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ATIVIDADES PaSTORAIS

DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

Suprimi a palavra, o que se torna a 
voz? Esvaziada de sentido, é apenas um 
ruído. A voz sem palavras ressoa ao ouvi-
do, mas não alimenta o coração. Entretan-
to, mesmo quando se trata de alimentar 
nossos corações, vejamos a ordem das coi-
sas. Se penso no que vou dizer, a palavra 
já está em meu coração. Se quero, porém, 
falar contigo, procuro o modo de fazer 
chegar ao teu coração o que já está no 
meu. Procurando então como fazer che-
gar a ti e penetrar em teu coração o que 
já está no meu coração, recorro à voz e por 
ela falo contigo. O som da voz te faz enten-
der a palavra; e quando te fez entendê-la, 
esse som desaparece, mas a palavra que 
te transmitiu permanece em teu coração, 
sem haver deixado o meu.

Não te parece que esse som, depois 
de haver transmitido minha palavra, está 
dizendo: É necessário que ele cresça e eu di-
minua? (Jo 3,30) A voz ressoou, cumprindo 
sua função, e desapareceu, como se disses-
se: Esta é a minha alegria, e ela é completa 
(Jo 3,29). Guardemos a palavra: não perca-
mos a palavra concebida em nosso íntimo”. 
(Santo Agostinho)

LEITURA DA BÍBLIA

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

Semana Santa – 2021 
Presidência: Dom Leonardo Steiner

1 • MISSA DOS SANTOS ÓLEOS
Horário: 10h • Local: Ginásio do Colégio N. Sra. Auxiliadora 
OBS.: Restrito para bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e representantes 
de pastorais (convidados)

1 • MISSA DA CEIA DO SENHOR
Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus

2 • SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO – CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR
Horário: 15h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus
Não haverá a procissão da Via-Sacra da Catedral ao Santuário N. Sra. de Fátima 

3 • SÁBADO DE ALELUIA – VIGÍLIA PASCAL 
Horário: 19h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus

4 • DOMINGO DE PÁSCOA 
Missas: às 7h30, 10h e 18h
Local: Catedral Metropolitana de Manaus

Em todas as celebrações apenas será permitida a lotação de 30% da capacidade de igreja

Você pode acompanhar ao vivo através da transmissão pelas Rádio Rio Mar FM e Rádio 
Castanho FM, pela TV Encontro das Águas, e pelas redes sociais da Catedral Metropolitana

ATIVIDADES PaSTORAIS
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Páscoa, passagem! 
“Ele não está 
aqui!” O túmulo 
vazio é o vazio da 
morte, o túmulo 
vazio é o vazio da 
desesperança.

P
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ercorremos o caminho quaresmal. Subimos com Jesus para 
Jerusalém, o aclamamos e cantamos os hosanas; nos assenta-
mos com Ele à mesa e recebemos como memória o seu corpo e 
sangue; subimos ao calvário, vimos sua crucifixão e morte; nos 
encontramos com o túmulo vazio e no vazio experimentamos a 
sua presença vivificante entre nós. Ele vive e nós vivemos nele.

Essas verdades de nossa fé fazem vir à memória as palavras 
de Paulo: “Ele, existindo em forma divina, não considerou um 
privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma 
de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado 
em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a 
morte e morte de cruz! Por isso, Deus o exaltou acima de tudo 
e lhe deu o Nome que está acima de todo nome, para que, ao 
Nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo 
da terra e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor para a 
glória de Deus Pai” (Ef 2,6-12). Ele é o Senhor e faz cantar aleluia. 
Somos levados a cantar aleluia, louvor ao Senhor, ação de graças 
a Deus, bendição pela obra da vida nova em Cristo.

Uma verdadeira contradição: a morte, a sepultura e, da 
morte e da sepultura, a vida nova. As dores, o suplício, a cruz, 
o silêncio da morte! O mais humano do humano, o humano 
desumanado no crucificado morto e sepultado. Fosse a morte 
haveria possibilidade de entrever o humano do humano. Mas 
a morte advinda pela cruz? Uma desumanidade, pois na cruz 
vemos as dores e os sofrimentos de toda a humanidade; as 
guerras, as crianças-soldado, os massacres, o prazer doentio 
da morte; tudo o que destruição, os desesperos. Quase não 
suportamos olhar para dentro do Crucificado, pelo medo de 
sermos tomados pela descrença na humanidade e da presença 
de Deus. Como se pudéssemos repetir: “Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonastes?

Ao permanecermos diante do Crucificado e deixamos 
ressoar as palavras: “Nas tuas mãos entrego o meu espírito” 
começa percutir em nós um afeto, um amor primeiro, prime-
vo, quase infantil, inocente, cheio de liberdade e gratuidade. 
Ali começa a cintilar o frescor da nova humanidade, a pureza 
angelical da humanidade renovada. A vida agora tem força de 
eternidade! Redimidos, salvos, na obediência da cruz. 

Páscoa, passagem! “Ele não está aqui!” O túmulo vazio é 
o vazio da morte, o túmulo vazio é o vazio da desesperança. O 
túmulo vazio, o vazio do vazio. É do vazio que nascem os en-
contros com o Senhor ressuscitado. É do vazio que nasce um 
horizonte iluminador e um sentido novo. É que o Senhor está 
no vazio, não mais o morrido, mas o vivo, o transfigurado. Sim, 
existe uma passagem tênue, singela, inocente entre a morte 
de cruz e o reerguimento de quem passou pela morte. Ressur-
reição, estar novamente de pé, erguido, caminhante. 

Páscoa, passagem! 
“Ele não está 
aqui!” O túmulo 
vazio é o vazio da 
morte, o túmulo 
vazio é o vazio da 
desesperança.

Ele não está aqui

P O Ressuscitado que nos encontra, é luz 
para a noite e a escuridão, esperança para o 
desamparo e desalento, vida para quem morre 
para si mesmo e carrega a sua cruz. O Ressus-
citado não nos retira as dores, os sofrimentos, 
as mortes. Ele ilumina e nos mostra que são o 
nosso caminho de transformação. 

O mandamento do amor que recebemos 
no lava-pés, nos indica o caminho dos segui-
dores e seguidores de Jesus, dos discípulos 
missionários. O mistério da morte da ressur-
reição, é a beleza do amor que redime, salva, 
transforma: não a morte, mas a vida! O tem-
po da pandemia tantas vezes nos confronta-
mos com a morte e o seu vazio. No vazio nos é 
dado ver a presença de Jesus a nos oferecer a 
ressurreição. “Ele não está aqui”, está no meio 
de nós e em nós!
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É páscoa! Vamos 
celebrar a vitória 
da vida sobre a 
morte, a vitória 
da esperança 
sobre o medo. De 
fato, com Jesus, 
a esperança não 
decepciona.
(cf. Rm 5, 5)
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Paz para você, estimado(a) leitor(a) do Informativo Arquidiocese 
em Notícias (IAN). É páscoa! Vamos celebrar a vitória da vida sobre 
a morte, a vitória da esperança sobre o medo. De fato, com Jesus, a 
esperança não decepciona (cf. Rm 5, 5). Ele é a nossa esperança. Ele 
vive e no acontecimento da sua ressurreição, somos todos convidados 
a crer no amanhã. Como disse o Papa Bento XVI: “Quem tem fé, tem 
futuro!”. Como disse Jesus a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui; veja as 
minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvi-
dar e creia" (cf. Jo 20, 27). Assim também Jesus diz a cada um de nós 
para contemplarmos a vitória do ressuscitado, percebendo as chagas 
da sua paixão manifesta nos milhares de brasileiros mortos pela pan-
demia. Tivemos uma quaresma de muito luto em nosso país, muitas 
lágrimas e muito sofrimento. Como entender os motivos pelos quais 
tantos inocentes morreram num país como nosso? É possível tratar 
essa pandemia com mais seriedade e compromisso com a vida? 

A fé cristã é comprometida com a vida. A fé cristã é geradora 
de vida. Como sobreviventes que somos, precisamos construir um 
novo Brasil. Mas, para o Brasil ressuscitar para uma nova vida, pre-
cisamos ressuscitar primeiro. Precisamos nos livrar das amarras do 
passado e da insensatez do presente. Precisamos pedir ao Senhor 
que envie operários que sejam comprometidos com o bem comum 
e que os milhões de vulneráveis sociais espalhados pelo Brasil se-
jam vistos e tratados com dignidade. 

Conseguimos compreender que isso também é uma Páscoa 
verdadeira?

Que o Espírito Santo nos conceda o dom do discernimento!
Ao ler esta edição que chega em suas mãos poderá ver o que 

aconteceu na nossa Igreja no mês de março e o que temos previsto 
pela frente. Verá também como foi a despedida do querido Dom Sergio 
Castriani, preparada com muito amor e carinho por nossa Arquidiocese. 
Poderá refletir sobre como os que esperam em Deus, nunca ficarão de-
cepcionados e sobre como podemos celebrar o tempo pascal. 

Lembre-se de ficar atento à programação das emissoras Rio 
Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Continuamos trabalhando 
juntas, em defesa da vida.

Feliz Páscoa para você e sua família!
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NOTÍCIAS DO VATICANO

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

A pergunta foi feita por Jesus a Maria 
Madalena depois da sua Ressurreição. 
Certamente Maria tinha mil razões para 
chorar. Sente profundamente a perda de 

seu melhor amigo que acolheu sua pessoa sem 
condenação alguma de qualquer ato praticado 
em sua vida. Sentia-se amada e respeitada por 
ser mulher e discípula. Chora porque tinha re-
velado e confiado toda a sua vida a Ele, tendo-o 
como a única razão de seu viver. Sua companhia, 
amizade e seus ensinamentos davam sentido a 
sua existência. Então, Maria Madalena tinha todo 
o direito de chorar, pois estava emocionalmente 
entristecida e preocupada com o sumiço do corpo 
do seu Senhor.

O choro é uma realidade humana que co-
munica os sentimentos mais profundos da vida 
da pessoa. Através do choro pode-se comunicar, 
transmitir uma mensagem, quando não se con-
segue mais expressar através do diálogo o que se 
sente, as lágrimas falam. 

Maria Madalena chorou, Jesus chorou (Jo 
11,35), o povo de Deus está chorando diante de 
tantos sofrimentos causados pela histórica pan-
demia que atingiu o mundo. São muitas as mortes 
de parentes queridos e amados que se foram para 

sempre. Mortes de jovens, crianças, idosos, médicos, 
artistas, políticos, juristas, padres, pastores, agentes de 
pastorais e religiosas, vítimas do coronavírus. Tornou-
-se impossível não chorar. Somente a insensibilidade 
e a indiferença, seriam capazes de não se deixar tocar 
por esta realidade da pandemia que já ceifou milhões 
de vidas no mundo inteiro.

“Mulher por que você está chorando”? A resposta 
é o próprio de Jesus Ressuscitado. Ele venceu a morte 
e vive eternamente, “Sou o Vivente. Estive morto, mas 
estou vivo para sempre”. (Ap 1,18). Com a Ressurreição, 
Jesus vence a morte e abre caminho para todos os bati-
zados, garantindo a vida eterna. “Eu sou a ressurreição 
e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, 
viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não 
morrerá para sempre. Você acredita nisso?” (Jo 11,25-
26). Jesus disse ainda que “existem muitas moradas na 
casa de meu Pai” (Jo 14,2).

Agora, depois da Ressurreição de Jesus, se pode 
chorar de saudade das pessoas amadas que partiram, 
sobretudo as vítimas da Covid, porém não se pode es-
quecer da vida eterna garantida por Jesus. O seu amor 
infinito por todas as pessoas salva da morte eterna.

A vida em Cristo continua, mesmo depois da mor-
te. A esperança para os que partem é unir-se defini-
tivamente ao amor de Deus e encontrar-se na glória 
definitivamente. Esta é a novidade, a Boa Notícia que 
Maria Madalena experimentou, pois Jesus vencedor da 
morte está vivo e este é motivo para chorar de alegria.

profecia

Francisco: o povo iraquiano 
tem o direito de viver em paz

VATICAN NEWS

A catequese do Papa Francisco, na Au-
diência Geral de 10 de março, foi dedicada a 
sua recente viagem apostólica ao Iraque, em 
5 a 8 de março. “Nos últimos dias, o Senhor 
concedeu-me visitar o Iraque, realizando 
um projeto de São João Paulo II. Nunca 
antes um Papa tinha estado na terra de 
Abraão; a Providência quis que isto aconte-
cesse agora, como sinal de esperança, após 
anos de guerra e terrorismo e durante uma 
dura pandemia”. “Depois desta visita, a mi-
nha alma está cheia de gratidão. Gratidão a 
Deus e a todos aqueles que a tornaram pos-
sível: ao Presidente da República e ao Gover-
no do Iraque; aos patriarcas e bispos do país, 
com todos os ministros e fiéis das respectivas 
Igrejas; às autoridades religiosas, começan-
do pelo Grão-Aiatolá Al-Sistani, com quem 
tive um encontro inesquecível na sua resi-
dência em Najaf”, disse ainda Francisco.

A resposta é a fraternidade
“Experimentei o forte sentido peni-

tencial desta peregrinação: não podia apro-
ximar-me daquele povo martirizado, da-
quela Igreja mártir, sem carregar, em nome 
da Igreja católica, a cruz que eles carregam 
há anos; uma grande cruz, como aquela 
colocada na entrada de Qaraqosh”, frisou 
o Papa, afirmando que sentiu isso de for-
ma particular quando viu as feridas ainda 
abertas da destruição, e ainda mais quando 
conheceu e ouviu “as testemunhas que so-
breviveram à violência, à perseguição e ao 
exílio”. “E ao mesmo tempo vi ao meu redor 
a alegria de acolher o mensageiro de Cristo; 
vi a esperança de se abrir a um horizonte de 
paz e fraternidade, resumida nas palavras 
de Jesus, que foram o lema da visita: ‘Sois 
todos irmãos’. Vi esta esperança no discurso 
do Presidente da República, encontrei-a 
em muitas saudações e testemunhos, nas 
canções e nos gestos das pessoas. Eu a li 
nos rostos luminosos dos jovens e no olhar 
vivaz dos idosos. Pessoas que esperavam o 
Papa há cinco horas, de pé, até mesmo mu-
lheres com crianças no colo. Esperavam! Em 
seus olhos havia esperança".

