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REPORTAGEM
CURSO BÍBLICO:

 OS DESAFIOS DE QUEM 
PRECISA SE DESLOCAR DO 
INTERIOR PARA MANAUS

JUVENTUDE
PJ CELEBRA 35 ANOS DE 
CAMINHADA NO CHÃO 
AMAZÔNICO

FAMÍLIA
FAMÍLIA, LUGAR DE 
EXPERIÊNCIA DO AMOR



1 • JUVENTUDE CATÓLICA EM AÇÃO
Horário: 9h às 22h
Local: Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira – Avenida Constantino Nery, 
S/N – Bairro Flores
Informações: (92) 99326-6279 / 99170-8637

5 • GRITO DOS EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS 2019 – ROMARIA 
DAS ÁGUAS
Horário: 16h (concentração)
Local: Rotatória, após a saída da Ponte Rio Negro, em Iranduba 
Informações: (92) 3212-9030 / 3212-9031

7 • FESTEJO DA ÁREA MISSIONÁRIA IMACULADO CORAÇÃO 
DE MARIA 2019
"AMICOM na Amazônia, novos caminhos para uma ecologia integral"
Horário: 17h30 – Missa
Local: Av. Sete de Maio, 1190 – Santa Etelvina (terreno do Cruzeiro)
Informações: (92) 3228-1161

14 • CAMINHADA DA MISERICÓRDIA
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Presidente Figueiredo – AM 240 
– Estrada de Balbina, no Km 18
Horário: Saída de ônibus, às 20h – às 22h, Santa Missa, em seguida o início 
da caminhada
Informações: (92) 3342-2198

21 • 4º SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
Local: Centro Arquidiocesano São José – Rua Emílio Moreira, 541, Centro
Horário: 8h às 17h • Informações: (92) 99219-1762

21 • ENCONTRO DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios
Horário: Das 8h às 17h
Local: Auditório Mãe Paula, Centro de Formação da Arquidiocese de
Manaus (Cefam) – Av. Joaquim Nabuco, 1023, Centro
Informações: 92) 99136-7297 / 98457-3333 (pascomam@gmail.com)

22 • ENCONTRÃO DO DÍZIMO 
Com o Lançamento do livro Comunicar para Evangelizar – Pe. Leudo Santos
Horário: 8h às 12h
Local: Studio 5 – Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I
Informações: (92) 99205-0605 / 99114-2711 / 99223-4678 / 99223-4678

22 • ENCONTRO DAS NOVAS COMUNIDADES 
Horário: 8h
Local: Auditório do Centro Arquidiocesano São José – Rua Major Gabriel, 
767 – Centro
Informações: (92) 99483-3515

24 a 27 • FESTEJO EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO – 
TEMA: “SÃO VICENTE UM OLHAR PARA OS POBRES”
Triduo – 24 a 26, às 19h30 • Procissão e missa, dia 27, às 18h30
Local: Igreja São Vicente de Paulo – Rua Gil Vicente, 833 – Compensa 3
Informações: (92) 3625-7426

27 a 29 • ENCONTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA 
NOVOS AGENTES DA PASTORAL DA SOBRIEDADE
Horário: Sexta-feira, às 18h / sábado e domingo, às 7h30 
Local: Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus – Cefam, Av. 
Joaquim Nabuco, 1023 – Centro
Informações: (92) 99142-7475

28 • FESTA CULTURAL DOS MIGRANTES
Horário: 19h
Local: Quadra Paróquia São Geraldo
Informações: (92) 98198-8565

29 • FESTA DE SÃO FRANCISCO 
"Alegra-te, o Senhor está contigo!"
Horário: A partir das 8h30 / missa, às 15h
Local: Fazenda da Esperança Masculina- BR 174, km 14,5, Ramal Cláudio 
Mesquita
Informações: (92) 3877- 5179
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PROVISÃO
DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA
28/07 Pe. Gaston Gabriel Aquino, SDC Pároco Paróquia Nossa Senhora das Graças – Colônia Antônio Aleixo
10/08 Pe. Vinoth Yesuraj Arockiasamy, MMI Vigário Paroquial Área Missionária São Lourenço

NOMEAÇÃO
Equipe de Formação Diaconato Permanente Propedêutico e Inicial
Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, Bispo Auxiliar • Pe. Jardson da Silva Sampaio, Diocesano • José Torres dos Santos, Diácono Permanente • Ronaldo Sousa dos Santos, 
Diácono Permanente • Raimundo Nonato Soares de Sousa, Diácono Permanente • Manuel Ademar Vasques Mendes, Diácono Permanente
Coordenação da Pastoral da Sobriedade
Rozineide Souza da Silva – Coordenadora
Maricele Menezes de Castro – Vice-coordenadora
Data retroativa: 4/2/2019

Nós nos inserimos 
no mundo e na 
Igreja pela palavra. 
As sagradas 
escrituras são uma 
carta de amor para 
a humanidade.

