
nossa paz: 
do que era dividido,
 fez uma unidade”. 

“Cristo é a 

(Ef 2.14a)    

V Campanha da Fraternidade Ecumênica
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DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

“Repassando a narração dos Evangelhos, notamos 
como a própria humanidade de Jesus se manifesta em 
toda a sua singularidade precisamente quando referida 
à Palavra de Deus. De fato, na sua humanidade per-
feita, Ele realiza a vontade do Pai a todo o momento; 
Jesus ouve a sua voz e obedece-lhe com todo o seu ser; 
conhece o Pai e observa a sua palavra (cf. Jo 8, 55); co-
munica-nos as coisas do Pai (cf. Jo 12, 50); ‘dei-lhes as 
palavras que Tu Me deste’ (Jo 17, 8). Assim Jesus mostra 
que é o Logos divino que se dá a nós, mas é também o 
novo Adão, o homem verdadeiro, aquele que cumpre 
em cada momento não a própria vontade, mas a do 
Pai. Ele ‘crescia em sabedoria, em estatura e em graça, 
diante de Deus e dos homens’ (L c 2, 52). De maneira 
perfeita, escuta, realiza em si mesmo e nos comunica 
a Palavra divina (cf. L c 5, 1). Por fim, a missão de Jesus 
cumpre-se no Mistério Pascal: aqui vemo-nos coloca-
dos diante da ‘Palavra da cruz’ (cf. 1 Cor 1, 18). O Verbo 
emudece, torna-se silêncio de morte, porque se ‘disse’ 
até calar, nada retendo do que nos devia comunicar. 
Sugestivamente os Padres da Igreja, ao contemplarem 
este mistério, colocam nos lábios da Mãe de Deus esta 
expressão: ‘Está sem palavra a Palavra do Pai, que fez 
toda a criatura que fala; sem vida estão os olhos apaga-
dos d’Aquele a cuja palavra e aceno se move tudo o que 
tem vida’. Assim, Aquele que dá a vida pelos próprios 
amigos (cf. Jo 15, 13) nos comunica, verdadeiramente, 
o seu amor ‘maior’” (VD, 12).

JESUS, A PALAVRA

LEITURA DA BÍBLIA

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

Vamos ler a Bíblia em família!

2 • FESTA DE NOSSA SENHORA DOS 
NAVEGANTES 
Missa: às 18h, na Área Missionária Nossa Senhora dos 
Navegantes 
Transmissão: ao vivo pelo facebook @com.catolica.nave 

3 a 5 • SEMINÁRIO VIRTUAL SOBRE 
A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
ECUMÊNICA 2021
Tema: "Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor"
Horário: 19h às 20h30
Transmissão ao vivo pela fanpage 
@arquidiocesedemanaus 
Informações: (92) 99424-2089

à sombra 
da Catedral de 

Nossa Senhora 
da Conceição, 

esperando 
por você.

à sombra 
da Catedral de 

Estamos aqui, A Paulinas Livraria de 
Manaus existe para servir 
você, que busca livros dos mais 
diversos temas, Bíblias, CDs, 

DVDs, agendas, calendários, artigos 
religiosos e muito mais. Sempre 

com um atendimento especial, 
com todas as medidas 
de segurança contra o 
coronavírus.

Paulinas Manaus
Av. Sete de Setembro, 665 - Centro 

Tel. 3633-4251

MANAUS

25 anos
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

O diálogo é 
fundamental não 
só entre as nossas 
igrejas, mas entre 
todas as pessoas. 

Somos continuamente alimentados e fortificados no 
fazer o caminho do ser cristão. Os passos e olhos para 
o caminho nos são dados pela Palavra de Deus lida 
diariamente, pela celebração da Eucaristia que nos 

une no mesmo Pão e no mesmo Cálice, pelas relações fa-
miliares e de comunidade que nos aproximam sempre mais 
da vida do Reino, pelo cuidado para com os pobres que nos 
assemelha Jesus na sua misericórdia. 

A quaresma abre os espaços do nosso viver para fazer 
o caminho da santidade. É o tempo para sairmos da nossa 
alienação existencial (Papa Francisco, Mensagem Quares-
mal/2015). Ela nos impulsiona para a conversão, a mudança 
de vida, a profundidade da fé e nos oferece novo olhar, novas 
relações, aproximação de confiança com Deus. 

O caminho quaresmal, desperta para a grandeza e profundi-
dade da vida em Cristo. Graças à escuta e meditação intuímos a 
preciosidade do ser cristão, de vivermos na liberdade e na verdade 
da filiação divina. O tempo favorável para nos deixarmos tomar 
pelo amor do Crucificado e a transformação do Ressuscitado.

Na busca de conversão, de transformação a Igreja no 
Brasil oferece, nesse tempo, às Comunidades, como itinerário 
transformativo, a Campanha da Fraternidade. A realidade a ser 
meditada nesta quaresma é o Diálogo: “Fraternidade e Diálo-
go: Compromisso de Amor”; iluminada pela Palavra de Deus: 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 
2,14a). Uma Campanha da Fraternidade Ecumênica, CFE.

Fraternidade e Diálogo! Fraternidade = frater+idade; 
a palavra idade na origem soa vigor, força, energia; frater 
diz do ser irmão. A força, o vigor que nos deixa ser irmãos, 
irmãs. A energia do pertencimento a uma mesma família. A 
energia que nos constitui irmãos, irmãs. Fraternidade a for-
ça, o vigor que nos deixar ser na diferença de sermos irmãos 
e irmãs, pois cada um no concrescer de sua identidade. 

Diálogo na sua origem explicita o dom que nasce da 
palavra escutada e na escuta receber palavra. Palavra que 
ultrapassa o som, pois envia e acolhe as alegrias e dores, so-
nhos e desamores, o passado e o futuro. Numa expressão, a 
palavra que traz à luz a existência humana. Palavra, logos, 
que vai tecendo as relações que geram irmãs e irmãos. 

Fraternidade que no diálogo é sinal extraordinário do 
Reino que está presente e que há de vir. Um Reino vindouro, 
que está sempre vindo, visibilizado no diálogo amoroso.

Diálogo no seu nascer suscita compromisso. Vai desper-
tando para a graça de estar vinculado, saber-se pertencen-
te. Compromisso exprime uma familiaridade, pois no estar 
com, no ser com o outro, nasce a possibilidade da fluência 
da dinamicidade da palavra: diálogo.

Diálogo como compromisso deveria “recordam-nos que a 
nossa fé se traduz em atos concretos e quotidianos, destinados 
a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais 

havemos de ser julgados: alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, 
educá-lo” (Papa Francisco, Quaresma/2015). A palavra, o logos, 
fala e dizer em gestos, silêncio escutante, cuidado dialogante. 
Um modo de acordar mutuamente, perante o drama da pobre-
za, e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os 
pobres são os privilegiados do amor de Deus. O caminho qua-
resmal indicado pela CFE pode abrir os olhos para vermos nos 
necessitados, “a carne de Cristo torna-se de novo visível como 
corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga... a 
fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por 
nós” (Papa Francisco, MV, 15). Tudo porque comprometimento 
de amor, amoroso. Comprometimento amoroso: a liberdade, a 
cordialidade, a gratuidade na escuta e na fala.

Diálogo e compromisso numa CFE nos incita ao encontro 
dos irmãos e irmãs de outras igrejas. Temos a mesma pertença 
a Cristo. Partir sempre da graça da presença de Cristo e do rei-
no por ele anunciado. O diálogo é fundamental não só entre as 
nossas igrejas, mas entre todas as pessoas. Sem diálogo tere-
mos dificuldade na superação do feminicídio, no cuidado com 
a criação, com os povos originários. Sem diálogo teremos di-
ficuldade de mostrar caminhos realizadores que abrem pers-
pectivas para as pessoas que vivem nas drogas. Sem diálogo 
não há política, isto é, o cuidado com a convivência na socie-
dade. Sem diálogo o direito se sobrepõe à justiça e a injustiça 
impera. Sem diálogo existem apenas ideologias que matam a 
irmandade e a fraternidade. Inexiste compromisso de amor! 
Diálogo: quando a palavra e o silêncio não fluem, a vida fica 
truncada, definha. Diálogo: crescer, florir, cuidar, esperançar, 
crer. Diálogo, Logos: intercâmbio de amor. 

O tempo quaresmal, por ser tempo de conversão, possibi-
lita o caminho da verdadeira liberdade. A Igreja nos oferece os 
exercícios quaresmais do jejum, da oração, e da esmola. Eles 
abrem silenciosamente toda a nossa pessoa para o encontro 
com Aquele que é a plenitude da vida, com Aquele que é a luz e 
a vida de toda pessoa que vem a este mundo (cf. Jo 1,10). Jejum 
é esvaziamento, uma expropriação, como tentativa de deixar-se 
atingir pela graça da liberdade de Cristo na Cruz. Oração expo-
sição de quem deseja ser atingido pela misericórdia d’Aquele 
que nos amou primeiro e até o fim (cf. Jo 4,10). Esmola o amor 
partilhado sem retribuição. Ser tocado pela presença do outro, 
especialmente dos mais necessitados e esquecidos.

Supliquemos a Deus a graça do diálogo comprometido: 
“Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda 
a humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a 
fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e par-
tilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, ca-
minhando pelas veredas da amorosidade.” (Oração CFE 2021)

Abençoada caminhada quaresmal tendo o diálogo 
como compromisso de amor! Nossa Senhora Imaculada, 
rogai por nós!

DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

Diálogo como compromisso
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paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial “Ar-
quidiocese em Notícias”. Neste mês de fevereiro, os cristãos do 
mundo inteiro são chamados a viverem com o coração contrito o 
tempo quaresmal. Na quaresma o fiel é convidado a uma maior 
proximidade com Deus através da escuta ativa da Palavra Dele e 
da prática da caridade. Neste período crítico de pandemia que 
ainda assola a realidade de cada um de nós, tal proximidade com 
Deus se faz extremamente necessária, haja vista, a terra arra-
sada presente no coração de inúmeras famílias enlutadas por 
entes queridos acometidos fatalmente pela COVID-19. Só Deus 
pode trazer vida ao coração ferido de morte. Só Deus pode trazer 
paz ao coração humano enfraquecido pelo desespero e angústia. 
Ao longo dos últimos meses, a vida de muitos irmãos e irmãs 
tem sido um vale de lágrimas, um calvário permanente. Que o 
itinerário quaresmal proposto ao Povo de Deus favoreça um en-
contro fundante com Jesus. Que o Divino Mestre ofereça aos seus 
seguidores, discípulos-missionários, um reavivar da fé em seus 
corações ressequidos pela irmã morte. 

Vale a pena conferir nesta edição, o que foi notícia em 
nossa Igreja Local no mês de janeiro e acompanhar a progra-
mação de nossa Arquidiocese para o mês de fevereiro. Acom-
panhe também a programação das nossas rádios católicas: 
Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Peçamos à Nossa 
Senhora, a Imaculada Conceição que interceda por nós, pelo 
povo do Amazonas, enlutado por tantos filhos e filhas amados 
que partiram para a eternidade no mês de janeiro último. Que 
o manto azul de nossa mãezinha Maria, enxugue as lágrimas 
que jorram do mais profundo da alma de nossa gente. Que se 
tenha certeza no coração que Deus jamais abandona seu povo. 
Cada Eucaristia, terço, novena são sinais do Pai do Céu rezando 
por nós. Um abençoado itinerário quaresmal para todos nós.
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NOTÍCIAS DO VATICANO

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

Diálogo é o tema da Campanha da Fra-
ternidade 2021. Assunto fundamental e 
de suma importância para a convivência 
humana. O tema foi escolhido e aprofun-

dado pela comissão formada por representantes 
do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
no Brasil, criado em 1982. Fazem parte do CONIC 
os seguintes membros: Aliança de Batistas do 
Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, Igreja Presbiteriana 
Unida, Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia.

A missão do CONIC é “fortalecer o testemunho 
ecumênico das Igrejas-membro, fomentar o diálo-
go inter-religioso e promover a interlocução com 
organizações da sociedade civil e governo para a 
incidência pública em favor de políticas que promo-
vam a justiça e a paz”. O encontro e o esforço evan-
gélico das Igrejas para o fortalecimento do diálogo 
ecumênico são prova evidente da unidade na diver-
sidade como caminho seguro de construção da paz. 

A V Campanha Ecumênica, “Fraternidade e diá-
logo: compromisso de amor”, cujo lema é “Cristo é 
a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”, 
lançada na quarta-feira de cinzas, dia 17 de feve-
reiro, tem como objetivo geral “convidar as comuni-
dades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, 
avaliar e identificar caminhos para superar as pola-
rizações e as violências através do diálogo amoroso 
testemunhando a unidade na diversidade”. 

A campanha lançada em todo Brasil em favor 
do diálogo é oportuna, pois a sociedade brasileira 
está convivendo com algumas posturas de lide-
ranças que exercem o poder político usando o au-

toritarismo para governar, criam posições polarizadas, 
demonizam quem pensa diferente, cultuam a mentira e 
negam os resultados das pesquisas científicas. Isso dimi-
nui o Brasil e empobrece a democracia. A campanha em 
favor do diálogo pode ajudar a mudar esta mentalidade 
ideológica de atraso e desrespeito com a vida que tem 
trazido consequências danosas ao povo brasileiro.

A reflexão do texto base ocorre no tempo da qua-
resma como proposta de conversão e evangelização. 
Está dividido em quatro partes ou quatro paradas e 
segue o método ver, julgar, agir e celebrar. Efésios 
2,14, “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez 
uma unidade”, é o texto bíblico escolhido para inspirar 
a reflexão sobre Fraternidade e diálogo. Para o cristia-
nismo não tem sentido as feridas das separações, pois 
os cristãos seguem o mesmo Cristo que dá o exemplo 
de unidade: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10,30). Mas, na 
realidade, ainda permanece o escândalo de separa-
ções intolerantes entre as Igrejas que professam a fé 
nos ensinamentos de Cristo. O texto-base também se 
utiliza do texto de Lucas 24, que narra a caminhada 
dos discípulos de Emaús que depois da Morte de Jesus 
peregrinavam desiludidos pela estrada da vida. Mas a 
partir do diálogo entre os discípulos e o discernimento 
da presença de Jesus no meio deles, aos poucos con-
seguem perceber a esperança de vida plena e abrir o 
coração e a mente para nova realidade, fundamentada 
no diálogo de confiança, verdadeiro e transparente em 
Deus que caminha com a humanidade.