PÁSCOA
MULHER, POR QUE VOCÊ 
ESTÁ CHORANDO? (Jo 20,15)
O POVO ESTÁ CHORANDO DIANTE DE MUITOS SOFRIMENTOS
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

CEIA DO SENHOR
Ex 12,1-8. 11-14 • Sl 115(116B), 12-
13. 15-16bc. 17-18 • (R/. cf 1Cor 10, 
16) • 1 Cor 11,23-26 • Jo 13,1-15

PAIXÃO DO SENHOR 
Is 52,13-53, 12 • Sl 30(31),2.6.12-
13,15-16 • 17.25 (R/. Lc 23,46) • Hb 
4,14-16; 5,7-9 • Jo 18,1-19,42

VIGÍLIA PASCAL
Gn 1,1-2,2 • Gn 22,1-18 • Ex 14,15-15,1
 Is 54 • 5-14 • Is 55,1-11 • Br 3,9-15.32-4,4 Ez 
36,16-17a. 18-28 • Rm 6,3-11 • Sl 117(118), 
1-2. 16ab-17,22-23 • Mc 16, 1-7 

RESSURREIÇÃO DO SENHOR
At 10,34a.37-43 • Sl 117(118), 1-2. 
16ab-17.22-23 • (R/. 24) • Cl 3,1-4 ou 1Cor 
5,6b-8 • Jo 20,1-9 •M. vesp. Lc 24, 13-35

Oitava da Páscoa
At 2,14.22-32
Sl 15 (16),1-2a e 5.7-8.
9-10.11 (R/.1) • Mt 28,8-15

Oitava da Páscoa
At 2,36-41
Sl 32(33),4-5.18-19.20.22 (R/.5b)
Jo 20,11-18

Oitava da Páscoa
At 3,1-10
Sl 104(105), 1-2.3-4.6-7.
8-9 (R/. 3b) • Lc 24,13-35

Oitava da Páscoa
At 3,11-26
Sl 8,2a 5.6-7.8-9 (R/. 2ab)
Lc 24,35-48

Oitava da Páscoa
At 4, 1-12
Sl 117(118), 1-2.4.22-24.
25-27a (R/. 22) • Jo 21, 1-14

Oitava da Páscoa
At 4,13-21
Sl 117(118), 1.14-15 • 16ab-18.19-
21 (R/. 21a) • Mc 16,9-15

2º PÁSCOA
At 3,13-15.17-19
Sl 117(118),2-4. 16ab-18.22-24
(R/. 1) • 1Jo 5,1-6 • Jo 20,19-31

At 4,23-31
Sl 2,1-3.4-6.7-9 (R/. cf. 12d)
Jo 3,1-8

S. Martinho I
At 4,32-37
Sl 92(93),1ab.1c-2.5
(R/.1a) • Jo 3,7b-15

At 5,17-26
Sl 33(34),2.3-4-5.6-7.
8-9 (R/.7a)
Jo 3,16-21

At 5,27-33
Sl 33(34), 2.9.17-18.
19-20 (R/. 7a)
Jo 3,31-36

At 5,34-42
Sl 26(27), 1.4.13-14
(R/. cf. 4ab)
Jo 6,1-15

At 6,1-7
Sl 32(33), 1-2.4-5.18-19
(R/. 22)
Jo 6,16-21

3º PÁSCOA
At 3,13-15.17-19
Sl 4,2.4.7.9 (R/. 7a)
1Jo 2,1-5a • Lc 24,35-48

At 6,8-15
Sl 118(119), 23-24.
26-27.29-30 (R/. 1b)
Jo 6,22-29

At 7, 51-8,1a
Sl 30(31),3cd-4.6ab.
7b.8a.17 e 21ab
(R/. 6a)Jo 6,30-35

S. Anselmo
At 8,1b-8
Sl 65(66), 1-3a.4-5.6-7a
(R/. 1) • Jo 6,35-40

At 8, 26-40
Sl 65(66), 8-9.16-17.20
(R/. 1)
Jo 6,44-51

S. Jorge e S. Adalberto
At 9,1-20
Sl 116(117),1.2 • (R/. Mc 16,15)
Jo 6,52-59

S. Fidélis de Sigmaringa
At 9,31-42
Sl 115(116B), 12-13.
14-15.16-17 (R/. 12) • Jo 6,60-69

4º PÁSCOA
At 4,8-12
Sl 117(118), 1.8-9.21-23.26.28cd.29
(R/. 22) • 1Jo 3,1-2 • Jo 10,11-18

At 11,1-18
Sl 41(42), 2-3; 42(43), 3-4
(R/. cf. Sl 41[42], 3a)
Jo 10,1-10

At 11,19-26
Sl 86(87),1-3.4-5.6-7
(R/. Sl 116[117],1a)
Jo 10,22-30

S. Pedro Chanel
S. Luis Grignion de Montfort
At 12,24-13, 5a • Sl 66(67), 2-3.5.6 
e 8 • (R/. 4) • Jo 12,44-50

S. Catarina de Sena
At 13,13-25
Sl 88(89),2-3.21-22
25.27 (R/. cf. 2a) • Jo 13,16-20

S. Pio V
At 13,26-33
Sl 2,6-7.8-9.10-11(R/.7)
Jo 14,1-6

LITURGIA

Tempo Pascal é um tempo litúrgico de grande alegria para os 
cristãos que celebram a ressurreição de Jesus Cristo. O ponto 
alto do Calendário Litúrgico é o Tríduo Pascal, que nós cele-
bramos a partir da missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira 
santa, passando pela cruz, na sexta feira da paixão, e chegan-
do ao seu cume na Vigília Pascal. Então, celebramos a Paixão, 
a Morte e a Ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre a 
morte e o pecado e a alegria pela sua ressurreição é celebrada 
no Tempo Pascal; são 50 dias, que começam no Domingo de 
Páscoa e vão até o Domingo de Pentecostes. Neste período, a 
Liturgia nos leva a contemplar as passagens bíblicas que rela-
tam o início da comunidade cristã, as primeiras aparições de 
Jesus ressuscitado para os discípulos e também a formação da 
comunidade cristã com a vinda do Espírito Santo.

O calendário litúrgico é marcado pela Oitava de Páscoa. “É 
um tempo de grande alegria. É como se fosse um único domingo, 
dada à alegria resultante pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, 
a palavra Aleluia é tão presente na Liturgia do Tempo Pascal. É 
uma expressão celebrativa de exultação, de entusiasmo.

Ao longo desse caminho somos impulsionados a viver 
como ressuscitados em Cristo Jesus, reconhecendo a sua pre-
sença nos gestos simples da convivência humana, na escuta 
da palavra da Escritura, no repartir o pão e na reunião da co-
munidade. Somos chamados a ser testemunhas, instrumen-
tos do perdão de Deus para a humanidade e construtores do 
reino neste mundo, no serviço aos irmãos e irmãs e na edifica-
ção de uma nova sociedade, participantes da mesma família 
de Cristo, vivendo na liberdade de filhos e filhas de Deus.

Infelizmente a pandemia ainda não acabou e devemos nos 
cuidar, obedecendo as recomendações e orientações sanitárias. 

Mesmo que haja celebrações nas comunidades, elas ainda são 
restritas para evitar aglomerações. Então, por esse motivo, con-
tinuamos a viver a nossa fé em casa, em família, nesta dimensão 
do cuidado, acompanhando as transmissões das missas, mas 
especialmente rezando em casa, celebrando a vida, a Palavra 
de Jesus ressuscitado. Para isso, estão aqui algumas orientações.

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar 
em família: Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, 
coloque um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senho-
ra, uma vela ou um pequeno círio para acender no momento 
da celebração. Escolha quem será o “Dirigente” da celebração 
(pode ser o pai ou a mãe...). Prepare as pessoas para procla-
marem as leituras, o salmo. Todos se reúnem, mantendo a 
distância necessária. Cantar um refrão adequado ao tempo 
litúrgico 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 seguida, a liturgia da 
Palavra, com as leituras propostas, conforme as orientações 
da Igreja; uma reflexão ou partilha da Palavra de Deus, moti-
vando para preces espontâneas. Rezar a oração do Pai nosso, 
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.

Cristo, embora tenha passado pela morte, venceu-a. Nós 
também venceremos. Acreditemos na vida, pois o Cristo pas-
cal é a encarnação definitiva da misericórdia, o seu sinal vi-
vente: histórico – salvífico e, ao mesmo tempo, escatológico. 
FELIZ PÁSCOA!

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

Tempo Pascal: como celebrar a Páscoa 
em tempo de pandemia?

O
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família

CELEBRAR A PÁSCOA EM FAMÍLIA
FRANCISCO NASCIMENTO – PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

A Páscoa é passagem, que lhe leva para outro lugar, ti-
rando de um lugar e lhe colocando em outro. A Páscoa 
simboliza muito bem esta situação em que estamos 
vivendo nesta pandemia de Covid-19, onde muitas 

das vezes ficamos com medo, medo este que coloca a nossa fé 
em evidência, se realmente estamos utilizando a nossa fé para 
nos colocar em direção a Deus. Podemos aproveitar e lembrar 
da Páscoa de Cristo onde tudo que ele fazia, o levava sempre 
em direção aos pobres aos marginalizados, aos menos favore-
cidos e às famílias.

Podemos ver nas escrituras no antigo testamento no livro 
do êxodo o que o povo hebreu passou para sair da situação de 
escravidão para a liberdade. Para fazer distinção entre o povo 
de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cor-
deiro, no lugar do filho mais velho, e colocou seu sangue à volta 
da porta de casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu o 
sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas ca-
sas sem matar ninguém. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem 
uma única batalha! Esse foi um dia de julgamento para o Egito 
e de salvação para o povo de Deus. 

Para lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa cristã 
para podermos, hoje, em tempos difíceis, continuar celebrando a 
nossa páscoa em família, unidos em Cristo, porque ainda hoje to-
dos nós ainda somos escravizados pelo pecado e precisamos ser 
libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo mas 
ele nos ofereceu uma escolha para nossa vida algo que possa nos 
tirar da situação, para outra que é Jesus.

Também podemos ver nas antigas tradições onde a Páscoa 
sempre acontece na primavera, altura em que muitas religiões pa-
gãs tinham festas para celebrar o fim do inverno, a vida e a fertili-
dade. O ovo e o coelho da Páscoa vêm dessas tradições pagãs. O ovo 
simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. É importante lembrar 
que esses símbolos não devem ser o foco para os cristãos. Para os 
cristãos, a Páscoa em nossas famílias, nesse tempo de pandemia, 
precisam e devem fazer-nos lembrar a ressurreição de Jesus, que 
nos deu uma nova vida e uma nova esperança.

Hoje, como antigamente, o povo precisava de uma ordem vin-
da de Deus. A Páscoa foi ordenada por Deus ao povo judeu, este 
relato encontra-se em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 51. O 

significado de Páscoa é passagem, a passagem divina, que trouxe 
morte ao Egito, pelos umbrais das portas que estavam marcadas 
com o sangue do cordeiro pascal, livrando-as da morte anunciada.

Para Entender a Páscoa precisamos ver um pouco dos aconteci-
mentos no Egito antigo com o povo hebreu. Depois de um cativeiro 
de mais de quatrocentos anos, o Senhor livra seu povo com mão 
forte contra uma nação poderosa na época. Antes do livramento, o 
Senhor dá ordens ao povo por meio de Moisés sobre esta celebração 
(Ex12,1-3). Primeiro cada família deveria matar um cordeiro de um 
ano sem defeito (Ex 12,5), este cordeiro simbolizava Cristo, que seria 
posteriormente imolado pela humanidade (João 1,29). A família 
deveria estar junta e unida ao cordeiro, se a família fosse pequena 
para o cordeiro poderia chamar o vizinho mais próximo (Ex 12,3-4), 
simbolizando unidade entre os homens e as famílias da terra. Esta 
celebração antecedeu a décima praga do Egito que foi a morte dos 
primogênitos (Ex 12, 23; 12,12). Contudo, antes de ferir o Egito com 
morte, ordenou que os judeus ficassem em casa e que esta deveria 
está marcada com o sangue do cordeiro (Ex 12,22-23), para que 
houvesse livramento (Ex 12,13). Desta forma, o que os livrou foi a 
marca do sangue nos umbrais das portas, que apontava para Cristo. 
Entendemos, então, que o livramento do Senhor vem pelo cumpri-
mento de suas ordens e não faz distinção de raça cor ou religião. A 
Páscoa deveria ser compartilhada como já mencionamos. Os judeus 
deveriam comer carne assada com pães asmos (sem fermento) e er-
vas amargas (Ex12,8). As ervas amargas serviam para lembrarem-se 
do tempo de aflição da escravidão no Egito; os pães asmos, a pressa 
com que saíram de lá por um livramento do Senhor. Hoje, Cristo nos 
quer libertar da amargura da escravidão do pecado, da angústia 
da alma dos sentimentos de culpa, quer nos fazer passar da mor-
te para a vida (João 5,24). Remete-nos para amargura de alma em 
que muitos vivem e iludidos apenas vão vivendo, acostumados com 
tanta culpa. Pães asmos por que há pressa para sair deste estado de 
miséria, angústia de alma para um território de domínio exclusivo 
de Deus. Nesta páscoa devemos nos alimentar da mesa de Cristo, 
onde Ele é o próprio Pão que alimenta e sacia a fome, se alguém 
dele comer viverá eternamente (João 6,35,40,48,51). 

É por isso que devamos continuar em família e juntos celebrar 
a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. 
Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória 
sobre a morte! A Páscoa é a celebração da salvação.

Feliz Páscoa a todas as famílias enlutadas pela Covid-19!

Nesta páscoa 
devemos nos 
alimentar da 
mesa de Cristo, 
onde Ele é o 
próprio Pão 
que alimenta 
e sacia a fome, 
se alguém dele 
comer viverá 
eternamente.
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través do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na 
diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) deste ano de 2021 
foi organizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 

(CONIC) e teve o objetivo de convidar as comunidades de fé e as pessoas 
de boa vontade a pensar, avaliar e identi�car caminhos para a superação 
das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Trouxe para 
a re�exão o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”, e o 
lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Efésios 
2,14). 

Na Arquidiocese de Manaus, a abertura da CFE 2021 aconteceu na 
manhã do dia 17 de fevereiro, após a missa de cinzas, na área externa da 
Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição, sem a 
presença de público e transmitida pelas redes sociais, Rádio Rio Mar FM 
103,5 e TV Encontro das Águas. Como ocorre todos os anos, a abertura 
acontece na quarta-feira de cinzas, quando se vive um tempo de 
conversão. “Tradicionalmente, é realizada no tempo da Quaresma para 
indicar o compromisso das igrejas com o caminho da conversão e o 
fortalecimento do testemunho de �delidade, no processo de evangeli-
zação", a�rmou Pe. Geraldo Bendaham, coordenador de Pastoral da 
Arquidiocese de Manaus.

“A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) vem nos propor um 
diálogo baseado no compromisso do amor e na escuta para tentar 
entender o que há no coração dos homens. Estamos na 5ª edição e a CFE 
é sempre um momento muito bonito e signi�cativo, onde as igrejas se 
reúnem e buscam re�etir a realidade com base no tema, discutem 
teologicamente, antropologicamente tornando esse momento riquíssi-
mo, pois onde existe diálogo existe partilha. Que essa CFE nos ajude e 
coloque nós, igrejas cristãs que procuramos seguir Jesus, no caminho de 
buscarmos aos outros”, disse Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropoli-
tano de Manaus, durante a cerimônia de abertura.

As re�exões propostas tiveram o objetivo de promover a unidade, 
redescobrir a beleza e a força do diálogo e denunciar o que gera o ódio, o 
desamor e a violência, conforme nos apontam os objetivos especí�cos 
elencados pela comissão organizadora: Denunciar as violências contra 
pessoas, povos e a Criação, em especial, as que usam o nome de Jesus;  
Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a 
superação de con�itos e para alcançar a reconciliação social; Animar o 
engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima;  Promover 

A
ANA PAULA LOURENÇO - FOTOS: ÉRICO PENA

a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio; e 
Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.

 
A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO
“O diálogo é muito importante e estarmos à escuta do outro, neste 

momento tão difícil, neste momento não só pandêmico, mas neste 
momento também de um vírus de violência, de agressão, de ideologias 
que não ajudam na construção. Que esta campanha possa ajudar a nos 
unir, mas também nos levar ao encontro de Jesus Cristo Cruci�cado, 
Ressuscitado”, destacou Dom Leonardo.

Em sua fala, o Arcebispo de Manaus a�rmou que onde existem 
ideologias, onde existem separações, não existe partilha, porque existe 
incapacidade de partilhar, porque não existe o amor. Também destacou 

Diálogo e unidade são propostas da CFE 2021 iniciada na quarta-feira de cinzas
5ª Campanha da Fraternidade Ecumênica - Abertura

que a Palavra de Deus nos desarma, porque é conforto, porque é proximi-
dade, é capaz de criar novas relações apesar das diferenças. Dom Leonar-
do fazia um chamado a viver a Campanha da Fraternidade como um 
tempo de conversão e transformação, que vai possibilitar um tempo de 
fraternidade, um tempo de amor comprometido, em especial no tempo 
da quaresma que nos convoca para uma mudança, uma conversão.