N
Caros leitores e leitoras,

os amamos, porque Deus primeiro nos amou. Somos 
seres que amam, que têm a capacidade de amar. É im-
possível definir o amor. Muitas vezes não sabemos que 
estamos amando ou sendo amados. Outras vezes damos 
o nome de amor a sentimentos possessivos, que são tudo 
menos amor. O amor humano nunca será perfeito, e isto 
não significa que ele não exista ou seja uma coisa tão 
rara que é como se não existisse. Ele existe e é humano 
e infiel, por isso mesmo necessitado de perdão. A melhor 
forma de restabelecer relações é o perdão cristão.

Perdoar é condição de permanência no amor. Muitos 
neste mundo conspiram contra o amor. Mas o amor sem-
pre vence por mais que nos sintamos traídos, maltratados, 
caluniados, somos acima de tudo amados por Deus e este 
amor antecede tudo, não necessita retribuição porque é 
perfeito. Ele tem paciência e sabe que um dia será tudo em 
todos. Para amar é necessário ser livre. Quanto mais livre 
somos, maior a nossa capacidade de amar, quanto mais 
amamos mais próximos da verdadeira liberdade estamos.

Tudo isto vamos refletir neste mês da Bíblia, que terá 
como texto inspirador a primeira carta de João. Na nossa 
vida tudo começa pela palavra. Nós nos inserimos no mun-
do e na Igreja pela palavra. As sagradas escrituras são uma 
carta de amor para a humanidade. É um amor que não 
esconde a verdade, por isso há tantas páginas cheias de 
violência, traições, que só fazem com que a misericórdia di-
vina seja mais evidente. A primeira carta de João já é novo 
testamento e João é um discípulo de Jesus, aquele que ele 
amava. Aqui chegamos à revelação de Deus como Amor. É 
amor mesmo, não precisamos ter medo da palavra.

Tudo começa com a Palavra. Na liturgia temos a for-
ma mais católica de se ouvir a Palavra. No lecionário as 
leituras estão organizadas em ciclos. Ler as leituras do dia 
e meditá-las é uma boa forma de percorrer toda Escritu-
ra, não segundo meus gostos pessoais, mas junto com 
toda a Igreja. A leitura orante deveria ser um hábito nos-

so. Ler, reler, meditar, rezar, agradecer, pedir perdão, fazer 
a intercessão, tudo a partir de um texto que estudamos. 
Pedir a graça da contemplação que nos levará à conver-
são, que é acima de tudo deixar-se iluminar pela Palavra.

Voltemos a fazer os círculos bíblicos, que no passado 
deram origem a comunidades que hoje são áreas mis-
sionárias e paróquias. Num círculo bíblico todos devem 
falar e expressar sua opinião para que a leitura seja co-
munitária. É também uma oportunidade de exortarmos 
os irmãos, fazer a correção fraterna e partilhar o nosso 
entendimento da realidade. A Palavra se faz vida e nos 
faz crescer como comunidade de fé. Vivamos o mês da 
Bíblia, vale a pena.

Na nossa região temos um pequeno número de sacer-
dotes, o que dificulta a participação dos fiéis na Eucaristia, 
sobretudo aos domingos, o dia do Senhor. A Igreja incen-
tiva os fiéis a se reunirem no dia do Senhor para escutar a 
Palavra. A Assembleia reunida tem a garantia da presença 
do Senhor. A Palavra proclamada é de certa forma uma lei-
tura sacramental. Presente na Palavra e no povo reunido o 
Senhor torna presente o mistério pascal, que está no centro 
das nossas celebrações dominicais. Um dos critérios para se 
saber se uma comunidade é cristã católica, é ver se ela se 
reúne aos domingos para dar testemunho de sua fé no Cris-
to ressuscitado. Daí surgiu o ministério da Palavra, exercido 
por homens e mulheres que garantem a celebração onde e 
quando não há missa. Em outubro termos um grande en-
contro destes ministros e ministras na Catedral de Manaus.

