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DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

A presença do Espírito Santo na lei-
tura e hermenêutica da Palavra de Deus é 
lembrado por grandes frequentadores das 
Escrituras. São João Crisóstomo afirma que 
a Leitura da Palavra de Deus “tem necessi-
dade da revelação do Espírito, a fim de que, 
descobrindo o verdadeiro sentido das coi-
sas que nela está guardada, disso mesmo 
tiremos abundante proveito” (Homiliae in 
Genesim). São Jerônimo nos ensina que 
“não podemos chegar a compreender a Es-
critura sem a ajuda do Espírito Santo que a 
inspirou” (Epistula 120). São Gregório Mag-
no demonstra a importância do Espírito 
na formação e na interpretação da Palavra 
de Deus: “Ele mesmo criou as palavras dos 
Testamentos Sagrados, Ele mesmo as des-
vendou” (Homiliae in Ezechielem). Ricardo 
de São Vitor recorda que são necessários 
“olhos de pomba”, iluminados e instruídos 
pelo Espírito Santo, para compreender as 
Escrituras (cf. Explicatio in Cantica cantico-
rum). (cf. VD, 16)

A Palavra e o Espírito

LEITURA DA BÍBLIA

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

Vamos ler a Bíblia em família!

Agenda  MARÇO 2021

ATIVIDADES PaSTORAIS

Arcebispo mantém suspensas as celebrações 
e reuniões presenciais até dia 12 de março

No dia 18 de fevereiro, o arcebispo Dom Leonardo Steiner apresentou novo docu-
mento com orientações pastorais na qual afirma que a igreja precisa permanecer 
comprometida e zelosa, mesmo que haja diminuição nos números de contamina-

dos, internações e mortes pelo novo coronavírus.
Neste, afirma que se deve prosseguir com os cuidados já apresentados em orienta-

ções anteriores e anuncia que mantém suspensas, até o dia 12 de março, as celebrações 
e as reuniões presenciais.

Conforme segue:
1. As celebrações e reuniões permaneçam suspensas até o dia 12 de março, inclusive;
2. As igrejas, onde for possível, permaneçam abertas para as visitas ao Santíssimo 

Sacramento e às orações pessoais dos irmãos e irmãs;
3. Seguem as transmissões das celebrações online, presididas pelo presbítero ou 

ministro da palavra, auxiliado por uma equipe reduzida;
4. As Secretarias das Paróquias e Áreas Missionárias estejam abertas para ajudar 

na orientação dos fiéis.

Confira a orientação na íntegra no site da Arquidiocese de Manaus: arquidiocesedemanaus.
org.br/wp-content/uploads/2021/02/ORIENTAÇOES-PASTORAIS-16-_-18.02.2021__.pdf

17 • SEMINÁRIO VIRTUAL – O ANO DE SÃO JOSÉ
Horário: 19h30 • Transmissão: Facebook do Conselho de Leigos e Leigas
https://www.facebook.com/callmanaus/ • Informações: (92) 98859-4464

19 • FESTA DE SÃO JOSÉ, ESPOSO DE MARIA
Tema: São José com coração de pai • Tríduo: 16/3 a 18/3, às 17h30
Dia do Padroeiro: 19/3, às 16h, Novena com Missa, e 17h, Carreata
Transmissão: Facebook do Santuário São José
https://www.facebook.com/santuariosaojoseoperario
Informações: (92) 98859-4464 

28 • INÍCIO DA SEMANA SANTA – MISSA DE RAMOS
7h30 – Missa com Dom Leonardo na Catedral Metropolitana de Manaus
Transmissão: Rádio Rio Mar FM 103,5
TV Encontro das Águas – CANAL 2.1 (TV Aberta) e CANAL 513 (Net)
https://www.facebook.com/tvencontrodasaguass
https://www.facebook.com/catedraldemanaus
Informações: (92) 3234-7821



MENSAGEM DO ARCEBISPO

Imunizar significa 
proteger a própria 
vida e a vida dos 
outros. É uma 
questão moral e 
ética.

caminho quaresmal é itinerário de vida que renasce. É o tempo 
favorável para sermos tocados pela salvação vertida da cruz e 
pela vida nova que venceu a morte. O próprio, o essencial des-
se caminho é a transformação a que somos chamados. Somos 
despertados a encontrar a vida plena, a plenitude da vida, a 
vida eterna. Um itinerário com Jesus, caminho verdade e vida. 

O Evangelho da quarta-feira de Cinzas nos recordava: “E o 
teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa”. 
Não as aparências, não as figuras, mas a intimidade da vida, a 
alma do viver; o escondido, o nucleal, o âmago, o segredo de to-
das as relações, as mais íntimas e significativas. Na realidade, o 
texto está a nos revelar o Pai que está no segredo, no escondido, 
no velado, no cuidado da intimidade. Ele, a razão do recolhido, 
do bem “concentrado”. Ali acontecendo o encontro que leva à 
vida; ali o caminho da transformação; ali a verdade que liberta 
e unifica o viver. Uma vida no seu nascer e renascer!

No tempo da pandemia sofremos com o isolamento, com 
o desemprego, com a fome, com a morte dos entes queridos. O 
vírus do COVID-19 nos trouxe apreensão e angústia. E quando 
achávamos ter superado o pior, estamos numa segunda onda 
ainda mais violenta e mortífera. E ainda não superamos a expe-
riência do desconsolo da segunda e ouvimos a ameaça de uma 
terceira onda. A vida está ameaçada.

A superação da pandemia, como outras pandemias, virá 
com a imunização das pessoas. Para que a vida aconteça sem 
receios e tensões, há necessidade de vacinação. Somente uma 
vacina poderá nos tirar do abismo em que nos encontramos. O 
Brasil foi capaz de eliminar a varíola e a poliomielite com pro-
gramas e campanhas de vacinação. Fomos capazes de vacinar 
80 milhões de pessoas contra a Influenza em 2020, 100 milhões 
contra H1N1 em três meses em 2010. Tudo porque havia pes-
quisa, competência, treinamento, organização. Somos um dos 
países que tem experiência de vacina e vacinação. Sabemos 
que a vacina é vital e traz esperança.

Naturalmente nem todos assim pensam, mas trabalham 
contra a imunização. O desgoverno, a indiferença das autori-
dades em relação à pandemia nos tem conduzido à situação de 
morte e quase desesperança. Não houve preocupação, talvez, 
capacidade política e organizativa, para participar da pesqui-
sa, para negociar a vacina que poderia ter salvo vidas. Mesmo 
com o início da vacinação, percebe-se a falta de um Programa 
Nacional de Imunização consistente com diretrizes, critérios e 
prazos. Falta uma coordenação centralizada com regras válidas 
para o país inteiro que tem gerado confusão, subversão da or-
dem de prioridades. Apesar da chegada da vacina, a imuniza-
ção necessária ainda está por vir. O olhar ainda não alcança...!

A presença da vacina, a necessidade de imunização conduz 
à necessidade de despertar as pessoas para a obrigatoriedade 
de receber as doses necessárias. Imunizar significa proteger a 

DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

Vacina: vida que renasce. Vamos cuidar?!
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O
própria vida e a vida dos outros. É uma ques-
tão moral e ética. Moral porque diz respeito 
aos nossos costumes, às nossas relações que 
necessitam ser cuidadas e cultivadas; ética pois 
será a condição de conduzirmos a vida social, 
familiar e pessoal com mais dignidade e voltar-
mos a lugares necessários para o convívio: edu-
cação, lazer, celebrações religiosas presenciais, 
encontros que possam favorecer discussão, a 
reflexão e decisão da vida social e eclesial. 

Com tudo, o que está a acontecer, a vacina 
vem abrir os nossos olhos para o nosso compro-
misso com a saúde de todos. Há necessidade, 
da parte de todos, de acompanhar responsavel-
mente os orçamentos e a aplicação dos recursos 
da saúde. Se desejamos cuidar da vida de todas 
as pessoas, devemos lutar em favor do SUS. Não 
podemos ser indiferentes com a situação da saúde 
no Estado do Amazonas. A pandemia pode nos 
ajudar a combater o desvio dos recursos públicos.

A vacina traz alívio e esperança! A cruz e 
a ressurreição, confiança e esperança. Se a va-
cina oportuniza uma convivência com menos 
apreensão e mais liberdade, a cruz e a ressur-
reição são a liberdade e a graça da convivência. 
Como a morte de cruz, a vida sempre está a re-
nascer! A vacina é a oportunidade de renascer 
para a liberdade do conviver.



CONSELHO EDITORIAL

EDITORIAL

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RÁDIO RIO MAR PE. CHARLES CUNHA

Diante da 
realidade que 
estamos vivendo 
acredito que 
o inimigo que 
precisa ser 
combatido é o 
coronavírus. Por 
isso pergunto a 
você: estamos 
precisando neste 
momento de 
mais armas ou de 
mais vacinas?
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da Revista Arquidiocese em 
Notícias (RAN). Neste mês de março, a edição do RAN destaca 
a importância da vacinação e o cuidado com a vida. Em João 
10,10 Jesus diz: “Eu vim para que todos tenham vida, e vida 
em abundância”. Essa sempre foi a ocupação de Jesus em sua 
missão: fazer o bem, semear a Palavra que salva, cura e liberta. 
Jesus – doador de vida por onde andava. Jesus – o Bom Pastor 
que cuidava das ovelhas feridas. Até na sua morte Ele se fez vida 
para nossa vida. E assim os seguidores de Jesus de Nazaré devem 
também imitar o mestre Jesus, no seu sentir, falar e agir. 

Confesso que fiquei triste e estarrecido mês passado, quando 
na semana em que o Brasil teve a maior média de mortes em todo 
o período da pandemia, e apenas 2% da população já vacinada, 
o presidente Jair Bolsonaro, usando de seu poder presidencial, re-
solveu decretar a permissão para que as pessoas possam adquirir 
ainda mais armas para suas casas com a justificativa de proteção 
pessoal. Precisamos nos questionar: será que esse é o melhor 
caminho para usufruirmos de uma política de segurança pública 
no país? Facilitar o acesso da população às armas é realmente a 
melhor solução? O que se quer realmente com isso? Quais interes-
ses estão por trás de tudo isso? Quais os reflexos disso nas urnas 
eleitorais? Quem ganha com a venda das armas? Quem perde com 
a venda delas? Quais foram as “armas” usadas por Jesus? 

Diante da realidade que estamos vivendo acredito que o ini-
migo que precisa ser combatido é o coronavírus. Por isso pergun-
to a você: estamos precisando neste momento de mais armas ou 
de mais vacinas?

São muitos os questionamentos que precisamos fazer. Deixo 
para você refletir sobre cada um deles. Peçamos o dom do discer-
nimento ao Espírito Santo.

Nesta edição você vai conferir o que foi notícia em nossa 
Igreja no mês de fevereiro, acompanhar a programação da Ar-
quidiocese para o mês de março, ficar por dentro da programa-
ção das nossas emissoras de rádios com inspiração católica: Rio 
Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3, ambas trabalhando juntas 
em defesa da vida e construindo cidadania. 

Um abençoado itinerário quaresmal para todos nós!
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NOTÍCIAS DO VATICANO

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

A mutação do coronavírus em novas va-
riantes e a incapacidade das autoridades 
públicas em tomar decisões acertadas 
para proteger a vida da população, está 

resultando em mais mortes repentinas de pes-
soas. Segundo o pesquisador da Fiocruz, Rafael 
Dhalia, a mutação do coronavírus vem ocorrendo 
desde dezembro de 2019 quando foi detectado 
na cidade de Uham – China. Existem variantes da 
África do Sul, do Reino Unido, do Brasil e da Cali-
fórnia. Afirma ainda que “estamos sempre atrasa-
dos contra o vírus. As cepas que são transmitidas 
mais rápido se disseminam mais”. 

No Brasil a praga do coronavírus se dissemi-
nou de modo veloz porque encontrou um sistema 
de saúde frágil, sem remédios na rede pública, 
sem infraestrutura hospitalar e o desespero de 
pessoas acometidas de muitas doenças. O siste-
ma de saúde já estava doente e agravou-se com 
a chegada do vírus mortal. 