Para este momento ecumênico também foram convidados o pastor 
Marcos Antônio Rodrigues, da Comunidade Luterana em Manaus, que 
�cou impossibilitado de comparecer diante da suspeita de estar com 
Covid-19; e a bispa Marinez Rosa Bassotto, da diocese Anglicana da 
Amazônia, que participou por meio de um vídeo, na qual recordou que os 
discípulos viviam um contexto de desesperança, bem semelhante a esse 
que vivemos nos dias de hoje. 

“Desde o �nal de 2019 estamos vivendo uma pandemia, e passando 
por uma experiência de luto e de dor que são coletivos. Na vida do mundo, 
centenas de milhares de vidas foram interrompidas, cada uma 
dessas mortes representa a ausência, saudade, interrupção de planos e de 

projetos. A Pandemia dilacerou famílias e deixou espaços vazios em todas 
as instâncias e níveis. Também escancarou as desigualdades, potencial-
izou a fome, acirrou o racismo e os discursos de ódio, o extermínio de 
populações negras e indígenas, trouxe à tona as intolerâncias religiosas, 
os preconceitos e discriminações contra o diferente […] A história de 
Emaús nos ensina a re�etir sobre as experiências vividas e compreender 
que, assim como eles, nós vivemos em um mundo bipolarizado. A 
sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros 
construídos do racismo, das desigualdades econômicas, da di�culdade de 
conviver com opiniões diferentes, do desrespeito e ataque às instituições. 
[…] O caminho da superação é sempre o caminho do diálogo. Que o 
encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús seja como uma 
lição para nós, lição de que ele quer alcançar as nossas vidas e 
transformá-las. Que sejamos discípulos e discípulas de Cristo na 
construção da unidade a�rmando que a Fraternidade e Diálogo são 
compromissos de amor”, a�rmou a bispa Marinez.

Na ocasião houve uma breve apresentação do texto-base da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2021, realizada pelo Diácono Francisco Lima, 
secretário-executivo do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), que a�rmou ser este um tempo difícil, em que 
vivenciamos a partida de muitas pessoas e somos chamados a viver uma 
paz inquietante, uma conversão ao diálogo, ao amor para com o próximo. 

“A Campanha da Fraternidade já é uma experiência na igreja do Brasil 
desde 1964 são quase 60 anos de experiência. Esse ano essa campanha nos 
convida ao diálogo a exercer um compromisso de amor levando em conta 
que Cristo é a nossa paz. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como 
objetivo convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade atentar-
em avaliarem, a identi�carem em caminhos para superar as divisões, as 
violências, através de um diálogo amoroso, de um testemunho de unidade 
sempre lembrando que há uma diversidade […] Estamos em um tempo 
difícil, este tempo de pandemia que nos inquieta e tira o sossego. Quanta 
gente está morrendo por falta de atendimento, por falta de oxigênio, por 
falta de leito nos hospitais? Quantos sem alimento, sem trabalho, sem 
emprego, sem uma fonte de renda. […] Queremos que este tempo 
quaresmal nos inquiete com uma paz que luta pela paz, a paz que sacode 
com a urgência do Reino, a paz que invade com o vento do Espírito a rotina 
e o medo, a paz conquistada sem armas, a paz que se faz nossa, sem cercas, 
sem fronteiras. A paz completa que é o próprio Cristo”, destacou diácono 
Francisco, terminando sua fala fazendo um apelo ao compromisso com o 
diálogo, com a solidariedade, com o amor ao próximo, uma conversão ao 
diálogo com o diferente e com os que excluímos. 

REPORTAGEM
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que a Palavra de Deus nos desarma, porque é conforto, porque é proximi-
dade, é capaz de criar novas relações apesar das diferenças. Dom Leonar-
do fazia um chamado a viver a Campanha da Fraternidade como um 
tempo de conversão e transformação, que vai possibilitar um tempo de 
fraternidade, um tempo de amor comprometido, em especial no tempo 
da quaresma que nos convoca para uma mudança, uma conversão.

Para este momento ecumênico também foram convidados o pastor 
Marcos Antônio Rodrigues, da Comunidade Luterana em Manaus, que 
�cou impossibilitado de comparecer diante da suspeita de estar com 
Covid-19; e a bispa Marinez Rosa Bassotto, da diocese Anglicana da 
Amazônia, que participou por meio de um vídeo, na qual recordou que os 
discípulos viviam um contexto de desesperança, bem semelhante a esse 
que vivemos nos dias de hoje. 

“Desde o �nal de 2019 estamos vivendo uma pandemia, e passando 
por uma experiência de luto e de dor que são coletivos. Na vida do mundo, 
centenas de milhares de vidas foram interrompidas, cada uma 
dessas mortes representa a ausência, saudade, interrupção de planos e de 

projetos. A Pandemia dilacerou famílias e deixou espaços vazios em todas 
as instâncias e níveis. Também escancarou as desigualdades, potencial-
izou a fome, acirrou o racismo e os discursos de ódio, o extermínio de 
populações negras e indígenas, trouxe à tona as intolerâncias religiosas, 
os preconceitos e discriminações contra o diferente […] A história de 
Emaús nos ensina a re�etir sobre as experiências vividas e compreender 
que, assim como eles, nós vivemos em um mundo bipolarizado. A 
sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros 
construídos do racismo, das desigualdades econômicas, da di�culdade de 
conviver com opiniões diferentes, do desrespeito e ataque às instituições. 
[…] O caminho da superação é sempre o caminho do diálogo. Que o 
encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús seja como uma 
lição para nós, lição de que ele quer alcançar as nossas vidas e 
transformá-las. Que sejamos discípulos e discípulas de Cristo na 
construção da unidade a�rmando que a Fraternidade e Diálogo são 
compromissos de amor”, a�rmou a bispa Marinez.

Na ocasião houve uma breve apresentação do texto-base da Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 2021, realizada pelo Diácono Francisco Lima, 
secretário-executivo do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), que a�rmou ser este um tempo difícil, em que 
vivenciamos a partida de muitas pessoas e somos chamados a viver uma 
paz inquietante, uma conversão ao diálogo, ao amor para com o próximo. 

“A Campanha da Fraternidade já é uma experiência na igreja do Brasil 
desde 1964 são quase 60 anos de experiência. Esse ano essa campanha nos 
convida ao diálogo a exercer um compromisso de amor levando em conta 
que Cristo é a nossa paz. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como 
objetivo convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade atentar-
em avaliarem, a identi�carem em caminhos para superar as divisões, as 
violências, através de um diálogo amoroso, de um testemunho de unidade 
sempre lembrando que há uma diversidade […] Estamos em um tempo 
difícil, este tempo de pandemia que nos inquieta e tira o sossego. Quanta 
gente está morrendo por falta de atendimento, por falta de oxigênio, por 
falta de leito nos hospitais? Quantos sem alimento, sem trabalho, sem 
emprego, sem uma fonte de renda. […] Queremos que este tempo 
quaresmal nos inquiete com uma paz que luta pela paz, a paz que sacode 
com a urgência do Reino, a paz que invade com o vento do Espírito a rotina 
e o medo, a paz conquistada sem armas, a paz que se faz nossa, sem cercas, 
sem fronteiras. A paz completa que é o próprio Cristo”, destacou diácono 
Francisco, terminando sua fala fazendo um apelo ao compromisso com o 
diálogo, com a solidariedade, com o amor ao próximo, uma conversão ao 
diálogo com o diferente e com os que excluímos. 
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nne Caroline da Silva Menezes, 28 anos, nasceu em 
Manaus e é médica do Hospital Delphina Aziz, ligado à 
Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. Há um ano, 
Anne não tem tido muito sossego, focada no trabalho e 

atuando diretamente no tratamento de pacientes vítimas da 
Covid-19. Antes disso já trabalhou na capital e em Itacoatiara, AM.

Ano passado, quando começou a trabalhar na linha de frente da 
Covid-19, ela era residente de Clínica Médica do Hospital Getúlio 
Vargas e, assim como muitos, não estava preparada, em termos 
psicológicos, para enfrentar o desa�o da 
pandemia: “Foram dias difíceis... São dias 
difíceis”, diz ela.

Na pro�ssão escolhida e vivenciada 
intensamente neste contexto, ela não tem 
tido tempo para ações como voluntária, 
grupos de estudos, participação ativa em 
alguma igreja, etc. Mas isso tudo faz parte 
de seus planos.

Anne é católica e, como médica, é 
pautada no conhecimento cientí�co; como 
cristã, vive a prática da fé. Como será que 
consegue conciliar e equilibrar as duas 
coisas?

Ela diz que encontrar esse equilíbrio não é fácil nem simples. 
“Trabalho na sala de emergência do hospital, local para onde os 
pacientes mais graves são encaminhados. É da minha responsabili-
dade fazer o possível para manter as pessoas vivas e, infelizmente, 
nem sempre conseguimos, e é aí que entra a nossa fragilidade como 
seres humanos. Apesar do treinamento teórico, nenhum curso te 
ensina a presenciar um familiar reconhecendo o corpo de um ente 
querido. Ali, naquele momento, somos apenas pessoas compartilhan-
do do sofrimento de outras pessoas e, por vezes, é difícil, é pesado e 
doloroso. Nunca estamos preparados, mas acreditamos no Deus que 
ama seus �lhos, e, como �lhos obedientes, precisamos respeitar a 
vontade d’Ele. A saudade �ca, as lembranças permanecem, mas o 
amor nunca acaba. Oro a Deus diariamente pedindo que aumente a 
minha fé, pois, apesar de acreditar num Deus capaz de operar 
milagres, meu trabalho e as coisas que vivencio tentam colocar isso à 
prova. 

A
ADRIANA RIBEIRO - PASCOM ARQUIDIOCESANA

Por meio da oração pessoal – em que busca a intimidade com o 
Senhor, da leitura bíblica e do Terço da Misericórdia, ela vai alimentan-
do sua fé e, sempre que a agenda lhe permite, participa das 
celebrações da missa. “Isso é que me salva para não desmoronar. A fé 
n’Ele é o que me sustenta”, a�rma.

Assim como tantos jovens, Anne tem muitos sonhos e planos. 
Sonha em construir a própria família, passear, curtir a vida, 
conhecer novos lugares e pessoas, dedicar-se a diversos projetos. 
Também sente falta de conversar sobre amenidades com famili-
ares e amigos. “Eu vivo a dureza da covid há um ano. Então, muitas 
vezes, quando saímos do hospital, só quero um ambiente calmo e 

tranquilo para poder descansar”, diz ela.
Aos colegas de pro�ssão ela recomenda: 

“Apesar da sensação de que muitas vezes tudo 
está perdido, temos um Deus que olha para cada 
um de nós, que conhece o nosso íntimo, nossos 
medos e sonhos. Somos instrumentos d’Ele na 
Terra”.

Para a sociedade, de um modo geral, ela 
faz um alerta: “A pandemia não acabou! Por 
mais que precisemos retomar as nossas 
atividades de forma gradativa, somente o 
distanciamento social, o uso de máscara, o 
cuidado com o outro e a vacina salvam vidas”.

Aos que se recusam a acreditar na 
importância da vacina, Anne recomenda: “Ao 

longo da história da humanidade, tivemos vários exemplos de 
doenças erradicadas com a vacinação em massa, como o sarampo 
e a poliomielite. Devemos acreditar em fatos, na ciência, e não em 
achismos que destroem a vida”. E arremata: “O Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve ser protegido e merece muitos investimentos 
�nanceiros. Por meio dele é que a população tem acesso à saúde, 
ao saneamento básico e a itens de alimentação. Precisamos 
fortalecê-lo!”

Se como cristãos queremos que todos tenham vida digna, como nos 
propõe Jesus Cristo, Anne diz que no Brasil, diante do contexto da 
pandemia, tem sido difícil buscar a justiça social, a imparcialidade e o 
respeito à igualdade de direitos, pois “vivemos em um país no qual, 
infelizmente, o número de mortos só aumenta e não há boas previsões 
para um futuro próximo. Meu desejo é que a vacina chegue para todos! 
Meu desejo é que nesta Páscoa possamos nascer para uma nova vida. 
É tudo que precisamos neste momento!”

Nascer para uma nova vida
É TUDO QUE PRECISAMOS NESTE MOMENTO!

VIDA E FÉ
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Nascer para uma nova vida
É TUDO QUE PRECISAMOS NESTE MOMENTO!

CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB 

Morreu no dia 11 de março, o arcebispo 
de Cascavel (PR), D. Mauro Aparecido dos 
Santos, vítima da Covid-19. Segundo a ar-
quidiocese, o bispo estava internado desde 
o dia 16 de fevereiro após apresentar sinto-
mas característicos da doença. Dom Mauro 
recebia oxigênio e seguia em observação.

Devido ao agravamento da doen-
ça, o arcebispo precisou ser entubado 
na madrugada do dia 19 de fevereiro. 
O prelado estava se recuperando bem, 
razão pela qual, no dia 27 de fevereiro, 
os médicos retiraram a sedação. No en-
tanto, com seu estado de saúde agrava-
do no dia 9 de março, ele foi novamente 
entubado, mas não resistiu. 

Bispos vítimas da Covid-19: Aos 66 
anos, D. Mauro Aparecido dos Santos é o 
quarto bispo da Igreja no Brasil que per-
de a vida por causa da Covid-19 desde o 
início da pandemia. O caso anterior foi o 
do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, 
cardeal Eusébio Oscar Scheid, que faleceu 
no dia 13 de janeiro; D. Henrique Soares 
da Costa, bispo de Palmares (PE), faleceu 
em 18 de julho, aos 57 anos de idade, e 
D. Aldo Pagotto, arcebispo emérito da Pa-
raíba, que morreu em abril, aos 70 anos. 

A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) recebe com pesar o 
comunicado do falecimento, nesta quin-
ta-feira, 11 de março, do arcebispo de 
Cascavel (PR), D. Mauro Aparecido dos 
Santos vítima da Covid-19.

Neste momento de luto, manifesta-
mos nossos sentimentos à família de D. 
Mauro, à Arquidiocese de Cascavel e aos 
seus amigos, reafirmando nossa fé na 
ressurreição: “Descanso eterno dai-lhe, 
Senhor. E para ele brilhe a vossa luz!”.

Seu lema episcopal era “Veni Et 
Sequere Me” (vem e segue-me – Lc. 
18,22). Em preces, suplicamos ao Pai Mi-
sericordioso que acolha este nosso irmão 
e faça brilhar para ele a luz eterna.

Nota de pesar pelo 
falecimento de dom Mauro 
Aparecido dos Santos

CNBB

POR ALFREDO COSTA ANDRADE NETO AGENTE DE CAMPO DA CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE MANAUS 
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE MANAUS

O início do ano de 2021 marcou-nos com a 
segunda onda da pandemia da COVID-19. 
O Estado do Amazonas sofreu de maneira 
muito direta os impactos da doença que, 

segundo especialistas, sofreu mutações que, além 
da elevada carga viral, o que aumentou a transmis-
sibilidade da doença. Tal situação nos levou a um 
colapso no sistema de saúde: hospitais públicos e 
privados operando com capacidade máxima, tem-
po maior de internação, aumento da demanda de 
oxigênio. Enfim, presenciamos um verdadeiro ce-
nário de morte e de desesperança.

Além do cenário crítico na área da saúde, pre-
senciamos também o agravamento das mazelas 
sociais, sobretudo, das pessoas que tiram seu sus-
tento da movimentação das ruas da cidade: são 
vendedores ambulantes, guardadores de veícu-
los, pessoas em situação de rua, e tantas famílias 
que necessitam dessa movimentação nas ruas da 
cidade e que foram impactadas diretamente com 
as orientações de isolamento social, e que, desta 
vez, não tiveram acesso aos auxílios que o Gover-
no Federal poderia dispensar para essas situações 
emergenciais, e não o fez.