Por fim, a Campanha da Fraternidade de 2021 é 
uma grande oportunidade para exercitar o diálogo en-
tre as Igrejas e a sociedade, tendo em vista a superação 
da intolerância, da mentira, da polarização do pensa-
mento único que gera violência. Que de fato, Cristo seja 
a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade. 

profecia

CF-2021
OPORTUNIDADE PARA EXERCITAR O DIÁLOGO 
ENTRE AS IGREJAS E A SOCIEDADE

COMEÇOU NO DIA 13 DE 
JANEIRO A VACINAÇÃO 
NO VATICANO
VATICAN NEWS

A campanha de vacinação con-
tra a Covid-19 na Cidade do Vatica-
no começou na quarta-feira, 13 de 
janeiro, no átrio da Sala Paulo VI, 
como confirmado pelo diretor da 
Sala de Imprensa vaticana, Matteo 
Bruni, em resposta às perguntas dos 
jornalistas. A prioridade – como já 
comunicado pela Direção Sanitária e 
Higiene do Governatorato – é dada 
ao pessoal da saúde e segurança 
pública, aos idosos e ao pessoal 
em contato mais frequente com o 
público.

Foram vacinados cidadãos, fun-
cionários e aposentados, mas tam-
bém familiares que têm a assistên-
cia do Fundo Assistência Sanitária 
(FAS). A campanha é voluntária e a 
vacina não será aplicada em crian-
ças e pessoas menores de 18 anos 
porque a vacina distribuída não foi 
testada neste grupo.

Segundo havia divulgado a 
Santa Sé, foram compradas doses 
da vacina contra o coronavírus Sar-
s-CoV-2 desenvolvida pela Pfizer e 
pelo laboratório BioNTech – que já 
vem sendo aplicada em toda a Eu-
ropa, nos Estados Unidos, Canadá, 
Israel, entre outras nações.
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LITURGIA

is o tempo de conversão eis o dia da salvação! 
Na quarta-feira de Cinzas iniciaremos um novo ciclo do 

Ano Litúrgico. É o Ciclo Pascal que tem a quaresma como tem-
po no qual nos preparamos para melhor celebrar a Páscoa, 
motivados pela Palavra e unidos aos sentimentos de Jesus 
Cristo, cultivando a oração, o amor a Deus e a solidariedade 
com os irmãos. Na tradição cristã, Quaresma é um período de 
conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao 
Jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas 
práticas e posturas diante da vida, do planeta e das pessoas.

Nesse tempo, somos chamados a assumir a penitência 
como método de conversão e unificação interior, como ca-
minho pessoal e comunitário de libertação pascal. É tempo 
propício para avaliar nossas opções de vida, corrigir os erros 
e aprofundar a dimensão da ética, da fé e realizando ações 
concretas de solidariedade. É ainda tempo de renovação es-
piritual, uma espécie de retiro pascal que se traduz em ges-
tos de solidariedade, misericórdia. “O que a oração pede, o 
jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia, 
jejum: três coisas que são uma só e se vivificam reciproca-
mente” (Pedro Crisólogo, sec. IV).

Durante a Quaresma, além da celebração dominical, é 
importante criar momentos de oração, proporcionando à 
comunidade uma maior experiência da misericórdia de Deus 
também através do sacramento da reconciliação (confissão). 
Sempre observando os protocolos e as orientações sanitárias.

Todo ano a Igreja do Brasil (CNBB) nos apresenta a Cam-
panha da Fraternidade como caminho de conversão quares-
mal. Um caminho pessoal, comunitário e social que visibiliza 
a salvação paterna de Deus. O tema escolhido para este ano 

2021 é “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e 
o lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma 
unidade” (Ef. 2.14). Essa Campanha da Fraternidade, 2021, 
é Ecumênica e tem o seguinte objetivo: Através do diálogo 
amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspira-
dos e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de 
fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar 
caminhos para a superação das polarizações e das violências 
que marcam o mundo atual. A fé nos lembra que Cristo é nos-
sa Paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade 
na diversidade. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o 
diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma 
unidade daquilo que era dividido. 

O tempo da Quaresma vem acompanhado de vários 
símbolos, atitudes e iniciativas humanas e religiosas que 
enriquecem e ajudam as comunidades a viverem mais in-
tensamente, por exemplo: as cinzas e a cruz lembram o ca-
ráter de penitência e conversão próprio deste tempo, que se 
manifesta também no visual do espaço celebrativo, sóbrio, 
despojado. É recomendado utilizar o mínimo de instrumen-
tos musicais, para ajudar a comunidade a viver esse tempo 
de recolhimento. Vivamos intensamente esse tempo, cami-
nhando com Jesus, carregando a cruz para ressuscitar com 
ele na alegria da vida nova em Deus.

Queremos que a Quaresma nos inquiete com uma paz que 
luta pela paz. A paz que nos sacode com a urgência do Reino; a 
paz que nos tira da indiferença e nos faz perceber que somos di-
ferentes para nos completar. Para que isso aconteça, precisamos 
percorrer um verdadeiro caminho de conversão e penitência, 
não só na Quaresma, mas ao longo de toda a vida.
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A construção de uma
família entre UMA
pessoa católica E
outra não católica

este ano de 2021, a Campanha da Fraternidade, por ser 
ecumênica, mais uma vez interpela-nos para sairmos de nossa 
“ilha de felicidade”, de nosso “ambiente estável”, e irmos ao 
encontro do Cristo que se revela no meio do povo, independen-

temente da prática religiosa. “Jesus nunca orientou seus discípulos e 
discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras pessoas em seu 
nome. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas 
assumissem compromissos em defesa da igualdade e do diálogo”. (cf. 
Texto Base, CF 2021, 9)

Estas Campanhas da Fraternidade Ecumênicas nos proporcionam um 
pouco mais de conhecimento sobre as variadas práticas religiosas e nos 
ajudam a nos redimir de indiferenças ou intolerâncias; mas, pouco, ou 
nada, paramos para conversar sobre as famílias que vivem sob duas ou 
mais práticas religiosas ou de famílias que são instituídas sob duas 
práticas religiosas distintas. Sabemos que há situações assim, mesmo 
sem saber quantas são estas famílias. Como abordar um assunto como 
este, como católicos, sem desmerecer quem não é católico? É notável que 
cresce o número de jovens católicos e protestantes, ou de outras 
religiões, que desejam se casar na Igreja Católica, e perguntam se podem 
e como devem proceder.

A nossa Igreja é acolhedora e orienta-nos sempre através dos 
documentos. Mas, de antemão, precisamos compreender que há duas 
situações diferentes: uma é o casamento misto – entre um católico e 
uma pessoa não católica, mas batizada em uma comunidade eclesial 
cristã; a outra é quando há disparidade de culto, ou seja, o casamento 
entre um católico e uma pessoa não batizada, não cristã. Neste sentido o 
Catecismo da Igreja Católica diz que: “Em muitos países, a situação do 
casamento misto (entre católico e batizado não-católico) se apresenta 
com muita frequência. Isso exige uma atenção particular dos cônjuges e 
dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto (entre católico 
e não-batizado) exige uma circunspeção maior ainda” (CIC, §1634).

É bom destacarmos que se ambos foram batizados (mesmo que na 
comunidade protestante), o Sacramento do Matrimônio pode ser celebra-
do na Igreja Católica, desde que os cônjuges aceitem certas condições. 

Mas, a Igreja não deixa de lembrar que poderão surgir di�culdades a 
serem superadas. Bem sabemos que o casamento se funda na expressão 
“sereis uma só carne” (Gn 2, 23) e que a diferença de religiões pode 
di�cultar esta união plena.

A Igreja pode autorizar o casamento misto desde que obedeçam a 
certas exigências. Antes de tudo, é preciso que se amem e cada um 
respeite o outro e sua fé, vivendo cada um, a seu modo, a �delidade a 
Jesus Cristo. Consideremos que a Igreja não deixa de lembrar as 
di�culdades que podem surgir nessa união, pois a fé é um ponto básico na 
unidade do casal. O católico, por exemplo, gostará de ter em sua casa o 
cruci�xo e outras imagens para venerar; bem como rezar o Rosário de 
Nossa Senhora, etc. Consideremos que a outra parte pode não aceitar isso. 
Torna-se pior quando o outro cônjuge não é cristão, e pode não aceitar a 
própria fé em Cristo. E a grande preocupação da Igreja é com relação à 
educação dos �lhos. Olhemos o que nos fala o Catecismo nesse sentido: 
“A diferença de con�ssão entre os cônjuges não constitui obstáculo 
insuperável para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que 
cada um deles recebeu em sua comunidade e aprender um do outro o 
modo de viver sua �delidade a Cristo. Mas, nem por isso devem ser 
subestimadas as di�culdades dos casamentos mistos. Elas se devem ao 
fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. 
Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no 
seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas 
di�culdades. As divergências concernentes à fé, à própria concepção do 
casamento, como  também  mentalidades  religiosas  diferentes , podem 

Frei José Faustino Fernandes, TOR
Assessor Eclesiástico da Pastoral Familiar

constituir uma fonte de tensões no casamento, principalmente no que 
tange à educação dos �lhos. Uma tentação pode então apresentar-se: a 
indiferença religiosa.” (CIC, §1635)

Diante da disparidade de culto a Igreja exige a autorização expressa da 
autoridade eclesiástica, normalmente do bispo. E a Igreja exige que os 
noivos se comprometam a educar os �lhos na fé católica. Assim, para um 
jovem católico que namora uma jovem de outra religião, e pretende se 
casar com ela, esta será uma questão de fundamental importância a ser 
conversada sinceramente com ela. Vejamos o que nos diz o Catecismo: 
“Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto 
exige, para sua liceidade, a permissão expressa da autoridade eclesiásti-
ca. Em caso de disparidade de culto, requer-se uma dispensa expressa do 
impedimento para a validade do casamento. Esta permissão ou esta 
dispensa supõem que as duas partes conheçam e não excluam os �ns e as 
propriedades essenciais do casamento, e também que a parte católica 
con�rme o empenho, com o conhecimento também da parte não-católi-
ca, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos �lhos 
na Igreja católica.” (§1636)

O Código de Direito Canônico é um outro documento da Igreja que 
também nos orienta sobre a possibilidade de casamentos mistos. Vejamos: “O 
matrimônio entre duas pessoas batizadas, das quais uma tenha sido batizada 
na Igreja católica ou nela recebida depois do batismo, e que não tenha dela 
saído por ato formal, e outra pertencente a uma Igreja ou comunidade 
eclesial que não esteja em plena comunhão com a Igreja católica, é 
proibido sem a licença expressa da autoridade competente.” (Cân.1124)

Faz-se necessário considerar, ainda, que poderão surgir perguntas 
sobre a possibilidade de um casamento de um católico com alguém que 
não seja cristão ou não é praticante de nenhuma religião. É possível? O 
Código de Direito Canônico diz: “É inválido o matrimônio entre duas 
pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja católica ou nela 
recebida e que não a tenha abandonado por um ato formal, e outra que 
não é batizada.” (Cân. 1086 § 1)  “O Ordinário local pode conceder essa 
licença, se houver causa justa e razoável; não a conceda, porém, se não se 
veri�carem as condições seguintes: 1) a parte católica declare estar 
preparada para afastar os perigos de defecção da fé, e prometa sincera-
mente fazer todo o possível a �m de que toda a prole seja batizada e 
educada na Igreja Católica; 2) informe-se, tempestivamente, desses 
compromissos da parte católica à outra parte, de tal modo que conste 
estar esta verdadeiramente consciente do compromisso e da obrigação 
da parte católica; 3) ambas as partes sejam instruídas a respeito dos �ns 
e propriedades essenciais do matrimônio, que nenhum dos contraentes 
pode excluir” (Cân. 1125). Contudo, “Compete à Conferência dos Bispos 
estabelecer o modo segundo o qual devem ser feitas essas declarações e 
compromissos, que são sempre exigidos, como também determinar 
como deve constar no foro externo e como a parte não-católica deve ser 
informada”. (Cân. 1126)

Destaquemos, também, que, em algumas vezes, surgem, pelos 
nossos jovens namorados ou seus familiares, perguntas como: Qual a 
possibilidade de acontecer um casamento ecumênico, em razão da 
minha namorada ser evangélica? Qual a possibilidade de haver um 
casamento em minha Igreja e outro na igreja de minha namorada? De 
fato, são perguntas pertinentes que perpassam as mentes de vários �éis. 
Saibamos que a Igreja Católica não faz casamentos “ecumênicos”, pois 
protestantismo não tem o matrimônio como sacramento. O que se pode 
é realizar a cerimônia do casamento católico, na presença do pastor 
protestante, que fará no �nal sua oração pelos nubentes. Muito menos se 
pode pensar em fazer duas cerimônias: uma na igreja católica e outra no 
templo protestante, pois isto redundaria em relativismo do sacramento 
católico. (Cf. Revista: “PERGUNTE E RESPONDEREMOS”, D. Estevão 
Bettencourt, osb; nº: 518 – Ano:  2005 – p.  355).

Tudo leva a crer que, a Campanha da Fraternidade deste ano apresen-
ta-nos com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” uma 
abertura para a possibilidade de diversas re�exões, bem mais amplas do 
que abordamos aqui. Claro que se torna mais fácil realizarmos um 
diálogo com as pessoas que nos identi�camos ou que, religiosamente, 
possibilita-nos construir famílias sem tantas ressalvas, entre pessoas de 
práticas religiosas diferentes. As Igrejas que compõem o CONIC assegur-
am-nos uma maior facilidade para a realização desses casamentos mistos, 
considerando que tem aumentado o número de pessoas que querem saber a 
respeito. Por outro lado, não podemos desmerecer as variadas realidades das 
pessoas de outras denominações religiosas, ou sem prática religiosa, que 
surgem querendo construir famílias com pessoas de fé católica e, em algumas 
vezes, se veem num impasse. Lembremo-nos que acolher, orientar, 
“acompanhar, discernir e integrar” (cf. Amoris Laetitia VIII) faz parte da 
atualização e dinamização da nossa missão cristã no mundo.
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autoridade eclesiástica, normalmente do bispo. E a Igreja exige que os 
noivos se comprometam a educar os �lhos na fé católica. Assim, para um 
jovem católico que namora uma jovem de outra religião, e pretende se 
casar com ela, esta será uma questão de fundamental importância a ser 
conversada sinceramente com ela. Vejamos o que nos diz o Catecismo: 
“Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto 
exige, para sua liceidade, a permissão expressa da autoridade eclesiásti-
ca. Em caso de disparidade de culto, requer-se uma dispensa expressa do 
impedimento para a validade do casamento. Esta permissão ou esta 
dispensa supõem que as duas partes conheçam e não excluam os �ns e as 
propriedades essenciais do casamento, e também que a parte católica 
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ca, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos �lhos 
na Igreja católica.” (§1636)

O Código de Direito Canônico é um outro documento da Igreja que 
também nos orienta sobre a possibilidade de casamentos mistos. Vejamos: “O 
matrimônio entre duas pessoas batizadas, das quais uma tenha sido batizada 
na Igreja católica ou nela recebida depois do batismo, e que não tenha dela 
saído por ato formal, e outra pertencente a uma Igreja ou comunidade 
eclesial que não esteja em plena comunhão com a Igreja católica, é 
proibido sem a licença expressa da autoridade competente.” (Cân.1124)

Faz-se necessário considerar, ainda, que poderão surgir perguntas 
sobre a possibilidade de um casamento de um católico com alguém que 
não seja cristão ou não é praticante de nenhuma religião. É possível? O 
Código de Direito Canônico diz: “É inválido o matrimônio entre duas 
pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja católica ou nela 
recebida e que não a tenha abandonado por um ato formal, e outra que 
não é batizada.” (Cân. 1086 § 1)  “O Ordinário local pode conceder essa 
licença, se houver causa justa e razoável; não a conceda, porém, se não se 
veri�carem as condições seguintes: 1) a parte católica declare estar 
preparada para afastar os perigos de defecção da fé, e prometa sincera-
mente fazer todo o possível a �m de que toda a prole seja batizada e 
educada na Igreja Católica; 2) informe-se, tempestivamente, desses 
compromissos da parte católica à outra parte, de tal modo que conste 
estar esta verdadeiramente consciente do compromisso e da obrigação 
da parte católica; 3) ambas as partes sejam instruídas a respeito dos �ns 
e propriedades essenciais do matrimônio, que nenhum dos contraentes 
pode excluir” (Cân. 1125). Contudo, “Compete à Conferência dos Bispos 
estabelecer o modo segundo o qual devem ser feitas essas declarações e 
compromissos, que são sempre exigidos, como também determinar 
como deve constar no foro externo e como a parte não-católica deve ser 
informada”. (Cân. 1126)

Destaquemos, também, que, em algumas vezes, surgem, pelos 
nossos jovens namorados ou seus familiares, perguntas como: Qual a 
possibilidade de acontecer um casamento ecumênico, em razão da 
minha namorada ser evangélica? Qual a possibilidade de haver um 
casamento em minha Igreja e outro na igreja de minha namorada? De 
fato, são perguntas pertinentes que perpassam as mentes de vários �éis. 
Saibamos que a Igreja Católica não faz casamentos “ecumênicos”, pois 
protestantismo não tem o matrimônio como sacramento. O que se pode 
é realizar a cerimônia do casamento católico, na presença do pastor 
protestante, que fará no �nal sua oração pelos nubentes. Muito menos se 
pode pensar em fazer duas cerimônias: uma na igreja católica e outra no 
templo protestante, pois isto redundaria em relativismo do sacramento 
católico. (Cf. Revista: “PERGUNTE E RESPONDEREMOS”, D. Estevão 
Bettencourt, osb; nº: 518 – Ano:  2005 – p.  355).