Todos esperamos que o nosso governo fale menos e se 
mantenha longe de assuntos que não lhe dizem respeito. Mas, 
mais que isto, neste mês em que se comemora a semana da 
pátria, que respeite a constituição e as leis do país. Que os po-
bres sejam o centro das preocupações. Em setembro teremos 
mais uma vez o grito dos excluídos. Seria bom não precisar ter 
esta atividade na Igreja, mas ela é mais que nunca necessária, 
pois agora o regime exclui abertamente, humilhando os pe-
quenos e tornando impossível a sua libertação. 

ARCEBISPO DE MANAUS DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI
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O cristão 
autêntico é 
chamado a fazer 
da sua vida um 
eco da Palavra de 
Deus. 

G
raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial 
“Arquidiocese em Notícias”. O mês de setembro para a Igreja no 
Brasil é sempre um convite a uma maior intimidade com a Palavra 
de Deus, luz para o caminho da vida cristã. E o Brasil precisa de 
uma luz para o futuro. Ainda é lamentável a conjuntura atual do 
Brasil, seja ela econômica, social, ambiental ou política. Será que o 
novo chegou ou o país acompanha com letargia o último capítu-
lo daquilo que não deu certo? E como agravante, uma sociedade 
perigosamente conduzida intencionalmente por uma ideologia 
nociva de polarização, visto que, não conduz ao diálogo, pelo con-
trário, semeia o ódio ao que pensa diferente. E para armar ainda 
mais as mentes anestesiadas, todos os dias as pessoas são inunda-
das por “fake news”, impulsionando a pulverização de narrativas 
que nada favorecem a compreensão fidedigna da realidade, pelo 
contrário, a verdade dos fatos é distorcida e constrói-se uma rea-
lidade paralela sem fundamentos de racionalidade, porém hábil 
em fabricar inimigos oportunos. Sendo assim, a Palavra de Deus 
convoca cada um a tê-la como chave de leitura crítica da realida-
de. O cristão autêntico é chamado a fazer da sua vida um eco da 
Palavra de Deus. E jamais cair na armadilha de manipulá-la como 
instrumento de dominação. A Palavra de Deus gera um novo 
modo de viver, promotor da vida, da justiça e da paz. 

Não esqueça de apreciar os demais conteúdos da revista e 
acompanhar o que foi e o que será notícia em nossa Arquidiocese 
de Manaus. E acompanhe também, pela programação da Rádio 
Rio Mar FM, o desdobramento de matérias relevantes da nossa re-
vista edição de setembro. Aproveite este mês de animação bíblica 
para rezar com a Palavra de Deus na família ou entre os amigos. 
E vamos como Igreja de Manaus, rezar pelos bons frutos a serem 
recolhidos com o Sínodo da Amazônia a ser realizado no próximo 
mês de outubro no Vaticano. Rezemos por esse momento de graça 
para a Igreja reunida na Amazônia. Uma ótima leitura para você e 
que Nossa Senhora da Amazônia interceda sempre por nós.
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profecia

PE. GERALDO BENDAHAM

A CIDADE DO VATICANO

“A educação com horizontes abertos à 
transcendência ajuda os jovens a sonhar e 
a construir um mundo mais bonito. 

Com um tuíte, o Papa Francisco recor-
dou, no dia 12 de agosto, o Dia Internacio-
nal da Juventude.

A data foi instituída pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1999, 20 anos 
atrás, com a finalidade de promover o papel 
dos jovens como parceiros essenciais nos 
processos de transformação e gerar um es-
paço para a conscientização sobre os desa-
fios e problemas que a juventude enfrenta.

O tema deste ano é “transformando a 
educação”, inspirado no Objetivo número 4 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável: “garantir uma educação de 
qualidade inclusiva e equitativa e promo-
ver oportunidades de aprendizagem no 
decorrer da vida para todos”.

Crise de aprendizagem
Em mensagem para a ocasião, o Secretá-

rio-Geral das Nações Unidas, António Guter-
res, afirma que “estamos diante de uma crise 
de aprendizagem. Com demasiada frequên-
cia, as escolas não estão preparando os jovens 
para fazer frente à revolução tecnológica. Os 
estudantes não somente necessitam apren-
der, mas também aprender a aprender”.

Para o português, a educação deve 
conjugar o conhecimento, a preparação 
para a vida e o pensamento crítico.