Diante desse desenho, a Cáritas Arquidiocesa-
na de Manaus, buscando ser sempre sinal da espe-
rança e de luz que vem do próprio Cristo e buscando 
amenizar as realidades de desamparo de inúmeras 
famílias, lançou ainda em janeiro a campanha 
“Emergência Manaus”, visando promover a segu-
rança alimentar para famílias em situação de vul-
nerabilidade social. Esta campanha, aos moldes da 
campanha Puxirum Manauara (realizada em 2020, 
e que atendeu mais de 40 mil pessoas, 8 mil famí-
lias), visa a arrecadação financeira para aquisição 
de alimentos não perecíveis que serão destinados 
às famílias atendidas pelos projetos sociais da ins-
tituição (catadores de resíduos sólidos, migrantes, 
indígenas, famílias que vivem nas ocupações no 
centro de Manaus), bem como encaminhadas às 
paróquias que apresentam demandas de pessoas 
com essa necessidade. Porém, este ano, a cam-
panha conta com uma frente de trabalho a mais: 
a distribuição de alimentos em nove hospitais da 

rede pública da cidade de Manaus. Esta ação, em 
particular, conta com a parceria da Fundação Banco 
do Brasil e da empresa BMS Refeições, com finan-
ciamento do Banco BV, que somaram forças com 
a Cáritas de Manaus e nos possibilitam oferecer 
alimento às pessoas que se encontram na frente 
dos hospitais e que tem fome, fome de esperança, 
de saúde, fome de amparo e de solidariedade. São 
acompanhantes que esperam boas notícias dos 
seus familiares internados, e apoiamos também os 
profissionais da saúde que se desdobram desde o 
início da pandemia e buscam vencê-la diariamen-
te, e ainda assistimos pessoas em situação de rua 
que, a seu modo, procuram sobreviver a cada dia 
como podem, e procuram também permanecer 
nas dependências dos hospitais por saber que, nes-
se momento, sempre há distribuição de alimentos, 
e buscam assim garantir o acesso à alimentação.

Além da parceria com as empresas já citadas, 
contamos também com a atuação de dezenas de 
voluntários cáritas, que se colocam a serviços do ou-
tro, facilitando que esses alimentos sejam entregues 
para as pessoas que mais necessitam. São agentes de 
pastoral de diversas paróquias, grupos de economia 
popular solidária, padres, religiosos e religiosas, se-
minaristas, enfim, pessoas voluntárias que assumem 
a causa da Cáritas que é, portanto, do Evangelho de 
Jesus que diz: “dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14, 15-16) porque “todas as vezes que fizestes isso a 
um destes mais pequeninos que são meus irmãos, 
foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40).

Em meio a tanta treva e desesperança, segui-
mos fazendo a missão de Jesus, de levar luz e a 
justiça onde reina a treva e o egoísmo. Que Deus 
não permita que nos falte nunca a fome de justiça!

Você também pode colaborar conosco. 
Ajude-nos a ajudar!
Agência: 1862-7
Conta Corrente: 7570-1
PIX: 04.209.813/0001-47 (CNPJ)
Cáritas Arquidiocesana de Manaus

Tudo que fazemos só é possível graças a sua 
solidariedade.

Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais
@caritasmanaus ou fale conosco através do 

whatsapp: 92 99143-1257
Somos Cáritas, somos solidariedade!

Senhor, dai pão a 
quem tem fome



fé e a esperança que nos mantém vivos. Vivemos de esperança 
em esperança. A esperança não decepciona. A fé na morte e 
ressurreição de Jesus, nossa esperança: vivos, não mortos!

Páscoa, passagem, “saltar”, “passar adiante. Lembra o Êxodo 
quando Deus ao salvar os primogênitos dos hebreus e dar a morte aos 
primogênitos dos egípcios. O anjo da morte “saltando” as casas 
assinaladas era sinal de vida e caminho de liberdade (cf. Ex. 12,12-27). 
O povo na escravidão experimenta a presença de Deus e inicia a camin-
hada para a terra da promessa, a terra da esperança.

A pandemia tem-nos levado a padecer a dor, o sofrimento, a morte. 
O padecer que se prolonga por mais de um ano. Como se estivéssemos, 
nesse tempo, em plena Sexta-Feira Santa acompanhando o Senhor 
que continua a sofrer e a morrer. Quantas das nossas famílias viveram e 
ainda vivem o Sábado Santo, recordando sempre o grande silêncio! 
Temos diante de nós o drama do sofrimento, das mortes inesperadas. 
Muitos de nós nos perguntamos se seríamos também atingidos pela 
dor e mesmo pela morte. Para muitos de nós, foram horas de 
escuridão, de noite. A nossa memória continua ferida, a saudade 
permanece como memória. No tempo da pandemia Papa Francisco 
chegou a a�rmar: esperança sufocada!

O evangelista Mateus nos diz que “no �m do sábado, ao raiar do 
primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 
sepulcro” (Mt 28,1). As mulheres que caminharam com Jesus até o 
Gólgota, o seguiram até a morte, junto estiveram ao encerrar corpo na 
rocha cavada, voltaram para casa tomadas pelo sofrimento e pela dor. 

Não se esconderam, mas se recolheram. Elas não se deixam paralis-
ar, não cederam aos lamentos e lamúrias. Não se fecharam no 
pessimismo da perda, como quem foge da realidade da morte. Recolhi-
das, silenciosas com a presença de Jesus em seus pensamentos e 
corações, preparam perfumes, óleos, unguentos para o corpo de Jesus. 
O amor a Jesus as alimentava e animava. Existia dor, mas não se fez 
noite no coração. Existe um recolher e acolher.

No acolhimento se faz amanhecer: “no raiar do primeiro dia da 
semana”, saem para a visitação, para a unção. Não se deixaram paralis-
ar, nem fugiram da realidade, apesar do vazio em que se encontravam; 
vão em busca de presença e de consolo. Mas, vazio estava o sepulcro! 
No vazio que ressoa a palavra do anjo: Não tenhais medo. Ele não está 
aqui! Ressuscitou como havia dito. Ele vai à vossa frente. (cf. Mt 28,6-7) 
É o anúncio da esperança! Aquela esperança que havia nascido no 
encontro com o Senhor e que agora brilha com todo o esplendor. Ele vai 
à vossa frente! Uma presença que afugenta o medo. O vazio, a morte, 
abre caminho: esperança!

Como nos anima Papa Francisco ao falar da ressurreição: “conquistamos 
um direito fundamental, que não nos será tirado: o direito à esperança. É 
uma esperança nova, viva, que vem de Deus. Não é mero otimismo, não é 
uma palmada nas costas nem um encorajamento de circunstância. É um 
dom do céu, que não podíamos obter por nós mesmos. Tudo correrá bem: 
repetimos com tenacidade nestas semanas, agarrando-nos à beleza da 
nossa humanidade e fazendo subir do coração palavras de encorajamento. 
Mas, à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança 
mais audaz pode desvanecer. A esperança de Jesus é diferente. Coloca no 
coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do 
túmulo faz sair a vida.” (Homilia da Vigília Pascal de 2020)

A

 Páscoa, esperança que não decepciona. Ela é passagem do vazio 
para a vida que ressurge. Ela é nossa esperança, pois superou a morte. 
Esperança que aponta para a plenitude da vida! Não a morte; a morte é 
a passagem da esperança dos que vivem em Cristo. Não mais esperança 
para os irmãos e irmãs que já �zeram a sua páscoa de�nitiva neste 
tempo de pandemia. Não mais esperança, somente o amor que acolhe; 
passar da esperança à Vida! A nós que continuamos a caminhar na fé 
nesse tempo de pandemia, a Páscoa acende em nós a esperança. No 
meio das incertezas, receios, dúvidas, medos, despedidas: esperança 
que transforma. Quantas irmãs e irmãos, nos dias difíceis que vivemos, 
prepararam unguentos, perfumes, semeando esperança com 
pequenos gestos de solidariedade, de aconchego, de oração, presença!

Santo Agostinho no Sermão da Vigília da Páscoa, lembrava aos que 
haviam renascido em Cristo: “Ó irmãos, ó �lhos, ó novos rebentos da 
Igreja Católica, ó geração santa e celestial, que renascestes em Cristo 
para uma vida nova! Ouvi-me, ou melhor, ouvi através do convite: Cantai 
ao Senhor Deus um canto novo. Já estou cantando, respondes. Tu cantas, 
cantas bem, estou escutando. (...) Cantai com a voz, cantai com o 
coração, cantai com os lábios, cantai com a vida: Cantai ao Senhor Deus 
um canto novo. Queres saber então que louvores irás cantar? Já o 
ouviste: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Que louvores? Seu louvor 
na assembleia dos �éis. O louvor de quem canta é o próprio cantor. 
Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides 
cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente”. 

Nos lembra o evangelista Mateus que as mulheres abraçaram os pés, 
seguraram os pés de Jesus (Mt 28, 9), “abraçaram os pés que espezinharam 
a morte e abriram o caminho da esperança. Hoje nós, peregrinos em 
busca de esperança, estreitamo-nos a Vós, Jesus ressuscitado. Voltamos 
as costas à morte e abrimos os corações para Vós, que sois a Vida.” (Papa 
Francisco, Celebração da Vigília, 2020). Como homens e mulheres de 
esperança, cantemos os louvores de Deus no Aleluia!

LEONARDO ULRICH STEINER
ARCEBISPO DE MANAUS

“Estes dias que se seguem à paixão de nosso Senhor, e nos quais
cantemos o aleluia a Deus, são para nós dias de festa e alegria” 

ESPERANÇA QUE NÃO DECEPCIONA
Santo Agostinho
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fé e a esperança que nos mantém vivos. Vivemos de esperança 
em esperança. A esperança não decepciona. A fé na morte e 
ressurreição de Jesus, nossa esperança: vivos, não mortos!

Páscoa, passagem, “saltar”, “passar adiante. Lembra o Êxodo 
quando Deus ao salvar os primogênitos dos hebreus e dar a morte aos 
primogênitos dos egípcios. O anjo da morte “saltando” as casas 
assinaladas era sinal de vida e caminho de liberdade (cf. Ex. 12,12-27). 
O povo na escravidão experimenta a presença de Deus e inicia a camin-
hada para a terra da promessa, a terra da esperança.

A pandemia tem-nos levado a padecer a dor, o sofrimento, a morte. 
O padecer que se prolonga por mais de um ano. Como se estivéssemos, 
nesse tempo, em plena Sexta-Feira Santa acompanhando o Senhor 
que continua a sofrer e a morrer. Quantas das nossas famílias viveram e 
ainda vivem o Sábado Santo, recordando sempre o grande silêncio! 
Temos diante de nós o drama do sofrimento, das mortes inesperadas. 
Muitos de nós nos perguntamos se seríamos também atingidos pela 
dor e mesmo pela morte. Para muitos de nós, foram horas de 
escuridão, de noite. A nossa memória continua ferida, a saudade 
permanece como memória. No tempo da pandemia Papa Francisco 
chegou a a�rmar: esperança sufocada!

O evangelista Mateus nos diz que “no �m do sábado, ao raiar do 
primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 
sepulcro” (Mt 28,1). As mulheres que caminharam com Jesus até o 
Gólgota, o seguiram até a morte, junto estiveram ao encerrar corpo na 
rocha cavada, voltaram para casa tomadas pelo sofrimento e pela dor. 

Não se esconderam, mas se recolheram. Elas não se deixam paralis-
ar, não cederam aos lamentos e lamúrias. Não se fecharam no 
pessimismo da perda, como quem foge da realidade da morte. Recolhi-
das, silenciosas com a presença de Jesus em seus pensamentos e 
corações, preparam perfumes, óleos, unguentos para o corpo de Jesus. 
O amor a Jesus as alimentava e animava. Existia dor, mas não se fez 
noite no coração. Existe um recolher e acolher.

No acolhimento se faz amanhecer: “no raiar do primeiro dia da 
semana”, saem para a visitação, para a unção. Não se deixaram paralis-
ar, nem fugiram da realidade, apesar do vazio em que se encontravam; 
vão em busca de presença e de consolo. Mas, vazio estava o sepulcro! 
No vazio que ressoa a palavra do anjo: Não tenhais medo. Ele não está 
aqui! Ressuscitou como havia dito. Ele vai à vossa frente. (cf. Mt 28,6-7) 
É o anúncio da esperança! Aquela esperança que havia nascido no 
encontro com o Senhor e que agora brilha com todo o esplendor. Ele vai 
à vossa frente! Uma presença que afugenta o medo. O vazio, a morte, 
abre caminho: esperança!

Como nos anima Papa Francisco ao falar da ressurreição: “conquistamos 
um direito fundamental, que não nos será tirado: o direito à esperança. É 
uma esperança nova, viva, que vem de Deus. Não é mero otimismo, não é 
uma palmada nas costas nem um encorajamento de circunstância. É um 
dom do céu, que não podíamos obter por nós mesmos. Tudo correrá bem: 
repetimos com tenacidade nestas semanas, agarrando-nos à beleza da 
nossa humanidade e fazendo subir do coração palavras de encorajamento. 
Mas, à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança 
mais audaz pode desvanecer. A esperança de Jesus é diferente. Coloca no 
coração a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do 
túmulo faz sair a vida.” (Homilia da Vigília Pascal de 2020)

A

 Páscoa, esperança que não decepciona. Ela é passagem do vazio 
para a vida que ressurge. Ela é nossa esperança, pois superou a morte. 
Esperança que aponta para a plenitude da vida! Não a morte; a morte é 
a passagem da esperança dos que vivem em Cristo. Não mais esperança 
para os irmãos e irmãs que já �zeram a sua páscoa de�nitiva neste 
tempo de pandemia. Não mais esperança, somente o amor que acolhe; 
passar da esperança à Vida! A nós que continuamos a caminhar na fé 
nesse tempo de pandemia, a Páscoa acende em nós a esperança. No 
meio das incertezas, receios, dúvidas, medos, despedidas: esperança 
que transforma. Quantas irmãs e irmãos, nos dias difíceis que vivemos, 
prepararam unguentos, perfumes, semeando esperança com 
pequenos gestos de solidariedade, de aconchego, de oração, presença!

Santo Agostinho no Sermão da Vigília da Páscoa, lembrava aos que 
haviam renascido em Cristo: “Ó irmãos, ó �lhos, ó novos rebentos da 
Igreja Católica, ó geração santa e celestial, que renascestes em Cristo 
para uma vida nova! Ouvi-me, ou melhor, ouvi através do convite: Cantai 
ao Senhor Deus um canto novo. Já estou cantando, respondes. Tu cantas, 
cantas bem, estou escutando. (...) Cantai com a voz, cantai com o 
coração, cantai com os lábios, cantai com a vida: Cantai ao Senhor Deus 
um canto novo. Queres saber então que louvores irás cantar? Já o 
ouviste: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Que louvores? Seu louvor 
na assembleia dos �éis. O louvor de quem canta é o próprio cantor. 
Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides 
cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente”. 

Nos lembra o evangelista Mateus que as mulheres abraçaram os pés, 
seguraram os pés de Jesus (Mt 28, 9), “abraçaram os pés que espezinharam 
a morte e abriram o caminho da esperança. Hoje nós, peregrinos em 
busca de esperança, estreitamo-nos a Vós, Jesus ressuscitado. Voltamos 
as costas à morte e abrimos os corações para Vós, que sois a Vida.” (Papa 
Francisco, Celebração da Vigília, 2020). Como homens e mulheres de 
esperança, cantemos os louvores de Deus no Aleluia!

LEONARDO ULRICH STEINER
ARCEBISPO DE MANAUS

“Estes dias que se seguem à paixão de nosso Senhor, e nos quais
cantemos o aleluia a Deus, são para nós dias de festa e alegria” 

ESPERANÇA QUE NÃO DECEPCIONA
Santo Agostinho
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iver o futuro com esperança sempre é um desa�o na vida 
de todo ser humano. Em Deus temos a possibilidade de 
descobrir a esperança que não decepciona. Os povos 
amazônicos, sobretudo os povos originários, vivem essa 

esperança a partir de suas raízes, algo que aparece destacado na 
Querida Amazônia, a exortação pós-sinodal do Sínodo para a 
Amazônia.