Tudo leva a crer que, a Campanha da Fraternidade deste ano apresen-
ta-nos com o tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” uma 
abertura para a possibilidade de diversas re�exões, bem mais amplas do 
que abordamos aqui. Claro que se torna mais fácil realizarmos um 
diálogo com as pessoas que nos identi�camos ou que, religiosamente, 
possibilita-nos construir famílias sem tantas ressalvas, entre pessoas de 
práticas religiosas diferentes. As Igrejas que compõem o CONIC assegur-
am-nos uma maior facilidade para a realização desses casamentos mistos, 
considerando que tem aumentado o número de pessoas que querem saber a 
respeito. Por outro lado, não podemos desmerecer as variadas realidades das 
pessoas de outras denominações religiosas, ou sem prática religiosa, que 
surgem querendo construir famílias com pessoas de fé católica e, em algumas 
vezes, se veem num impasse. Lembremo-nos que acolher, orientar, 
“acompanhar, discernir e integrar” (cf. Amoris Laetitia VIII) faz parte da 
atualização e dinamização da nossa missão cristã no mundo.

 

N
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Fiéis iniciam o ano de 2021 rezando pela
paz no Memorial Amigos do Cruzeiro

a noite do primeiro dia do ano, foi realizada no Memorial Amigos 
do Cruzeiro, localizado na Av. Timbiras, Cidade Nova – Setor Padre 
Pedro Vignola, a tradicional Missa Pela Paz da Arquidiocese de 
Manaus, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo 

Steiner, e concelebrada pelos padres Cláudio Trabacchin, da Área 
Missionária Santa Mônica e Coordenador do Setor Pe. Pedro Vignola; Pe. 
Afonso Amane, da Área Missionária São Francisco; Pe. Thiago Alves, da 
Área Missionária São Pedro Apóstolo; e Pe. Carlos Eduardo dos Santos, da 
Área Missionária São Lucas.

“Como é bom estarmos aqui nesta noite, dia de Nossa Senhora Mãe de 
Deus e da Igreja e também o Dia Mundial da Paz. Este lugar criou um 
signi�cado próprio em nossa Arquidiocese, lembrando a necessidade da 
Paz. Se fosse possível, hoje teríamos realizado a Caminhada da Paz e 
encerraríamos com essa celebração, como não foi possível, aqui estão 
vocês representando nossas comunidades. Queremos pedir a Deus, a 
graça da Paz, para superar a violência e a morte e o fazemos debaixo da 
cruz que nos salvou, junto com Nossa Senhora, a mãe de Deus e nossa”, 
disse o arcebispo ao dar as boas-vindas.

Logo na sequência, a imagem de Nossa Senhora percorreu o corredor 
central e tomou lugar ao lado do altar, onde �cou até o �m da celebraçã.

 Após a proclamação da palavra realizada pelo diácono Irineu Pena, 
Dom Leonardo iniciou a homilia falando a respeito das leituras do 
Evangelho, ressaltando o nascimento do Deus-Menino e o encontro com 
os pastores na manjedoura. “É tão bonito ver no texto do Evangelho, os 
pastores anunciando que nasceu para nós a Salvação, vindo de um Deus 
tão frágil e tão pequeno, que nasceu longe de tudo e de todos, mas não 
longe do amor de pai e de mãe, a mãe Maria que sempre esteve atenta e 
recolheu tudo em seu coração, mesmo sem entender direito o que estava 
acontecendo, mas sempre acreditando na graça de Deus”, disse.

Dom Leonardo também fez uma análise da nossa realidade atual, 
atingida pela pandemia, com base na re�exão do Evangelho e como não 
devemos nunca perder a nossa fé. “Esse ano que passou foi tão difícil e 
2021 já inicia com a mesma di�culdade, os hospitais e UTI´s lotados, e nós 
tentando agora ver o que Deus quer nos dizer e nos ensinar diante da 
morte e sofrimento dos nossos entes queridos. Temos que fazer que nem 
Nossa Senhora, que tudo que via, recorria à presença de Deu s, que sempre 

N
olha para cada um de nós, 
sendo misericordioso e 
benevolente”, comentou.

Sobre a Paz e a Solenida-
de da Mãe de Deus, Dom 
Leonardo disse: “A paz não é 
apenas tranquilidade, é um 
modo de acolher como 
Deus está presente, mesmo 
quando achamos que Ele 
está ausente. É voltar os 
olhos para a casa do pai 

com o coração cheio de alegria, fé, esperança e gratidão pelo tempo que 
Deus tem nos dado e, se hoje nós lembramos a solenidade da Mãe de Deus, 
é por que nós a olhamos, contemplamos e nos lembramos dela aos pés da 
cruz acolhendo Jesus, ela que passou pelas tribulações e di�culdades da 
vida e pedimos para que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz e, 
assim como ela e com ela, queremos viver da esperança, do amor e da fé”, 
concluiu Dom Leonardo.

De acordo com Núbia Gonzaga, Diretora Financeira da 
Associação Católica Obra Social Memorial Amigos do Cruzeiro 
(ACOSMAC), toda a celebração foi realizada pela equipe de 
coordenação da ACOSMAC em parceria com a Área Missionária 
São Lucas (onde Cruzeiro foi inserido), com o apoio total do Setor 
Pe. Padre Pedro Vignola. 
“Foi uma missa muito participativa, a liturgia, equipe de canto e 
organização, tudo foi realizado pela equipe do Memorial do 
Cruzeiro junto com o Setor e no �m da celebração tivemos a 
entrada da imagem de São José, pois esse ano o Papa instituiu o 
ano de São José, um momento muito emocionante”, disse Núbia.
“Este é o local onde a comunidade recorre quando perde seus 
entes queridos, por isso essa celebração é feita com muito carinho 
e zelo durante todo o ano, seja por meio do nosso setor ou pela 
equipe dos Amigos do Cruzeiro e aqui deixamos nossas orações 
pelos nossos colaboradores que ainda estão na luta pela 
recuperação de sua saúde”, comentou Pe. Eduardo. 

AGRADECIMENTOS E ACOLHIDA

A importância do Memorial Amigos do Cruzeiro
O Arcebispo Emérito, Dom Sergio Castriani, sem dúvidas foi um dos 

maiores apoiadores da ACOSMAC, criada em 2 de novembro de 2019. Para 
ele o Cruzeiro lembra que a morte de Jesus foi redentora, e as celebrações 
das missas lembram que Jesus assumiu nossas dores. “A dor da morte 
prematura num acidente de trânsito, ou num assalto que acontece todo o 
tempo nas nossas periferias não podem ser esquecidas. Construímos um 
memorial para lembrar de forma coletiva de todas as vítimas da cidade 
grande. Agora, com a mortandade do Coronavírus, teríamos que colocar 
de alguma maneira as vítimas do memorial. Também os que morrem e são 
sepultados sem serem velados sequer pelas famílias. E não podemos 
esquecer dos que foram massacrados nas cadeias de Manaus. 

En�m, toda a realidade da morte que mata duas vezes, sendo a 
segunda o esquecimento, somos sobreviventes, não podemos esquecer 
daqueles que morrem para que vivamos. Aqueles que esquecem o passado 
tendem a repeti-lo. Nossa Igreja preza muito em fazer memória dos defuntos. 
Façamos algo de belo para que as gerações futuras tenham consciência do 
sofrimento que está por trás das luzes da cidade”, disse Dom Sergio.

As missas no Memorial Amigos do Cruzeiro acontecem toda 
primeira segunda-feira do mês, com exceção de Janeiro, que é 

realizada no dia 1 por ser o dia Mundial da Paz e o mês de 
Novembro, quando são realizadas no dia 2 (�nados), missas pela 

manhã e à noite, terço da Misericórdia e con�ssão do dia todo.
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Fiéis iniciam o ano de 2021 rezando pela
paz no Memorial Amigos do Cruzeiro

a noite do primeiro dia do ano, foi realizada no Memorial Amigos 
do Cruzeiro, localizado na Av. Timbiras, Cidade Nova – Setor Padre 
Pedro Vignola, a tradicional Missa Pela Paz da Arquidiocese de 
Manaus, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo 

Steiner, e concelebrada pelos padres Cláudio Trabacchin, da Área 
Missionária Santa Mônica e Coordenador do Setor Pe. Pedro Vignola; Pe. 
Afonso Amane, da Área Missionária São Francisco; Pe. Thiago Alves, da 
Área Missionária São Pedro Apóstolo; e Pe. Carlos Eduardo dos Santos, da 
Área Missionária São Lucas.

“Como é bom estarmos aqui nesta noite, dia de Nossa Senhora Mãe de 
Deus e da Igreja e também o Dia Mundial da Paz. Este lugar criou um 
signi�cado próprio em nossa Arquidiocese, lembrando a necessidade da 
Paz. Se fosse possível, hoje teríamos realizado a Caminhada da Paz e 
encerraríamos com essa celebração, como não foi possível, aqui estão 
vocês representando nossas comunidades. Queremos pedir a Deus, a 
graça da Paz, para superar a violência e a morte e o fazemos debaixo da 
cruz que nos salvou, junto com Nossa Senhora, a mãe de Deus e nossa”, 
disse o arcebispo ao dar as boas-vindas.

Logo na sequência, a imagem de Nossa Senhora percorreu o corredor 
central e tomou lugar ao lado do altar, onde �cou até o �m da celebraçã.

 Após a proclamação da palavra realizada pelo diácono Irineu Pena, 
Dom Leonardo iniciou a homilia falando a respeito das leituras do 
Evangelho, ressaltando o nascimento do Deus-Menino e o encontro com 
os pastores na manjedoura. “É tão bonito ver no texto do Evangelho, os 
pastores anunciando que nasceu para nós a Salvação, vindo de um Deus 
tão frágil e tão pequeno, que nasceu longe de tudo e de todos, mas não 
longe do amor de pai e de mãe, a mãe Maria que sempre esteve atenta e 
recolheu tudo em seu coração, mesmo sem entender direito o que estava 
acontecendo, mas sempre acreditando na graça de Deus”, disse.

Dom Leonardo também fez uma análise da nossa realidade atual, 
atingida pela pandemia, com base na re�exão do Evangelho e como não 
devemos nunca perder a nossa fé. “Esse ano que passou foi tão difícil e 
2021 já inicia com a mesma di�culdade, os hospitais e UTI´s lotados, e nós 
tentando agora ver o que Deus quer nos dizer e nos ensinar diante da 
morte e sofrimento dos nossos entes queridos. Temos que fazer que nem 
Nossa Senhora, que tudo que via, recorria à presença de Deu s, que sempre 

N
olha para cada um de nós, 
sendo misericordioso e 
benevolente”, comentou.

Sobre a Paz e a Solenida-
de da Mãe de Deus, Dom 
Leonardo disse: “A paz não é 
apenas tranquilidade, é um 
modo de acolher como 
Deus está presente, mesmo 
quando achamos que Ele 
está ausente. É voltar os 
olhos para a casa do pai 

com o coração cheio de alegria, fé, esperança e gratidão pelo tempo que 
Deus tem nos dado e, se hoje nós lembramos a solenidade da Mãe de Deus, 
é por que nós a olhamos, contemplamos e nos lembramos dela aos pés da 
cruz acolhendo Jesus, ela que passou pelas tribulações e di�culdades da 
vida e pedimos para que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz e, 
assim como ela e com ela, queremos viver da esperança, do amor e da fé”, 
concluiu Dom Leonardo.

De acordo com Núbia Gonzaga, Diretora Financeira da 
Associação Católica Obra Social Memorial Amigos do Cruzeiro 
(ACOSMAC), toda a celebração foi realizada pela equipe de 
coordenação da ACOSMAC em parceria com a Área Missionária 
São Lucas (onde Cruzeiro foi inserido), com o apoio total do Setor 
Pe. Padre Pedro Vignola. 
“Foi uma missa muito participativa, a liturgia, equipe de canto e 
organização, tudo foi realizado pela equipe do Memorial do 
Cruzeiro junto com o Setor e no �m da celebração tivemos a 
entrada da imagem de São José, pois esse ano o Papa instituiu o 
ano de São José, um momento muito emocionante”, disse Núbia.
“Este é o local onde a comunidade recorre quando perde seus 
entes queridos, por isso essa celebração é feita com muito carinho 
e zelo durante todo o ano, seja por meio do nosso setor ou pela 
equipe dos Amigos do Cruzeiro e aqui deixamos nossas orações 
pelos nossos colaboradores que ainda estão na luta pela 
recuperação de sua saúde”, comentou Pe. Eduardo. 