Já o tuíte do Pontífice ressalta a aber-
tura à transcendência como elemento fun-
damental na educação.

Em seus inúmeros pronunciamentos so-
bre o tema, o Papa Francisco destaca também 
a importância do “acolhimento da diversidade” 
e que as diferenças devem ser consideradas 
como “desafios, mas desafios positivos, não 
problemas”. O desafio educativo, segundo Ber-
goglio, está ligado “ao desafio antropológico”.

Papa: jovens sejam educados à 
transcendência

NOTÍCIAS DO VATICANOcontro, não pode faltar na vida de pessoas 
seguidoras de Jesus, pois seu comportamento 
deveria estar sempre de acordo com a vida 
cristã que professa. Que adianta ir à missa, es-
cutar a Palavra, comungar, mas ser indiferente 
ao sofrimento humano ou compactuar com 
as injustiças ou corrupção, fazendo de seus 
bens ou dinheiro algo absoluto? Da mesma 
forma deveria ser o envolvimento evangélico. 
Alguém que aceitou seguir os ensinamentos 
de Jesus contidos nos escritos evangélicos não 
deveria ser mais especial que ninguém, porém 
deveria viver de tal modo os ensinamentos de 
Jesus que seu testemunho (martírio) ficaria 
parecido com a vida de Jesus. As opções de 
Jesus deveriam ser as mesmas de seus discí-
pulos e discípulas. Para assimilar o Evangelho, 
o único que pode provocar mudanças de men-
talidades e pensamentos (metanoia), se pode 
utilizar o método da Leitura Orante da Palavra 
de Deus: ler e reler, meditar, orar e contemplar 
de modo espiritual os textos bíblicos sagrados 
para tirar proveito espiritual para a vida. Com 
esta experiência, iluminada pelo Espírito San-
to, o discípulo e discípula descobrirá a vontade 
de Deus, nosso Pai, revelado em Jesus Cristo.

O mais belo desta experiência espiritual 
do encontro com a Palavra é saber que em-
bora cada pessoa faça sua experiência pessoal 
com Deus, não se vive sozinho este encontro. 
Os que responderam “sim” ao chamado de 
Jesus “vem e segue-me”, são chamados a vi-
verem em fraternidade na comunidade cristã 
presente na história. Daí a experiência eclesial, 
litúrgica, guiada pelo Espírito Santo. A Igreja 
nasce da Palavra, vive da Palavra, celebra a Pa-
lavra e proclama a Palavra de Deus através dos 
seus membros, ou seja, evangelizam, isto é, 
anunciam a Vida, Palavra e Doutrina de Jesus 
através das gerações na história.

Por isso é tão importante aprofundar o 
encontro sincero com Palavra de Deus a partir 
de Jesus Cristo, tendo em vista que a Palavra, 
Verbo Encarnado precede a Palavra escrita.

Palavra de Deus se fez carne e habita entre 
nós, ou seja, Deus fez morada no seio da hu-
manidade através de seu Filho Jesus Cristo que 
nasceu humilde e pobre; cresceu em sabedo-
ria, idade e graça no meio de nós. Através da 
sua pregação com palavras, gestos e exem-
plos, Jesus deixou seus ensinamentos que 
são possíveis de vivê-los por aqueles que se 
tornaram e se tornarão seus discípulos e discí-
pulas na caminhada da vida, rumo à felicidade 
e realizações humanas.

Então, a Palavra Encarnada é uma Pessoa 
que se chama Jesus Cristo que assumiu em 
tudo a condição humana, menos o pecado. 
Como é uma Pessoa, é possível encontrá-lo 
ou deixar-se ser encontrado por Ele, mediante 
um diálogo amoroso no qual a pessoa, com 
muita consciência, responde sim ou não. Res-
ponder sim a Jesus, Palavra Encarnada do Pai, 
é aceitar que este belo encontro dure a vida 
toda num processo de conversão permanente. 
O encontro com Jesus dá ressignificado à exis-
tência humana, dá mais alegria permanente 
e realiza a pessoa em todas as dimensões 
humana. Jesus, Palavra Encarnada, mediante 
a Luz do Espírito Santo, torna-se o centro da 
vida. Daí todas as ações, pensamentos, obras 
e decisões deveriam ocorrer a partir de Jesus.

Este não é um processo mágico, tão pou-
co ideológico onde a pessoa se apropria de 
conhecimentos bíblicos para usá-los em seus 
argumentos de ataques ou de defesas segun-
do seu interesse e gosto pessoal.