Manaus, capital que mais sofre com a mutação 
do vírus, ainda não conseguiu frear o processo de 
transmissão. A diminuição dos casos de infecção 
que se esperava a partir do toque de recolher, não 
aconteceu porque a decisão foi tomada tardiamen-
te e ocorreu somente porque a justiça, diante dos 
dados alarmantes das mortes, obrigou o governo 
a decretar toque de recolher. Por outro lado, com 
muitas exceções, a população em geral ainda se ar-
risca vivendo como se a crise sanitária não existisse 
e nada de grave estivesse acontecendo.

No Estado do Amazonas tudo é mais grave 
porque a distância geográfica é uma barreira para a 
logística, falta UTI para os casos mais graves, além de 
gestores infectados pelo vírus da corrupção e fraude 

na aplicação do dinheiro público da saúde. O resultado dis-
so é o aumento de mortes. Nos primeiros 10 dias do mês de 
fevereiro de 2021, morreram 448 pessoas, com aumento 
de 65,92% em relação a janeiro do mesmo ano.

Somente a vacinação em massa da população, é 
possível conter o avanço do coronavírus que provoca 
infecção pulmonar e pode levar a óbito. Vacina já, para 
todas as pessoas! Ela é a única, cientificamente compro-
vada, que pode imunizar as pessoas da infecção. Serão 
aplicadas duas doses do imunizante com os devidos in-
tervalos de tempo entre uma e outra dose. Ocorre que 
são poucas as vacinas adquiridas pelo governo brasileiro 
e o processo de vacinação está lento. Enquanto isso, o ví-
rus avança e se transforma em novas variantes.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação deveria 
ocorrer primeiro para os grupos prioritários, porém na 
capital Manaus, considerada a mais afetada do País, os 
secretários e mais alguns da elite furaram a fila e foram 
vacinados primeiro. Isso demonstra de fato, com rara 
exceção, como os governos e a elite tratam a população, 
tomam posse do bem público que em via de regra é de 
todos, como se fosse propriedade sua. 

Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o Brasil tem uma população de 211,7 milhões 
de habitantes e todos precisam da vacina. São necessá-
rias, no mínimo, 400 milhões de doses de vacina, tendo 
em vista que cada brasileiro/a, receberia o imunizante 
duas vezes. Considerando a população do Estado do 
Amazonas de 4.207.714 milhões, precisaria de 8 milhões 
de doses para imunizar seus habitantes. Em Manaus re-
sidem mais de 50% da população do Estado e necessita 
urgente de 4 milhões de doses para imunizar toda a po-
pulação manauara. 

Até o momento o Estado recebeu menos de 1 milhão 
de doses de vacinas, quantidade insuficiente para imuni-
zação da população. Espera-se que o Estado negocie ra-
pidamente compras de mais vacinas para evitar a terceira 
onda de contaminação do vírus. Segundo Philip Fearnside, 
pesquisador do INPA, "seria uma terceira onda, mas não do 
mesmo tipo. Ela sobe a um nível até menor que o atual, 
mas que não deveria existir. Essa é a pior parte".

profecia

Colômbia beneficia 
migrantes venezuelanos: o 
agradecimento do Papa

VATICAN NEWS

Não precisa ser um país desenvol-
vido para poder acolher os migrantes. 
Para o Papa Francisco, a Colômbia é o 
exemplo disto.

Ao final do Angelus dominical, o 
Pontífice manifestou seu agradecimento 
por quem trabalha a favor dos migrantes 
e de modo especial uniu-se aos bispos 
da Colômbia ao expressar reconheci-
mento pela decisão das autoridades 
do país de implementar o Estatuto de 
proteção temporária para os migrantes 
venezuelanos no território. Ao tomarem 
esta decisão, favorecem o acolhimento, a 
proteção e a integração desses cidadãos.

“E quem faz isto não é um país ri-
quíssimo, superdesenvolvido… Não: 
um país com muitos problemas, de de-
senvolvimento, de pobreza e de paz... 
Quase 70 anos de guerrilha. Mas com 
este problema teve a coragem de olhar 
para aqueles migrantes e fazer este Esta-
tuto. Obrigado à Colômbia!”

A Conferência Episcopal e a Cáritas 
Colombiana divulgaram um comunica-
do reconhecendo que a implementação 
do Estatuto é uma “resposta valiosa”.

"A sua implementação será um ato 
fraterno que abre as portas para garan-
tir que esta população que chega a nos-
so território possa desfrutar dos direitos 
fundamentais de todas as pessoas e 
possa ter acesso a oportunidades para 
uma vida digna".

Estima-se que no país existam 
mais de um milhão e 700 mil migran-
tes venezuelanos.

6  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • MARÇO •  2021

VACINAR URGENTE TODAS AS PESSOAS
 PARA PROTEGER A VIDA



LITURGIA

stamos em pleno tempo quaresmal, nos preparando para a 
grande celebração da nossa fé. Celebrar o mistério da paixão, 
morte e ressurreição do Senhor é celebrar a obra da redenção 
humana que o Cristo realizou quando, morrendo destruiu a 
morte e, ressuscitando, renovou a vida. 

Na celebração da ceia recebemos o mandamento do 
amor, “Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns 
aos outros, assim como eu amei vocês” (Jo 13,34). Amor que 
se faz serviço, doação e entrega de si mesmo. Na Sexta-Feira 
Santa, a comunidade participa da páscoa da cruz, expressan-
do seu protesto, sua indignação contra a injustiça, e tudo o 
que fere a vida e a dignidade das pessoas, expressando sua 
solidariedade com os crucificados de nossa sociedade. 

O mundo, especialmente nosso Amazonas, vive uma 
longa Sexta-feira Santa já faz algum tempo. Num cenário de 
morte, dor, desespero e muito sofrimento, os sinais de vida 
e solidariedade brotam no meio do caos, da incerteza, do 
temor. Este é o dinamismo pascal da vida humana. A morte 
jamais terá a última palavra. Ao silêncio tenebroso que se 
seguiu ao grito do Crucificado, seguiu-se o ressoar da Pala-
vra do Pai: Este é o meu Filho. A morte não o retém em seu 
poder, porque maior do que ela é o Amor. É um convite a 
confiar: a luz vence as trevas, a vida sobrepõe-se à morte, o 
amor é mais forte que tudo, o bem triunfa sobre o mal.

Apesar de tantas partidas, de tantos questionamentos so-
bre a situação caótica em que vivemos, acreditamos que a vida 
não é tirada, mas transformada, por isso a Igreja nos convida 
e orienta a reavivar a nossa fé e reativar a igreja doméstica. 
Assim, a Palavra de Deus pode ser celebrada em sua casa, com 
seus familiares neste triste momento da pandemia. São mui-

tos os horários de transmissão de missas em nossos canais ca-
tólicos que podemos acompanhar; mas, vivendo a dignidade 
de povo sacerdotal, que nosso batismo nos conferiu, podemos, 
não só acompanhar, mas celebrar em casa com nossas famílias 
o Dia do Senhor. Casa é convívio, abrigo, amparo, aconchego, 
proteção, encontro, carinho, cuidado, comunhão... Assim, 
fazemos a experiência que as primeiras Comunidades cristãs 
faziam. Para isso, estão aqui algumas orientações.

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar 
e rezar juntos. Prepare sua Bíblia com o texto a ser procla-
mado, coloque um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa 
Senhora, uma vela para acender no momento da celebração. 
Escolha quem será o “Dirigente” da celebração: pode ser o 
pai ou a mãe... Prepare as pessoas para proclamarem as 
leituras, o salmo. Todos se reúnem, mantendo a distância 
necessária. Um canto, ou refrão adequado ao tempo litúrgi-
co ou ao mistério celebrado pode ajudar a criar um clima de 
oração. Fazer um momento de recordação da vida, um breve 
ato penitencial e a oração do dia (liturgia diária). Em segui-
da, a liturgia da Palavra, com as leituras propostas, conforme 
as orientações da Igreja; uma reflexão ou partilha da Palavra 
de Deus, motivando para preces espontâneas. Rezar a oração 
do Pai nosso, mesmo em tempos de dúvidas, insegurança, 
incerteza, mas permanecendo unidos, confiantes que tudo 
isso vai passar, pois Deus não abandona seus filhos e filhas. 
Concluindo a celebração com a bênção final.

Nossa Arquidiocese tem o livro da celebração da Palavra 
que pode ser muito bem aproveitado para celebrarmos em 
nossas casas. A oração do Ofício Divino das Comunidades, 
para quem conhece, também é uma ótima opção.

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5 
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

Como viver e celebrar o mistério pascal num cenário 
de tanto sofrimento causado pela pandemia?

E

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
Dn 9,4b – 10
Sl 78(79),8.9-11.13
(R/. Sl 102 [103], 10a)
Lc 6,36-38

Is 1, 10.16-20
Sl 49(50),8-9. 16bc-17.21.23
(R/. 23b)
Mt 23,1-12

Jr 18,18-20
Sl 30(31), 5-6,14,15-16
(R/. 17b)
Mt 20,17-28

S. Casimiro 
Jr 17,5-10
Sl 1,1-2.3.4.6
(R/ Sl 39[40],5a) • Lc 16,19-31

Gn 37,3-4.12-13a.
17b-28 • Sl 104(105),16-17.
18-19.20-21 (R/. 5a) • Mt 21,33-
43.45-46

Mq 7,14-15.18-20
Sl 102(103),1-3.3-4.9-10.11-12 
(R/. 8a)
Lc 15,1-3.11-32

3º QUARESMA 
Ex 20,1-17
Sl 18(19),8.9.10.11 (R/. Jo 6,68c)
1Cor 1,22-25 • Jo 2,13-25

S. João de Deus 
2Rs 5,1-15a
Sl 41(42),2.3; 42(43),3.4
(R/. Sl 41 [42],3) • Lc 4,24-30

S. Francisca Romana
Dn 3,25.34-43
Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc
8-9 (R/. 6a) • Mt 18,21-35

Dt 4,1.5-9
Sl 147(147B),12-13.
15-16.19-20 (R/, 12a)
Mt 5,17-19

Jr 7,23-28
Sl 94(95),1-2.6-7.8-9
(R/. 8)
Lc 11,14-23

Os 14,2-10
Sl 80(81),6c-8a.
8bc-9.10-11ab.
14.17 (R/. cf. 11.9a) • Mc 12,28b-34

Os 6,1-6
Sl 50(51),3-4.18-19.20-21ab (R/. 
cf Os 6,6)
Lc 18,9-14

4º QUARESMA
2Cr 36,14-16.19-23
Sl 136(137),1-2.3.4-5.6 (R/. 6a)
Ef 2,4-10 • Jo 3,14-21

Is 65,17-21
Sl 29(30),2.4.5-6.11-12a e13b 
(R/. 2a)
Jo 4,43-54

Ez 47,1-9.12
Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
(R/. 8)
Jo 5,1-16

São Patrício
Is 49,8-15
Sl 144(145),8-9.13cd-14.
17-18 (R/. 8a) • Jo 5,17-30

S. Cirilo de Jerusalém
Ex 32,7-14
Sl 105(106),19-20.21-22.
23 (R/. 4a) • Jo 5,31-47

S. JOSÉ, solenidade
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 • Sl 88(89)2-3.4-
5.27 e 29 (R/. 37) • Rm 4,13. 16-18,22 
Mt 1,16. 18-21.24a ou Lc 2,41-51a 

Jr 11,18-20
Sl 7,2-3.9bc-10.11-12
(R/. 2a)
Jo 7,40-53

5º QUARESMA
Jr 31,31-34
Sl 50(51),3-4.12-13.14-15 (R/. 12a)
Hb 5,7-9 • Jo 12,20-33

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6
(R/. 4a)
Jo 8,11-11

S. Turíbio de Mogrovejo
Nm 21,4-9
Sl 101(102),2-3.16-18.19-21.
(R/. 2) • Jo 8,21-30

Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95.
(Sl) Dn 3,52-56 (R/. 52b)
Jo 8,31-42

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR,
solenidade
Is 7,10-14;8,10 Sl 39(40),7-8a.8b-9.10.11 
(R/. 8a.9a) Hb 10,4-10 • Lc 1,26-38