São povos sustentados em esperanças bem fundamentadas, 
mas nem sempre escutados pela sociedade ocidental e os gover-
nos dos diferentes países que fazem parte da Amazônia, frustran-
do assim essas esperanças. Nesse sentido, a Querida Amazônia 
a�rma, falando dos povos originários, que “a sua palavra, as suas 
esperanças, os seus receios deveriam ser a voz mais forte em 
qualquer mesa de diálogo sobre a Amazônia”.

Trata-se de uma esperança que procura o Bem Viver, algo que é 
o ponto de partida dos sonhos que o Papa Francisco imagina para 
a Amazônia: “o nosso é o sonho duma Amazônia que integre e 
promova todos os seus habitantes, para poderem consolidar o 
‘bem viver’”. No �nal das contas, esse bem viver, essa “harmonia 
pessoal, familiar, comunitária e cósmica” que fundamenta essa 
categoria própria dos povos originários, podemos dizer que se 

fundamenta numa esperança que vai além da própria realidade 
imediata, e que convida olhar o futuro desde esse mesmo 
sentimento de esperança.

Querida Amazônia também nos chama a compartilhar nossas 
esperanças, a partir das nossas raízes, a nos sentarmos à mesa 
comum, lugar de diálogo. Nesse sentido, o diálogo, uma atitude 
cada vez mais urgente na sociedade atual ajuda a construir 
caminhos comuns de esperança, que ajudem a entender que “a 
diferença, que pode ser uma bandeira ou uma fronteira, transfor-
ma-se numa ponte”, nos diz o Papa Francisco na exortação 
pós-sinodal do último sínodo.

O Sínodo para a Amazônia tem sido visto pelos povos amazôni-
cos, especialmente os povos originários, como um grande sinal de 
esperança. Eles veem na Igreja católica uma grande aliada, um 
compromisso assumido na Assembleia Sinodal, como recolhe o 
Documento Final do Sínodo para a Amazônia, acolhido expressa-
mente pelo Papa Francisco na Querida Amazônia: “A Igreja 
compromete-se a ser aliada dos povos amazônicos, para denunciar os 
atentados contra a vida das comunidades indígenas, os projetos que 
afetam o meio ambiente, a falta de demarcação dos seus territórios, 
bem como o modelo econômico do desenvolvimento predatório e 
ecocida”,  insistindo em que a defesa dos povos originários está “intrin-
secamente ligada com a fé em Jesus Cristo”.

V
PE. LUIS MIGUEL MODINO 

Sínodo para a Amazônia
Um sinal de esperança para os povos amazônicos

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA



a exortação pós-sinodal Querida Amazônia, o Papa 
Francisco nos diz que “sem as mulheres, ela [a Igreja] se 
desmorona, como teriam caído aos pedaços muitas comu-
nidades da Amazônia se não estivessem lá as mulheres, 

sustentando-as, conservando-as e cuidando delas”. Essas palavras 
nos ajudam a entender as histórias de vida que fazem parte da 
Igreja da Amazônia. São histórias com rosto feminino, como a de 
Maria Luiza Lahan Lamarão, alguém que é só um exemplo dentre 
os muitos que a gente pode encontrar na Amazônia, no Brasil e no 
mundo.

Ela é uma das coordenadoras da Comunidade São Raimundo. 
Mulher sempre presente no dia a dia da Paróquia São Raimundo. A 
pandemia a impactou, e ela se perguntou como fazer para contin-
uar contribuindo no serviço prestado. Mulher acostumada a olhar 
a vida com esperança, aprendeu a caminhar e sempre olhar pra 
frente pois acredita que Deus sempre mostra uma alternativa em 
meio aos desa�os e di�culdades.

Diante da pandemia, que tem afastado da presença física na 
igreja, Maria Luiza a�rmou que ela não teve medo de aprender a 
usar a tecnologia. “Junto ao meu dever na coordenação da comu-
nidade, eu me senti exigida a ter presença mesmo nessa situação 
[…] eu fui me colocando à disposição para aprender a lidar com a 
tecnologia para que eu não �casse longe das pessoas, das famílias, 
e a coisa foi acontecendo, eu fui procurando me enquadrar nas 
videoconferências, participando”, a�rmou.

Segundo ela, quando há dedicação à missão tudo �ui e 
quem está próximo pode experimentar o que se tem 
pra oferecer. “Transborda tudo o que tem dentro da 
gente, o amor que a gente tem, o Espírito de Deus, e 
aí a gente precisa se recarregar”, destaca Maria Luiza, 
ao a�rmar a necessidade de aprofundar na leitura 
orante, na oração, intensi�cando a prática do diálogo e 
proximidade com Deus neste tempo de isolamento, 

para recarregar suas forças para continuar evangelizando em especial 
a sua família, mesmo de longe, sempre motivando os �lhos, as famílias 
deles, a continuar rezando, se unirem mais na oração.

Um dos dons de Maria Luiza é a música, ela estudou música e 
foi colocando seus conhecimentos ao serviço da Igreja. Durante a 
pandemia, junto com seu neto de 13 anos, que mora com ela, 
descobriu novas formas de continuar ativa na comunidade por 
meio da internet, através de um canal no YouTube onde ela 
evangeliza pela música. “Eu descobri que isso ia me ajudar a servir 
a minha igreja, na liturgia, com o canto, também ajudando as 
pessoas que precisavam, gravando áudio para os agentes da 
música aprenderem as músicas. […] realmente, nesse tempo, eu 
estou me recriando, tem sido muito grati�cante para mim”, 
a�rmou.

Cheia de otimismo, Maria Luiza a�rma que por ser muito ativa 
na comunidade, ela é muito conhecida e muito procurada pelas 
pessoas que querem ser acolhidas e ouvir uma palavra de 
motivação. “Eu sempre procuro dar uma palavra de motivação 
para as pessoas não deixarem de se sentir parte, de se sentir igreja. 
[..]  eu tenho ajudado assim também, nas redes sociais, telefonan-
do, perguntando como estão as coisas, as pessoas ligam para mim. 
Eu sinto que a igreja é a extensão da minha casa e a minha casa é 
extensão da igreja. Eu vivi toda a vida assim, e eu digo que quando 
eu cuido das pessoas, Deus cuida de mim”, declarou.

Ela, que é uma das voluntárias da Rede de Escuta Espiritual 
criada pela Arquidiocese de Manaus, diz que sempre aconselha as 

pessoas que ligam chorando por uma pessoa 
que partiu para sempre lembrar a pessoa e 

contar o quanto a pessoa foi signi�cativa 
na nossa vida, como ela deixou uma 
semente do amor, mas que hoje ocupa o 
lugar que lhe foi reservado lá no céu, e 
nós todos também estaremos um dia na 
mesma condição. Maria Luiza fala 
sempre da necessidade de “vigiar, orar, 

não deixar de contemplar esse Deus 
maravilhoso, esse Deus que é bondoso, que é 

justo, que é misericordioso”, conclui Maria 
Luiza.

N
PE. LUIS MODINO 

Não ter medo de se reinventar e continuar
evangelizando em tempos de pandemia

MISSÃO
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A oração instrumento de comunicação
para a cultura da esperançaMissão do Coração de Maria do Tarumã-Mirim

o meio urbano ou rural, nos beiradões ou no meio da �oresta, 
a Palavra de Deus vai fazendo morada e criando raízes. A 
Arquidiocese de Manaus estende-se a oito municípios, na zona 
urbana e rural. Está presente, por exemplo, nas margens do rio 

Tarumã-Mirim no entorno da cidade de Manaus. Um lugar coberto pelo 
manto de Nossa Senhora. Para dar conta da missão, muitas viagens nas 
canoas ou voadeiras, passando pelos banzeiros e acompanhando o 
sobe e desce dos rios, ziguezagueando pelas estradas de água.

No dia 5 de março de 1995, o então seminarista Zenildo Lima foi 
nomeado por Dom Luiz Soares Vieira, como coordenador da Paróquia 
Santa Luzia (Matinha), que atendia algumas comunidades localizadas 
na região do Tarumã-Mirim. Após ser ordenado presbítero e assumir a 
Paróquia São Lázaro, Pe. Zenildo �cou preocupado com o acompanha-
mento das comunidades do Tarumã-Mirim e, de acordo com o texto 
“Missão Palotina no Amazonas”, em 1997 a congregação Palotina 
recebeu um pedido do Pe. Zenildo Lima para atender as comunidades 
do Tarumã-Mirim (Fátima, Livramento e São Sebastião). Pe. Celestino 
Ceretta �cou à frente dessa missão e dizia que ali, “com seriedade e 
nobreza o povo vive sua fé!”. O atendimento era mensal conforme o rio 
dava condições. 

O projeto “Caminhando com Jesus e Maria” foi introduzido no local 
pelas mãos dos palotinos, com o apoio dos agentes pastorais da 
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos que se envolveram 
�rmemente na missão. A equipe organizava os encontros de formação 
e assim foram fortalecendo a fé, animando o povo e semeando as 
lideranças. 

Essa região era conhecida na Arquidiocese de Manaus como Missão 
do Tarumã-Mirim, mas na manhã do dia 4 de novembro de 2018, Dom 
Sergio Castriani, Arcebispo Metropolitano de Manaus o�cializou por 
meio de decreto, a criação da “Missão do Coração de Maria”. Esse nome 
foi dado por conta da Congregação das Irmãs Filhas do Coração de 
Maria que lá atuaram entre 2016 e 2019, na �gura de três religiosas: Ir. 
Maristela, Ir. Maria de São Pedro e Ir. Najá. Ali, elas foram sinais da 
presença de Deus no meio do povo.

A Missão faz parte do Setor Padre Ruggero Ruvoletto, está ligada à 
Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida e é composta por sete 
comunidades: Nossa Senhora de Fátima (Nossa Senhora de Fátima); 
São Pedro Apóstolo (Abelha); Nossa Senhora do Livramento (Nossa 
Senhora do Livramento); Santo Antônio (Agrovila); Sagrada Família 
(Julião); São Sebastião (São Sebastião); e Jesus da Divina Misericórdia 
(Ebenezer).

Envolveram-se nesse trabalho os agentes pastorais da Paróquia São 
Raimundo e do Movimento Juventude Missionária Salesiana. Depois 

contou com as irmãs da Congregação Filhas do Coração de Maria e o Pe. 
Hércules Lima. Em 2018 foi chamado para ajudar como administrador 
da missão o Pe. Manoel Rubson, diocesano, com a ajuda dos seminaris-
tas do Seminário São José que estão caminhando junto com o povo, o 
que vem contribuindo para o discernimento vocacional e despertando 
neles a alegria e o ardor missionário da Igreja em saída principalmente 
na Amazônia. Em 2020 foram chamadas também para o serviço a 
Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe 
de Deus que residirão no local após a reforma da casa oferecida a elas. 

Atualmente o trabalho de evangelização no local tem sido focado na 
formação de agentes pastorais, procurando suscitar o protagonismo 
entre os leigos que ali vivem.

CELEBRAÇÕES
Nas comunidades Nossa Senhora de Fátima, São Pedro Apóstolo, 

Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio, Sagrada Família e São 
Sebastião, a cada domingo, às 8h, de forma alternada, é celebrada a 
Missa ou a Palavra. Na comunidade Jesus da Divina Misericórdia, as 
celebrações são feitas aos domingos, às 10h, também de forma 
alternada.

CONTATOS
Telefones: (92) 99223-3463 (Pe. Manoel Rubson) / (92) 999158-6789 
(Ir. Mirna)
Endereço: Rua Amazonino Mendes, 406, Tarumã-Mirim, Zona Rural, 
Manaus, AM
E-mail: vilhenapdam@gmail.com

SOBRE O PÁROCO
Padre Manoel Rubson Balieiro 

de Vilhena nasceu em Coari, AM, 
no dia 12 de julho de 1969. Foi 
ordenado presbítero diocesano no 
dia 18 de março de 2007, na 
Catedral Metropolitana de 
Manaus. Já trabalhou na Paróquia 
São Vicente de Paulo (Compensa 
3), na Área Missionária Menino 
Jesus (Crespo) e na Área 
Missionária Santa Helena (Novo 
Israel). Em março de 2018 assum-
iu como administrador a Missão 
do Coração de Maria do Tarumã-Mirim. Faz o acompanhamento de um 
grupo de casais ligado ao Movimento das Equipes de Nossa Senhora. 
No Seminário São José e no Seminário Propedêutico Arquidiocesano 
Pe. Luís Gonzaga de Souza, atua como Diretor Espiritual.

N
ADRIANA RIBEIRO - PASCOM ARQUIDIOCESANA
COLABORAÇÃO: PE. MANOEL RUBSON BALIEIRO DE VILHENA

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE
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COLABORADOR DA PASTORAL UNIVERSITÁRIA-MANAUS
FORMADO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA

A oração instrumento de comunicação
para a cultura da esperança

CULTURA

Na sociedade atual que vivemos, capitalista e consumista, há 
diversos assuntos que sem querer fazem parte da nossa convivência 
do nosso cotidiano. Pode ser uma notícia de um blog, de um jornal 
impresso. Pode ser talvez uma temática “bombando” nas redes 

sociais. Entretanto, pouco ou quase nada se fala na oração diária. 
Fazemos parte de uma cultura ocidental cristã. Como cristãos, 

buscamos imitar a Divino Mestre. A oração é um exercício prático e 
importante para o crescimento espiritual e até mesmo intelectual. 

Quando eu era criança, minha avó me ensinou a rezar. Lógico, que 
como criança, não sabia do que se tratava. Mesmo assim, eu repetia os 
gestos e as palavras. Principalmente, quando íamos às missas dominicais. 
É nítido, que os pais ensinam os filhos a pedir “bênção”, seja do Pai ou da 
Mãe, quando chega ou saí de casa. É um valor que infelizmente está se 
perdendo. Assim, aprendemos a rezar. 

O então Papa, Bento XVI, em sua homília da Quarta-Feira de Cinzas de 
2008 nos disse: “A oração alimenta a esperança, porque nada como rezar com 
fé exprime a realidade de Deus na nossa vida”. É um milagre, por assim dizer, 
vermos testemunhos de famílias inteiras, rezarem todos os dias pelos doentes, 
pelo fim da pandemia e pela paz no mundo. Logo que, fazemos parte de uma 
sociedade acelerada, quase não conversamos como a própria 
família. Com o isolamento social, quarentena, fez muitos 
parentes se encontrarem para conversar e rezar. Mesmo 
que seja virtual, pela internet com o uso das redes sociais. 

Certa vez, o antigo pároco do bairro, bradava 
sobre o ambão da palavra na missa dominical: “Quem 
não reza, vira bicho”. Lógico que não entendia. Tempo 
depois, descobri pesquisando em livros, que a frase é 
uma referência de S. Afonso Maria de Ligório, que escreveu: 
“Quem reza se salva, quem não reza se condena”.

A Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas nos 
diz: “Os documentos da Igreja primitiva testemunham 
também que os fiéis, cada um em particular, se 
entregavam à oração em determinadas horas. Cada cristão, 
reza de acordo com o seu tempo e do seu modo”. Mas, em um 
mundo tão relativista acaba-se deixando esta prática de lado. 

A oração é um instrumento de comunicação e nos leva à 
esperança. Geralmente, assistimos grandes manifestações de fé 
popular. Pode ser uma procissão, romaria, peregrinação ou os festejos 
de um padroeiro. Contudo, com o surgimento da síndrome respiratória 
e a contribuição da população no isolamento social, fez estes tipos de 
atividades serem canceladas. Entretanto, nosso povo tem fé.