Este encontro com a Palavra (Jesus) im-
plica um envolvimento afetivo, ético e evan-
gélico. Com relação ao envolvimento afetivo, 
observe o relacionamento de Jesus com o Pai: 
“eu e o Pai somos um”. Nota-se também que 
São Paulo, entre muitos seguidores de Jesus, 
experimentou esta união afetiva com Jesus, 
quando afirma: “já não sou que vivo, Cristo 
que vive em mim”. A dimensão ética do en-

O ENCONTRO 
COM A PALAVRA 
DE DEUS
TRANSFORMA E PROVOCA MUDANÇAS 
NA VIDA PESSOAL E SOCIAL
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
22º COMUM
Eclo 3,19-21.30-31
Sl 67(68), 4-5ac.6-7ab. 10-11 (R/. 
cf. 11b)• Hb 12,18-19.22-24a
Lc 14,1.7-14

1Ts 4,13-18
Sl 95(96),1.3-5.11-13
(R/. 13b)
Lc 4,16-30

S. Gregório Magno
1Ts 5,1-6.9-11
Sl 26(27),1.4.13-14
(R/. 13)
Lc 4,31-37

Cl 1,1-8
Sl 51(52),10.11
(R/. 10b)
Lc 4,38-44

Cl 1,9-14
Sl 97(98),2-6 (R/. 2a)
Lc 5,1-11

Cl 1,15-20
Sl 99(100),2-5
(R/. cf. 2c)
Lc 5,33-39

S. Maria no Sábado
Cl 1,21-23
Sl 53(54),3-4.6.8
(R/. 6a)
Lc 6,1-5

23º COMUM
Sb 9,13-18
Sl 89(90),3-6.12-14.17 (R/. 1)
Fm 9b-10.12-17• Lc 14,25-33

S. Pedro Claver
Cl 1,24-2,3
Sl 61(62),6-7.9 (R/. 8a)
Lc 6,6-11

Cl 2,6-15
Sl 144(145),1-2.8-11
(R/. 9a)
Lc 6,12-19

Cl 3,1-11
Sl 144(145),2-3.10-13ab (R/. 9a)
Lc 6,20-26

SS. Nome de Maria
Cl 3,12-17
Sl 150,1-6 (R/. 6)
Lc 6,27-38

S. João Crisóstomo
1Tm 1,1-2.12-14
Sl 15(16),1-2a.5.7-8.11 (R/. cf. 5a)
Lc 6,39-42

EXALTAÇÃO DA S. CRUZ
Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11
Sl 77(78), 1-2.34-38
(R/. cf. 7c) • Jo 3,13-17

24º COMUM
Ex 32,7-11.13-14
Sl 50(51),3-4.12-13.17.19
(R/. Lc 15,18)• 1Tm 1,12-17 • Lc 15,1-32

S. Cornélio e S. Cipriano
1Tm 2,1-8
Sl 27(28),2.7-9 (R/.6)
Lc 7,1-10

S. Roberto Belarmino
1Tm 3,1-13
Sl 100(101),1-3ab.5-6
(R/. 2c) • Lc 7,11-17

1Tm 3,14-16
Sl 110(111),1-6 (R/. 2a)
Lc 7,31-35

S. Januário
1Tm 4,12-16
Sl 110(111),7-10
(R/. 2a) • Lc 7,36-50

Ss. André Kim Taegón e Paulo 
Chóng Hasang e comps.
1Tm 6,2c-12 • Sl 48(49),6-10.17-
20 • (R/. Mt 5,3)• Lc 8,1-3