AGRADECIMENTOS E ACOLHIDA

A importância do Memorial Amigos do Cruzeiro
O Arcebispo Emérito, Dom Sergio Castriani, sem dúvidas foi um dos 

maiores apoiadores da ACOSMAC, criada em 2 de novembro de 2019. Para 
ele o Cruzeiro lembra que a morte de Jesus foi redentora, e as celebrações 
das missas lembram que Jesus assumiu nossas dores. “A dor da morte 
prematura num acidente de trânsito, ou num assalto que acontece todo o 
tempo nas nossas periferias não podem ser esquecidas. Construímos um 
memorial para lembrar de forma coletiva de todas as vítimas da cidade 
grande. Agora, com a mortandade do Coronavírus, teríamos que colocar 
de alguma maneira as vítimas do memorial. Também os que morrem e são 
sepultados sem serem velados sequer pelas famílias. E não podemos 
esquecer dos que foram massacrados nas cadeias de Manaus. 

En�m, toda a realidade da morte que mata duas vezes, sendo a 
segunda o esquecimento, somos sobreviventes, não podemos esquecer 
daqueles que morrem para que vivamos. Aqueles que esquecem o passado 
tendem a repeti-lo. Nossa Igreja preza muito em fazer memória dos defuntos. 
Façamos algo de belo para que as gerações futuras tenham consciência do 
sofrimento que está por trás das luzes da cidade”, disse Dom Sergio.

As missas no Memorial Amigos do Cruzeiro acontecem toda 
primeira segunda-feira do mês, com exceção de Janeiro, que é 

realizada no dia 1 por ser o dia Mundial da Paz e o mês de 
Novembro, quando são realizadas no dia 2 (�nados), missas pela 

manhã e à noite, terço da Misericórdia e con�ssão do dia todo.
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TEXTO ADAPTAÇÃO ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Valdir Aparecido Lima, há 40 anos participa do Movimento dos 
Focolares e atualmente mora em Manaus, sendo o responsável 
pelo Diálogo Ecumênico, que pode-se ser subdividido em: Diálo-
go com os membros da própria Igreja; Diálogo com os membros 

das outras denominações Cristãs (Ecumenismo); Diálogo com as grandes 
religiões; Diálogo com as pessoas que não têm um referencial religioso; e 
o Diálogo com a Cultura Contemporânea.

Valdir participa da caminhada ecumênica, desde os anos 90, no Rio 
Grande do Sul – berço do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic), sede 
nacional da Igreja Luterana (I.E.C.L.B.) e onde existe uma forte presença tam-
bém de outras ‘Igrejas Históricas’ como por exemplo: a Ortodoxa, a Metodis-
ta, a Batista, a Presbiteriana e Anglicana que chegou no Brasil por lá. “Somos 
conhecidos como Movimento dos Focolares, mas a Igreja reconhece nossos 
estatutos como ‘Obra de Maria’, cujo objetivo geral é a perfeição dos mem-
bros na Caridade (Amor Ágape) e o objetivo específico é a Unidade”, disse.

De acordo com Valdir, esse diálogo envolvendo pessoas de várias con-
fissões cristãs, não é uma simples conversa, mas uma escuta respeitosa, 
atenta e sincera, abrindo um espaço de comunhão onde o outro pode se 
exprimir e no final, não se perde a própria identidade denominacional, mas 
se sai enriquecido com a beleza, as riquezas que o próprio Espírito Santo co-
locou no coração de cada Igreja. Tal atitude casa perfeitamente no contexto 
que estamos vivendo para a Campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo 
tema é ‘Fraternidade e Diálogo: compromisso de Amor’, e o lema ‘Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade’ (Ef 2,14a).

“Fico bem feliz com essa CF Ecumênica, pois foi o Espírito Santo que susci-
tou também essa periódica possibilidade de trabalharmos juntos oficialmen-
te como Igrejas Cristãs, irmanadas e com a missão de sermos fraternos com 
aqueles que mais precisam de nós, de transmitirmos a nossa Paz que é Cristo”, 
disse Valdir, que está há um ano em Manaus engajando no ecumenismo local, 
através da ‘Rede Ecumênica Amazonizar’, composta por algumas denomina-
ções cristãs muito envolvidas no processo de evangelização no Amazonas.

Segundo Valdir, mesmo com o isolamento social, cada Igreja oferece 
seus talentos e suas capacidades, a assim as celebrações são realizadas em 
forma de ‘LIVE’ – com uma grande audiência, na maioria de jovens, de se-
gunda a sexta-feira na Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC). “Nesse 
contexto de pandemia, entre outras ações, durante a SOUC, as Igrejas fizeram 
um gesto concreto, pedindo aos seus membros, doações em dinheiro para as 
populações indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, 
para ser depositado na conta da Cáritas, exprimindo assim, também confian-
ça e estima por essa instituição da Igreja Católica”, comentou. 

VIDA E FÉ
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Valdir Lima 
Diálogo ecumênico 
para a unidade 
entre as igrejas

Entre desafios para viver o diálogo ecumênico, podem estar pre-
conceitos e o cada um achar que é o dono da verdade, explica Valdir. 
“Sintetizando, ecumenismo é o diálogo respeitoso, que o cristão faz com 
membros de outras denominações cristãs, a fim de ajudar a gerar a plena 
unidade entre as Igrejas; estrada esta, pela qual o Espírito Santo está nos 
movendo a todos e muitos belos fatos estão aí a nos demonstrar”, disse.

Na despedida do Pe. Claudi Gonçalves da Silva, em Manaus



CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB 

A situação de saúde causada pela 
crise pandêmica do coronavírus con-
tinua exigindo uma série de atenções 
que também se refletem em âmbito li-
túrgico. Tendo em vista o início da Qua-
resma deste ano, na quarta-feira 17 de 
fevereiro, a Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
publicou em seu site as disposições a 
serem seguidas pelos celebrantes no 
rito de imposição das Cinzas.

“Feita a oração de bênção das cin-
zas e depois de as ter aspergido com 
água benta sem dizer nada – precisa 
a nota -, o sacerdote, voltado para os 
presentes, diz uma só vez para todos a 
fórmula que se encontra no Missal Ro-

mano: ‘Convertei-vos e acreditai 
no Evangelho’, ou ‘Lembra-te que 
és pó da terra e à terra voltarás’.”

Depois, prossegue a nota, “o 
sacerdote lava as mãos, coloca 
a máscara protegendo o nariz e 
aboca, e impõe as cinzas a todos os 
presentes que se aproximam dele, 
ou, se for mais conveniente, apro-
xima-se ele do lugar daqueles que 
estão de pé. O sacerdote pega nas 

cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça 
de cada um, sem dizer nada”.

Com foto de celebração no Santuá-
rio de Aparecida (SP) do portal A12 e 
informações VaticanNews 

EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, 
VATICANO MUDA O RITO DE 
IMPOSIÇÃO DAS CINZAS NO 
INÍCIO DA QUARESMA

CNBB

ROSIVANE ANJOS E DIÁCONO AFONSO BRITO 

O ano de 2020 foi marcado pelas mudan-
ças decorrentes da pandemia mundial 
do novo coronavírus, diversos setores 
de nossa sociedade foram obrigados a 

adaptar suas atividades. Com a imprevisibilidade 
do momento, várias iniciativas foram pensadas e 
implementadas para atender as diversas deman-
das que foram surgindo. Nesse momento, a soli-
dariedade seria o caminho para que os impactos 
não fossem mais devastadores.

Uma dessas iniciativas foi o projeto de en-
frentamento aos impactos de COVID-19, finan-
ciado pela Cáritas Alemã e executado no período 
de abril a outubro/2020, que objetivou atender 
famílias em situação de extrema vulnerabilidade 
social, identificadas pelas pastorais sociais, insti-
tuições parceiras e através dos grupos acompa-
nhados pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
com materiais caracterizados como essenciais 
para subsistência humana e de prevenção. A Cári-
tas de Manaus conseguiu diminuir alguns impac-
tos, principalmente das famílias mais vulneráveis, 
que por sua vez, não tinham perspectiva e nem 
esperança de passar imune a essa pandemia. Foi 
um período difícil em que a instituição teve que 
se reorganizar, trabalhando em homeoffice e por 
revezamento entre seus colaboradores, a fim de 
atender as demandas não só dos projetos, mas 
também das comunidades que buscavam obter 
algum tipo de auxílio que pudesse amenizar o 
sofrimento gerado pelo isolamento social. Fo-

ram mapeadas 700 famílias de paróquias, áreas 
missionárias, ocupações, grupos de trabalho e 
demandas espontâneas para serem atendidas 
diretamente.

A iniciativa de se criar uma campanha que 
pudesse ter uma ação conjunta com vários parcei-
ros foi de extrema importância naquele momen-
to. Logo os resultados positivos sobressaíram-se 
com a demonstração de satisfação das famílias 
beneficiadas, doações foram recolhidas e a solida-
riedade se tornou uma constante, intensificando 
a Campanha PUXIRUM MANAUARA até o final de 
Outubro de 2020.

A interface dos projetos “Enfrentamento aos 
Impactos da COVID 19”, “Projeto UKA – Casa Co-
mum” e “Içá Ação e Proteção” além de oferecerem 
produtos qualificados para as famílias vulnerá-
veis, os grupos de agricultura familiar e de Econo-
mia Popular Solidária conseguiram manter suas 
famílias com as vendas dos seus produtos que por 
hora, ficariam sem mercado devido à situação de 
isolamento social, conseguindo se reorganizar em 
suas próprias residências para produção, tanto 
para agricultura, como a confecção de máscaras 
de tecido. Segundo relato dos mesmos, essa “par-
ceria foi uma grande motivação, tendo em vista 
que estavam sem direção e oportunidade”. Além 
dessas parcerias, tivemos como contrapartida a 
entrega de 2.935 cestas básicas e a entrega de 
895 cartões (vale-alimentação) às famílias.

Projeto de enfrentamento aos Impactos dA COVID-19 
– Esperança, Caridade e Solidariedade
“Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão”
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Através do diálogo amoroso e do 
testemunho da unidade na diversidade, 
inspirados e inspiradas no amor de 
Cristo, a CFE 2021 tem o objetivo de 
convidar comunidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, avaliar e 
identificar caminhos para a superação 
das polarizações e das violências que 
marcam o mundo atual.

5  Campanha da Fraternidade Ecumênica
Fraternidade e diálogo: compromisso de amor

este ano, o tema da Campanha é “Fraternidade e diálogo: 
compromisso de amor”. Na carta aos Efésios encontramos a 
inspiração bíblica que iluminará nosso caminho de re�exão e 
ação. Em Ef 2, 14b lemos: “Cristo é nossa paz: do que era dividido, 

fez uma unidade”. Qual é o signi�cado dessa con�ssão de fé em tempos 
tão incertos como este em que vivemos, caracterizado por con�itos, 
violência, racismos, xenofobia e outras práticas de ódio? Como anunciar a 
Boa-Notícia de Jesus Cristo em períodos turbulentos como o atual? (Cf. 
Texto Base da CFE 2021, nº 01).

O diálogo consiste em esforços transpessoais de ser humano para ser 
humano no sentido de proteger, promover e preservar a humanidade, 
ajudando as pessoas a encontrar signi�cado no sofrimento e na dor, bem 
como na existência.

O diálogo como proposta corresponde a uma atitude, a um modo de ser 
no mundo. É a maneira pela qual a pessoa estrutura e funda suas relações 
com os outros, com o mundo e consigo mesma. É uma atitude de 
ocupação, preocupação, responsabilização radical e aproximação vincular 
com o outro que compartilha – e ao mesmo tempo possibilita – a sensibili-
dade à experiência humana e o reconhecimento do outro como pessoa e 
como sujeito digno.

São essenciais para a compreensão do diálogo: a consciência da conexão 
entre as pessoas, reconhecendo a responsabilidade de uns pelos outros; a 
convicção de que a comunicação é o modo de solucionar os con�itos.

Essa perspectiva, por acreditar na solução não violenta de con�itos, não 
considera as pessoas envolvidas em questões religiosas como adversários 
em uma pendência de direitos, mas entende que o caminho para soluções 
duradouras, em vez da violência, é o diálogo incansável, a tolerância 
constante e a busca permanente de convergência nas diversidades. A 
solução dos con�itos, então, consiste em ativar essa rede de relações pela 
comunicação cooperativa e não competitiva, visando à inclusão de todos 
mediante a potencialização positiva das relações em vez do rompimento 
das conexões. Os con�itos éticos e religiosos são problemas que envolvem 
as relações humanas, e a violência é destrutiva para todos. A paz é simulta-
neamente método e meta do cuidado de todos por todos. O juízo moral 
não pode se pautar exclusivamente pelas regras, em uma abordagem 
formal e abstrata; ao contrário, tem de se guiar por uma abordagem 
contextual e narrativa nutrida por uma vida vivida de forma su�ciente-
mente intensa para criar uma paixão pelo humano.

As atividades do diálogo são as que fazem o mundo social seguro, 
evitando o isolamento e prevenindo a agressão, e, portanto, não 
correspondem à mera enunciação de regras limitantes da abrangência dos 
atos agressivos. Nessa perspectiva, a agressão deixa de ser entendida como 
um impulso incontrolável que deve ser contido para ser vista como um 
sinal de ruptura na conexão, de falha no relacionamento. O ideal do 
diálogo consiste, então, em uma atividade de relacionamento, de perceber as 
necessidades e responder a elas, de tomar conta do mundo, buscando a 
manutenção da teia de conexão, de modo que ninguém seja deixado sozinho.

A CFE 2021 propõe assumir o diálogo como proposta ética, como 
atitude de solicitude e responsabilidade mútua nas ações, porque as 
estruturas humanas e sociais se preocupam cada vez menos com as 
pessoas e mais com a economia. A rede de conexões da qual depende a 
vida de todos e de cada um só poderá ser bem tecida se tentarmos a 
seguinte ordem: o bem particular se ordena ao bem comum, a economia 
se submete à política, a política se rege pela ética e a ética se inspira numa 
espiritualidade, vale dizer, numa ótica nova acerca do universo, do lugar 
que o ser humano ocupa nele e do mistério da existência. É preciso empen-
ho teórico e prático para resgatar a ética e a espiritualidade como bases da 
vida humana e planetária, com sustentabilidade e com um futuro.

A CFE 2021 a�rma que fraternidade e diálogo é um compromisso de 
amor que exige de nós uma responsabilização radical pela promoção da 
autonomia e da cidadania das pessoas, pela viabilização do desenvolvi-
mento pleno de suas capacidades, en�m, pela promoção de uma vida 
saudável para todos.

Por Dom Tadeu Canavarros
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Deus da vida, da justiça e do amor, 
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a 
graça de vivermos a comunhão na diversidade. 
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,  ajuda-nos 
a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, 
criando pontes que unem em vez de muros que separam e 
geram indiferença e ódio. 