Jr 20, 10-13
Sl 17(18),2-3a.3bc-4.
5-6.7 (R/. cf 7)
Jo 10,31-42

Ez 37,21-28
(Sl)Jr 31,10.11-12ab.13
(R/. cf. 10d)
Jo 11,45-56

RAMOS DA PAIXÃO
Is 50,4-7
Sl 21(22),8-9.17-18a. 19-20.23-24 
(R/. 2a) • Fl 2,6-11 • Mt 14,1-15,47

SEMANA SANTA
Is 42,1-7
Sl 26(27),1.2.3.13-14
(R/. 1a) • Jo 12,1-11

SEMANA SANTA
Is 49,1-6
Sl 70(71), 1-2.3-4a.5-6ab.
15.17 (R/. 15) • Jo 13,21-33.36-38

SEMANA SANTA
Is 50,4-9a
Sl 68(69),8-10.21bcd-22.
31 e 33-34 (R/. 14cb) • Mt 26,14-25
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por preservar a quem amamos

família

FRANCISCO NASCIMENTO – PASTORAL FAMILIAR

Para podermos ter a consciência e os cuidados para 
não sermos agentes de transmissão do coronavírus 
aos nossos familiares, temos que ter a certeza que 
este vírus é muito contagioso e ser colaboradores 

para a não proliferação do coronavírus. E como podemos 
nos cuidar e ao mesmo tempo incentivar outras pessoas 
a terem os cuidados necessários para também não con-
taminarem seus familiares? Primeiro, devemos seguir as 
orientações das autoridades governamentais e de saúde 
tomando todos os cuidados, e para ajudar outras pessoas 
devemos citar instituições, profissionais e órgãos de saú-
de mais bem posicionados que nos forneça informações 
sobre a pandemia, que fundamentam seus conselhos em 
evidências. Pois é muito mais provável que aceitemos 
mais seriamente os conselhos de pessoas que achamos 
que sabem e tem a certeza do que estão falando. 

A Pastoral Familiar deve ser uma pastoral de acompa-
nhamento nesse período de pandemia para poder exercer 
o dom da escuta. A Covid-19 é uma doença que tornou nos-
sos sinais habituais de afeto e carinho a coisa mais perigosa 
para as pessoas que amamos. Mas, independentemente de 
alguém ser um jovem ou um idoso, acredito que apelar para 
as pessoas e os sentimentos que eles realmente valorizam 
pode ser a melhor estratégia para protegê-las e não sermos 
um agente de transmissão para nossos familiares, contudo 
isso que estamos passando tendo que nos isolar e nos afas-
tarmos dos amigos, familiares e até mesmo nos domingos 
das celebrações litúrgicas em nossas comunidades, é nesse 
momento que temos que estar atentos aos sinais de Deus 
em nossa vida, da sociedade e da natureza. No Evangelho, 
apesar dos sofrimentos e das dificuldades, devemos sempre 
recorrer a Deus, pois Ele é amor.

O que Deus nos pede? Apenas que amemos, mesmo em 
tempos de medo e sofrimento, como Ele ama! Deus é amor, 
e tudo que o nosso Criador faz transbordar do seu amor por 

nós, em 1 João 4,7-21. O amor de Deus vem em primeiro 
lugar e o amor ao próximo está fundamentado no amor por 
Deus. Isso também podemos ver em Marcos 12,30-31. A fé 
em Deus e a esperança em suas promessas nos fortalecem 
no amor a Deus e no cuidado com o nosso próximo. Deus 
não nos abandona; Ele está sempre conosco, mesmo neste 
tempo de pandemia de provações e desafios. Neste mo-
mento, é importante elevar os nossos corações na esperança 
que temos em Jesus Cristo. Agora é a hora de intensificar as 
nossas orações e sacrifícios pelo amor a Deus, o amor aos 
nossos familiares e amor ao próximo. 

Nesse contexto de não ser um agente transmissor do 
coronavírus para os membros de nossas famílias, com isso 
vamos achar a graça de unir os nossos sofrimentos aos de 
Jesus e, conforme o fazemos, vamos perceber algo da pro-
fundidade e beleza do amor de Deus por nós.

Unidos ao nosso Santo Papa Francisco, oramos em so-
lidariedade pelos nossos irmãos e irmãs que estão doen-
tes, aqui e ao redor do mundo. Devemos rezar por aqueles 
que atualmente estão enfrentando o vírus, aqueles viven-
do com medo e ansiedade, aqueles isolados, aqueles que 
sofrem e os que já se foram.

Enquanto rezamos pelas nossas famílias e amados, 
oremos com vigor pelos profissionais da saúde, dos po-
bres, dos necessitados e dos vulneráveis, especialmen-
te aqueles que não têm acesso a um sistema de saúde 
adequado. Quando confiamos as nossas necessidades ao 
Senhor com oração de coração sincero, crescemos na con-
fiança do amor providencial de Deus.

Na esperança, com a chegada da vacina, pedimos à 
Sagrada Família que possamos juntos superar este mo-
mento tão difícil, e agradecer a Deus por todas as pessoas 
que de alguma forma estão ajudando os mais necessita-
dos nesta pandemia.

Que Jesus, Maria e José nos guarde e nos proteja. Amém!

No Evangelho, 
apesar dos 
sofrimentos 
e das 
dificuldades, 
devemos 
sempre recorrer 
a Deus, pois Ele 
é amor.

REALIZAMOS ENTREGAS!
Livraria Vozes - Manaus

Rua Costa Azevedo, 105
 Centro - Manaus/AM

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

CÍRIO pascal

campanha da fraternidade

Ser responsável
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REPORTAGEM

ANA PAULA LOURENÇO

Diante da realidade de tantas pessoas isoladas e desenvolvendo 
fobias, ansiedade, depressão, que necessitam de suporte espiri-
tual, a Arquidiocese de Manaus viu-se diante da necessidade de 
oferecer um suporte para os que buscam um ombro amigo e um 
acolhimento, decidiu, junto ao seu Conselho Presbiteral a cria-

ção de uma Rede de Escuta, oferecendo um atendimento espiritual para 
as pessoas atingidas pelo COVID-19, cujo objetivo é acolher com amor, 
escutar e orientar com misericórdia e paciência os sofrimentos e alegrias 
das pessoas atingidas pelas consequências do COVID-19.

Conforme Pe. Geraldo F. Bendaham, coordenador de Pastoral da Ar-
quidiocese de Manaus e coordenador do projeto da Rede de Escuta, “a 
grande realidade da pandemia tem afetado a vida psicológica e espiritual 
das pessoas, provocando ansiedade, tristeza e sofrimento. Diante desta 
situação grave, a Arquidiocese de Manaus se solidariza com as famílias 
em isolamento social e as que estão tristes com a perda de seus parentes e 
amigos. Realiza celebrações on-line pelo consolo das famílias enlutadas, 
campanhas pelas Cáritas em favor dos pobres, atendimento do povo de 
rua e se posiciona em favor da vida e da esperança na vacina capaz de 
combater o vírus”.

Para formar essa rede, foram convidados padres, diáconos, religiosas 
(os), leigos (as) para doarem um pouco de sua disponibilidade para acolher 
quem precisa conversar e ouvir uma palavra de conforto e até rezar junto. O 
serviço foi iniciado no dia 8 de fevereiro e conta com mais de 30 voluntários 
que separam momentos do seu dia para atender aos chamados que chegam 
pelo número 0800 606 9133. Nos 10 primeiros dias a rede realizou um total 
de 186 escutas, destas mais de 50% foram de longa duração.

Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, durante uma reunião com os 
voluntários, afirmou que este serviço é importante pois há muitos que precisam 
externalizar o que sentem, desabafar o momento difícil que estão passando e 
encontrar uma palavra amiga e de acolhida que conforte e a ajude a entender 
e a superar as dificuldades vividas. “Eu vejo que nós, como arquidiocese, diante 
do momento tão difícil que nós estamos vivendo, com tantas mortes, nós temos 
que colocar à disposição telefones que as pessoas possam recorrer e dizer como 
estão se sentindo. […] poder falar é muito importante, cada qual poder exter-
nalizar aquilo que está sentindo é quase uma terapia, a pessoa interiormente 
vai ajustando seus conflitos, vai ajustando também suas dores, na medida em 
que pode falar, a pessoa traz à fala as suas angústias, as suas preocupações, mas 
também vai fazendo interiormente uma síntese que vai ajudando a encaminhar 
o seu momento existencial”, afirmou Dom Leonardo.

e acolhe pessoas atingidas pela pandemia

Rede realizaescuta espiritual



e acolhe pessoas atingidas pela pandemia
Para a voluntária Wanilda Lima, é um privilégio poder contribuir com este projeto 

e poder dar apoio e ceder sua atenção a quem tanto tem necessitado desabafar neste 
momento. “É muito louvável a iniciativa da Arquidiocese de Manaus em levar a Escuta ao 
povo que sofre, com as incertezas e o medo da atual situação na qual estamos vivendo, 
sinto-me privilegiada em fazer parte dessa equipe, pois escutar é dar um pouco de alento, 
de amor e conforto. Escutar é dar importância ao outro, é mostrar que acolhe sua dor sem 
mesmo lhe conhecer, é estar em comunhão com os outros e com Deus. Já tive algumas 
experiências na escuta, e a que me chamou mais atenção foi de uma senhora idosa que 
me contou toda a vida dela, falou primeiramente de suas dores do momento e depois foi 
me falando das coisas boas, da sua infância, vivência com seus pais, filhos e netos, nesse 
ponto percebi que não estava mais tão triste e o que estava precisando era de alguém que 
a escutasse. E esse depoimento me fez ver o quanto os idosos estão carentes e o isolamen-
to social contribui ainda mais para tal situação”, declarou Wanilda Lima.

O Pe. Danival Lopes, pároco na Paróquia Nossa Senhora do Carmo e Área Missionário 
Menino Jesus, também faz parte dessa iniciativa e se depara com a grande necessidade 
das pessoas buscarem alguma ajuda e que se colocar à disposição para ajudar o próxi-
mo faz de nós pessoas melhores. “O projeto está dentro daquilo que preceitua o que é 
fundamental na nossa experiência de fé: cuidar da pessoa. E cuidar do outro, é colo-
car-se no seu lugar. E em tempo de pandemia mais do que nunca a dimensão escutar é 
fundamental. Porque as pessoas estão vivendo uma pandemia silenciosa, que se chama 
dor das perdas, medo de ser contaminado, medo de morrer, desempregados, passando 
dificuldades, não tem como pagar seus boletos, que estão vencendo. A Igreja de Manaus 
atenta as necessidades pelas quais passa o povo, coloca-se ao seu lado com esse projeto 
de escuta. São vários padres, religiosas, religiosos, leigos, alguns psicólogos, homens e 
mulheres experientes na vida e na capacidade de escutar. O principal é escutar, deixar as 
pessoas desabafar e ajudá-las com a palavra de Deus, ajudá-la na esperança que tudo vai 
passar, que Deus está do nosso lado, ele nunca abandona seus filhos. No final do atendi-
mento estamos tristes também, porém serenos, em paz, sabendo que estamos fazendo 
alguma coisa pelo nosso próximo. Só escutá-lo parece pouco, mas para quem é escutado 
significa muito. Como ele sai feliz, como ele sai mais calmo, como ele sai mais tranquilo! 
Ajudar nesse projeto de escuta, me ajuda ser uma pessoa melhor”, destacou Pe. Danival.

Mercy Soares, é uma das leigas que se colocou à disposição para escutar, e acredita ser este 
um momento que exige uma abertura para escutar o próximo e ter um coração acolhedor que 
escuta e leva quem está do outro lado da linha telefônica a se sentir mais perto de Deus. “Esta-
mos num mundo fechado à interlocução e ao verdadeiro diálogo, que exige uma abertura de 
gentil e cordial escuta. Escutar é muito mais que ouvir apenas narrativas, palavras ou desaba-
fos, implica em colocar-se em atitude de atenção plena ao outro, vivenciando a alteridade nos 
mínimos detalhes, isto é precisamente o que o Papa Francisco chama de cultura do encontro. É 
o que a Rede de Escuta da Arquidiocese de Manaus vem proporcionando tanto aos escutado-
res que aceitaram essa missão em ser escuta ao outro, como aos que procuram ser escutados 
através do 0800 disponibilizado para essa atividade. Escutamos todos que ligam, ouvimos suas 
partilhas de dores, angústias, medos, decepções relatadas muitas vezes entre lágrimas. A cada 
ligação é um aprendizado no processo da escuta: ao ouvir não precisamos nos preocupar como 
a resposta. Ouvir atentamente, estimular o outro a falar, e ao falar e ser ouvido, as respostas 
vêm ao coração de quem fala. E coroamos com uma fala de Jesus e uma oração. Geralmente, 
rezo um salmo que já tenho de cor: salmo 91, 89 ou 92”, explicou.