S. MATEUS APÓSTOLO E 
EVANGELISTA
Ef 4,1-7.11-13
Sl 18(19A),2-5 (R/. 5a) • Mt 9,9-13

25º COMUM
Am 8,4-7
Sl 112(113),1-2.4-8 
(R/. cf. 1a.7b) • 1Tm 2,1-8 • Lc 16,1-13

S. Pio de Pietrelcina
Esd 1,1-6
Sl 125(126),1-6 (R/. 3a)
Lc 8,16-18

Esd 6,7-8.12b.14-20
Sl 121(122),1-5
(R/. cf. 1)
Lc 8,19-21

Esd 9,5-9
(Sl)Tb 13,2-5.8 (R/. 2a)
Lc 9,1-6

Ss. Cosme e Damião
Ag 1,1-8
Sl 149,1-6a.9b (R/.4a)
Lc 9,7-9

S. Vicente de Paulo
Ag 1,15b-2,9
Sl 42(43),1-4
(R/. cf. 5bc) • Lc 9,18-22

S. Venceslau
S. Lourenço Ruiz e comps.
Zc 2,5-9.14-15a • (Sl) Jr 31,10-
12ab.13 (R/.10d) • Lc 9,43b-45

26º COMUM
Am 6,1a.4-7
Sl 145(146),7-10 (R/. 1)
1Tm 6,11-16 • Lc 16,19-31

S. Jerônimo
Zc 8,1-8
Sl 101(102),16-21.29.22-23 (R/. cf. 
17) • Lc 9,46-50

LITURGIA

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – SETEMBRO/2019

P
ara o artigo deste mês, vou me servir das palavras do nosso 
arcebispo dom Sergio Castriani que apresenta o novo subsídio, 
um roteiro de celebração dominical da Palavra, dirigido por mi-
nistros leigos e leigas e que foi assumido pelo Regional Norte 
1 da CNBB. Os roteiros contidos nesse livro levam em conta o 
dinamismo do ano litúrgico, as festas do Senhor, de nossa Se-
nhora, dos santos e santas padroeiros e as solenidades. 

A Igreja católica na Amazônia a partir dos anos setenta viveu 
um grande Pentecostes. Foi nesta época que, incentivada pela re-
novação conciliar, por Medellín e finalmente pelo documento de 
Santarém, ela começou a formar comunidades. A fé acompanhou 
a vida e de uma religião de devoções, vivida nos novenários e nas 
festas dos santos, passou-se a valorizar o domingo e a celebração 
da Palavra. As desobrigas passaram a ser visitas pastorais, onde a 
formação de lideranças leigas passou a ser a primeira preocupa-
ção. Embora a renovação litúrgica, que pode ser resumida na pas-
sagem do devocionismo à celebração do mistério pascal, tenha 
acontecido na Amazônia ainda há muito por fazer e em alguns 
lugares se nota até mesmo um retrocesso.

O caminho da renovação, no entanto ainda é longo e 
ainda há muita estrada pela frente. As Prelazias e Dioceses, 
com suas coordenações de pastoral, fizeram um esforço gi-
gantesco para formar celebrantes e assembleias de fiéis que 
cada semana se reúnem para dar testemunho de sua fé e 
alimentá-la pela escuta da Palavra, pela intercessão comu-
nitária, pelo louvor e ação de graças. 

Recentemente, a partir de um trabalho de formação 
litúrgica desenvolvido pelas Irmãs Discípulas, Penha Car-

panedo e Cidinha Batista, em São Gabriel da Cachoeira, 
notou-se a carência de lecionários e livros litúrgicos, o que 
é verdade para toda a nossa região. Daí, em conversas com 
os bispos, surgiu a ideia de uma publicação que colocasse 
nas mãos dos celebrantes toda a riqueza da nossa liturgia 
dominical e festiva. Para isso, ofereceram um trabalho já 
bem elaborado. A nós caberia encontrar quem financiasse 
o projeto.

Se quisermos salvar o cristianismo é necessário voltar a 
guardar o dia do Senhor e no coração deste dia está a reunião 
da Assembleia que é o seu corpo. Testemunhei nos últimos 
quarenta anos verdadeiras transformações em comunidades 
que passaram a celebrar o dia do Senhor. Nelas a força do 
ressuscitado e a efusão do Espírito se tornam realidade e aí 
tudo se renova. Quando fé e vida se encontram, o Evangelho 
se torna cultura e jeito novo de viver. Novas relações entre as 
pessoas e entre estas com a natureza se tornam realidade.

Ter um livro apropriado aos que dirigem os cultos domi-
nicais da Palavra nas comunidades onde não há Eucaristia é 
de grande valia, não só em termos práticos, mas sobretudo 
para que a riqueza da liturgia se torne acessível a todos. 
Imensa é a nossa gratidão aos que fizeram com que esta 
publicação se tornasse uma realidade. Ela fará um bem 
imenso às nossas comunidades, que têm o dever e o direito 
de celebrar o Mistério Pascal no dia do Senhor.

(Esse texto encontra-se na apresentação que dom Sergio 
faz no livro: Celebração da Palavra no Dia do Senhor).