A Comissão da CFE 2021 é formada por 
representantes das igrejas-membro do CONIC: 
Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Católica 
Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana do 
Brasil, Igreja Evangélica de Con�ssão Luterana no 
Brasil, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Sirian 
Ortodoxa de Antioquia, e a Igreja Betesda de São 
Paulo, como igreja observadora, e o Centro 
Ecumênico de Serviços à Evangelização e à Educação 
Popular, como membro fraterno.
A CF inicia sempre na quarta-feira de cinzas e no 
domingo de ramos acontece a Coleta da 
Solidariedade, um gesto concreto dos cristãos, um 
compromisso social, que consiste em um importante 
instrumento para apoio a iniciativas de 
enfrentamento das condições de pobreza e miséria. 
Tem por objetivo promover a erradicação de 
vulnerabilidade e risco social, ao atenderem projetos 
com di�culdade de obterem �nanciamento, não 
obstante os grandes benefícios que propiciam às 
populações carentes.
Do total desta coleta, 40% é destinada ao Fundo 
Nacional de Solidariedade (FNS) e 60% �ca no Fundo 
Diocesano de Solidariedade (FDS), permanecendo na 
diocese de origem, sendo destinados ao apoio a 
projetos locais de enfrentamento da miséria e da 
exclusão social.

Tenha acesso a mais informações e aos materiais da 
CFE 2021 através do site https://campanhas.cnbb.
org.br.campanha/campanha-da-fraternidade-2021

Oração da Campanha da Fraternidade Ecumênica – 2021
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a 
humanidade, em especial, aos mais pobres e fragilizados, a 
�m de que possamos testemunhar o Teu amor redentor e 
partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, 
caminhando pelas veredas da amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro 
restaurador da vida. Amém.

QUEM SOMOS

MATÉRIA DE CAPA
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não pode se pautar exclusivamente pelas regras, em uma abordagem 
formal e abstrata; ao contrário, tem de se guiar por uma abordagem 
contextual e narrativa nutrida por uma vida vivida de forma su�ciente-
mente intensa para criar uma paixão pelo humano.

As atividades do diálogo são as que fazem o mundo social seguro, 
evitando o isolamento e prevenindo a agressão, e, portanto, não 
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diálogo consiste, então, em uma atividade de relacionamento, de perceber as 
necessidades e responder a elas, de tomar conta do mundo, buscando a 
manutenção da teia de conexão, de modo que ninguém seja deixado sozinho.

A CFE 2021 propõe assumir o diálogo como proposta ética, como 
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pessoas e mais com a economia. A rede de conexões da qual depende a 
vida de todos e de cada um só poderá ser bem tecida se tentarmos a 
seguinte ordem: o bem particular se ordena ao bem comum, a economia 
se submete à política, a política se rege pela ética e a ética se inspira numa 
espiritualidade, vale dizer, numa ótica nova acerca do universo, do lugar 
que o ser humano ocupa nele e do mistério da existência. É preciso empen-
ho teórico e prático para resgatar a ética e a espiritualidade como bases da 
vida humana e planetária, com sustentabilidade e com um futuro.
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amor que exige de nós uma responsabilização radical pela promoção da 
autonomia e da cidadania das pessoas, pela viabilização do desenvolvi-
mento pleno de suas capacidades, en�m, pela promoção de uma vida 
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Fomentar o 
diálogo como prática 
eclesial e social
PE. LUÍS MIGUEL MODINO

O Sínodo para a Amazônia tem sido uma boa oportunidade para 
refletir sobre a importância do diálogo na vida da Igreja e da 
sociedade amazônica. As reflexões sinodais, recolhidas no Docu-
mento Final e na Querida Amazônia nos ajudam a aprofundar na 

temática que neste ano está presente na Campanha da Fraternidade. Esse 
diálogo é um desafio para a Igreja e para os povos que habitam a Amazô-
nia, que são convidados, segundo a Exortação Pós-Sinodal a desenvolver 
um “diálogo social, especialmente entre os diferentes povos nativos”, cha-
mados a ser protagonistas. 

O diálogo é visto em Querida Amazônia como algo que ajuda a apro-
fundar e enriquecer a própria identidade cultural, fazendo um chamado 
a “promover diálogo a partir de visões culturais diferentes, de celebração, 
de inter-relacionamento e de reavivamento da esperança”. Esse “diálogo 
com as pessoas, realidades e histórias do território” deve sempre estar 
presente na vida da Igreja da Amazônia, segundo o Papa Francisco, o que 
vai conduzir a Igreja pelo caminho da inculturação. “Num verdadeiro espí-
rito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que 
o outro diz e faz, embora não se possa assumi-lo como uma convicção 
própria”, afirma a Exortação Pós-Sinodal. 

Quando a gente dialoga temos a capacidade de “procurar pontos 
de contato e sobretudo trabalhar e lutar juntos pelo bem da Amazônia”, 
segundo afirma Querida Amazônia, algo que se fundamenta no fato de 
que “a força do que une a todos os cristãos tem um valor imenso”, o que 
tem que nos levar a apreciar e valorizar o que nos une, superando o que 
nos divide. O diálogo intercultural tem sido um dos elementos que tem 

sido procurado com o Sínodo para a Amazônia. De fato, como recolhe o 
Documento Final do Sínodo, “os novos caminhos da evangelização devem 
ser construídos em diálogo com estes conhecimentos fundamentais que 
se manifestam como sementes da Palavra”, algo que deve levar a uma 
conversão pastoral, que também é fruto do diálogo.

Na Amazônia, dada sua pluralidade étnica, cultural e religiosa, o diá-
logo sempre deve estar presente. Um diálogo ecumênico, inter-religioso 
e intercultural, que “deve ser assumido como o caminho indispensável da 
evangelização na Amazônia”, segundo o Documento Final do Sínodo, que 
deve acontecer com os povos indígenas e comunidades tradicionais, com 
os jovens, com as diferentes culturas e saberes, fomentando a cultura do 
encontro e o cuidado da Casa Comum. O objetivo final, em palavras do 
referido documento, é favorecer uma conversão à experiência sinodal, 
“fortalecer uma cultura de diálogo, de escuta recíproca, de discernimento 
espiritual, de consenso e comunhão para encontrar espaços e caminhos 
de decisão conjunta e responder aos desafios pastorais”.
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QUANDO A GENTE DIALOGA 
TEMOS A CAPACIDADE DE 
PROCURAR PONTOS DE 
CONTATO E SOBRETUDO 
TRABALHAR E LUTAR JUNTOS 
PELO BEM DA AMAZÔNIA



FUNDAÇÃO RIO MAR

C O N H E Ç A  A S  G A N H A D O R A S



Paróquia São José de Belo Horizonte

Comunidade São José de Belo Horizonte pertencia à Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré desde meados de 1940. Trabalhavam 
no local os padres do Pontifício Instituto das Missões Exteriores 
no Brasil (Pime). Em 1966 foi construído o centro social da 

comunidade. Em 1971 foi fundado o seu primeiro grupo de jovens. Em 
1978 foi iniciada a obra da casa paroquial. Em dezembro de 1980, a 
comunidade foi o�cialmente desmembrada da Paróquia Nossa Senhora 
de Nazaré e passou a ser paróquia.

Por lá já passaram vários padres, entre eles, os do Pime: Pe. Benedi-
to Libânio de Souza, Pe. Luiz Confalonieri e Pe. Giuliano Frigeni (atual 
bispo da Diocese de Parintins, AM); e os Diocesanos: Pe. Francisco Carlos 
B. de Souza e, atualmente, o Pe. Edson Armindo Ausier de Oliveira.

Os comunitários são envolvidos nas diversas atividades desenvolvidas nas 
pastorais (Pastoral Catequética, Pastoral do Batismo, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral da Liturgia, Pastoral dos Coroinhas, Pastoral da Juventude e Pastoral 
da Comunicação) e também nos movimentos (Renovação Carismática 
Católica, O�cinas de Oração e Vida, Caminho Neocatecumenal, Terço dos 
Homens, Apostolado da Oração e Cenáculos de Maria).

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a paróquia fez boa 
parte de suas atividades em formato digital, com a celebração de missas, 
adoração ao Santíssimo, lives de conversa com o padre, além de carreata com 
o Santíssimo percorrendo as principais ruas onde estão as comunidades.

A paróquia é formada por três comunidades e faz parte do Setor 
Santa Rita de Cássia e é ligada à Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Navegantes. Em 2021, em sintonia com o Ano de São José, proclamado 
pelo Papa Francisco durante a solenidade da Imaculada Conceição e dos 
150 anos da declaração do Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja 
Católica (8/12/2020), a Paróquia São José de Belo Horizonte pretende 
desenvolver atividades para fazer conhecer o rico conteúdo da Carta 
Apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”, apresentando a �gura de 
São José, como o próprio pontí�ce o de�ne: “Pai amado, pai na ternura, 
na obediência e no acolhimento; pai com coragem criativa, trabalhador, 
sempre na sombra.”

1. São Paulo Apóstolo (Rua A, Conjunto Jardim Paulista, s/nº, Aleixo)
Celebrações:  • Domingo, às 17h
          • Segunda-feira, às 19h30
         • Sábado, às 18h

2. São Benedito (Rua São Benedito, Vila São Benedito, s/nº, Adrianópolis)
Celebrações:  • Domingo, às 11h
          • Quinta-feira, às 19h

3. São José (Rua Nossa Senhora da Consolação, s/nº, Adrianópolis) - Matriz
Celebrações: • Padroeiro: 19 de março
         • Domingo, às 7h30 e às 19h
         • Terça-feira, sexta-feira e sábado, às 19h30
         • Na 4ª segunda-feira do mês, às 19h30: Missa da Mãe Peregrina.

ATENDIMENTO PAROQUIAL
• Secretaria: de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.
• Con�ssões: toda sexta-feira, a partir das 15h30.
• Telefone: (92) 98484-7204
• E-mail: paroquiasaojosedabelohorizonte@gmail.com
• Mídias Sociais: Facebook, Instagram e Youtube (Paróquia de São José da Belo 
Horizonte)

Padre Edson Armindo Ausier de Oliveira nasceu em Manaus, AM, no dia 31 de outubro de 1964. 
Também em Manaus, em 1980 entrou no Seminário Salesiano e, em 1985, foi admitido no 
Seminário Arquidiocesano São José. Foi ordenado presbítero diocesano no dia 2 de dezembro de 
1990. No período de 1990 a 2000, foi pároco na Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Desde o ano 
2000, tem servido como pároco na Paróquia São José. Atualmente conta com o auxílio do diácono 
Armando Borges Filho. Pe. Edson atua como conselheiro espiritual dos movimentos Equipes de 
Nossa Senhora, Caminho Neocatecumenal, Cenáculos, O�cinas de Oração e Vida (TOV), e também de 
alguns grupos de oração ligados à Renovação Carismática Católica (RCC) e à Pastoral Universitária. 

SOBRE O
PÁROCO

A

A Paróquia é composta pelas seguintes Comunidades Eclesiais: 

ADRIANA RIBEIRO
PASCOM ARQUIDIOCESANA - COLABORAÇÃO: PE. EDSON ARMINDO AUSIER DE OLIVEIRA

PARÓQUIA EM DESTAQUE
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D. SERGIO EDUARDO CASTRIANI

A Igreja, ou melhor, as Igrejas querem mudar comportamentos 
culturais. Talvez a maior ação explícita neste sentido seja a Cam-
panha da Fraternidade. Podemos dar alguns exemplos. Numa 
sociedade onde meninos de rua eram considerados delinquen-

tes, tivemos uma Campanha da Fraternidade que chegou a termo com a 
Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em um momento 
histórico quando o Brasil e todos os países enfrentam a problemática das 
mudanças climáticas, a igreja propôs várias campanhas em que o meio 
ambiente era o tema da campanha e evidentemente esperava mudança 
de atitudes nas questões que envolvem o comportamento dos indivíduos, 
como reciclagem do lixo, uso de água e assim por diante. 

Ora, um dos problemas no Brasil é o pulular de Igrejas cristãs, sobretudo 
neopentecostais. Como interpretar o fenômeno e como conviver com ele? Esta 
é uma das situações que a Campanha da Fraternidade deste ano vai encontrar 
quando olhar a realidade a partir do seu tema: fraternidade e diálogo, compro-
misso de amor. A campanha é ecumênica, isto significa que ela é responsabili-
dade do CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ao qual pertencem uma 
meia dúzia de igrejas. Neste ano ajudaram na preparação também a Aliança 
Batista do Brasil e a Igreja Betesda. Cada vez que vai ter uma campanha da 
fraternidade ecumênica a Assembleia Geral da CNBB tem que dar o seu aval. 
Numa delas, na hora da votação que corria o risco de dar errado, Dom 
Celso Queiroz que era o secretário geral disse mais ou menos isso: o 
ecumenismo é uma plantinha muito delicada, que deve ser 
tratada com muito carinho e deixar de fazer a Campanhas da 
Fraternidade Ecumênicas é prejudicar uma caminhada funda-
mental para que aconteça o diálogo entre as Igrejas. Uma 
campanha como esta, com esse tema e lema só po-
deria ser ecumênica. Mesmo que a maioria das 
Igrejas não participem e sejam mesmo 
hostis a sua realização, o fato é que a 
responsabilidade do texto-base é de um 
grupo comprometido com o diálo-
go, que é diferente de conversa 
que corre sempre o risco de cair 
em conversa fiada. 

Só é possível dialogar 
quando se tem convicções. 
A verdade não está total-
mente com ninguém. Eu 
tive a graça de, no meu tem-
po como Arcebispo de Manaus, 
participar de um grupo ecu-
mênico, o Comitê Cidadão. Um 
certo dia recebi de um pastor 
pentecostal, empresário em 
Manaus, um convite para par-
ticipar em sua casa de uma re-
união para tratar de problemas 
da cidade. Não podia recusar o 

convite, e na primeira reunião estávamos eu, o pastor presidente da Igreja 
Presbiteriana, o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Tradicional, 
dois rapazes membros de uma Igreja Pentecostal, o próprio anfitrião que 
era pastor da IEADAM, embora nenhum falasse em nome da Igreja que per-
tencia. Além destas lideranças religiosas, vieram pessoas que faziam parte 
de entidades de classe. Havia também um representante do ministério pú-
blico federal. Foram uns três anos de conversas produtivas toda a segunda 
terça-feira do mês. Se tratava de um grupo informal que terminou quando 
o pastor idealizador e fundador do grupo morreu vítima do coronavírus. As 
conversas sempre começavam por um problema da cidade e terminavam 
com questões religiosas. Tanto que aos poucos fui entendendo como essas 
Igrejas tratavam as diversas questões, sobretudo a questão política. Passei a 
ser amigo de pastores que fizeram de Manaus uma cidade profundamente 
religiosa, mas também com grandes índices de violência nos bairros onde 
abundam as Igrejas. Sempre fui muito respeitado pelas Igrejas de Manaus. 