VOCAÇÃO

Amazonenses dizem sim à vida 
religiosa e missionária
POR IR. JOSANE GARCIA – CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS  
FRANCISCANAS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

“Sou missionário sou povo de Deus. Sou índio, caboclo, 
mestiço fazendo da vida missão”. (Manoel Nerys)

Com grande alegria partilhamos com vocês nossa 
caminhada. Somos Irmã Keila Barbosa, natural de Ma-
nacapuru, e eu, Irmã Josane Garcia, natural de Manaus. 
Fazemos parte da família religiosa das Irmãs Franciscanas 
de Nossa Senhora Aparecida. Filhas deste solo sagrado da 
Amazônia, estamos atualmente em missão Ir. Keila em 
Guiné Bissau – África Ocidental e eu em Soledade – RS.

No dia 7 de fevereiro fizemos a Profissão Perpétua na forma 
de vida das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. Na 
área missionária Nossa Senhora dos Navegantes, Mauazinho – 
Manaus. Após as etapas formativas, experiências missionárias 
confirmamos nosso desejo de colocar inteiramente nossa vida 
a serviço do Reino. A celebração foi presidida por Dom Tadeu 
Canavarros, momento significativo de unidade com a Igreja e o 
povo de Deus. Em meio a pandemia confirmamos nosso com-
promisso com a vida através do seguimento de Jesus. 

Diria o Papa Francisco: “saber ver a graça é o ponto de 
partida. Olhar para trás, reler a própria história e ver nela o 
dom fiel de Deus, não apenas nos grandes momentos da 
vida, mas também nas fragilidades, fraquezas e misérias”. É a 
graça de Deus que nos acompanhou e acompanha onde es-
tamos que alimenta nossa fidelidade no seguimento a Jesus. 
Ele que conosco fez memória em nossa vida e chamou-nos 
para trabalhar em seu Reino. Nossa gratidão a cada pessoa 
que foi sinal de Deus em nossa caminhada. Nossas comu-
nidades que nos acompanharam no caminho de fé, nossa 
família que na oração e sintonia acolheu nossa opção.

Vale a pena dizer: Sim Deus! Vale a pena colocar nossa 
vida a serviço dos sem vez e sem voz da sociedade. Cele-
brando e recordando o nosso chamado, confirmamos uma 
certeza somos amados por Deus. Nossa própria vida é fruto 
de uma chamada de Deus; concebeu-nos a vida porque nos 
ama e na nossa consagração firma a sua aliança conosco, 
que respondemos com a nossa própria vida.

Ser filha da Igreja da Amazônia é uma força e luz que 
ilumina nossa missão. Aprendemos ser missionárias neste 
chão! Nossa gratidão pela oportunidade de partilhar nossa 
experiência com vocês. Não tenham medo de acolher o cha-
mado de Deus! Ele tem uma missão para cada um de nós.

escuta espiritual



Marcus e Ticiane Saunier, casados no ci-
vil há 22 anos e, há um ano e quatro 
meses, selaram sua união na Igreja 
com as bênçãos de Pe. Charles Cunha. 

O casal faz parte da Pastoral Familiar da Igreja Sa-
grada Família do Tarumã e ainda não tem filhos, 
mas compartilham uma bela história de amor, 
amor esse que foi fundamental para vencer uma 
das provas mais difíceis que já passaram, quando 
em 2020 Marcus foi contaminado pelo Coronaví-
rus e desde então, ele e sua esposa vem travando 
uma batalha pela vida e com muita fé estão con-
seguindo realizar um verdadeiro milagre. Confira 
o testemunho de vida e fé deste casal, narrado 
por Ticiane Saunier.

Começamos a frequentar a Igreja Sa-
grada Família no início de 2019 e lá fomos 
tocados a realizar o sonho do matrimônio e 
consequentemente a servir a Deus e a nossa 
comunidade. Em novembro do mesmo ano, 
realizamos o nosso matrimônio e lembramos 
até hoje as palavras de Pe. Charles, que assim 
disse: “A partir de hoje vocês irão passar por várias provações”, e nós, 
nem imaginávamos quais seriam, mais sabíamos que teríamos que 
manter sempre a nossa união e a fé em Cristo.

E assim, em abril de 2020, começou a nossa provação que se pendura até 
hoje. O Marcus é trabalhador da área da saúde, linha de frente, foi acometido 
pela Covid-19. Em tão pouco tempo a situação se agravou e foi hospitalizado e 
com três dias passados foi entubado na UTI, foram longos e intermináveis 30 
dias, eu também fui contaminada, mas consegui me tratar em casa, e então 
comecei a clamar a Deus, rezava incansavelmente pela cura do Marcus, pela 
vida dele e pelo seu retorno para o nosso seio familiar. Eu confiava muito que 
Deus iria fazer esse milagre, mais confesso que muitas vezes me peguei com um 
medo terrível de que o meu querer não fosse o mesmo de Deus.

No período que ele estava entubado o pulmão dele estava com 80% de 
comprometimento, teve infecção pulmonar bacteriana que o médico chegou 
a falar que não sabia mais quais antibióticos utilizar, teve duas paradas car-
diorrespiratórias, fez hemodiálise, foi entubado e, com 30h após foi reintu-
bado por conta de uma hemorragia digestiva, adquiriu trombose. 

Para honra e glória do Senhor ele foi entubado novamente e teve o sopro 
da vida de volta. Saiu da UTI para o apartamento sem mexer seus membros e 
mal falava, e aí sim começou o sofrimento físico e mental, pois sentia muitas 
dores. Após muitas fisioterapias com um mês e meio já estava andando. E as-
sim, após três meses, o Marcus deu o testemunho de vida na nossa paróquia, 
e falamos o quanto foi importante a nossa fé, o quanto Deus opera milagres. 

Entretanto ele se sentia muito cansado, e para nossa surpresa foi 
diagnosticado com uma estenose traqueal, foi operado de urgência, e a 

cirurgia não deu certo, foi para a UTI novamente, 
mais uma vez ouvi os médicos falarem que o Mar-
cus poderia morrer a qualquer momento, e aí co-
meçamos juntos a pedir, a clamar a Deus por mais 
esse milagre, após seis dias fez a traqueostomia e 
deu certo, com a graça de Deus. Hoje em dia ele 
está traqueostomizado, e estamos aguardando a 
próxima cirurgia que será a traqueoplastia para 
a cura completa dele, em nome do Nosso Senhor 
Jesus. Sabemos que existe uma gravidade nessa 
cirurgia e temos a certeza de que o propósito de 
Deus em nossa vida vai superar tudo isso.

Nesse período de um ano de provações, e 
que ainda continuam, o que temos a dizer é: 
Jamais percamos nossa fé, nossa esperança, 
nossas orações, mas sim, tudo isso nos mostra 
que devemos amar a Deus sobre todas as coisas 
e confiar que o melhor estar por vir. Não temos 
dúvidas que Ele opera milagres, que Ele nos 
ouve e que Ele é o nosso Salvador. 

Damos graças a todos os momentos!

VIDA E FÉ
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Ticiane e Marcus Saunier
Fé e Amor que superaram a Covid
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CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB 

Uma importante ferramenta foi 
instituída pelo episcopado brasileiro, 
em 1998, durante a sua 36ª Assembleia 
Geral, com o propósito de promover a 
sustentação da Ação Social da Igreja 
Católica no Brasil. Trata-se do Fundo Na-
cional de Solidariedade (FNS) e o Fundo 
Diocesano de Solidariedade (FDS), que 
financiam empreendimentos locais e 
ambientalmente sustentáveis, fomen-
tando o desenvolvimento comunitário 
com base nas necessidades, práticas e 
culturas locais.

A composição dos Fundos passa 
pelo histórico da Campanha da Fraterni-
dade (CF), iniciativa da CNBB, realizada 
desde 1964. Formado por 60% de toda 
a arrecadação da Coleta Nacional da So-
lidariedade, gesto concreto da CF, rea-
lizado em todas as dioceses, paróquias 
e comunidades durante o Domingo de 
Ramos, o FDS é gerido pela própria dio-
cese, em vista dos seus projetos sociais. 
Os outros 40% compõem o FNS, que é 
administrado pelo Departamento So-
cial da CNBB, sob a orientação do Con-
selho Gestor.

Para selecionar os projetos, fis-
calizar e acompanhar a aplicação dos 
recursos, o FNS conta com um Conselho 
Gestor, grupo vinculado à presidência 
da CNBB, que tem como missão decidir 
sobre a destinação do FNS, supervisio-
nando a sua administração e aplicação.

O responsável pelo Departamento 
Social da CNBB, Franklin Ribeiro Quei-
roz, conta que, em média, são 200 
projetos apoiados por ano, num valor 
em torno de 15 a 20 mil reais cada. “A 
transformação que eles nos reportam 
através desse pequeno recurso são coi-
sas que nos surpreendem”, afirma.

CONHEÇA O FUNDO NACIONAL 
DE SOLIDARIEDADE, O FNS, 
CRIADO COM RECURSOS DAS 
CAMPANHAS DA FRATERNIDADE

CNBB

DANIELE RODRIGUES DA SILVA – DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO

Com o objetivo de contribuir neste cená-
rio emergencial da pandemia, a Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus, que tem por 
missão apoiar pessoas em situação de 

vulnerabilidade e risco social, celebrou parceria 
com a Cáritas da Alemanha, com o aporte do 
Governo Alemão, que teve por objetivo amenizar 
os impactos da COVID-19 na vida das populações 
indígenas aldeadas e na cidade de Manaus.

O projeto de ajuda humanitária à população 
indígena afetada pela pandemia da COVID-19 é 
mais um dos projetos que estão sendo executa-
dos pela Cáritas Manaus, financiado pelo 
Governo Alemão e intermediado 
pela Cáritas Alemã, com início em 
junho de 2020 e com finalização 
em fevereiro de 2021, o projeto 
foi desenvolvido em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMSA, Distrito Especial de Saúde 
Indígena – DSEI/Manaus e o Conselho 
Indigenista Missionário – CIMI.

Como resultado, o projeto equipou 28 Uni-
dades Básicas de Saúde – UBS/Semsa e 19 Polos 
(15 Municípios do Amazonas) Bases de Saúde 
Indígena/DSEI com medicamento, insumos hos-
pitalares, cilindros de oxigênio, equipamentos 
como oxímetros, termômetros, macas, cadeiras 
de rodas, tendas e outros. As equipes de saúde 
dessas Unidades de Saúde também foram be-
neficiadas com o fornecimento de EPIs, álcool 
em gel e roupa privativa (calça e blusa). Isso 
possibilitou o atendimento médico aos povos, 
por meio de Ações de Saúde realizadas nas 35 
comunidades indígenas localizadas nos bairros 
de Manaus, BR-174, Rio Negro, e 265 aldeias 

Ajuda humanitária auxilia 
população indígena 
afetada pela pandemia da 

localizadas em 15 municípios do Amazonas, as 
comunidades Sol Nascente, Mura do Parque das 
Laranjeiras, Kokama do Grande Vitória, Waikiru 
Tarumã, Aldeia Paxiubal e Kokama do Brasileiri-
nho foram algumas das comunidades onde foram 
realizadas as ações. O projeto também garantiu a 
aquisição de 8.500 exames RT-PCR, considerados 
como “padrão ouro” para detectar o vírus e confir-
mar a doença, os quais foram utilizados nas ações.