Certa vez, fiz uma experiência missionária, no interior do Amazonas, 
no Rio Solimões, uma comunidade de várzea, onde uma vez por mês, 
tinha a celebração da Santa Missa. Mas, durante a semana, os leigos 
da comunidade, rezam acompanhando a missa pela televisão ou rádio. 
Assim, também está acontecendo em muitos lares cristãos. 

Vivemos em tempos de incertezas, de tristeza pelo alto número de 
falecidos, pelo vírus mortal e suas variantes, depressão e suicídio entre 
os jovens, agravam-se os casos de feminicídio e homicídio. Instabilidade 
econômica, desemprego e fome e etc. Uma vez, li nos escritos de São 
João Bosco que nos diz: “Muitos cristãos pensam que suas orações são 
inúteis ou porque não veem logo o resultado ou porque não obtêm as 
graças que pediram. É necessário saber que Deus ouve as nossas orações 
da maneira e no tempo que Ele sabe mais oportuno e conveniente para 
a santificação das nossas almas e para o crescimento do seu Reino, sem 
nos dar a conhecer sempre este modo e este tempo.” (BOSCO, São João. 
Ensinamentos de vida espiritual – Uma antologia. 1. ed. Editora Dom 
Bosco. 2014. P. 140.)

Algumas pessoas já perderam a fé. Por outro lado, é o momento de 
buscarmos o essencial em nossa vida. Há pessoas que estão aproveitando 
para rever a vida. Há outros que estão empenhados estudando em casa, 
para se tornarem melhores profissionais no mercado de trabalho.

Não quero trazer um tratado de oração, nem um manual de como 
rezar. Cada indivíduo faz parte de uma crença, cultura ou religião, mas 
que buscam estar em sintonia com a realidade que vivem em comunhão 
com o seu intermediário. A escuta se faz presente em nosso meio social, 
sobretudo nas relações sociais com pessoas de outras denominações 
religiosas, cristãs e também não-cristãs. A quaresma é tempo de oração. 
A escuta do irmão que reza diferente de mim, é preciso ser levado em 
conta para a construção da cultura da paz e da esperança. 

A oração é o meio de comunicação mais eficaz de comunhão 
com Deus. Como um amigo que se comunica com outro 

amigo, para saber as boas novas, 
sejam elas, alegres ou tristes. 

Por isso, rezemos sempre.



o mês passado, encerramos nossa re�exão lembran-

do que a juventude se organizou e promoveu 

inúmeras ações solidárias durante a pandemia, em 

especial nessa segunda onda no Amazonas, bem 

como na falta de oxigênio. Partilho nessa edição dois relatos 

solidários de jovens.

As Equipes de Jovens de Nossa Senhora (EJNS), em 

Manaus promoveram diversas ações solidárias durante a 

pandemia. A responsável pelo movimento eclesial juvenil em 

Manaus, Débora Katarinne de Souza Rodrigues, relata que no 

primeiro semestre de 2020 realizaram Campanha de Doação 

de Sangue e no meio do ano �zeram outra campanha para 

arrecadar máscaras para as pessoas idosas que vivem no 

Abrigo São Vicente de Paulo. “Ano passado, arrecadamos em 

torno de 600 reais em máscaras pros idosos e em torno de 

500 reais para o SOS Amazonas que buscou oxigênio e outros 

materiais que estavam faltando para os hospitalizados”, 

declarou Débora Rodrigues.

A jovem Adria Costa, militante da Pastoral da Juventude 

(PJ) da Área Missionária São Pedro, relata que depois de tanto 

tempo em oração se sentiu inquieta para fazer ações para 

além da oração. “De que vale minha oração se não tiver ação? 

Se eu posso agir porque não agora?", foram as inquietações 

da jovem e foi através desses questionamentos e exemplos 

de outras jovens (Josiane Bentes, Tais Goes e Ângela Barroso) 

fazendo essas ações solidárias. Elas arrecadaram alimentos 

para lanches (presunto, queijo, sardinha, maionese, banana, 

refrigerante e água) destinados aos acompanhantes das 

pessoas doentes, mas que com o apoio da comunidade 

depois também foi expandido para os moradores de rua. O 

pároco padre Thiago Santos e a coordenadora da comunidade 

Bom Jesus, Lília Honorato, apoiaram a iniciativa das jovens.

Débora Rodrigues das EJNS relatou-nos que tiveram 

muitas di�culdades, mas que sempre Deus apontava pessoas 

que podiam ajudar, pessoas solidárias. Ela é uma grande 

motivadora dos jovens equipistas pelas causas sociais. “Sentir 

que estamos fazendo parte de uma grande corrente de bem 

não tem preço, é incrível e incomparável. É sentir que somos 

um pouquinho do que Jesus foi durante a sua missão na terra, 

sabe? Além de tudo que a EJNS me proporciona com o cresci-

mento e amadurecimento da minha fé”, relatou a jovem.

As jovens militantes da PJ da Área Missionária São Pedro 

lembraram que tiveram também muita ajuda de gente de 

fora da Igreja, que nem participa da comunidade e sem essas 

doações as ações não teriam ajudado tantas pessoas. “Vale 

lembrar daquelas pessoas que mesmo não vivenciando a vida 

em comunidade dentro da igreja que se disponibilizaram a 

nos ajudar com doações, mão de obras até mesmo nos 

ajudando com o transporte para a distribuição do lanche que 

realizamos”, lembrou Adria Costa.

É muito bonito quando vemos que o que moveu e move esse 

tipo de ações solidárias na juventude é a fé, é a fraternidade. 

“Nosso movimento tem essa característica, de unidade, de nos 

unirmos em prol de algo, e de muita oração, sempre con�ando 

que Deus está cuidando de tudo e Maria intercedendo por todos 

nós”, testemunhou Débora Rodrigues das EJNS. “Foi bonito. Foi 

importante. Foi um grande ato de fé. Sem contar também no 

olhar à vida. Claro, aquelas pessoas precisavam, e podíamos ser só 

mais um posto de ajuda, porém, aquele olhar de fé nos fez 

lembrar de uma outra realidade. Lembrar daqueles que nem 

sempre são visto”, relatou Adria Costa.

Essas ações deixam marcar tanto em quem recebe a 

solidariedade quanto em quem a pratica. “Apesar de tantas 

di�culdades o povo é solidário, gentil e amável. Que tudo que 

�zemos foi com amor e quem recebeu �cou tão feliz e alegre, 

o coração de quem doa e quem recebe �cou alegre. Isso é 

missão jovem. Isso me lembra muitas das nossas reuniões em 

grupo de base e em nível de área, onde nós, como jovens 

tentávamos fazer um mover. Isso me lembra o que é ser PJ”, 

disse Ângela Barroso. “A maior lição que �ca é poder colocar 

em prática o mandamento que Jesus nos deixou de amar ao 

próximo. E é esse amor caridade, doação, entrega e bondade, 

olhar com atenção a todos os marginalizados, aos que estão 

passando por alguma di�culdade, sem pensar na recompen-

sa, no algo em troca. Dessa forma, é vendo Jesus em cada 

irmão nosso e o ajudando, sempre que puder, seja com 

oração, seja com ajuda material, seja com tempo disponível, 

que nos tornamos mais cristãos”, �nalizou a jovem Débora 

Rodrigues, da EJNS.

N
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Páscoa
Fr. Faustino: ”Ressuscitar é esperança! Ressuscitar é alegria! Meu 

coração de criança ressuscita todo dia!”  (cf. CD Liturgia 1, in Cantos 
Litúrgicos, nº 19)

Fr. Faustino:  Olá, crianças! Feliz Páscoa! 
Tininha: Feliz Páscoa! Gostei que a gente cantou essa musiquinha.
Tinico: Eu também gostei. Fazia um tempão que a gente não 

cantava.
Mariazinha: Mas, por que você quis cantar essa música, agora?
Fr. Faustino:  Porque estamos celebrando a Páscoa de Jesus, que 

está vivo e no meio de nós.
Zezinho: Eu acho meio sem graça festejar a Páscoa tendo que �car em 

casa.
Fr. Faustino:  A nossa casa, Zezinho, deve ser o primeiro lugar da 

revelação de Jesus Ressuscitado...
Tinico: Por quê?
Fr. Faustino: Porque o próprio Jesus, depois que ressuscitou, 

apareceu primeiramente a um grupo pequeno e mais próximo Dele: 
para a Mãe Dele e alguns discípulos e discípulas, que eram amigos 
Dele.  

Mariazinha: E o pai Dele, São José, onde estava?
Tininha: Eu acho que ele estava trabalhando.
Fr. Faustino: Não crianças. Quando Jesus ressuscitou, São José já 

tinha falecido. 
Zezinho: Nossa! Por quê? Ele estava doente? Meu pai falou que São 

José era mais velho que Maria, a Mãe de Jesus. Talvez seja por isso. 
Fr. Faustino: Esse é um assunto que poderá exigir de nós mais 

tempo para conversarmos. Hoje falamos sobre a Páscoa de Jesus, que 
traz esperança para todos nós. 

Mariazinha: Como Ele traz esperança? Por quê? 
Fr. Faustino: Porque, como diz São Paulo, “a esperança não 

decepciona” (cf. Rm 5,5) ...
Tininha: Não entendi.
Zezinho: Nem eu. 
Fr. Faustino: Porque Jesus é a esperança que nos faz lutar contra 

todo obstáculo que nos impede de ir ao encontro de Deus. Nos faz 
acreditar mais na vida e não termos medo das di�culdades que 
aparecem e que vem contra as nossas vidas, trazendo divisões e 
mortes. 

Mariazinha: Tipo lutar contra o coronavírus?
Fr. Faustino: Sim. E muito mais que isso. Existem várias situações 

que nos impedem de viver. Mas, Jesus, ressuscitado, vivo no meio de 
nós, nos ajuda a acreditar na vida, no amor, e termos esperança de 
sempre poder ver o novo dia que nasce. 

FR. FAUSTINO, TOR
Tininha: Então, eu posso dizer que em cada dia precisamos viver 

como um dia de Páscoa?
Fr. Faustino: Sim. Exatamente isso, Tinico. Muito bem. Somos 

cristãos e por isso precisamos viver cada dia a nossa fé e a nossa 
esperança em Jesus que está conosco. Assim fazemos a diferença.

Zezinho: Diferença como?
Fr. Faustino: É como se vestíssemos a “camisa de Jesus” e tivésse-

mos que honrá-la porque ela é de Jesus. Por causa disso as nossas 
atitudes devem ser sempre boas. Pelo nosso batismo nos responsabili-
zamos a agir sempre da maneira que Jesus nos orienta.

Tininha: Eu acho que eu preciso me lembrar mais disso. O que 
podemos fazer?

Fr. Faustino: Que tal agirem como os primeiros cristãos?
Mariazinha: O que eles �zeram?
Fr. Faustino: Eles “perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, 

nas reuniões em comum, na partilha do pão e nas orações” (At 2, 42).
Zezinho: É pra gente fazer o que com isso? 
Fr. Faustino: Dar mais atenção à Palavra de Deus, lendo o livro dos 

Atos dos Apóstolos. Aí podemos ver quatro características dos 
seguidores de Cristo, que são todos os batizados, e que se chamam de 
cristãos:  1) permanecer nos ensinamentos dos apóstolos, 2) a comun-
hão fraterna, 3) a partilha do pão (missa) e 4) a oração.

Pinte o desenho, faça a leitura bíblica que está citada nele e 
converse com a sua família e catequista sobre o que mais você achou 
importante no texto lido.

a esperança que não decepciona

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

POR ANA PAULA LOURENÇO

No dia 9 de março, o arcebispo de Manaus, 
Dom Leonardo Steiner, emitiu um decreto de 
convocação da Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
após ouvir o Conselho Arquidiocesano de Pastoral, 
o Conselho Presbiteral e considerar a caminhada 
das Assembleias Pastorais Arquidiocesanas, o 
magistério de Papa Francisco, o legado pastoral 
de Dom Sergio Eduardo Castriani, o tempo da 
pandemia, que se realizará segundo um itinerário 
de preparação partindo das comunidades, 
setores, Regiões Episcopais, com os devidos 
encaminhamentos. 

Para esta assembleia será nomeada uma 
Comissão de Coordenação que oferecerá as 
necessárias orientações quanto a dinâmica de 
participação, etapas do processo sinodal desta 
assembleia e conteúdos orientadores. A data de 
realização desta Assembleia será oportunamente 
divulgada juntamente com todos os passos do 
processo sinodal.

O decreto está disponível no site da 
Arquidiocese de Manaus, no link https://
arquidiocesedemanaus.org.br/orientacoes-
pastorais-arcebispo-2021/ 

ASSEMBLEIA SINODAL É CONVOCADA NA ARQUIDIOCESE DE MANAUS
             

________________________________________________________________________________________________________________  Av. Joaquim Nabuco, 1023 Centro – Manaus, AM CEP: 69.020.030  

AARRQQUUIIDDIIOOCCEESSEE  DDEE  MMAANNAAUUSS  
CCrriissttoo  aappoonnttaa  ppaarraa  aa  AAmmaazzôônniiaa  

       DDEECCRREETTOO  DDEE  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  SSIINNOODDAALL  AARRQQUUIIDDIIOOCCEESSAANNAA  
Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à Igreja rostos novos com traços amazônicos. (Para Francisco, Querida Amazônia, 7)  

 Ao povo de Deus da Arquidiocese de Manaus, 
 No princípio era a Palavra... (Jo 1,1) 

A Arquidiocese de Manaus, nestes tempos repletos de desafios marcados por novas exigências e apelos aos nossos modelos evangelizadores, impulsionada pelas orientações do Sínodo para Amazônia cujos caminhos apontados devem ser assimilados e aprofundados em nossa caminhada eclesial, sente a necessidade de partilhar, refletir, discernir e assumir a dinâmica evangelizadora de modo sinodal. 
 Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens (Jo, 1,4) 
Somos iluminados pela caminhada de planejamento pastoral na Igreja de Manaus ao longo de suas 10 Assembleias Pastorais Arquidiocesanas (APA’s) onde organizamos o agir da Igreja Local buscando responder aos desafios à Evangelização, priorizando ações eclesiais em favor dos mais fragilizados para que todos tenham vida em abundância. É nesta esteira que pautamos nosso olhar para a própria Igreja e para os desafios que continuam nos interpelando. Hoje nossa consciência desta missão evangelizadora embora pontualize alguns elementos específicos da nossa realidade, só pode ser compreendida numa perspectiva de ecologia integral com desdobramentos de comprometimentos socioambientais. Há “uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza”. (LS 139) 

E o verbo se fez carne e habitou entre nós (Jo1,14) 
A Igreja também se faz carne e arma sua tenda na Amazônia. Ao longo de sua história a Igreja sempre foi capaz de colocar-se numa postura inculturada e de interculturalidade. O tempo da pandemia por causa do novo coronavírus, ainda vivido por nós, tem levantado questionamentos sobre nossos modelos de evangelização e sobre nossas estruturas e organização. Nossa Arquidiocese cresceu, está cada vez mais diversa e mesmo complexa. Não podemos deixar que esta riqueza se torne dispersão. O caminho da sinodalidade que faz parte de nossa história é o melhor modelo eclesial para uma Igreja tão ampla. Já havíamos apontado este caminho na última APA: uma Igreja Sinodal. Os diferentes serviços, ministérios, sujeitos eclesiais; nas diferentes modalidades de discipulado missionário: o ministério ordenado, a vida consagrada, a vocação batismal dos cristãos leigos e leigas, as novas experiências comunitárias; nas diversas formas de estruturação: pastorais, movimentos, serviços e organismos, são chamados a uma articulada e dinâmica comunhão. As comunidades eclesiais continuam sendo o ambiente privilegiado para o exercício desta comunhão. Comunhão expressa nas Regiões 

ARQUIDIOCESE CELEBRA FESTA DE 
SÃO JOSÉ E FAZ ABERTURA DO ANO 
DEDICADO AO SANTO PADROEIRO DA 
IGREJA

COLABORAÇÃO PE. LUIS MODINO 
FOTO RAFAELLA MOURA

A Arquidiocese de Manaus festejou na 
tarde do dia 19 de março, o dia do Santo 
Padroeiro da Igreja, São José Esposo de Maria, 
com missa solene no Santuário Arquidiocesano 
São José, presidida pelo arcebispo de Manaus, 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, que na ocasião 
convocou a abertura do ano dedicado a São 
José, em sintonia com o Papa Francisco. 
Estiveram presentes na celebração um número 
restrito de pessoas, composto por padres e 
leigos do setor Centro Histórico do qual faz 

parte o santuário. A missa foi concelebrada 
pelos bispos auxiliares Dom José Albuquerque 
e Dom Tadeu Canavarros, pelo Monsenhor José 
Carlos Sabino, pelo coordenador de Pastoral 
Pe. Geraldo Bendaham, e por alguns padres 
convidados.