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
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DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

9

CELEBRAÇÃO DOMINICAL DA PALAVRA DE DEUS 

DAS DEVOÇÕES AO MISTÉRIO 
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família

Neste mês dedicado à Bíblia, à Sagrada Escritura, vamos falar de experiência 
de amor no seio familiar, mas não teríamos esse amor se Deus não nos ti-
vesse amado em primeiro lugar. No início de tudo Deus fez todas as coisas 
e criou também os animais, mas depois criou o ser humano à sua própria 

imagem e semelhança e encarregou o homem, para que nomeasse os animais, 
mas não havia uma fêmea para o homem, então Deus criou a mulher, para que o 
homem pudesse ter uma semelhante e os dois com o amor de Deus fossem capaz 
de cuidar de toda a criação e também ajudassem a povoar a terra com sua prole e 
dessa forma irradiar o amor que vem de Deus e contagia a todos, quando abrimos 
nossos corações para o grande amor de Deus em nossas vidas e de nossas famílias.

Temos grandes experiência de amor em família como exemplo: de 
nossos patriarcas e profetas, podemos citar Abraão, que saiu de sua terra 
por amor a Deus e foi com sua mulher Sara, obedecendo a Deus, porque o 
criador lhe fez uma promessa a grande descendência, ou seja, sua grande 
família ele deixou sua comodidade e foi cumprir sua missão com sua fa-
mília. Outro exemplo foi a família de José, seus irmãos lhe venderam, mas 
depois ele os encontrou e não usou de vingança, mas sim de amor para 
com seus irmãos concedendo ajuda à sua família. Em minha família tenho 
exemplo. Meu primo tem uma filha que é especial e ela foi criada com muito 
amor e dedicação, apesar de sua deficiência ela é alegre e cheia de vida, 
porque recebeu amor, carinho e muita compreensão por parte de seus pais 
e familiares. 

Na primeira carta de São João, ele nos fala muito claro sobre o amor e tam-
bém nos adverte sobre a doutrina gnóstica, que afirma que o homem não se 
salva pelo seu próprio conhecimento religioso e pessoal, mas sabemos que isso 
não procede, porque o próprio Jesus nos diz “sem mim nada podeis fazer” e Deus 
nos diz que a salvação para o homem é impossível, somente com o amor de Deus 
nós podemos ser salvos. E São João também nos diz que, quem diz amar a Deus 
e odeia o seu próximo é um mentiroso, porque dizer que ama Deus que nunca viu 
e odiar o próximo que está sempre ao seu lado, no caso a família, é contraditó-
rio. Essa experiência é muito importante e significava para todos nós que temos 
nossas famílias. É necessário amarmos uns aos outros e em especial a família. 
Podemos divergir em opiniões, mas o amor está acima de tudo isso.

Concluímos que o amor traduz a fé em vida concreta, amar o próximo quer 
dizer que conhecemos Deus. Viver na luz é estar unido a Deus e aos irmãos e 
cumprir os mandamentos, praticar a justiça é ser filho de Deus, pedir e obter 
o perdão dos pecados e não ter medo. “Deus amou tanto o mundo que enviou 
seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida 
eterna” (Jo 3,16). Esse amor imenso deve ser cultivado na família, ou seja, essa 
experiência nós podemos vivenciar no seio familiar. Esse amor tem o poder de 
irradiar para a comunidade e depois para sociedade. Que a Trindade Santa nos 
ajude a viver essa experiência e também partilhar para que outras famílias fa-
çam o mesmo, e assim buscarmos novos caminhos, para um mundo melhor 
e mais humano. “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é”.

Família, lugar de experiência do amor
MANOEL RAMOS PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA



FUNDAÇÃO RIO MAR
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REPORTAGEM

Os desafios de quem precisa 
deslocar-se do interior para Manaus

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Quando se fala em curso bíblico, um dos lugares que vem à men-
te é o Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Ama-
zônia (Itepes), que oferece o curso principalmente para agentes 
de pastorais que desejam aprofundar seus conhecimentos teo-

lógicos. O curso segue a metodologia mais atualizada desses estudos 
com finalidade pastoral, ou seja, uma visão geral da Bíblia, com base 
nas dimensões contextuais, históricas e da formação dos textos, apre-
sentando uma aplicação prática do conhecimento bíblico na vida da 
comunidade e no discernimento espiritual.