Outra ajuda aos povos indígenas foram os 6.789 
kits de higiene, os quais beneficiaram mais de 15 
mil indígenas. A equipe do projeto fez a entrega 
nas comunidades de acordo com as orientações de 

medidas de segurança ditadas pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, e isso contribuiu 

para que a população continuasse em 
casa e evitassem saídas, a fim de retar-
dar a contaminação do vírus. Além dis-
so, o projeto promoveu a instalação de 

28 estações de higiene (estrutura de pia 
com torneira) em pontos estratégicos da 

entrada das comunidades para higienização 
das mãos. Ainda como medidas, foram realizadas 
campanhas de educação em saúde nas comunidades 
indígenas quanto aos cuidados de prevenção, uso de 
máscara, álcool em gel, distanciamento social, qual o 
comportamento a se tomar em ocorrência dos sinto-
mas e acesso ao sistema de saúde.

O projeto também permitiu que 46 comunidades 
indígenas em Manaus e 11 nos municípios do estado, 
fossem beneficiadas com assessoria do CIMI – Con-
selho Indigenista Missionário, expondo os direitos 
indígenas garantidos na Constituição Federal de 1988, 
onde os mesmos puderam aprofundar e conhecer 
mais seus direitos e através destes direitos buscar me-
canismo para incidir juntos aos órgãos públicos.

É preciso cuidar dos que tanto cuidam da floresta.

COVID-19
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Ana Paula Lourenço
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A pandemia, para nós, aumentou o sentido da solidariedade, da 
humanização, a importância da presença samaritana do agente 
de pastoral e através dos profissionais de saúde que se dedicaram 
[…] Estamos também na luta com a nossa representação dentro 
dos conselhos de saúde e os conselheiros estão acompanhando o 
momento, indo aos locais de vacinação para ver como está 
acontecendo a imunização, fazendo também sua parte do 
trabalho de cidadania”. (Nízia Sato – Pastoral da Saúde)
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A pandemia, para nós, aumentou o sentido da solidariedade, da 
humanização, a importância da presença samaritana do agente 
de pastoral e através dos profissionais de saúde que se dedicaram 
[…] Estamos também na luta com a nossa representação dentro 
dos conselhos de saúde e os conselheiros estão acompanhando o 
momento, indo aos locais de vacinação para ver como está 
acontecendo a imunização, fazendo também sua parte do 
trabalho de cidadania”. (Nízia Sato – Pastoral da Saúde)
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Ciência – A importância da vacinação e das ações de prevenção
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TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO DA PASTORAL

A Pastoral do Povo da Rua (PPR) tem por ob-
jetivo estimular a promoção de ações junto 
à população de rua e catadores de materiais 
recicláveis que construam alternativas em 

defesa da vida e contribuam na elaboração de polí-
ticas públicas. Não é de se estranhar que, em virtude 
deste carisma, logo que começou o período de pan-
demia, em março de 2020, foi uma das primeiras 
pastorais a se mobilizar e realizar gestos concretos 
junto aos moradores de rua, levando não só alimen-
tação, mas também providenciando algum local 
onde pudessem passar a quarentena.

“Logo que começou a pandemia, o povo da 
rua não tinha local para fazer a quarentena. Então, 
a PPR com o apoio do Arcebispo Dom Leonardo 
Steiner, entrou em contato com o Ministério Públi-
co Federal, solicitando recomendações de abrigos 
para as pessoas, com alimentação e atendimento 
de saúde adequado. Na época conseguimos dois 
locais, a Arena Amadeu Teixeira, que comportava 
aproximadamente 150 e a Escola Áurea Braga, 
que comportava cerca de 120 pessoas”, explicou a 
coordenadora, Natércia Navegante.

Segundo a coordenadora, antes, além de 
todas essas ações, os moradores de rua tam-
bém tinham acesso ao banho e troca de roupas, 
mas agora mudou. “Durante a primeira onda, 
também articulamos banhos e troca de roupas 
para os moradores, mas agora em virtude do 

aumento de casos que ocorreram nesta segun-
da onda, estamos trabalhando somente com a 
distribuição de quentinha, realizada toda tarde 
em duas frentes de serviço, uma no salão paro-
quial da Igreja N. Sra. dos Remédios e outra na 
praça da Igreja da Matriz”, comentou Natércia.

Mas a PPR não atuou sozinha neste gesto 
concreto, outras pastorais, movimentos, comuni-
dades, grupos e demais forças vivas da Arquidioce-
se de Manaus, também se uniram neste gesto de 
amor e solidariedade ao irmão mais necessitado. 
Além disso, contaram com o apoio de outras ins-
tituições públicas e privadas, que ajudaram na 
distribuição não só de comida, alimentos, mas 
também remédios, material de higiene, roupas 
e calçados. De acordo com o diácono da Catedral 
Metropolitana, Ruzeval Cardoso, que desde come-
ço atua como voluntário, o importante não é só 
cuidar do físico, mas também do espiritual.

“Antes mesmo de eu ser ordenado diácono, 
eu já ajudava em alguns trabalhos voluntários jun-
to aos doentes, carcerários, mas foi na PPR que eu 
me identifiquei mais. Durante esse tempo de pan-
demia, nós não ajudamos só com a refeição, mas 
também trabalhamos a questão da espiritualida-
de deles, pois ao mesmo tempo que alimentamos 
fisicamente, também alimentamos com orações, 
rezando sempre antes de partilhar as refeições. 
É muito gratificante a gente poder ajudar de co-
ração, sem exigir nem esperar nada em troca, só 
fazendo o bem aos nossos irmãos”, disse o diácono.

Valdir Lima, do movimento dos focolares, 
também é outro voluntário que há seis meses 
atua junto a PPR e relata a importância de levar 
essa ajuda aos irmãos desabrigados. “Tudo que 
fizemos aos irmãos e irmãs é bem importante 
porque são feitos a Jesus que também está 
presente em cada morador de rua”, disse Valdir.

Natércia conta que é muito bom contar com 
pessoas solidárias que aparecem para ajudar na 
missão, mas o objetivo de conseguir novos abrigos 
junto aos órgãos públicos continua. “É muito triste 
ver tantas pessoas em situação de rua, que estão 
doentes, que adquiriram covid e não conseguiram 
remédio ou serem atendidos por um médico. Nes-
se sentido entra a PPR como uma ferramenta para 
provocar ações, junto ao Estado e o Município, que 
possam virar políticas públicas futuramente e novos 
lugares de abrigo possam ser abertos”, explicou.

MISSÃO

PASTORAL DA PESSOA DA RUA 
UM ANO DE AÇÃO SOLIDÁRIA COM 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Aqueles que 
quiserem colaborar com 

a campanha de arrecadação 
de roupas, calçados em bom 

estado de uso, podem deixar sua 
contribuição das 13h às 17h, na 

sala de atendimento da Pastoral 
do Povo da Rua, localizada na 

Igreja Nossa Senhora dos 
Remédios.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Somos desafiados a aprender a cuidar, um modo de entender a vida 
presente tradicionalmente nos povos originários, como nos lembra a 
"Querida Amazônia”. A exortação pós-sinodal do Sínodo para a Ama-
zônia afirma que “o cuidado das pessoas e o cuidado dos ecossiste-

mas são inseparáveis”. De fato, os povos originários afirmam que “a floresta 
não é um recurso para explorar, é um ser ou vários seres com os quais se 
relacionar”, insistindo em que “as empresas madeireiras entram no terri-
tório para explorar a floresta, nós cuidamos da floresta para nossos filhos”.

Quando a gente não cuida, a gente acaba se distanciando do “bem 
viver”, que o Papa Francisco define em Querida Amazônia como algo 
que “implica uma harmonia pessoal, familiar, comunitária e cósmica 
e manifesta-se no seu modo comunitário de conceber a existência, na 
capacidade de encontrar alegria e plenitude numa vida austera e sim-
ples, bem como no cuidado responsável da natureza que preserva os 
recursos para as gerações futuras”. Ele aborda o conceito de “sobriedade 
feliz”, que leva a ser felizes com pouco, uma atitude que exige cuidado 
para não destruir o que a gente tem em volta.

Cuidar da vida em suas 
múltiplas expressões

PE. LUIS MODINO

Cuidar da vida, em todas suas expressões, sempre foi uma necessidade. Mas estamos num momento da 
história que podemos considerar como um tempo de cuidar. Assumir essa atitude é uma urgência histórica, 
incentivada pela Igreja, especialmente pelo Papa Francisco, sempre atento a essa dimensão do cuidado.

Isso se contrapõe com “a visão consumista do ser humano, in-
centivada pelos mecanismos da economia globalizada atual”, afirma 
Querida Amazônia. Trata-se de um modelo que quer impor um modo 
de entender a vida que nos afasta dessa dinâmica do cuidado e que 
está começando a fazer parte das gerações mais jovens entre os povos 
originários. Cuidar é algo que deve fazer parte da vida dos discípulos 
de Jesus Cristo, “o Senhor, que primeiro cuida de nós, ensina-nos a cui-
dar dos nossos irmãos e irmãs e do ambiente que Ele nos dá de prenda 
cada dia”, insiste o Papa Francisco.

Querida Amazônia nos questiona: “Como não rezar juntos e traba-
lhar lado a lado para defender os pobres da Amazônia, mostrar o rosto 
santo do Senhor e cuidar da sua obra criadora?”, nos mostrando que 
tudo está interligado, que a vida merece ser cuidada em todas suas 
expressões. Por isso, rezemos com o Santo Padre: “Pedi a Jesus que der-
rame todo o seu amor nos homens e mulheres que moram lá, para que 
saibam admirá-la e cuidar dela”. Somos nós que moramos lá, na Ama-
zônia, somos nós quem temos que assumir o desafio lançado pelo Papa 
Francisco e aprender a cuidar da vida em suas múltiplas expressões.



CULTURA

A cultura do cuidado
em meio a fragilidade da pandemia

D. SERGIO EDUARDO CASTRIANI

m todas as tragédias vividas pela humanidade através dos séculos, 
sempre existiram pessoas que deram a vida para salvar o que era salvá-
vel, e se tornaram dignos representantes da espécie humana, imagem 
e semelhança de Deus. Elevaram os humanos à dignidade de irmãos 
e dignificaram os seus sentimentos. Nas grandes tragédias surgiram 
grupos de homens e mulheres e seus membros enfrentavam a conta-
minação nas épocas de peste. Muitos morreram e foram sepultados em 
valas comuns. 

Os sofrimentos trazem à tona o que de melhor existe na so-
ciedade humana. As pandemias são uma realidade recorrente na 
humanidade. Mas continuam sendo uma anormalidade e entre 
seus efeitos um é mostrar como somos fracos, desorganizados, e 
como é difícil tornar a massa humana povo de Deus. Como os apro-
veitadores de sempre, estão ali com suas artimanhas preparados 
para enganar os incautos. 

A Igreja católica tem uma cultura da caridade que dá criativi-
dade às comunidades para serem solidárias. Conversava eu com o 
Arcebispo de Manaus e lhe dizia que a Cáritas é a joia da coroa 
da Arquidiocese e a Igreja naturalmente se organiza para 
a solidariedade, porque no dia a dia a caridade exis-
te e é valorizada. Não seria católica se não fosse 
assim.

Faz parte da cultura católica a devoção aos 
santos. Vejamos alguns exemplos desta cultura 
católica. O primeiro é um santo mui-
to querido: São Sebastião. Ele como 
mártir da fé foi invocado sobretudo 
na península Ibérica contra a peste. 
Gerações e gerações de católicos o 
veneram e o invocam neste sentido. 
Outro santo relacionado com a peste negra que 
assolou a Europa nos anos 300, chamava-se Ro-

E
que, era francês foi para Roma, onde vendeu tudo o que tinha e foi viver 
no meio dos pobres e doentes para servi-los. São Roque foi inspirado por 
Deus a tomar banho numa fonte. Milagrosamente curado, um cão vinha 
lamber-lhe as feridas. O dono do cão seguiu-o e o encontrando levou-o 
de volta à França, onde se tornou um protetor contra a peste.

A pandemia também cria os seus heróis e vilões. Hoje para os católi-
cos um dos heróis é o Pe. Júlio Lancelot, por sua postura no atendimento 
à população de rua, mas também aos seus posicionamentos políticos. E o 
grande vilão é, sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro.