No início da celebração, Dom Tadeu 
Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus, leu a carta de Dom Leonardo 
marcando a abertura do Ano de São José na 
Igreja particular de Manaus, convocada pelo 
Papa Francisco no dia 8 de dezembro de 2020, 
como um ano especial anunciado juntamente 
com a publicação da carta apostólica Patris 
corde (Com coração de pai) que marca também 
os 150 anos da declaração de São José como o 
Pai da Igreja Católica.

O Ano de São José na Arquidiocese de 
Manaus se estenderá até 19 de março de 
2022 e através da carta o arcebispo exortou as 
paróquias, comunidades e outras organizações 
pastorais dedicadas a São José, que sejam as 
primeiras a propagar na grandeza deste ano os 
traços da vida de São José. Também anunciou 
algumas atividades que serão realizadas ao 
longo do ano, pedindo que as famílias sejam 
confiadas ao Padroeiro da Igreja e convidando 
a rezar a oração do Papa Francisco para o Ano 
de São José.

Durante a celebração, três imagens de 
São José foram abençoadas e entregues aos 
vigários das três regiões episcopais para que 

estas peregrinem por todas as comunidades 
católicas de Manaus neste ano dedicado à São 
José, a fim de que recordem ao povo desta 
Igreja Local a proposta da Carta Patris Corde 
(Coração de Pai), do Papa Francisco, que é de 
“cultivar em nossa caminhada a amabilidade, 
a ternura, a obediência, o acolhimento, a 
coragem criativa, o trabalho e o cuidado 
responsável”, que são traços do coração de São 
José.

Em razão dos cuidados ainda necessários 
em virtude da pandemia causada pelo novo 
Coronavírus, a celebração não foi aberta 
ao público em geral, mas os fiéis puderam 
acompanhar pelas redes sociais do Santuário 
São José, pela TV Encontro das Águas e pela 
Rádio Rio Mar FM 103,5.

Oração do Papa Francisco a São José

“Glorioso Patriarca São José, cujo 
poder consegue tornar possíveis as coisas 
impossíveis, vinde em minha ajuda nestes 
momentos de angústia e dificuldade. Tomai 
sob a vossa proteção as situações tão graves 
e difíceis que Vos confio, para que obtenham 
uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a 
minha confiança está colocada em Vós. Que 
não se diga que eu Vos invoquei em vão, e 
dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, 
mostrai-me que a vossa bondade é tão grande 
como o vosso poder. Amém”.



ARQUIDIOCESE DE MANAUS EMITE 
ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DAS 
CELEBRAÇÕES PRESENCIAIS 

ANA PAULA LOURENÇO

No fim de semana em que se celebrou a liturgia 
do IV Domingo da Quaresma, o Domingo da Alegria 
(13 e 14 de março), a Arquidiocese de Manaus 
retornou com as celebrações presenciais sem “baixar a 
guarda dos cuidados necessários”, pois mesmo diante 
da diminuição no número de óbitos e a chegada das 
vacinas, há ainda alta taxa de contaminação.

Nas orientações emitidas pelo arcebispo 
de Manaus, no dia 12 de março, o arcebispo 
Dom Leonardo Steiner, afirma que é necessário 
retornar às celebrações com responsabilidade 
e redobrados cuidados. “…Retomarmos a 
celebração comunitária da nossa fé com uma 
atenção redobrada aos cuidados sanitários de 
higienização e distanciamento. Neste sentido, 
tendo refletido com o Conselho Presbiteral 
diante dos prazos estabelecidos anteriormente 
mantendo restrições até esta data de 12 de 
março, sem ignorar o cenário desafiador, como 
Igreja de Manaus oferecemos orientações para a 
progressiva participação dos fiéis nas celebrações 
das nossas Comunidades”, destacou D. Leonardo.

Para este retorno, foi pedido que cada 
Paróquia e Área Missionária, considere seguir 
15 pontos importantes das orientações 
emitidas, a partir da especificidade de 
sua realidade. O documento encontra-se 
disponível no site da Arquidiocese de Manaus, 
no link https://arquidiocesedemanaus.org.br/
orientacoes-pastorais-arcebispo-2021/ 

COLABORAÇÃO  PADRE LUIS MODINO

Na manhã do dia 19 de 
março, o Arcebispo de Manaus, 
Dom Leonardo Steiner, presidiu 
a Missa Solene de São José, no 
Seminário Arquidiocesano São 
José de Manaus, marcando o 
início das atividades formativas 
deste seminário. Serão 61 os 
seminaristas das nove dioceses 
e prelazias do Regional Norte 
1 da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) que vão 
fazer parte da comunidade do Seminário 
Arquidiocesano de Manaus ao longo deste 
ano 2021, segundo afirmou o reitor Padre 
Zenildo Lima. E durante a cerimônia, o 
seminarista Mateus Marques, que está 
concluindo o curso de teologia neste ano, 
recebeu o ministério do acolitato. 

No início da celebração Padre Zenildo 
Lima fez leitura da carta em que Dom 
Leonardo Steiner convoca o Ano de São 
José na Arquidiocese de Manaus, que se 
estenderá até 19 de março de 2022. O texto 
recolhe a história da devoção a São José na 
cidade de Manaus, assim como as indicações 
pastorais que se podem extrair a partir da 
carta Patris Corde, sendo uma fonte de 
inspirações para a ação evangelizadora na 
Igreja de Manaus.

Na sua homilia, a partir da figura de 
São José, Dom Leonardo fez referência às 
dinâmicas da acolhida, muito presentes na 
vida do seminário, assim como em toda a 
ação da Igreja, chamando a atenção para 
São José, como homem que ao atuar na 

liberdade, viveu a sua vida de castidade, uma 
expressão de profunda liberdade interior 
e uma disposição para amar daqueles que 
buscam o ministério presbiteral.

Dom Leonardo acolheu os 21 novos 
seminaristas que começam sua atividade 
formativa no Seminário São José neste ano, 
com a presença de oito representantes de 
povos indígenas: Baré, Dessano, Tukano 
(da região do Rio Negro), Kokama e 
Tikuna (do Alto Solimões), Macuxi (de 
Roraima), Maraguá e Mura (da Prelazia de 
Borba – região do Rio Madeira). Alguns 
deles fizeram as preces dos fiéis em língua 
nhegatú, macuxi e tikuna. 

MISSA CELEBRA FESTA DE SÃO JOSÉ E INÍCIO DAS ATIVIDADES 
FORMATIVAS DO SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO
1 Pe. Eudo Castro do Nascimento (Dioc.)
2 Pe. Francisco Paulo Pinto (Dioc.)
3 Pe. Ivan Costa de Souza (Dioc.)
5 Diác. Rozinaldo Mota Trovão (Dioc.)
6 Diác. Agenor Martins Júnior (Dioc.)
7 Pe. Francisco Asís J. López Vázquez (IMC Consolata)
8 Diác. Jesus Vaz dos Santos (Dioc.)
9 Pe. Gastón Gabriel Aquino (Assoc. Servos da Caridade – Guanellianos)

10 Diác. Luís Paula da Silva (Dioc.)
11 Pe. Ricardo Gonçalvez Castro (Dioc.)
13 Diác. Lúcio Basta Guaraldi Ebling (Dioc.)
21 Diác. Raimundo Nonato Soares de Souza (Dioc.)
24 Pe. Igínio Mazzucchi (OMV)
27 Diác. Manoel Messias G. do Nascimento (Dioc.)
28 Pe. Antônio Carlos L. Fernandes Filho (Dioc.)

ORDENAÇÃO
4 Diác. Francisco Andrade de Lima (Dioc. Tefé)
20 Pe. Ângelo Ferreira da Silva (Dioc. )



HOMENAGEM

“Habitou entre nós” foi o lema episcopal escolhido pelo arcebispo emérito, 
Dom Sergio Eduardo Castriani, que fez sua páscoa definitiva na noite do dia 3 
de março, aos 66 anos de idade, tendo falecido por complicações causadas por 
uma forte infecção urinária, que levou a uma septicemia por grau negativo, 
conforme laudo médico.

Partiu para junto de Deus após cumprir sua missão de evangelizar com sua 
vida e entrega pelo povo confiado a ele. Habitou no meio do povo amazônida e 
aqui permanecerá através de seu belíssimo legado.

A Arquidiocese de Manaus preparou um momento de despedida na Catedral 
Metropolitana de Manaus, com velório realizado no dia 4 de março, na área em 
frente a Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição, das 
10h às 16h, onde os fiéis e amigos puderam fazer suas orações diante de seu 
corpo. Em seguida, houve uma missa de corpo presente com a presença de 
muitos padres e alguns leigos convidados.

DOM SERGIO CASTRIANI

ÉRICO PENA

Religiosos, leigos, seminaristas, ministros, 
diáconos, agentes de pastoral, representan-
tes de movimentos, grupos e demais forças 

vivas pertencentes à Arquidiocese de Manaus, se 
fizeram presentes na tarde de 4 de março para 
dar o último adeus ao querido Arcebispo Emérito 
da Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio Castria-
ni. Devido ao período de pandemia que vivemos, 
a missa de corpo presente foi restrita apenas aos 
sacerdotes e alguns convidados, sendo presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Ulrich Steiner, concelebrada pelos bispos 
auxiliares, Dom José Albuquerque e Dom Tadeu 
Canavarros; pelo Monsenhor Sabino Andrade e por 
Dom José Ionilton, bispo da prelazia de Itacoatiara.

Não há dúvidas que foi um dia de despedidas 
marcado pela emoção e cheio de homenagens 
que começou muito antes mesmo da celebração, 
quando um pouco depois das 10h da manhã, o 
corpo do Arcebispo Emérito chegou à igreja da 
Matriz, ao som das badaladas do sino da Catedral, 
para que se pudesse realizar o velório em regime 
de drive-thru para os que passavam em frente 
da Matriz de carro, mas também mantendo o 
controle dos fiéis que chegavam a pé para dar 
adeus a Dom Sergio. Tudo feito dentro das normas 
de segurança exigidas visando a segurança e 
saúde dos fiéis. O sentimento de todos que por ali 
passavam, seja leigo ou religioso, era unânime, 
tristeza pela partida de um grande amigo, 
pastor e pai. “Dom Sergio era um homem de 
Deus, muito preocupado com o meio ambiente, 

saúde, educação e também em ajudar aos 
pobres. Um homem que ajudou muito as nossas 
comunidades e vai fazer muita falta”, disse 
uma fiel vinda da Paróquia São Joaquim, do 
município de Alvarães, pertencente à Prelazia 
de Tefé, onde Dom Sergio atuou por vários anos, 
antes de ser nomeado Arcebispo de Manaus 
pelo Papa Bento XVI, em dezembro de 2012.

Natural de Regente Feijó – São Paulo, mas 
com mais de 40 anos vivendo na Amazônia, 
Dom Sergio era muito querido e reconhecido 
por todo trabalho que desenvolveu ao longo 
dos anos e pelo legado de amor ao irmão mais 
necessitado que deixou. “Dom Sergio foi a 
presença amorosa de Deus nas populações 
mais distantes e é assim que vamos guardar 
essa memória saudosa de um homem que 
foi a habitação de Deus no meio de nós”, 
disse Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário 
Arquidiocesano São José. “Somos gratos a 
Deus por Dom Sergio ter habitado entre nós, 
ele conhecia a Amazônia como poucos e 
sempre valorizou a importância de estar no 
meio do povo”, comentou Pe. Charles Cunha, 
diretor superintendente da Rádio Rio Mar. 
“Dom Sergio era um grande missionário e 
não veio para a Amazônia para passear, ele 
fez da Amazônia a casa dele, a Terra dele, a 
família dele”, afirmou Dom Leonardo Steiner, 
Arcebispo Metropolitano de Manaus.

VELÓRIO E MISSA DE CORPO PRESENTE MARCAM DESPEDIDA A DOM SERGIO 
EDUARDO CASTRIANI, ARCEBISPO EMÉRITO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Habitou entre nós



Em nota assinada pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado 
de Sua Santidade, enviada através do Núncio Apostólico no Brasil, Dom 
Giambatistta Diquattro, o Papa Francisco apresentou a Dom Leonardo 
Steiner, Arcebispo de Manaus, suas condolências pelo falecimento de Dom 
Sergio Eduardo Castriani, expressando seus sentimentos de tristeza e pesar.

Na mensagem, o Papa Francisco, implora para ele o prêmio eterno e 
exprime sentidas condolências a quantos se beneficiaram da sua solicitude 
pastoral, na Prelazia de Tefé e na Arquidiocese de Manaus. O texto destaca 
que Dom Sergio possuiu uma “existência vivida na adesão coerente e 
generosa à sua vocação como pai atento às necessidades do próximo e pastor 
fiel ao Evangelho e à Igreja”, palavras que mostram atitudes presentes na vida 
e missão de Dom Sergio Castriani. No escrito, o Santo Padre concede ao clero, 
religiosos e fiéis leigos das Igrejas de Tefé e Manaus a Bênção Apostólica.

Dentro da igreja, o clima de muita emoção 
continuava e podia ser percebido no 
semblante de todos que estavam presentes. 

A cada prece, a cada canção, a cada momento 
da celebração, tudo fazia lembrar aquele pastor 
de sorriso singelo, de olhar meigo e voz calma, 
que tantas vezes esteve em pé naquele altar 
orando por nós. “Aqui estamos queridos irmãos 
e irmãs, para render graças por esta vida, por 
este ministério, por este pastoreio. Como é 
bom podermos agradecer a Deus por uma vida 
dedicada ao evangelho, por uma vida missionária 
e tomarmos essa vida como inspiração para a 
nossa igreja. Agradeço a participação de todos 
que nos acompanham por meio dos veículos de 
comunicação, especialmente aos irmãos de Dom 
Sergio que nos deram um irmão, para ser o nosso 
pai”, disse Dom Leonardo ao dar as boas vindas.

Em sua homilia, o Arcebispo fez sua reflexão 
ressaltando o lema episcopal de Dom Sergio 
“Habitou entre nós”. “Hoje nos despedimos desse 
nosso irmão e pai. Irmão porque é conosco em 
Cristo Jesus, pai porque é pastor, pai porque 
paternal quase mais maternal. Pai porque não 
suportava deixar ninguém sem casa, nem guarida. 
Irmão porque próximo de todos, especialmente 
dos pequenos e desprotegidos. Na pandemia a 
preocupação que manifestava era realmente com 
os nossos irmãos e irmãs que vivem nas nossas 
ruas, com os imigrantes, como os nossos pobres. 
Quantas vezes ele me perguntou: vocês estão 
cuidando dos moradores de rua? Com o fio de voz 
que lhe restava, desejava recordar-nos onde e como 
e com quem deveríamos estar. Pai, pois Bom Pastor, 
magnânimo, dedicado, afetuoso, atencioso, suave 
cuidando de todos como filhos e filhas”, disse Dom 
Leonardo em um dos trechos de sua homilia.