Outra experiência de respeito pelo outro foi a relação estabelecida 
com as religiões de tradição africana. Na última celebração da Imaculada 
fui agraciado com o Exu das águas, que para mim tem um grande signi-
ficado, porque sempre me vi como pastor do povo das águas, das chuvas 
abundantes e dos lagos e igarapés misteriosos. Não foi nunca preciso negar 
a minha identidade católica. Talvez errei em comungar na missa luterana, 

por ocasião do quinto centenário da reforma protestante, mas é um erro 
que cometeria de novo. Para minha fé pessoal, comunguei o cor-

po e sangue de Cristo com os irmãos separados por razões que 
não são as nossas. Espero ainda uma reprimenda de Roma, a 

qual terei o maior prazer em responder. O mesmo se diga 
da maçonaria. Desde menino conheci os maçons da minha 

cidade natal. Na celebração com eles éramos todos pro-
fundamente católicos. Durante o meu ministério 

em Manaus encontrei muitas vazes pastores 
de outros credos e fui visitado até pela lide-

rança muçulmana de Manaus.
O segredo está no diálogo 

sobre questões vitais. No fundo 
somos todos feitos do mesmo 
barro. E é o mesmo oleiro que 
nos moldou. Acreditar nisso 
e demonstrar isto é funda-
mental para o diálogo. Não 
seremos menos católicos 
valorizando os nossos se-

melhantes, mas certamente 
seremos mais parecidos com 

Jesus. A cultura do diálogo é 
filha da cultura do encontro. 

Devemos aproveitar todas as 
ocasiões de encontro para dia-
logar. Mesmo que o outro não 

queira é uma obrigação nossa.

Cultura do diálogo



JUVENTUDE



Tininha: Isso só poder terminar em violência. 
Eu não quero viver assim.
Fr. Faustino: Estou alegre com essa partilha de vocês, crianças. 

Precisamos guardar isso tudo em nossos corações e em nossas 
mentes sempre lembrando que, por sermos seguidores de Jesus, 
temos um compromisso de amor com a fraternidade e o diálogo. É 
assim que poderemos viver a unidade e a paz que Jesus nos traz. 

Continuemos em casa unidos em orações, nos cuidando e 
sendo pessoas de paz. Paz e bem!

ESPAÇO CRIANÇA

Compromisso de amor com a Fraternidade e o Diálogo

Fr. Faustino: Olá, crianças! A 
vinda de Jesus para viver no meio de 
nós, aumentou a nossa esperança de 
vivermos a paz no decorrer de nossas 
atividades durante o ano. 

Tininha: Na virada do ano a minha 
mãe pediu pra gente pensar num 
compromisso para vivermos melhor. 
Não é mesmo, Tinico?

Tinico: Verdade. Depois o nosso pai até 
pediu pra gente escrever pra não esquecer.

Zezinho: Lá em casa não teve 
nada disso. A gente só comeu, bebeu e 
conversou bastante. 

Mariazinha: Credo, Zezinho! 
Não é bem assim, não. A gente, 
também, rezou e conversou sobre o que 
esperamos para este ano.

Mariazinha: Verdade. 
Tem gente que briga por causa 
de futebol, de novela, de 
brinquedos...

Tininha: Tem gente que 
briga até por causa de religião; 
só fica criticando, competindo...

Zezinho: ... fica mentindo 
e não ouvindo e nem 
respeitando a opinião dos 
outros.

Fr. Faustino: Nossa! E 
vocês acham isso certo?

Zezinho, Mariazinha, 
Tinico e Tininha: Claro que não!

Tinico: Mas, a gente 
sempre escuta estes 
comentários na escola e nas 
ruas.

Fr. Faustino: Na casa de 
vocês, também?

Tininha: De jeito nenhum!
Zezinho: Na nossa casa, também não. Nosso pai sempre 

fala que precisamos respeitar as diferenças entre as pessoas.
Fr. Faustino: Como vocês acham que devemos respeitar 

as diferenças entre as pessoas de outras religiões?
Mariazinha: Procurando conhecer, conversando....
Tininha: ... não falando mal, não criticando, 

apreendendo a estudar e trabalhar juntos.

Fr. Faustino: Que maravilha! A 
Campanha da Fraternidade deste ano nos 
fala sobre a importância de caminharmos 
para superarmos as más influências e as 
violências que marcam o nosso mundo atual.

Zezinho: Então, foi por isso que você 
falou para vivermos a paz durante o ano?

Fr. Faustino: Sim. E este deve ser um 
esforço diário de todos nós. O tema desta 
Campanha da Fraternidade é “Fraternidade 
e Diálogo: compromisso de amor” e o lema 
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez 
uma unidade” (Ef 2,14).

Tinico: Legal. Então, se eu não dialogar, 
não conhecerei as pessoas e suas diferenças.

Mariazinha: E não conhecendo as 
pessoas, poderá aumentar a divisão, a 
confusão e a intolerância. PARA COLORIR: Deus nos criou com direito à igualdade, 

sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.

Fr. Faustino: Que bom, crianças! Cada família tem 
realidades diferentes, vivendo num mesmo lugar com 
pessoas diferentes.

Mariazinha: Também acho que sim. Mas, hoje vamos 
falar sobre o que?

Fr. Faustino: Eu comecei nossa conversa, falando sobre 
a esperança que temos em Jesus. Ele é a nossa PAZ! 

Zezinho: Se Jesus é a nossa Paz, por que ainda não 
temos paz no mundo?

Tinico: É mesmo. Tanta gente acredita em Jesus, mas parece 
que não se entendem e vivem brigando por qualquer coisa.

FR. FAUSTINO, TOR 
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O padre espiritano José Reis Gaspar, atual 
vigário da Paróquia Cristo Redentor, localizada 
no bairro Alvorada 3, celebrou no dia 20 de 
dezembro, o seu Jubileu de Ouro Presbiteral, 
pela passagem dos seus 50 anos de sacerdácio. 
A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu Canavarros; 
concelebrada pelo arcebispo emérito, Dom 
Sergio Castriani; pelo superior dos Espiritanos da 
Amazônia, Pe. Flávio Luiz Gonzaga; e pároco Pe. 
Carmelo Rivera, auxiliados pelos diáconos Emílio 
Souza e Atanázio Salvador.

A celebração contou com vários momentos 
marcantes, como a entrega da estola jubilar ao 
padre Gaspar; a renovação dos compromissos 
sacerdotais realizada pelo vigário diante do 

bispo e de toda a assembleia, homenagens 
da comunidade incluindo bolo de aniversário 
e um vídeo com mensagens dos familiares 
do padre e o recebimento de um quadro com 
a Bênção Apostólica do Papa Francisco por 
ocasião dos 50 anos de Ordenação Sacerdotal. 

De acordo com Pe. Carmelo, a vontade era 
fazer uma celebração onde toda a comunidade 
pudesse participar, mas em virtude da pandemia, 
o número de participantes foi bem reduzido e, 
quem não pode se fazer presente, acompanhou 
tudo pela transmissão ao vivo realizada pelo 
facebook da paróquia. “Já estávamos nos 
planejando há um ano para esse momento, 
mas se dependesse do Pe. Gaspar não teria 
acontecido, por causa da pandemia. Mas 
fizemos seguindo as orientações de medidas 

preventivas e estamos muito felizes, pois são 50 
anos e a comunidade tem muito carinho por ele 
que é visto como um pai. Por isso, mesmo nem 
todos podendo estar aqui hoje, ele desde sexta 
fez uma peregrinação por todas as comunidades 
da paróquia celebrando a missa jubilar com todos 

os paroquianos”, disse o pároco.

PE. JOSÉ GASPAR CELEBRA O JUBILEU DE OURO PRESBITERAL

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 
CELEBRA 79 ANOS DA EXISTÊNCIA 

TEXTO ÉRICO PENA  
FOTO COLABORAÇÃO – EQUIPE PASCOM SANTA RITA DE CÁSSIA

A Paróquia Santa Rita de Cássia, uma das 
mais tradicionais de Manaus, localizada na Av. 
Carvalho Leal, bairro cachoeirinha, celebrou 
com muita alegria e emoção, na noite do dia 
15 de dezembro, a missa solene pelos 79 anos 
de serviço e evangelização na Arquidiocese 
de Manaus. A celebração foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelos frades da Congregação dos 
Agostinianos Recoletos, Frei Juan Cruz Corral, 
Frei Diego Granados e Frei Jesus Ledesma

Entre os presentes na celebração estiveram 
pessoas (leigos e religiosos) que, ao longo dos 
anos, fizeram parte da história da paróquia, 

contribuindo com o seu crescimento de maneira 
direta ou indireta. “Foi nessa igreja que fui 
batizada e até hoje frequento às missas, amo 
essa paróquia”, disse Delma Andreia. 

Além dos devotos da paróquia, 
também estiveram representantes das cinco 
comunidades eclesiais e das 32 pastorais e 
movimentos. Logo no início da celebração, a 
comunidade fez a leitura de um breve histórico 
de apresentação da paróquia. 

“A padroeira Santa Rita de Cássia é 
uma mulher extraordinária, ela nos indica 
o caminho da fé e jamais deixou de seguir a 
Deus, nem na dor e sofrimento. Queremos 
louvar a Deus por esses 79 anos e pedir a graça 
de poder celebrar também os 80 anos e, se 
Deus quiser, estarei aqui”, disse Dom Leonardo 
durante suas boas-vindas.

A celebração terminou com uma bênção de 
envio para os amigos de Santa Rita que, como 
gesto de celebração, foram repartir sopa para os 
pobres nas ruas do centro de Manaus. “A paróquia 
sempre se preocupou com os mais necessitados, 
por isso que após essa celebração, um grupo de 
voluntários vai dar janta para algumas pessoas 
que vivem na rua. Com esse gesto nós queremos 
dizer que é possível um mundo melhor e que 
ainda há esperança”, disse o pároco Frei Juan Cruz. 

ÁREA MISSIONÁRIA N. SRA. DA 
AMAZÔNIA PARTICIPA DA CAMPANHA 
NATAL SEM FOME PARA IDOSOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) recebeu 
na manhã do dia 17 de dezembro, doações de 
cestas básicas e fraldas descartáveis realizadas 
pela Área Missionária Nossa Senhora da 
Amazônia (AMNSA) para a Campanha Natal 
Sem Fome para os idosos. A entrega foi 
realizada na área externa da Paróquia Nossa 
Senhora das Mercês, localizada no Conjunto 
Eldorado, e contou com a presença de Padre 
Charles Cunha, administrador paroquial da 
AMNSA, que fez a bênção das entregas e dos 
agentes de pastoral que fizeram às doações.



ESTAMOS
ON-LINE
RESPEITANDO TODAS AS NORMAS
DE SEGURANÇA, O SEBRAE ESTÁ 
PRONTO PARA ATENDÊ-LOS EM 2021.

CAAC REALIZA 3ª EDIÇÃO DO 
“CINEMA NAS COMUNIDADES” COM 
EXIBIÇÃO DE FILME EM PRESIDENTE 
FIGUEIREDO

TEXTO COLABORAÇÃO NATHALIE PANTOJA – EQUIPE DE 
COMUNICAÇÃO DA CAAC

No dia 12 de dezembro, a Comissão 
Arquidiocesana de Arte e Cultura (CAAC), 
realizou a 3ª edição do Cinema na 
Comunidade e dessa vez o desafio foi ir 
a Presidente Figueiredo levando duas 
sessões a primeira infantil com o filme 
“Estrela de Belém” e na segunda sessão 
Benhur, para evangelizar através da arte, 
na paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
onde foram recebidos pela comunidade, 
que estavam ansiosos para fazer uma 
atividade depois de muito tempo em casa 
isolados por conta da Covid-19.

 “A experiência de levar esse projeto 
Cinema na Comunidade para lugares mais 
distantes foi muito gratificante. Poder 
conhecer pessoas e comunidades nos deixou 
com muita energia para próximas atividades 
no ano de 2021. Esse projeto foi uma luz em 
meio a tantas turbulências e levou um pouco 
de alegria para as comunidades que fomos 
nesses três meses com filmes muito especiais 
e com uma mensagem de fé, perdão e amor”, 
comentou Ludimilli Lira, coordenadora da 
CAAC.

Para o administrador da AMNSA, José 
Roque Nunes, atuar em campanhas de 
ajuda ao próximo, é praticamente uma 
vocação da AMNSA desde a sua criação e a 
tendência é continuar ajudando cada vez 
mais aos mais necessitados. “Esse tipo de 
atividade só nos impulsiona a fazer mais 
e mais, nós estamos nos sentindo muito 
bem e esse gesto nos fortalece enquanto 
cristão e comunidade. O Cenáculo N. Sra. da 
Amazônia contribuiu efetivamente, então 
esse tipo de ação gera um sentimento de 
mobilização que você percebe claramente 
essa vocação para olhar pelo próximo”, disse 
Roque.

Muito emocionada a coordenadora da 
PPI, Iara Lanza, agradeceu a todos os que 
participaram da campanha de forma direta ou 
indireta e, dessa forma contribuíram para fazer 
o natal de um idoso mais feliz. “Já estamos 
muitos meses em isolamento, mas graças a 
Deus conseguimos encerrar o ano vitoriosos 
e agradecemos à Área Missionária N. Sra. da 
Amazônia e a FUNATI, e a todos que doaram 
com generosidade. A próxima etapa agora 
é convocar os coordenadores paroquiais e 
de área para separar e contemplar os idosos 
cadastrados”, explicou Iara.

VIGÍLIA DE NATAL ACONTECE NA 
CATEDRAL COM NÚMERO REDUZIDO 
DE PARTICIPANTES
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A tradicional Vigília de Natal da 
Arquidiocese de Manaus, foi realizada 
na noite de 24 de dezembro, na Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada pelo pároco 
Hudson Ribeiro. A celebração seguiu todos 
os procedimentos de segurança para evitar 
a proliferação do vírus e preservar a saúde 
de todos os fiéis, religiosos e leigos, que se 

fizeram presentes para celebrar mais um 
aniversário do Nascimento do Deus Menino, 
o cumprimento das profecias de que um 
Menino nasceu para nós, o Messias, o 
Salvador.

Apesar de ser uma das celebrações 
mais importantes e esperadas do ano, 
Dom Leonardo ressaltou os cuidados que 
devemos ter, pois ainda estamos vivendo 
em tempos de pandemia. “Gostaríamos 
nesse Natal estar com a igreja lotada, 
todos nós cantando, rezando e celebrando o 
nascimento de Deus no meio de nós. Isso seria 
tão gracioso e cheio de bondade, mas esse ano 
ainda não foi possível porque ainda estamos 
no tempo de pandemia e por isso exige um 
cuidado muito grande, todos com máscara, 
mantendo o distanciamento necessário tudo 
com o intuito de preservar a vida”, disse o 
Arcebispo.

Porém, mesmo com todos esses cuidados 
e com uma quantidade bem menor de fiéis, 
a celebração não deixou de ser emocionante 
e encantar a todos que participaram. “Toda a 
celebração de Natal é muito bonita em virtude 
do significado especial que ela nos traz e hoje 
não foi diferente e acho que essa precaução 
tomada foi muito importante, ainda mais 
agora com o número de casos aumentando 
e nós sabemos que a Igreja sempre foi uma 
das que mais ajudou na luta contra a Covid”, 
comentou Maria Angelina, da paróquia 
Sagrado Coração de Jesus.