Se cultura pode ser a nossa visão geral da vida, o catolicismo tem 
uma visão do mundo como necessitado de salvação e de justiça, colocan-
do-se do lado dos mais fracos da sociedade. É esta visão que está por trás 
de todas as ações que os organismos da igreja fazem. O discurso da Igreja 
vai sempre na direção da acolhida e na saída em direção ao pobre. Se-
guidora de Jesus, a moral católica vem do Evangelho. Por isto, fala-se de 
discernimento que pressupõem liberdade. A pregação de Jesus apresenta 
os valores do Reino. Mas Jesus foi rejeitado durante a sua vida terrena. 
Escribas e fariseus, doutores da lei e saduceus rejeitaram Jesus e o ma-

taram. Hoje as ideias forças da doutrina de Jesus são aceitas por todos. 
Mas na hora de ativar esta doutrina, surgem tantas dificuldades 

que parece ser impossível. Este é um argumento de peso: 
não é possível neste mundo viver plenamente o Evangelho. 

O drama de nosso tempo é a ruptura entre evangelho e 
cultura. Se uma cultura nós temos é preciso evangeli-

zá-la. Existe muita ambiguidade na questão cultural 
brasileira. Somos um povo cordato, onde a taxa de 

feminicídio não para de subir. Os nossos índi-
ces de desenvolvimento humano continuam 

a baixar, ficamos bem quando dizem que 
não é COVID. O importante seria não ter 
uma visão romântica do assunto.

A PANDEMIA TAMBÉM CRIA 
OS SEUS HERÓIS E VILÕES. 
HOJE PARA OS CATÓLICOS 
UM DOS HERÓIS É O PE. 
JÚLIO LANCELOT, POR SUA 
POSTURA NO ATENDIMENTO 
À POPULAÇÃO DE RUA, 
MAS TAMBÉM AOS SEUS 
POSICIONAMENTOS 
POLÍTICOS. 



JUVENTUDE

EDNEY MANAUARA VICE-COORDENADOR DA PASTORAL  
DA COMUNICAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Quando a pandemia do novo Coronavírus, o SARS-COV2, foi decretada, fala-
va-se que o grupo de risco era formado por pessoas idosas e as que tinham 
algum tipo de comorbidade como diabetes, cardiopatia, hipertensão, entre 
outras. Isso pode, de certa forma, ter dificultado a percepção ou a empatia 

de vários jovens com a gravidade da crise sanitária que assolou o mundo.
Vários noticiários colocaram a pessoa do jovem em ações irresponsáveis de 

aglomeração em festas clandestinas, atividades coletivas não essenciais e também 
recreações em flutuantes, balneários e praias. Sem uso de máscara e afastamen-
to social. No dia 16 de fevereiro o Governo do Amazonas noticiou que são 10.100 
pessoas que fizeram sua páscoa por conta da Covid-19 e suas consequências. Com 
297.687 pessoas contaminadas pelo vírus.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), no dia 15 de feverei-
ro, colocou que entre os homens infectados 16,6% são jovens de 20 a 29 anos. Entre as 
mulheres, 18,2% são jovens nessa mesma faixa etária. A internação nessa faixa etária 
tem 4,7% de homens e 7,2% de mulheres. A nova variante que tem contaminado 
grande parte dos amazonenses é bem mais letal e leva muito mais jovens aos leitos 
dos hospitais. Isso precisa ser refletido por todos nós, em especial pela juventude. 

Entretanto, também a juventude é um dos nichos sociais que mais sofre 
com as consequências da pandemia, principalmente, no campo do trabalho, 
emprego e renda. Segundo pesquisa divulgada em novembro de 2020 pelo 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), um em cada seis jovens perdeu o emprego durante 
a pandemia. 

Outro problema enfrentado é a questão do estudo. Com dificul-
dade de conectividade com a internet, a juventude da Amazônia, por 
exemplo, foi a que mais sofreu com a modalidade de ensino remoto. 
Entre os mais vulneráveis, além do problema da conectividade, a falta 
de um computador ou outra mídia eletrônica para acompanhar as 
aulas foi um entrave para acompanhar as aulas de casa.

Agora é preciso registrar um outro lado dessa história. Jovens 
de várias religiões, classes sociais e regiões diversas se uniram pela 
solidariedade. Várias campanhas na internet para ajudar na crise de 
falta de oxigênio, vaquinhas virtuais para ajudar pessoas em estado 
grave ou para adquirir cilindros, outros grupos que se juntam para 
coletar água e preparar lanches para os acompanhantes e também 
aos profissionais de saúde. Tudo isso é movido pela solidariedade 
da juventude. 

Termino aqui esta reflexão com duas estrofes da canção Mesmo 
Rosto de Jorge Trevisol:

“Enquanto existir um raio de luz / E uma esperança que a todos 
conduz / Existe a certeza, plantada no chão / Ternura e beleza não 
acabarão / Pois a juventude que sabe guardar / Do amor e da vida 
não vai descuidar.

O rosto de Deus é jovem também / E o sonho mais lindo é ele 
quem tem / Deus não envelhece, tampouco morreu / Continua 
vivo no povo que é seu / Se a juventude viesse a faltar / O rosto 
de Deus iria mudar.”

EMPATIA, RESPONSABILIDADE SOCIAL 
e o SARS COVID-2

Jovem
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ESPAÇO CRIANÇA

FR. FAUSTINO, TOR

FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Eu espero que vocês estejam bem.
ZEZINHO: É o jeito, né! A pandemia continua e temos de estar bem. 
MARIAZINHA: Não é bem assim, Zezinho. A vacina já chegou e logo 

todas as pessoas estarão vacinadas e imunizadas. 
TINICO: Verdade. Temos essa esperança.
TININHA: Mas, por enquanto precisamos continuar nos cuidando.
FR. FAUSTINO: Concordo com vocês, crianças. E, como a Tininha falou, 

“precisamos continuar nos cuidando”; mas, também, precisamos cuidar dos 
outros e da nossa Casa Comum.

ZEZINHO: Como cuidar dos outros e da Casa Comum, se quase não saí-
mos de casa?

TINICO: É mesmo.
FR. FAUSTINO: Entendo vocês. Mas, esse é um exercício que começa 

em nosso próprio ambiente familiar: na ajuda mútua, na paciência, ao não 
amontoar coisas, ao não desperdiçar comida, roupas, calçados, brinquedos, 
jogando o lixo corretamente, cuidando melhor dos animais, plantas e árvo-
res que temos. Agindo assim, pensamos nos outros e na Mãe Natureza. Deus 
nos criou para amar e cuidar de tudo o que Ele criou. 

TININHA: Lá em casa, a mamãe pega no pé da gente para não desper-
diçarmos nada...

TINICO: ... porque várias pessoas não têm o que comer e muita gen-
te está desempregada. A gente está ajudando com materiais para fazerem 
sopa para os desabrigados.

MARIAZINHA: Na minha casa, juntamos várias coisas para doar para 
as pessoas que estão passando necessidade. 

ZEZINHO: É. E eu até peguei vários dos meus brinquedos para doar. Ah! 
A gente, também, está ajudando os desabrigados.

FR. FAUSTINO: Que maravilha! Estes são gestos bonitos e fraternos 
que nos ajudam a sermos mais humanos; porque aprendemos a não pensar 
somente em nós e em nossa família, mas em toda a família humana que 
mora no mesmo ambiente que se chama Casa Comum.

TININHA: Interessante. Eu não tinha pensado desse jeito.
FR. FAUSTINO: E tem mais. Para cuidarmos das outras pessoas e da 

Casa Comum, precisamos primeiramente cuidar de nós mesmos.
MARIAZINHA: Eu me cuido. Eu como direitinho, pulo corda e ando de 

bicicleta.
ZEZINHO: Eu também. Jogo bastante bola.
TINICO: Eu bebo bastante suco de laranja e gosto de pedalar.
TININHA: Eu também, me cuido. Eu durmo cedo, bebo bastante água, 

não gosto de comer doces.
FR. FAUSTINO: Que bom. Eu também tenho meus cuidados, principal-

mente porque não sou mais uma criança. Mas, é importante saber que não 
basta apenas cuidar dos nossos corpos.

MARIAZINHA: O que você quer dizer com isso?
FR. FAUSTINO: Precisamos também cuidar do nosso espírito, que é o 

que nos move para nossas ações no dia a dia. 
ZEZINHO: Como fazer isso?
FR. FAUSTINO: Sabemos que somos vivos, porque temos o sopro divino do 

Espírito Santo de Deus em nós. Deus nos criou bons para sermos bons e amáveis.
TINICO: Mas, quando a gente reza, a gente não está cuidando do espírito?

É tempo de cuidar
FR. FAUSTINO: É isso mesmo, Tinico. E tem mais...
TININHA: ... Mais, o que? Já está ficando complicado para entender.
MARIAZINHA: Deixa-o falar, Tininha.
FR. FAUSTINO: Ok! Então prestem atenção! Quando cuidamos do nos-

so espírito, através de nosso contato com Deus, que é a nossa vida de oração 
diária, estamos cuidando também da nossa saúde mental e emocional. 

ZEZINHO: Então, quer dizer que nesse tempo todo de pandemia 
muitas pessoas ficaram ansiosas, medrosas, nervosas, desesperadas, de-
primidas por que não cuidaram do espírito?

FR. FAUSTINO: Infelizmente, em grande parte, sim, Zezinho. Tudo 
está interligado. Quando não nos cuidamos, fisicamente e espiritualmen-
te, não cuidamos dos outros e nem da nossa Casa Comum.

Continuemos em nossas casas unidos em orações, nos cuidando 
e cuidando dos outros. Paz e bem!

PARA VOCÊ COLORIR E ESCREVER COMO VOCÊ PODE CUIDAR DOS OUTROS:
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G I R O  P A S T O R A L

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia 25 de janeiro, diante da grande 
necessidade de abençoar os falecidos em meio 
a pandemia do novo coronavírus, o arcebispo de 
Manaus Dom Leonardo Steiner e o bispo auxiliar 
Dom José Albuquerque iniciaram o atendimento 
da Arquidiocese de Manaus no Cemitério 
Nossa Senhora Aparecida, situado no Tarumã, 
conforme informado nas orientações emitidas 
aos presbíteros, no dia 24 de janeiro.

“Uma necessidade impreterível é sermos 
presença consoladora, samaritana, de fé. 
Nossa palavra seja sempre de ânimo e de 
esperança! Iniciaremos o atendimento no 
cemitério Nossa Senhora Aparecida (Tarumã), 
afirmou o arcebispo em meio a orientação.

Uma escala com cerca de 20 padres e dois 
diáconos foi formada para que diariamente, 
de 8h30 às 17h30, a igreja conseguisse ser 
a presença que os fiéis necessitam neste 
momento de perda dos seus entes queridos, 
que tiveram a vida ceifada durante este 
segundo pico da pandemia.

Para o Padre Danival Lopes, que 
participou da escala dos sacerdotes no 
cemitério Parque Tarumã, esse é um projeto 
importante na dimensão espiritual pelo 
apoio dado às famílias enlutadas que em 
muitos casos nem puderam despedir-se do 
seu ente querido. “A dor é imensa. Eu fico 
das 8h30 até às 13h, todo sábado, fazendo a 
bênção no corpo, conversando com a família 
e dando a bênção na família, consolando, 
explicando, ajudando para que eles não se 
sintam culpados. A experiência do cemitério é 
muito mais sofrida, mas ajuda muito a gente, 
ajuda muito a pessoa que vai lá. Eu volto do 
cemitério sereno, mas com uma carga de 
sentimentos muito forte, que me dá muita 
paz pois é a minha vocação de ser padre e 
fazer aquilo que é próprio do padre. Agradeço 
a Deus por me dar a oportunidade de estar 

servindo a Ele e ao povo da igreja de Manaus”, 
afirmou.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS RETOMA PRESENÇA NO CEMITÉRIO 
DURANTE O SEGUNDO PICO DE MORTES PELO NOVO CORONAVÍRUS

RÁDIO E FUNDAÇÃO RIO MAR 
PROMOVEM MISSA EM INTENÇÃO 
AOS DOENTES E FALECIDOS

TEXTO ÉRICO PENA

Desde o dia 19 de janeiro, a Rádio Rio 
Mar tem realizado, de terça a sexta-feira, 
a celebração eucarística presidida pelo Pe. 