Tal cuidado com os irmãos e irmãs que vivem 
nas ruas não são apenas palavras bonitas, ditas 
da boca para fora apenas para impressionar. Dom 
Sergio realmente viveu essa missão, inclusive 
foi a Pastoral do Povo da Rua uma das primeiras 
pastorais que ele se dedicou, logo depois que se 
ordenou padre, atuando pelas ruas de São Paulo 
em busca de ajudar os pobres sem teto. E, ajudar 
ao povo da rua foi um dos últimos pedidos que ele 
fez ao diácono e amigo Ruzeval Cardoso, que há 
anos vem servindo dentro desta pastoral. “Posso 
definir Dom Sergio em duas palavras: humildade 
e simplicidade, isso eu aprendi com ele. Um pai 
que elogia, mas que chama a atenção quando é 
necessário e ele sempre incentivou e orientou a 
estar mais próximo dos irmãos mais necessitados. 
Isso faz parte da minha dimensão diaconal que 
é a caridade e muito me emociona ao lembrar 
que ele pediu para continuar na pastoral do povo 
de rua, principalmente agora neste período de 
pandemia que eles estão mais desamparados”, 
disse o diácono emocionado.

Após o momento de comunhão, Pe. Zenildo 
leu um comunicado de Roma do Superior Geral 
da Congregação do Espírito Santo, a qual Dom 
Sergio fazia parte, dando os pêsames pela 
perda e ressaltando algumas virtudes desse 
grande missionário. E, na sequência, foram 
realizadas as exéquias com a bênção dos bispos 
presentes e em seguida os presbíteros e diáconos 
conduziram o corpo de maneira cuidadosa até 
a entrada da igreja, onde o jazigo preparado 
aguardava pelo sepultamento, o mesmo 
mausoléu que também guarda os restos mortais 
do bispo Dom José Lourenço da Costa Aguiar; do 
arcebispo Dom Milton Corrêa Pereira e do bispo 
auxiliar Dom Jackson Damasceno Rodrigues. 

Sem dúvidas foi o momento mais emocionante 
de toda a celebração, foi difícil conter as lágrimas, 
deixando tanto os fiéis que acompanhavam de 
casa pelos veículos de comunicação e redes sociais, 
quanto os leigos e religiosos que estava presentes 
com lágrimas nos olhos. E assim, ao som da 
canção “Com minha mãe estarei”, Dom Sergio foi 
sepultado. “Agradecemos a presença de todos que 
acompanharam a despedida de Dom Sergio, que 
permanece no meio de nós, que cremos na vida 
eterna e na ressurreição”, disse Dom Leonardo.

PAPA FRANCISCO ENVIA MENSAGEM DE CONDOLÊNCIAS PELO FALECIMENTO DE D. SERGIO CASTRIANI

MISSA E FUNERAL PARA UM AMIGO, PAI E PASTOR
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UM TESTEMUNHO SOBRE DOM 
SERGIO 'HABITOU ENTRE NÓS' E 
CONTINUARÁ A HABITAR!
DIÁCONO FRANCISCO ANDRADE DE LIMA SECRETÁRIO EXECUTIVO CNBB REGIONAL 
NORTE 1

Dom Sergio Eduardo Castriani, um missionário que Deus 
nos enviou, homem da Palavra e de palavra. Já nos idos da 
década de 70, em sua primeira nomeação para Amazônia, 
tornou-se um de nós, amazônida, ribeirinho, indígena, foi 

adentrando nos rios, florestas e em nossos corações. Exerceu várias 
funções na Congregação do Espírito Santo, ou simplesmente 
Espiritanos, como conhecemos. Sendo Conselheiro Geral da 
Congregação, no ano de 1997, tive a oportunidade de conhecer 
este Missionário, Pe. Sergio, em uma celebração na Comunidade 
de Santo Antônio, em Tefé. Não imaginava que depois iria ter uma 
convivência tão próxima, relação filial, pois logo ele chegaria como 
Bispo da Prelazia de Tefé, para suceder outro grande Missionário, 
Dom Mário Clemente Neto, e eu estava na equipe de Coordenação 
de Pastoral da Prelazia, com Pe. Domingos.

Desde que Dom Sergio chegou à Prelazia de Tefé, quando 
foi ordenado em 8 de agosto de 1998, ele permaneceu conosco 
como o Bom Pastor daquela Igreja até sua transferência para 
Arquidiocese de Manaus. Foram muitas as conversas, as partilhas, 
as gargalhadas, os almoços, as celebrações, os encontros, os 
retiros, as assembleias, as viagens pelos rios da Prelazia... uma 
vida partilhada. Depois, com a transferência para Manaus, 
pensávamos que a distância nos separaria, os contatos seriam 
menos frequentes, mais Dom Sergio nunca esqueceu as missões 
por onde passou. Até mesmo a primeira missão na década de 70 
como padre jovem, Dom Sergio nunca esqueceu, era referência 
para ele, seja em suas homilias, entrevistas, cartas, formações, 
retiros... onde quer que fosse, Dom Sergio nunca esquecia, era 
referência para ele os lugares por onde passou. Era um homem 
que anunciava a Palavra com clareza, seja para a pequena 
comunidade ou para os centros urbanos, era como nos Atos dos 
Apóstolos “... e todos ouviam e entendiam em sua própria língua”.

Foram muitas as experiências com este homem, que nos 
ensinou a amar a Igreja com todas as suas limitações, seus 
pecados, e enxergar com misericórdia o irmão, a irmã. Experiências 
pastorais, experiências pessoais. Destaco aqui a primeira 
experiência missionária com Dom Sergio, quando em 1999 fez 
sua primeira visita a Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, 
Município de Japurá, que na época pertencia a Paróquia Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição, Município de Maraã. A viagem 
no Barco Zé Bezerra até Japurá, juntamente com um grupo de 
Casais e outro jovem chamado Antônio da Pastoral da Juventude, 
uma longa viagem de 3 dias, foram dias de observação, de 
aproximação, de aprofundamento das relações, de conhecer 
melhor este novo Bispo. Uma convivência muito fraterna, de 
oração, de partilha, de sonhos, ouvir Dom Sergio naquela viagem 
iniciava uma relação de profunda confiança, amizade, carinho 
paterno de pai e filho. No retorno no Barco Recreio Nossa Senhora 
da Vitória, junto com o povo que viaja para Tefé, outra experiência, 
outra oportunidade de melhor conhecê-lo.

EMOÇÃO MARCA A MISSA DE 7o DIA 
DE DOM SERGIO NA IGREJA MATRIZ
POR RAFAELLA MOURA

A celebração pelo 7o dia do falecimento de Dom Sergio Castriani 
aconteceu no dia 9 de março, na Catedral Metropolitana, com público 
restrito e obedecendo os protocolos exigidos pelas autoridades 

sanitárias por ocasião da pandemia. Estiveram presentes alguns padres, 
diáconos, religiosas e leigos. A missa foi marcada por muita emoção, contou 
com muitas homenagens, recordações e o carinho expresso pelo povo que foi 
seu rebanho por quase 7 anos enquanto exerceu o ministério episcopal na 
Arquidiocese de Manaus.

Desde a liturgia com as músicas que retratavam bem a pessoa que ele 
era, as palavras ditas por Dom Leonardo, pelo clero e por religiosas e leigas 
presentes, destacavam a figura de um bom pastor. Em sua homilia, Dom 
Leonardo ressaltou os inúmeros gestos e ações que hoje se tornam um legado 
para nós, por ele ter sido a palavra que habitou entre nós.

A oração da Assembleia foi feita por jovens seminaristas da Prelazia 
de Tefé, onde Dom Sergio cumpriu maior parte de sua missão no chão da 
Amazônia. Durante o ofertório, seminaristas do Seminário São José; e o 
cerimoniário e assessor, Alysson Freire, que cuidaram de Dom Sergio, levaram 
ao altar alguns pertences de uso cotidiano dele, entre eles a liturgia das horas, 
o báculo, a mitra, crucifixo peitoral, o livro de crônicas escritas semanalmente 
por ele. Logo atrás, os cuidadores nos serviços da casa, levaram o pão e o 
vinho, oferecidos como sacrifício para a ceia do Senhor.

Próximo ao final da celebração foi entoada uma canção conduzida por 
Dom Leonardo e liturgia, com a participação do Pároco da Catedral, Padre 
Hudson Ribeiro, tocando violino. Em seguida, como gesto último da missa, 
Dom Leonardo ofertou o báculo, mitra e cruz peitoral ao Coordenador de 
Pastoral da Prelazia de Tefé, Padre Mellon que foi ordenado por Dom Sergio. 
Tudo será guardado na igreja de Tefé, que ele governou por 12 anos e que ele 
sempre amou e se fez presente mesmo pela distância geográfica, através do 
carinho que todos tinham por ele, e aproveitava a menor oportunidade para 
regressar.



Depois destas experiências vieram tantas outras naquela Igreja de Tefé, foram 14 anos 
convivendo quase que diariamente com Dom Sergio, mesmo quando estava em suas longas 
visitas Pastorais nos rios da Prelazia, ele sempre dava um jeito de se comunicar conosco. A 
saída de Dom Sergio se deu em 12 de dezembro de 2012, quando foi nomeado para Manaus. 
Todos nós já imaginávamos que ele não ficaria muito tempo na Prelazia. Apesar de na Igreja 
haver o sigilo na escolha dos bispos, sempre haviam rumores. Apesar de Dom Sergio dizer “fui 
nomeado Bispo da Prelazia de Tefé, esta é a minha casa, é aqui que concluirei missão”, sabíamos 
que não é bem assim, a ação do Espírito Santo não podemos prever, e veio a transferência no 
dia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Dom Sergio recebeu de forma oficial a nomeação 
em uma Comunidade chamada Gumo do Facão, no Rio Juruá, Paróquia de Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição, Município de Carauari. Momento difícil para todos nós, que ficávamos 
“órfãos”, mais a Igreja nos proporcionou o envio de outro Missionário, Dom Fernando.

Mais minha experiência com Dom Sergio não terminou com sua transferência, quis 
o Espírito que eu viesse exercer a missão na Secretaria do Regional Norte 1 da CNBB, e 
pude continuar a convivência próxima com Dom Sergio, já em uma outra fase da vida 
dele. Agora que o Homem da Palavra já tinha dificuldade na voz, se revela o homem de 
palavra, que se revela sobretudo pelo testemunho. Destaco duas experiências com Dom 
Sergio nesta fase da vida dele, a celebração dos 60 anos da Paróquia de São Benedito em 
Itamarati, na Prelazia de Tefé, que Dom Sergio fez questão de estar presente, juntamente 
com Dom Fernando Barbosa, Bispo da Prelazia de Tefé.

Tive a oportunidade de ficar com Dom Sergio, ajudando no que era necessário. Já na 
chegada o povo daquela cidade estava esperando no aeroporto, a sensação era que as pessoas 
iriam “aparar” o pequeno avião, pois quando aterrizou, avistamos uma pequena multidão 
na pista do pequeno aeroporto. Depois em carreata, alguns carros, muitas motos, seguiam o 
carro que Dom Sergio era transportado. Isso revela o quanto ele foi querido por onde passou. 
E a última experiência que compartilho foi a participação dele no Encontro de preparação para 
Sínodo em agosto de 2019 em Belém. A simples presença dele, o seu testemunho, falava mais 
que qualquer coisa. Com o olhar e ouvidos atentos, ele participava de todo o encontro.

Em muitos momentos da minha vida pessoal, Dom Sergio sempre se fez presente, como um pai a 
cuidar de seu filho. No momento da perda do meu pai, do falecimento de minha mãe, ele possibilitou 
todo o apoio que precisei, e tantos outros momentos de alegria, como no momento que eu e minha 
esposa celebramos 20 anos de matrimônio, lá estava ele, se alegrando conosco. Dom Sergio chorava 
junto, se alegrava junto, e não foi somente comigo, com minha família, assim foi com todo o povo que 
pastoreou, que tornaram seus povos, ou como dizemos aqui, Dom Sergio é nosso parente.

Dom Sergio Eduardo Castriani, homem da Palavra e de palavra, agora é o homem do 
testemunho, do silêncio, que permanecerá sempre conosco, habitando nossos corações, 
com seu testemunho, seu exemplo. Nossa gratidão a Deus que nos enviou este missionário 
servo de Deus, que gastou sua vida aqui, se tornou um de nós. Que seu corpo se transforme 
em semente a germinar neste chão sagrado que tanto pisou e amou.

SOBRE DOM SERGIO 
EDUARDO CASTRIANI, 
C.S.S.P. 

Nasceu em Regente Feijó / São Paulo, aos 
31 de maio de 1954. É filho de Aurelio Castriani 
(oficial de justiça) e de Anna de Mello Castriani 
(Professora). Foi formado na Congregação do 
Espírito Santo, tendo seus primeiros votos religiosos 
ocorridos no dia 2 de fevereiro de 1975 e ordenou-
se padre em 9/12/1978, na cidade de São Paulo/SP.

Como padre, seu primeiro trabalho foi 
realizado na cidade de Feijó, no Estado do Acre, 
em 1979, na Diocese de Cruzeiro do Sul. Depois 
foi diretor da casa de formação dos estudantes 
de Filosofia de sua congregação religiosa em 
São Paulo, na Vila Mangalot. Foi ecônomo da 
casa provincial em São Paulo e conselheiro geral 
de sua congregação, por 6 anos, época em que 
viveu em Roma, na Casa Generalícia.

Foi conselheiro geral da Congregação 
do Espírito Santo e como padre dedicou-se, 
com destaque, como assessor da Pastoral da 
Juventude. Nomeado bispo coadjuntor por João 
Paulo II, em 1998, para a Prelazia de Tefé e em 
2000 tornou-se bispo titular.

Em maio de 2007, foi delegado pela CNBB, 
na Quinta Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano e Caribenho, em Aparecida.

No dia 12 de dezembro de 2012 foi 
nomeado pelo Papa Bento XVI como Arcebispo 
Metropolitano da Arquidiocese de Manaus e 
empossado no dia 23 de fevereiro de 2013, 
em uma missa realizada na Igreja da Matriz – 
Nossa Senhora da Conceição. Recebeu o pálio, 
das mãos do Papa Francisco, na Basílica de São 
Pedro, em 29 de junho de 2013.

Em razão das limitações físicas causadas pelo 
Mal de Parkinson, teve seu pedido de renúncia 
aceito no dia 27 de novembro de 2019 e tornou-
se arcebispo emérito da Arquidiocese de Manaus.

Missionário de corpo e alma! É dele a 
afirmação: "aceito ser transferido para qualquer 
diocese, desde que seja na Amazônia". E na 
Amazônia permanecerá!





Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

(92) 98159-2333
PQ DAS LARANJEIRAS

(92) 98177-2223
ALVORADA

(92) 98131-3745
JORGE TEIXEIRA

Lojas Menor Preço 
agora na Rua do 
Fuxico no coração da 

ZONA 
LESTE
Av. Brigadeiro H. 
Gurjão, 796

NOVA LOJA MENOR PREÇO

JORGE TEIXEIRA

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

Lave as mãos Isolamento SocialUse máscara

PREVENÇÃO COVID-19

Transparência

Livraria Vozes - Manaus
Rua Costa Azevedo, 105 - Centro - Manaus/AM

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



MAX CARPHENTIER

ONETO
DE GRATIDÃO

EM MEMÓRIA DE
DOM SERGIO CASTRIANI

S
Deus te chamou, Dom Sergio, e tu partiste

para a alegria da ressurreição,
nos deixando saudosos mais que tristes

na prece em que domina a gratidão.

Habitaste entre nós como um sacrário
íntimo das cidades, beiradões,

ensinando na fé o itinerário
de Jesus salvador nos corações.

Sempre nos convocaste aos santos laços,
ainda mais agora que te vemos

abraçado ao Senhor com os nosso braços.

Tantos salvou o teu apostolado,
a tua palavra confortou a tantos,

que também Deus te diz: Muito obrigado!

HOMENAGEM
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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