GIRO PASTORAL

ÁREA MISSIONÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA 
CELEBRA 9 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO
TEXTO ÉRICO PENA FOTO GRAÇA HAYDEN

No dia 27 de dezembro, dia que a 
igreja comemorou a solenidade da Sagrada 
Família, a Área Missionária Nossa Senhora 
Aparecida (AMNSA), localizada na estrada 
Manuel Urbano, em Cacau Pirera, distrito 
do município de Iranduba, celebrou seus 
nove anos de evangelização com uma 
missa presidida pelo Arcebispo Emérito 
da Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio 
Castriani; concelebrada pelo padre Jozinaldo 
Souza, missionário redentorista que atua na 
região, e pelo pároco Pe. Cândido Cocavelli.

De acordo com o Pe. Jozinaldo, foi uma 
celebração muito simples, respeitando todas 
as normas de prevenção a Covid e contando 
com a participação de representantes dos 
oito núcleos e mais de 60 comunidades 
que compõem a área missionária ao logo 
da estrada e regiões ribeirinhas. “Foi uma 
celebração bonita, com a participação dos 
leigos e coordenadores da nossa área, com 
os fiéis usando máscara, álcool em gel e 
mantendo a distância”, comentou o padre.

A Área foi fundada ainda na gestão de 
Dom Luíz Soares em 2011, mas a primeira 
igreja do local comemorou no dia 20 de 
novembro, 50 anos de fundação. Atualmente 
tem como pároco o Pe. Cândido Cocavelli, 
mas é claro que a ajuda que Pe. Jozinaldo 
deu também fez uma grande diferença no 
serviço de evangelização, conforme declarou 
Miguel Klauck, membro da Equipe Executiva 
de Pastoral da Área Missionária. “Deixamos 
um agradecimento especial ao padre 
Jozinaldo, que soube cativar as comunidades 
e reerguer os que estavam desanimados na 
caminhada de fé em virtude da pandemia, é 
um excelente missionário”, disse.

MISSA DA VÉSPERA DE ANO 
NOVO É REALIZADA NA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
da Conceição (Igreja da Matriz), celebrou na 
noite de 31 de dezembro, a missa em ação de 
graças pelo último dia do ano e a solenidade de 
Maria Mãe de Deus, relembrando a importância 
da santa mulher que deu à luz ao Rei que 
governa o céu e a terra pelos séculos eternos. 
A celebração foi presidida pelo Arcebispo 

Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo Monsenhor Sabino 
Andrade, e pelo pároco, Pe. Hudson Ribeiro. A 
vigília foi transmitida ao vivo pela TV Encontro 
das Águas, pela Rádio Rio Mar 103.5MHz e 
pelas redes sociais da Catedral.

A santa missa contou com um número 
reduzido de participantes e seguiu todas as 
orientações de segurança à saúde, com os fiéis 
sendo higienizados logo na entrada, todos 
com máscara e mantendo o afastamento 
para evitar aglomeração. “Nos reunimos meus 
caríssimos irmãos e irmãs na véspera do dia 
mundial da paz, para agradecer a Deus pelo ano 

que termina. Nós esperamos um ano melhor, 
mas aprendemos muito com o ano que está 
para terminar. E por isso queremos bendizer a 
Deus, mas também queremos agradecer pelas 
dificuldades e problemas que tivemos, porque 
certamente aprendemos a confiar ainda mais 
em Deus nosso Senhor, tendo diante dos nossos 
olhos Maria, a mãe de Deus e Senhora nossa”, 
disse Dom Leonardo ao dar às boas-vindas.

Após a comunhão, Dom Leonardo leu 
na íntegra uma mensagem que foi enviada 
a todas às comunidades da Arquidiocese 
de Manaus, com orientações pastorais 
e recomendações de como proceder 
durante esse período de segunda onda da 
pandemia e também ressaltando o quanto 
fomos solidários com os mais necessitados 
e obedientes com o que foi solicitado, 
finalizando com uma mensagem de fé e 
otimismo que dias melhores virão. Após 
esse momento, foi realizado o oferecimento 
das rosas à Maria, como uma forma de 
agradecimento, carinho e gratidão à querida 
Mãe. Antes da bênção final, Dom Leonardo 
abençoou as garrafinhas de água, que todos 
os participantes receberam ao entrar na igreja.

A celebração teve vários momentos 
emocionantes, onde os fiéis puderam mostrar 
sua fé e gratidão a Deus e à Nossa Senhora. 
Alguns vieram até de outro município, como 
Dora Gama, da paróquia de Santo Antônio em 
Itacoatiara. “Achei a celebração muito bonita 
e emocionante, é a primeira vez que participo 
e vim agradecer pela saúde da minha irmã 
que graças a Deus conseguiu se recuperar da 
Covid”, disse a fiel feliz e emocionada.
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ÁREA MISSIONÁRIA SAGRADA 
FAMÍLIA DO TARUMÃ CELEBRA 
FESTA DO PADROEIRO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Área Missionária Sagrada Família 
do Tarumã, localizada na Avenida do 
Turismo, 4011 – bairro Tarumã, recebeu 
pela primeira vez, no dia 27 de dezembro, 
a visita do Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, que 
presidiu a Celebração da Festa da Sagrada 
Família. A Santa Missa foi concelebrada 
pelo pároco, Pe. Charles Cunha, auxiliados 
pelo diácono José Messias, sendo realizada 
dentro dos padrões estabelecidos 
pela Arquidiocese de Manaus que visa 
a preservação da saúde de todos os 
paroquianos.

“Família é lugar de encontro, é alegria, 
esperança e salvação, lugar do aconchego e 
afago, lugar da nossa primeira experiência 
de vida e é nela que somos encarnados no 
mundo. É a primeira realidade humana na 
qual Cristo quis encarnar e na qual viveu 
30 anos escondido. A sagrada família nos 
revelou uma notícia muito importante, 
a do nascimento do salvador, do Deus 
menino que nasceu no meio de nós”, disse o 
arcebispo em um trecho da homilia.

 “Graças a Deus, a igreja está sendo 
prudente com a segurança dos fiéis, e 
aqui as celebrações estão sendo realizadas 
dentro das normas, com bancos instalados 
até na parte de fora e, mesmo no auge 
da pandemia, Pe. Charles teve a iniciativa 
de fazer a oração do terço no programa 
da rádio Rio Mar e muitos fiéis daqui 
participavam diariamente, isso nos 
fortaleceu bastante”, disse Luciara Muniz, 
paroquiana que participa todos os anos dos 
festejos do padroeiro.

MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS 
ASSUMEM A PARÓQUIA SÃO JOÃO 
BATISTA EM IRANDUBA
TEXTO ÉRICO PENA

A Paróquia São João Batista, localizada 
na Av. Rio Madeira, no município de Iranduba 
(AM), esteve em festa na noite de 3 janeiro 
para dar posse ao seu novo pároco, Pe. 
Ronaldo Mendonça de Oliveira, membro 
da congregação dos Redentoristas (C.Ss.R). 
A celebração foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelos padres: Auricélio 
Ferreira, Alcimar Araújo, Leandro Romaine 
(C.Ss.R), James Batista (C.Ss.R), auxiliados pelos 
diáconos Antônio Marques e Francisco Alves. 

“Nesta solenidade da Epifania do Senhor, 
a nossa paróquia de São João Batista recebe 
seu novo pároco, Pe. Ronaldo, missionário 
redentorista, e nós somos profundamente 
agradecidos, assim como somos agradecidos 
também ao padre Auricélio (antigo pároco), 
que se colocou a disposição da Arquidiocese 
para acompanhar tantas comunidades”, disse 
o Arcebispo. 

“A gente não vem com receita pronta de 
como ser pároco, mas com muita simplicidade 
e humildade, queremos acolher a contribuição 
da liderança leiga que já está trabalhando 
há muito tempo por aqui e assim trilhar o 
caminho de evangelização juntos. Rezo e 
agradeço a Deus e peço para que o Espírito 
Santo me ilumine e me torne fiel àquilo que 
prometi diante de Dom Leonardo e de todos 
vocês, para que eu seja instrumento de Deus 
para a sua obra. Em nome dos missionários 
redentoristas, estarei liderando como 
pároco e o Pe. Benedito como superior de 
nossa comunidade aqui. Obrigado a todos”, 
comentou Pe. Ronaldo. Na sequência, a 
comunidade fez uma breve homenagem ao 
Pe. Auricélio, mostrando algumas fotos no 
telão contendo algumas de suas visitas às 
comunidades e recordando o exercício de seu 
ministério no meio das comunidades.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
2 Pe. Felipe Bauzière (SDB)
2 Pe. Vinoth Yesuraj (MMI)
5 Pe. Gregório Paderewski (Dioc.)
8 Pe. Luis Miguel Modino (Dioc.)
12 Pe. José Roberto da Silva Araújo (OMI)
13 Pe. Matías Ezequiel Luna
14 Pe. Guy Christopher Snyder (PIME)
15 Pe. Gilson da Silva Pinto (Dioc.)
21 Diác. Miguel dos Santos Freitas(Dioc.)
22 Diác. Francisco Carlos F. Pina (Dioc.)
24 Pe. Aparecido Donizetti Maciel (Dioc.)
24 Pe. Daniel Curnis (PIME)
24 Pe. José Reis Gaspar (CSSp)
25 Frei Geraldo Leite da S. Junior (OFM Conv)
28 Pe. Israel Magdaleno Juarez (Dioc.)

ORDENAÇÃO
1 Pe. José Rodrigues Pessoa (Dioc.)
6 Pe. Enésio Severino da Silva (SJC)
6 Pe. Raimundo Elson R. de Lima (CSsR)
9 Pe. Ermenson de Lima (Dioc.)
9 Pe. Nelson Pereira da Silva (Dioc.)
13 Pe. Alexsandro F. Vieira (Capelão Militar)
17 Pe. Antônio Carlos Libânio F. Filho (Dioc.)
21 D. Luiz Soares Vieira (Ord. Presbiteral)
22 Diác. Nelson Nogueira da S. Jr. (Dioc.)
24 Diác. Manoel Mateus G. Amaral (Dioc.)

Rua Acre, 25 - Vieiralves, Manaus vsocialam

Agora eu posso!
CONHEÇA O V-SOCIAL, O CARTÃO DE VANTAGENS

QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO NORTE.

(Mensal)

PLANO
INDIVIDUAL
R$ 19,90

(Mensal)

Até 5 pessoas

PLANO
FAMILIAR

R$ 24,90

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.

(92) 98424-2910

VSOCIAL.COM.BR



GIRO PASTORAL

ÉRICO PENA

Em sintonia com a 5a. Edição da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 
(CFE), os festejos do padroeiro dos militares, 
arqueiros, atletas, infantaria e protetor contra 
as pestes, pandemias e dos desastres, traz 
como tema este ano “Cristo é a nossa Paz: do 
que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2, 14a). 
A programação aconteceu entre os dias 11 e 20 
de janeiro, na Paróquia São Sebastião, Mártir 
e São Francisco, localizada à rua 10 de Julho, 

Centro de Manaus, com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da Igreja.

“Estamos vivendo o drama da situação 
da pobreza que tem aumentado cada vez 
mais, sobretudo com a Pandemia, como as 
pessoas em situação de rua aqui no Centro 
da cidade. Diante disso, de que maneira nós 
podemos ser impulsionados pela nossa fé a ter 
um olhar de misericórdia, compaixão, ternura 
e o cuidado com a vida dessas pessoas? 
Reconhecendo, ainda, seus direitos, levando ao 

encaminhamento para a questão das políticas 
públicas etc. Que possamos, então, olhar 
esse dom e compromisso com a vida como 
uma responsabilidade a partir da nossa fé”, 
comentou o pároco Frei Paulo Xavier. 

FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO 2021 
PROPÕEM REFLEXÕES SOBRE A PANDEMIA

ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
SUSPENDE ATIVIDADES PRESENCIAIS 
EM VIRTUDE DOS ALTOS NÚMEROS 
DE CASOS DE CORONAVÍRUS

POR ANA PAULA LOURENÇO

No dia 5 de janeiro, o arcebispo de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, após 
consulta ao conselho presbiteral local, 
emitiu novas orientações pastorais 
observando a necessidade de redobrar os 
cuidados em meio à pandemia e suspendeu 
as atividades presenciais por 15 dias. Tal 
decisão deu-se pelo aumento no número de 
casos de pessoas contaminadas pelo novo 
Coronavírus. O anúncio ocorreu em primeira 
mão através da Radio Rio Mar FM 103,5, 
com transmissão pela página do facebook 
desta rádio.

Segundo o Arcebispo, a comunidade eclesial 
está em alerta devido à quantidade de agentes 
pastorais e ministros contaminados. E pediu mais 
ações do poder público para lidar com a pandemia.

“Vimos nesse tempo aumentar o número 
pessoas infectadas e internadas. O avanço da 
pandemia provocada pelo coronavírus nesse 
segundo momento, exige cuidado e medidas 
de prevenção urgentes e fundamentais. Já 
são muitos os agentes de pastoral e ministros 
contaminados pelo vírus o que coloca em 
alerta nossos espaços eclesiais. Não podemos 
furtar-nos de zelar pela vida das pessoas, 
especialmente para com os mais vulneráveis. 
A Arquidiocese de Manaus, ciente do seu papel 
junto aos fiéis e a toda sociedade quer somar 
forças com as autoridades locais propondo 
uma série de iniciativas que contribuam para 
o bem do povo e ao mesmo tempo zelem pela 
fé das comunidades eclesiais. A Igreja, Mãe e 

Mestra faz questão de ficar perto de seus filhos 
nesta ocasião”, explicou o arcebispo. 

Nas orientações, recomenda ainda que 
as igrejas, onde for possível, permaneçam 
abertas para as visitas ao Santíssimo 
Sacramento e às orações pessoais, e os 
párocos devem realizar transmissão das 
celebrações online. Também comunicou que 
a Cúria funcionaria somente para os serviços 
internos e as Secretarias das Paróquias e Áreas 
Missionárias deveriam ficar abertas para 
ajudar na orientação dos fiéis.



REALIZAMOS ENTREGAS!
Livraria Vozes - Manaus

Rua Costa Azevedo, 105
 Centro - Manaus/AM

(92) 3232-5777
(24) 99271-6358

CÍRIO pascal

campanha da fraternidade

PADRE MARCO ANTÔNIO RIBEIRO 
ASSUME PARÓQUIA SÃO GERALDO
POR ANA PAULA LOURENÇO

A Paróquia São Geraldo, situada 
à Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Remédios, acolheu seu novo pároco, o padre 
scalabriniano Marco Antônio Alves Ribeiro, 
empossado pelo arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Ulrich Steiner, durante celebração 
eucarística realizada na noite do dia 8 de 
janeiro. Concelebrou o novo vigário paroquial 
Pe. Martinus Deporasi Nato e o padre Valdecir 
Mayer Molinari que se despediu da paróquia 
após 12 anos de atuação em Manaus para 
assumir uma nova missão em Cuiabá.