Charles Cunha em intenção aos doentes e 
falecidos pelo Covid-19, no auditório da Rádio 
Rio Mar, com transmissão pelas redes sociais 
da rádio, sempre às 15 horas. 

“Estamos nós aqui nessa Santa Missa 
rezando por você, rezando pelos seus 
familiares que estão enfermos nos hospitais 
ou em vossas casas. Nós imaginamos quanta 
saudade deve estar presente em seu coração 
nesse momento. É a Fundação e a Rádio Rio 
Mar, nesse tempo de pandemia, solidárias 
a vocês, pedindo a intercessão de nossa 
mãezinha do céu, pela tua vida, pela tua saúde 
e pelo teu consolo”, afirmou Pe. Charles.

Por meio dos comentários, foi possível 
perceber que os fiéis estavam sedentos 
pela Palavra de Deus e aproveitaram a 

oportunidade para fazer suas preces e 
agradecimentos, lembrando principalmente 
dos seus entes queridos que se foram e vendo 
na celebração o momento necessário para 
se entregar a Deus e buscar forças neste 
momento tão difícil de dor e sofrimento. 

Pe. Charles também ressaltou a 
importância de nós mantermos a fé e, mesmo 
diante de tantos desafios, permanecer firmes, 
combatendo o bom combate na esperança que 
dias melhores estão por vir, pois o verdadeiro 
amor não acaba com a morte. “Coragem! 
Nós cremos na ressurreição dos mortos e 
um dia estaremos ao lado das pessoas que 
amamos. Então eu peço muito a Deus que você 
permaneça Nele, porque só Ele é a sua força e 
salvação”, concluiu o padre.
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CAMPANHA ARRECADA E ENTREGA 
DOAÇÕES DE RESPIRADORES E 
BIPAPS ÀS DIOCESES E PRELAZIAS 
DO REGIONAL NORTE 1 

TEXTO ÉRICO PENA

No dia 31 de janeiro chegou a Manaus 
20 concentradores de oxigênio e 50 BiPAPs, 
resultado da arrecadação de recursos por 
meio da “Campanha Amazonas e Roraima 
Contam com a sua Solidariedade”. Dom 
Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de 
Manaus recebeu os equipamentos ao lado do 
secretário-executivo do Regional, o Diácono 
Francisco Lima, e agradeceu a generosidade 
de tantas pessoas, especialmente a do Santo 
Padre, Papa Francisco. 

Dom Edson Damian, presidente 
do Regional Norte 1 da CNBB, também 
agradeceu de coração todas as doações que 
vieram do Papa Francisco, das dioceses, das 
congregações e de muitas pessoas do Brasil e 
do exterior. Segundo Dom Edson, as doações 
estão sendo enviadas aos municípios do 
interior onde existem pequenos hospitais que 
podem atender as pessoas que não estão em 
estado muito grave.

E no dia 11 de fevereiro, houve a entrega 
de parte dos equipamentos aos municípios 
que fazem parte da região Metropolitana 
da Arquidiocese de Manaus, entre eles: Rio 
Preto da Eva, Presidente Figueiredo (Vila 
de Balbina), Novo Airão, Careiro Castanho, 
Careiro da Várzea, Iranduba (Distrito de Cacau 
Pirera) e Manaquiri, além também de uma 
unidade de saúde próximo à Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, localizada no bairro 
Colônia Antônio Aleixo. Cada representante 
dos municípios receberam os aparelhos das 
mãos do próprio Arcebispo Metropolitano, 
Dom Leonardo Steiner, contando com o 
auxílio de Dom José Albuquerque, bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Manaus.

“Uma doação dessa é de fundamental 
importância para salvar vidas e toda ajuda é 
bem-vinda, pois essa com certeza é uma das 

situações mais delicadas que o interior já 
passou”, comentou Aila Carla, Secretária 
de Saúde de Rio Preto da Eva.

De acordo com Dom Leonardo, as 
doações são um presente do próprio 
Papa Francisco. “No fim de janeiro, nós 
recebemos algumas doações do Santo 
Padre e procuramos distribuir para 
diversas dioceses e contatamos alguns 
municípios e oferecemos um ‘presente do 
Papa’. Eles enviaram os representantes para 
buscar e assim nós esperamos dar uma 
contribuição para nossos irmãos que não tem 
muito acesso à saúde”, disse o arcebispo. 

AMICOM REALIZA AÇÃO SOLIDÁRIA 
PARA AJUDAR AS VÍTIMAS DE COVID

TEXTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Imaculado Coração 
de Maria (Amicom), localizada no bairro 
de Santa Etelvina, está realizando uma 
ação solidária com o objetivo de arrecadar 
alimentos e produtos de higiene e limpeza 
para as famílias carentes afetadas pelo 
covid-19, conforme explica o pároco, Pe. José 
Luiz Torres. “A campanha começou neste dia 
24 de janeiro, véspera da festa da conversão 
de São Paulo, e vai se estender até o dia 11 
de abril de 2021, dia do segundo domingo da 
Páscoa e dia da festa da divina misericórdia”, 
explicou o pároco.

O ponto de coleta está no Centro Cultural 
Pe. Ruggero Ruvoletto, localizado à Rua Sete 
de Maio, n.º 1007 – bairro Santa Etelvina. 
Também é possível entrar em contato pelo 
número 99513-2367 para saber mais como 
ajudar. A campanha está sendo realizada em 
parceria com a Pastoral da Criança, Pastoral 
Familiar, Pastoral da AIDS, Grupo de Apoio 
Esperança Viva, Pascom e outras pastorais. 

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO COLABORAÇÃO PASCOM SÃO SEBASTIÃO

A Paróquia São Sebastião, Mártir, e São Francisco 
de Assis realizou a festa do santo padroeiro, que neste 
ano trouxe como tema “Cristo é a nossa Paz: do que era 
dividido, fez uma unidade” (Ef 2, 14a). A programação 
dos festejos teve início no dia 11 de janeiro e finalizou 
no dia 20 de janeiro com a celebração presidida pelo 
arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo pároco, Frei Paulo Xavier; 
pelo Frei Regivaldo e pelo custódio dos Frades Menores 
Capuchinhos do Amazonas e Roraima, Frei Carlo Maria.

Esse ano, em virtude da pandemia, não houve a 
tradicional procissão percorrendo as principais ruas 
do Centro de Manaus, nem a missa campal tendo o 
Teatro Amazonas como cenário, de modo obedecer 
as orientações para evitar a aglomeração de fiéis e a 
proliferação do Covid-19 que assola a nossa capital.

“Este ano é um ano singular, nós fomos 
convidados para estar em casa, para acolher essa 
celebração em nosso lar como família e agradecemos 
de coração sua presença aqui conosco, Dom 
Leonardo”, disse Frei Paulo. “Mais uma vez não tive 
a oportunidade de participar de uma procissão 
muito significativa na nossa igreja particular, mas 
estamos aqui para expressar nossa fé e devoção a São 
Sebastião de uma outra maneira, recordando a dor do 
nosso padroeiro e lembrando do sofrimento de tantas 
famílias da capital e interior que estão sofrendo com a 
falta de oxigênio e lutando por um leito nos hospitais”, 
completou Dom Leonardo.

“Olhemos para São Sebastião, ele sempre 
flechado, sempre doído, mas seus olhos sempre 
contemplando os céus. Ao celebrar nosso querido 
padroeiro, nós somos levados a meditar a fidelidade 
da nossa fé e, nos momentos de discórdia e 
dificuldade, nosso olhar tem que estar voltado a 
Jesus, buscando a justiça e a paz que vem de Deus”, 
comentou o arcebispo durante a celebração.

“É sempre tão bonito e profundo festejar os 
nossos mártires, àqueles que caminharam ao encontro 
da morte sem deixar Jesus, caminharam ao encontro 
da morte seguindo o sinal da fé, o sentido mais 
profundo de toda a sua vida, que sempre se deixou 
guiar pelo evangelho e pela pessoa de Jesus”, disse 
Dom Leonardo no final da celebração, ao dar a bênção 
com a relíquia de São Sebastião.

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO CELEBRA 
A FESTA DO PADROEIRO COM MISSA 
TRANSMITIDA PELAS REDES SOCIAIS



GIRO PASTORAL

A. M. SANTA HELENA REALIZA AÇÃO 
SOLIDÁRIA ‘MUITO AMOR EM FORMA 
DE SABOR’

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO COLABORAÇÃO AMSH

A Área Missionária Santa Helena (AMSH), 
localizada no bairro do Novo Israel, está 
realizando a ação solidária “Muito Amor em 
Forma de Sabor”, com o objetivo de arrecadar 
alimentos não perecíveis, ingredientes para 
sopa e valores em dinheiro para ajudar na 
distribuição das refeições no Serviço de Pro 

Atendimento – SPA Danilo Corrêa, localizado 
no bairro Cidade Nova. A campanha começou 
no dia 16 de janeiro e não tem data para 
terminar. 

De acordo com o pároco, Pe. Humberto 
Vasconcelos, as doações já se estenderam 
até para outros bairros. “Inicialmente a 
ideia era servir comida no SPA, mas como 
muitas pessoas contribuíram com doações 
de alimentos, roupas e ajuda financeira, a 
campanha acabou se expandindo para outros 
bairros, como Jorge Teixeira, Viver Melhor, 
Zumbi e vamos ajudando na medida do 
possível a todos que nos pedirem ajuda”, disse 
Pe. Humberto.

“A campanha também serviu para ajudar 
sete famílias de indígenas que acolhemos em 
nosso centro pastoral da AMSH, enquanto a 
Cáritas está providenciando um aluguel social 
para alojá-las. Para contribuir com doações 
basta entrar em contato pelo número (92) 
99136-3639, falar com a Socorro, da secretaria 
da AMSH, ou então pelas redes sociais e 
fanpage da AMSH”, comentou Pe. Humberto.

DOM LUIZ SOARES RECEBE DOAÇÃO 
DA DIOCESE DE APUCARANA PARA A 
IGREJA DE MANAUS

FONTE DIOCESE DE APUCARANA

Na tarde do dia 2 de fevereiro, Dom 
Carlos José de Oliveira, bispo de Apucarana, 
entregou simbolicamente um cheque para 
Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito 
de Manaus. O cheque é resultado de uma 
campanha solidária promovida por Dom 
Carlos, que convocou todos os padres, 
religiosos, religiosas, leigos e leigas, para que 

TEXTO ÉRICO PENA

Mãos de Maria, este é o nome da campanha 
criada com o intuito de homenagear a senhora 
Maria Ivanilda, que foi coordenadora e fundadora 
do grupo das Leigas Consagradas da Arquidiocese 
de Manaus que durante anos também atuou 
como Ministra da Sagrada Eucaristia no Santuário 
de Fátima, bairro da Praça 14, onde morou 
durante mais de 60 anos, mas faleceu no dia 15 
de janeiro, vítima de Covid.

De acordo com a professora Márcia Gomes, 
filha da de Maria Ivanilda, os responsáveis 

pela Ação MÃOS DE MARIA são suas 
ex-alunas do ano de 2010 do Instituto 
de Educação do Amazonas (IEA), que 
por meio desse gesto concreto de 
bondade e solidariedade ao próximo, 
estão passando à frente o legado que 
Maria Ivanilda sempre pregou em anos 
de caminhada na igreja.

De acordo com Nathalia Gonzaga, 
uma das coordenadoras da campanha, o 
objetivo é ajudar com doações as pessoas 
em situações de rua e famílias em situação 
de vulnerabilidade. As doações podem ser 

realizadas na Avenida Japurá, N° 1148 – 
Praça 14 de Janeiro (ao lado da Rastreadora 
Ravenna), ou por meio de transferência via 
PIX 01528457200 em nome de Alexsandra 
Nascimento.

CAMPANHA ‘MÃOS DE MARIA’ É REALIZADA EM PROL 
DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
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sensibilizados pela situação da saúde de 
Manaus, pudessem contribuir nas ofertas 
das missas dos dias 16 e 17 de janeiro.

