tanatopraxia
Adesão a partir de R$ 100,00
Atendimento 24 horas

Funerária São Fancisco

Av. Carvalho Leal, 1000, Cachoeirinha
92 3234-4499 (próx. ao Terminal 2)

Funerária Santa Rita

Rua Prof. Feliz Valois, 15, Cidade Nova
92 3308-3404 (próx. à igreja São Bento)

PLANO
FAMILIAR
R$

24,90
(Mensal)

PLANO
INDIVIDUAL
R$

19,90
(Mensal)

Até 5 pessoas

VSOCIAL.COM.BR

(92)

98424-2910

Rua Acre, 25 - Vieiralves, Manaus

vsocialam
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Quais atitudes vão
direcionar seu novo ano?

COMEMORAÇÃO

Atrás de cada linha de chegada existe uma linha de partida.”
Madre Teresa de Calcutá

ILMA MARQUES - ADMINISTRADORA, MASTER COACH, ESPECIALISTA EM
DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMUNIDADE SANTA TERESA D’ÁVILA

A

chegada de um novo ano sempre nos traz um misto
de sentimentos, aos que tiveram um ano extraordinário o otimismo é sempre muito presente, aos
que tiveram um ano turbulento há sempre a
renovação da fé e esperança de que o novo ano será
diferente.
Carlos Drummond de Andrade, fala em seu lindo poema
“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se
deu o nome de ano, foi um indivíduo genial que industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da
exaustão”. Em 2020 creio que tivemos a oportunidade de
compreender o significado da palavra esperança, não do
verbo esperar, mas do verbo esperançar, que é agir, não fica
acomodado. Diante de tantos obstáculos, fomos realmente
desafiados até o nosso último limite. É fato que muitos
ainda não conseguiram reagir e refazer os caminhos. Se
você está se sentindo assim, essa é a hora de ressignificar
alguns pensamentos, principalmente dos sonhos não concretizados e das perdas. Ao invés disso, busque encará-las como o
exemplo da poda das árvores, que sofrem ao serem cortadas e
fazem disso um impulso para crescer ainda mais.
É ano novo e vida nova, precisamos estar confiantes e
apostos nesta linha de partida, não apenas no pensar positivo ou ser indiferente à dor que muitas vezes nos paralisou
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nos últimos meses, mas fortalecidos pelo amor, afinal.
“Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos
que amam Deus”. (Rm 8,28).
Olhe para os fatos que marcaram sua história em 2020
com gratidão no lugar das queixas. Sabe por quê? A
gratidão mobiliza o coração e a mente, e é o indicador
interno de que as dádivas foram excedentes. Lembre-se: “A
arte de agradecer libera o fluxo de receber”. Experimente!
Assim você abraçará o novo ano mais positivo e fortalecido.
Ah e não esqueça! Nesta linha de partida para um 2021
prospero, algumas reflexões são cruciais para colocar você
em ação: Onde estou? Onde quero chegar? O que eu preciso
fazer diferente?
Além disso é necessário renovar a esperança como dom
de Deus habitando em nós e é resultado de uma experiência pessoal com seu amor. A esperança não pode vir de fora
para dentro, mas de dentro para fora, pela força do Espírito
Santo que, agindo em nós, a partir da liberdade que lhe
damos, nos impulsiona a acreditar e seguir em frente,
mesmo quando a vida parece ter perdido suas razões ou
ainda é difícil ver uma luz no fim do túnel.
E não esqueça da coragem, que significa firmeza de
espírito para enfrentar as adversidades. “Deus, estará contigo aonde quer que fores”. (Josué 1,9)
Desejo que você construa e viva um 2021 extraordinário
e com muito mais engajamento em suas ações.

PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

TEM
Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas, perfis
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!

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