Durante a homilia Dom Leonardo ressaltou 
a importância da comunidade e o pároco 
caminharem juntos e estarem sempre dispostos 
a buscar Jesus. “O Evangelho de hoje pode ser 
como sinal da caminhada da comunidade com 
o novo pároco. A comunidade que sempre está 
disposta a buscar Jesus, a comunidade que se 
sente frágil e quer se aproximar de Jesus, e o pároco 
com sua comunidade buscar Jesus. E ele, como 
pároco, indica a quem recorrer, a quem buscar 
para a purificação, para a transformação, e ele 
indicará Jesus. Mas o pároco também deverá ter 
os gestos de Jesus, os gestos de acolher, o gesto 
da Purificação do perdão dos pecados, o gesto 
da partilha da solidariedade, especialmente 
nesta paróquia que faz um bonito trabalho com 
migrantes. O novo pároco terá todos os gestos de 
Jesus, e o seu olhar, seu modo de acolher, de ver e 
de viver em relação aos nossos irmãos migrantes. 
É um trabalho extraordinário que essa paróquia 
faz. […] Com dedicação e acolhimento foram 

percebendo como essas pessoas necessitavam 
da purificação de pertencer a uma sociedade, 
de pertença a uma terra, de pertença a um país, 
de ter emprego, de ter documentação, de ter 
sociabilidade, de serem tratados como pessoas 
humanas como filhos de Deus. Nós somos 
profundamente agradecidos aos padres que muito 
fizeram pelos migrantes”, afirmou Dom Leonardo.

O novo pároco afirmou estar assustado 
com a situação em que a cidade se encontra, 
mas está confiante na graça de Deus e 
tomando os cuidados necessários. “Esta 
missão aqui faz parte de vir aqui para 
poder acompanhar e animar a comunidade 
scalabriniana presente nesta arquidiocese, 
na qual junto com o padre Martinus e 
aqui junto faremos uma comunidade. Nós 
religiosos somos chamados primeiro a sermos 
um sinal profético da presença de Deus em 
determinado lugar. Mesmo que não façamos 
nada, a nossa presença indica profecia, 
indica um caminho. E o carisma é atenção 
aos migrantes, é mobilizar a igreja local 
para ser sinal dos migrantes. Não fazemos 
sozinho estamos aqui para ser um sinal. Tem 
a congregação scalabriniana feminina, tem 
outras entidades, outros voluntários que 
também trabalham. Então, eu não preciso 
ter medo porque eu sei que eu não estou 
sozinho”, destacou Pe. Marco Antônio.

MISSA CAMPAL E CARREATA 
LUMINOSA ENCERRAM FESTEJOS DE 
SANTA LUZIA DA MATINHA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia de Santa Luzia, localizada no bairro 
Presidente Vargas (matinha), finalizou na noite de 
13 de dezembro, os festejos da padroeira com a 
santa missa realizada na quadra da igreja presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada pelo Administrador 
Paroquial, Pe. Wilson Ribeiro, encerrando uma 
vasta programação iniciada com o novenário dia 
4 de dezembro. Durante o dia também foram 
realizadas celebrações às 7h, 10h e 12h, e adoração 
ao Santíssimo Sacramento às 15h, sempre com 
lotação de apenas 30% da capacidade da igreja.

O tema escolhido para este ano foi, “Com 
saúde e esperança, Santa Luzia abra nossos olhos 
para a cura do mundo”, uma espécie de pedido 
nesses tempos de pandemia à virgem e mártir 
Santa Luzia, também conhecida como a santa 
protetora dos olhos. Esse ano também não houve 
a tradicional procissão sempre realizada pelas 
principais ruas do bairro, ao invés disso, foi realizada 
uma carreata luminosa logo após a celebração, 
reunindo cerca de 350 carros que percorreram as 
ruas de quatro bairros: Santa Luzia, Aparecida, 
São Raimundo e Glória, sempre causando muita 
emoção aos fiéis por onde passava.

De acordo com o padre Wilson, a devoção a 
Santa Luzia atravessa o tempo e a distância e que, 
mesmo com a pandemia, não perdeu a importância 

diante de seus devotos. “Este ano vivenciamos um 
diferencial, deixando a festa simplificada, mas não 
menos importante e nem menos vivida pelos seus 
devotos. Esse momento que a gente renova a cada 
ano, é o segmento a Jesus Cristo que tem que está 
acima de tudo inspirado pela jovem Santa Luzia 

e a nossa paróquia quer manifestar a esperança, 
daí o motivo de ter escolhido este tema, pelos 
próprios paroquianos. Foi uma bela celebração na 
quadra, não houve aquela multidão que sempre 
acompanha a procissão, mas foi vivido com 
intensidade”, disse padre Wilson.



issionário da Congregação Sacerdotes do Apostolado Católico (SAC) 
– Palotinos, padre Celestino Ceretta, faleceu aos 79 anos de idade, 
vítima de complicações do COVID 19. Foi missionário em Manaus 
desde 1977, por 44 anos, onde construiu uma importante história 

de missão evangelizadora, passando pelo Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, e atualmente, estava auxilian-
do a Área Missionária Ponta Negra, na função de vigário paroquial. Também foi 
um dos padres sinodais na Assembleia Sinodal do Sínodo para a Amazônia, 
celebrada no Vaticano em outubro de 2019, contribuindo com seus conheci-
mentos e sua experiência pastoral.

Padre Celestino nasceu de uma família simples da roça gaúcha. Filho do 
casal Paulina e Agostinho, tendo como irmãos Maria, Ivo, José, Eliseu, Pio 
Antônio e Antônio. Teve uma infância humilde, mas repleta de amor. Entrou 
para o seminário com 15 anos e deu início à sua caminhada vocacional. 
Naquela época era muito comum, os pais incentivarem os �lhos a entrarem 
para o seminário, por ser uma das poucas garantias de que estudariam. Foi 
pegando gosto pela leitura e pela produção textual. Aos poucos os olhos foram 
se abrindo, o cérebro processando novos saberes, apurando os sentidos, 
aprendendo a valorizar cada informação recebida, como se fossem peças de 
um grande quebra-cabeça. Em 1967 consagrou-se à vida religiosa. Em 5 de 
novembro de 1972, foi ordenado padre na Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes, de Sobradinho.

Os padres palotinos, ligados à Sociedade Católica do Apostolado, chegaram 
na região em 1973, e Pe. Celestino Ceretta chegou em Manaus em 1977. O 
gaúcho de Sobradinho, ao sair do avião, deparou-se com um calor muito 
grande. Os primeiros anos foram difíceis. Seus maiores desa�os foram 
adaptar-se ao clima e à mudança na alimentação.

Desde 1977, Pe. Celestino dedicou-se à construção do Reino de Deus junto 
ao povo do Amazonas. Quando aqui chegou, celebrou a primeira missa numa 
comunidade localizada no Conjunto Dom Pedro, zona oeste de Manaus – 
dando os primeiros passos que culminaram com a instalação da Paróquia 
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em 1980. Na prática sacerdotal diária, 
Pe. Celestino foi descobrindo que nada deve  impedir de fazer o trabalho 
evangelizador, fraternal e caritativo. Vivendo no Amazonas, descobriu um 
novo amor: a natureza. Com o tempo, foi descobrindo que, de fato, é 
necessário cultivar e guardar a criação. Respeitar a natureza, compreender seu 
ritmo sem atropelá-la, contemplar sua beleza sem destruir e consumir de 
maneira responsável. “Como não se apaixonar pela obra do Criador?”, a�rmou 
Pe. Celestino.

M
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gratidão pelos 44 anos de missão 
na Arquidiocese de Manaus

Padre Celestino Cere�a

Em 1990 passou três meses na Cidade do México, onde fez o Curso de 
História da Igreja na América Latina, promovido pela Comissão de Estudos da 
Igreja na América Latina. "Foi uma das melhores coisas que aconteceram na 
minha vida!", declarou. Aprendeu as técnicas, descobriu métodos, estudou 
biogra�as e documentos, debruçou-se sobre acervos, apurou os ouvidos da 
alma, coletou depoimentos, viajou, visitou comunidades e, a convite de Dom 
Luiz Soares Vieira, foi escrevendo a história da Igreja na Amazônia. Deus foi 
conduzindo seu trabalho para fontes seguras e a semente lançada germinou e 
deu frutos. Em 2002 publicou “Campestre no Limiar dos 100 Anos”; em 2005, 
“Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos: histórico dos 25 anos”; em 
2008, o primeiro volume da “História da Igreja na Amazônia Central”; e em 
2014, o segundo volume e também publicou “Comunidade Santa Terezinha”. 
Tudo escrito à luz do saber histórico e da fé. Vinha dedicando-se às pesquisas 
para contar a história da Igreja da Arquidiocese de Manaus, tendo dom Sergio 
Castriani seu grande incentivador.

Pe. Celestino convivia com o tremor essencial há 25 anos e, embora isso lhe 
imponha algumas limitações, segue em frente. “Todos os dias temos que 
decidir. Todos os dias temos que optar por querer fazer o bem. Deus me pega 
pelas mãos e faz junto comigo”. E desse jeito foi aprendendo a lidar com o povo 
da Amazônia, a conhecer sua beleza e a valorizar sua riqueza. Seguindo os 
ensinamentos de São Vicente Pallotti, diz que é necessário organizar o povo, 
trabalhar a coletividade e a colaboração, reavivar a fé e con�ar-se à proteção de 
Nossa Senhora.

“O melhor caminho é investir na educação. E nesse cenário em que estamos 
vivendo, a Igreja tem papel fundamental. Deve ter uma visão e ação social 
muito madura, orientar, posicionar-se sempre a favor da vida digna para todos 
e construir cidadania. Como cristãos, temos que alimentar a esperança. E 
assim, Deus vai continuar agindo”, a�rma Pe. Celestino.

* Com informações do artigo Vida e 
Fé, de outubro de 2017 –  Edição n. 
144  -  De autoria de Adriana Ribeiro - 
Relações Públicas e coordenadora 
Pastoral da Comunicação 
Arquidiocesana.

HOMENAGEM

28  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • FEVEREIRO •  2021



Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

Assistência e cuidado
em todos os momentos 

Seu plano 
com mensais 

a partir de 36, reais

,90

Benefícios
• Segurança para a vida inteira

Benefícios sem limite de idade

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

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

• 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
• Ornamentação de flores
• Higienização, Urna e Véu
Coroa de flores naturais2

• Ônibus com 32 lugares3
• Capela para cerimônia3

• Tanatopraxia

Adesão a partir de R$ 100,00

Funerária São Francisco
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)

Atendimento 24 horas

AREIA • FERRO • SEIXO • TIJOLO 
CIMENTO • MAT. ELÉTRICO • MAT. 

HIDRÁULICO • FERRAGENS

TEMOS VARIEDADE E O MELHOR 
ATENDIMENTO DA ZONA LESTE

casahenrique@yahoo.com.br
Av. Mirra, 1857, João Paulo II – Jorge Teixeira
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ORIENTAÇÕES DO ARCEBISPO

ORIENTAÇÕES NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID – 19
“A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme...” (Hb 6,19)

Ao Povo de Deus da Arquidiocese de Manaus,
Paz e Bem!

Prosseguimos sustentados pela fé e impulsionados pela esperança que não esmorece, não obstante os acontecimentos que testemu-
nhamos nestes últimos dias. Jesus Cristo é a nossa fé, Ele é nossa esperança. A confiança na Trindade nos sustenta em uma comunhão de 
cuidado e compromisso.

Assistimos estarrecidos o colapso do sistema de saúde em nossa cidade e em todo o Estado, um quadro dramático que feriu profun-
damente nosso povo. Igualmente estarrecedor e causa de indignação foram os repetidos desencontros, inércia e desarticulação do poder 
público, ineficiente diante de um quadro de tanta gravidade. Sentimos a ausência dos poderes num momento tão delicado em que estava 
em jogo a vida de centenas de pessoas e muitas se perderam. No meio de tanto sofrimento, elevamos nossa voz à nação e ao mundo: “Pelo 
amor de Deus, nos enviem oxigênio!”

A pronta iniciativa da sociedade organizada por meio de diferentes atores amenizou o cenário de caos que se estabelecia. Em âmbito 
local, nacional e internacional não faltaram os que estenderam a mão à nossa cidade e ao nosso Estado. Os mais pequeninos participam 
de partilhas comoventes em prontidão na frente das unidades de saúde oferecendo refeição e atenção!

A aprovação das vacinas em caráter emergencial nos veio como alento. Não podemos prescindir desta ajuda. Como Igreja, defende-
mos a vacina para todos e exortamos nossos fiéis e toda a sociedade a acompanharmos com atenção os programas de imunização, nos 
dispondo a sermos vacinados. É uma questão ética, é uma questão de solidariedade, é uma questão de cuidado conosco e com os outros. 
Não nos deixemos levar por discursos desinformados. As desinformações e notícias falsas já nos causaram perdas dolorosas. 

Somos sabedores que ainda demandará tempo até que todos tenham acesso às vacinas; as contaminações por outro lado avançam 
velozmente e devemos continuar mantendo os necessários cuidados. Neste sentido, tendo ouvido nossos presbíteros e consultado o Con-
selho Presbiteral estendemos os cuidados já manifestados em orientação anterior:
1. Permanecem suspensos os encontros e reuniões de caráter pastoral;
2. As Missas e Celebrações da Palavra continuam sem a participação comunitária, sendo transmitidas pelas redes sociais por meio de 

uma equipe reduzida que auxilia o ministro que preside;
3. Permanecem as orientações a respeito da abertura das Igrejas, onde possível, para oração e das secretarias paroquiais para atendi-

mento e orientação;
4. Motivamos o povo de Deus para que continue valorizando os momentos em família por meio da oração do Terço e ao redor da Palavra de Deus;
5. Temos a esperança de retomar as celebrações com participação dos fiéis no dia 20 de fevereiro, quando estaremos iniciando o primei-

ro final de Semana da Quaresma.
6. Considerando a data prevista para este possível retorno, não estaremos reunidos na Quarta-Feira de Cinzas, data tão importante para 

nossa fé, mas teremos a oportunidade de receber a imposição das cinzas durante o tempo da Quaresma. Nesse sentido, em breve 
estaremos enviando orientações litúrgicas para os párocos e as comunidades.
A solicitude pastoral da nossa Igreja quer acompanhar do melhor modo possível o povo com quem não estamos em contato em nossas cele-

brações. Encaminharemos o quanto antes, informações sobre um serviço de escuta para as pessoas machucadas. Além do atendimento no cemité-
rio indicaremos algumas paróquias para a celebração das exéquias a fim de que não percamos a dimensão pascal do momento que atravessamos.

Permaneçamos unidos, o momento nos pede isso, pede união e solidariedade. Permaneçamos alicerçados na esperança. Não estamos sozi-
nhos, Deus nunca nos abandonou. A Senhora da Imaculada Conceição, nossa Mãezinha do Céu, está nos assistindo, ela nos guarda e roga por nós.

Manaus, 20 de janeiro de 2021.
Memória do Mártir São Sebastião

 Leonardo Ulrich Steiner
Arcebispo Metropolitano de Manaus

Leonardo Ulrich Steiner

Arcebispo Metropolitano de Manaus
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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