O dinheiro arrecadado foi de R$ 91.082,25 
e foi enviado à Manaus para auxiliar os 
que estão padecendo nesta pandemia do 
Coronavírus, agravada pelo colapso que ocorre 
na saúde do Estado do Amazonas.

COMUNIDADE SEMENTES DO 
VERBO REALIZA FESTIVAL DE 
JOVENS ON-LINE

TEXTO ÉRICO PENA

Com o tema “A Gloriosa Liberdade dos 
filhos de Deus (Rm 8,1)” foi realizado, nos 
dias 12 a 16 de fevereiro, mais uma edição 
do Festival de Jovens (FJ), da Comunidade 
Sementes do Verbo (SdV), tendo como 
diferencial esse ano, a programação que foi 
totalmente on-line em virtude da pandemia 
causada pelo novo Coronavírus.

A programação incluiu formações 
baseadas no tema central do evento, 
momentos de partilha e fraternidade, Santa 
Missa, atividades artísticas, ofícios litúrgicos 
e muito mais. Durante os cinco dias, os 
participantes foram chamados a viver uma 
intimidade maior com Deus, fazendo novas 
amizades e reconhecendo-se como jovens 
livres e filhos de Deus. Uma das grandes 
atrações este ano também foi o “Festival de 

Música”, que contou com duas fases: uma de 
seleção e outra de avaliação. 

O FJ é um evento anual que reúne jovens 
de todo o Brasil, inclusive os da Arquidiocese 
de Manaus, para viverem cinco dias de 
encontro com a Palavra de Deus.

A. M. SANTA RITA DE CÁSSIA 
OFERECE ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO 
ÀS VÍTIMAS DA COVID-19
TEXTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Santa Rita de Cássia 
(AMSRC), localizada no bairro do Ouro 
Verde, Zona Leste de Manaus, em parceria 
com o Projeto Vida Ativa, está oferecendo 
serviços gratuitos de atendimento 
psicológico, fisioterapia e assistência social 
às pessoas com sequelas do Covid-19. 
Todo o atendimento está sendo on-line. 
Aqueles que necessitem desses serviços 
podem entrar em contato com a secretaria 
da AMSRC e agendar do seu atendimento 
através número (92) 99614-1725. 

O Projeto Vida Ativa compreende vários 
ramos da área da saúde, e atua realizando 
ações sociais voltadas principalmente para 
os idosos, mas também crianças, jovens, 
adolescentes e adultos em situação de 
vulnerabilidade social. É um projeto que 
iniciou em 2020, na Paróquia Santana, 
localizada no Conjunto Hiléia e, de acordo 
com Swamya Gomes, uma das idealizadoras 
do Projeto, a tendência é se expandir cada 
vez mais para outras paróquias.

CÁRITAS LANÇA CAMPANHA 
“EMERGÊNCIA MANAUS” PARA 
AJUDAR AS FAMÍLIAS EM 
VULNERABILIADE E VÍTIMAS DA 
COVID-19
TEXTO ÉRICO PENA

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
lançou campanha “Emergência Manaus” 
que visa arrecadar doações em dinheiro 
para compra de cestas básicas que serão 
destinadas às famílias em situação de 
vulnerabilidade alimentar, causado em 
virtude da pandemia causada pelo novo 
Coronavírus. Conforme explica o diácono 
Afonso Oliveira, Secretário Executivo da 
Cáritas Arquidiocesana de Manaus.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
3 Pe. Stanislaw Krajewski (SAC)
7 Pe. Miguel Mcintosh (CssR)
10 Pe. Leudimar (Leudo) dos Santos (Dioc.)
18 Pe. Francisco Carlos B. de Souza (Dioc.)
19 Diác. José Marques Frota (Dioc.)
20 Diác. José Torres dos Santos (Dioc.)
26 Pe. Agildo Alves de Souza (CssR)
26 Pe. Valdecir Paulo Martins (SDN)

ORDENAÇÃO
4 Diác. Rozinaldo Mota Trovão (Dioc.)
9 Diác. Roberto Morais da Silva (Dioc.)
13 Pe. Jovercino Sirqueira (MCCJ)
15 Pe. Fausto Beretta (MCCJ)
16 Diác. Afonso de Oliveira Brito (Dioc.)
16 Diác. Armando Borges Filho (Dioc.)
16 Diác. Francisco S. Pontes Filho (Dioc.)
18 Pe. Manoel Rubson Balieiro (Dioc.)
23 Francisco Asís Jesús López Vázquez (IMC)

De acordo com o diácono, em 2020, durante a 
primeira onda da COVID-19, a Cáritas Manaus garantiu 
alimentação para mais de 8 mil famílias. Foram mais de 
40 mil pessoas atendidas, e isso só foi possível graças à 
solidariedade de várias irmãos que se mobilizaram e, 
para esse ano a expectativa é que muitos mais possam 
também se mobilizar e ajudar trabalhadores avulsos, 
que dependem da venda do dia-a-dia para alimentar a 
família não tem o que comer. 
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A Paulinas está sempre presente na formação do cristão!

As coleções de Catequese Paulinas são reconhecidas como um ótimo material 
de apoio para todas as fases da formação do cristão. Da linha infantil, ilustrada, 

moderna e com atividades, até livros para a formação de adultos, sempre 
atualizados de acordo com as orientações da Igreja.

Catequista, cadastre-se em nosso WhatsApp pelo número (92) 99972-2142 e receba 
todas as novidades sobre o nosso material de catequese.

Se preferir, visite a Paulinas Livraria.
Paulinas Manaus
Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM
Tel. (92) 3633-4251 | 99901-1612
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SEMINÁRIO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
ECUMÊNICA É REALIZADO DE MODO ON-LINE
TEXTO ÉRICO PENA

Esse ano a Campanha 
da Fraternidade (CF) nos 
convida a refletir sobre o tema 
“Fraternidade e Diálogo: 
Compromisso de Amor”, tendo 
como lema “Cristo é a nossa 
Paz: do que era dividido, fez 
uma unidade” (Efésios 2, 
14). Em 2021 a campanha é 
ecumênica e unirá as Igrejas que 
fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC), com o objetivo de gerar 
um diálogo do testemunho da unidade 
na diversidade e esse ano, em virtude da 
pandemia, o Seminário foi realizado de 10 a 
12 de fevereiro por meio das redes sociais da 
Arquidiocese.

Durante os três dias de seminário 
houve a presença de representantes da 
Arquidiocese de Manaus e de outras 
igrejas cristãs que juntos discutiram o 
tema no âmbito a partir da metodologia 
“Ver, Iluminar e Agir”. O debate foi muito 
participativo, onde os internautas puderam 
prestigiar uma roda de conversa rica de 
testemunhos, baseada no evangelho, no 
texto base da CF e em experiências pessoais 
dos participantes.

PROGRAMAÇÃO
1º dia do Seminário – Reflexão do 

VER: Presença do Arcebispo Metropolitano 

de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner e pela reverendíssima bispa 
Marinez Rosa dos Santos Bassotto, da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil / Diocese 
Anglicana da Amazônia.

2º dia do Seminário – Reflexão 
do ILUMINAR: Presença de Pe. Zenildo 
Lima, reitor do Seminário São José; Pe. 
Claudio Gonçalves e Pastor Marcos Antônio 
Rodrigues da Comunidade Luterana em 
Manaus.

3º dia do Seminário – Reflexão 
sobre o AGIR do texto base da CFE: Presença 
do bispo auxiliar de Manaus, Dom José 
Albuquerque, da Pastora Lucia Engelhardt, 
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil e que participou do Sínodo da 
Amazônia, além do Dr. Júlio Schweikardt, 
também Luterano e Coordenador do Núcleo 
de Políticas Públicas da Fiocruz.

LIVE DA PASTORAL DA PESSOA 
IDOSA REÚNE PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE PARA DEBATER SOBRE O 
CENÁRIO ATUAL DE ATENDIMENTO 
DAS PESSOAS IDOSAS
TEXTO ÉRICO PENA

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) da 
Arquidiocese de Manaus realizou nos dias 4 
e 5 de fevereiro, uma LIVE com o tema: Idoso 
na Pandemia. A roda de conversa contou com 
a presença de alguns especialistas na área da 
saúde e teve como mediador Ricardo Pinho, 
assessor da PPI. 

De acordo com a coordenadora da PPI, 
Iara Lanza, o evento teve como público-alvo 
os cuidadores de idosos, agentes e lideres da 
pastoral que atuam junto dos idosos e demais 
simpatizantes. A transmissão foi realizada às 
18h30 pelo Facebook da Pastoral da Pessoa 
Idosa.



A Paulinas está sempre presente na formação do cristão!

As coleções de Catequese Paulinas são reconhecidas como um ótimo material 
de apoio para todas as fases da formação do cristão. Da linha infantil, ilustrada, 

moderna e com atividades, até livros para a formação de adultos, sempre 
atualizados de acordo com as orientações da Igreja.

Catequista, cadastre-se em nosso WhatsApp pelo número (92) 99972-2142 e receba 
todas as novidades sobre o nosso material de catequese.

Se preferir, visite a Paulinas Livraria.
Paulinas Manaus
Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM
Tel. (92) 3633-4251 | 99901-1612
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Dom Leonardo Ulrich Steiner
1o Ano de governo na Arquidiocese de Manaus

HOMENAGEM

No dia 31 de janeiro de 2021, Dom Leonardo Ulrich Steiner completou 
um ano de missão como arcebispo da Arquidiocese de Manaus. E a 
revista Arquidiocese em Notícias traz alguns de seus registros junto ao 
rebanho que lhe foi confiado.
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Éuma graça estar na Amazônia. Serei sempre grato ao Papa Francisco por ter-me envia-
do para Manaus. Apesar da pandemia vou conhecendo as comunidades e a realidade 
da Arquidiocese. Não deixa de chamar a atenção o descaso com a saúde, com a peri-
feria da cidade de Manaus, com os indígenas; o nosso descuido com o meio ambiente, 
especialmente em relação ao lixo e o saneamento básico; a admirável arquitetura das 
construções, infelizmente abandonada.

Esses meses aprendi muito com a religiosidade das comunidades, a solidariedade 
e generosidade do nosso povo. A pandemia veio despertar ainda mais a solidariedade 
e o cuidado para com os pobres. É tocante ver como as pessoas têm preocupação com 
os mais necessitados e sabem repartir. Os leigos são ativos, sentem-se Igreja, e existe 
no clero um senso de pertença a Igreja que está em Manaus.

Dom Leonardo Steiner





Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

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

Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419



ARQUIDIOCESE DE MANAUS

A Arquidiocese de Manaus promoveu recente-
mente, por meio da empresa Ongis Consul-
tores em Geotecnologias, um mapeamento 
da sua área de abrangência, identificando 

todas as suas comunidades eclesiais, através de um 
processo de georreferenciamento de locais, o que 
garantiu também a organização de banco de dados 
das comunidades que fazem parte da sua jurisdição. 

E para que a liderança da Arquidiocese consiga 
entender como está estruturado esse banco de da-
dos, de 6 a 9 de abril haverá um Curso de Introdução 
ao Sistema de Informações Geográficas e Banco de 
Dados, cujo objetivo é orientar coordenadores de 
setores e pastorais, de movimentos, de serviços e de 

organismos da Arquidiocese de Manaus sobre o pro-
cesso de georreferenciamento de locais e organiza-
ção de banco de dados das comunidades que fazem 
parte da sua área de abrangência. E para participar 
do curso será necessário um conhecimento prévio 
sobre informática básica, planilhas digitais e noções 
gerais de geografia. Todos devem utilizar durante o 
curso um computador onde esteja instalado previa-
mente o software Google Earth e o pacote Office.

O curso terá como instrutor o geógrafo Heitor 
Pinheiro, mestre em Ciências do Ambiente e Susten-
tabilidade na Amazônia e vice-líder do Núcleo de Es-
tudos Territoriais da Amazônia e membro da equipe 
da empresa Ongis Consultores em Geotecnologias. 

Mapa Pastoral
Processo de georreferenciamento identifica comunidades e 
organiza seu banco de dados da Arquidiocese 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