De acordo com o diretor executivo do Itepes, Pe. Ricardo Castro, 
o curso apresenta uma reflexão bíblica que poderá ser aplicada na 
catequese, celebração da Palavra, nos círculos bíblicos, rodas de 
conversas e momentos devocionais na comunidade. “O curso en-
sina uma compreensão básica dos textos bíblicos e suas temáticas 
gerais para uma compreensão da mensagem bíblica em uma ótica 
pastoral e para crescer na espiritualidade bíblica. Nosso público-alvo 
são todos os que desejam um aprofundamento da Palavra de Deus 
para melhor anunciar o Evangelho de Jesus nas diversas tarefas da 
comunidade e como missionários(as) no mundo”, disse Pe. Ricardo.

O aspecto bíblico do curso de Pastoral, normalmente é ofe-
recido nas quintas-feiras à noite e também faz parte da grade 
curricular dos candidatos ao diaconato. Entre eles podemos citar 
o senhor Roberto Dantas Prado que, juntamente com sua esposa 
Maria Roberta Lima dos Santos, já concluiu a fase do propedêutico 

e agora estão cursando o primeiro ano, de uma jornada de quatro 
anos, rumo ao ministério do diaconato permanente. O diferencial 
de Roberto para os outros 16 casais que fazem parte da sua turma é 
que ele é o único que não mora em Manaus, reside na Comunidade 
do Lago do Limão, localizada no Km 30 da estrada Manoel Urbano, 
pertencente à Área Missionária N. Sra. Aparecida (AMNSA), Distrito 
de Cacau Pirêra, no município de Iranduba.

Natural de Natal (RN), seu Roberto veio para o Amazonas há 
35 anos e está há 25 anos casado com Maria Roberta. Atualmente 
é Ministro da Palavra e coordenador do Núcleo 5, composto por 18 

Curso Bíblico



comunidades que fazem parte da AMNSA. São 
comunidades que ficam à beira da estrada ou 
em regiões ribeirinhas, onde Roberto faz visitas 
semanalmente, dividindo seu tempo levando a 
palavra de Deus, coordenando os subcoordenado-
res do núcleo e também estudando para daqui há 
três anos receber o Ministério do Leitorato.

“Sou proveniente daquelas famílias católicas 
nordestinas que andam com o terço na mão. Lem-
bro que no meu tempo existia a figura do sacris-
tão e a minha vivência na igreja já vem desde a 
infância e, quando eu vim para o Amazonas, eu 
morei primeiro no município de Novo Airão, onde 
passei quase 20 anos e até ajudei na construção 
da igreja. Agora já estou há 16 anos no Lago do Li-
mão, onde fui estudar para ser Ministro da Palavra 
e muitos padres me aconselhavam ao diaconato. 
Quando o Pe. Thiago Alves assumiu como pároco 
da AMNSA ele fez a carta de recomendação e eu 
fui aprovado e iniciei o propedêutico já na gestão 
do Pe. Cândido Cocaveli, que é nosso atual pároco 
e me ajuda bastante”, explicou Roberto.

Fora o desafio da distância, ainda tem tam-
bém a questão da moradia porque as aulas são 
toda semana, de terça a quinta-feira, das 19 às 
21h, o que torna inviável a ida e volta todos os 

dias, para isso o ideal seria conseguir algum lu-
gar para dormir. E foi aí que entrou em cena o 
apoio do Arcebispo Dom Sergio Castriani e seus 
bispos auxiliares, Dom Tadeu Canavarros e Dom 
José Albuquerque que atenderam a um pedido 
do Pe. Cândido e assim permitiram que o futuro 
diácono pudesse passar estas noites na Casa do 
Clero, que fica localizada no bairro da Cachoeiri-
nha e, assim, Roberto pode estudar e fazer suas 
obrigações com mais segurança e comodidade.

“Eu sempre digo: quem planta colhe. Sou o 
único candidato do interior e me dedico muito 
ao curso, estou obtendo mais conhecimento 
sobre as doutrinas, aparando as arestas do ho-
mem velho e me moldando como um homem 
novo, diferente daqueles que não têm o estu-
do religioso e eu tenho aproveitado bastante a 
oportunidade que Dom Sergio, seus auxiliares e 
Pe. Cândido depositaram em mim porque sem o 
suporte deles ficaria inviável para mim porque, 
além da distância, o custo também é muito alto. 
Dessa forma eu aproveito para estudar mais e, às 
vezes, eu volto para o Cacau Pirêra para dar uma 
ajuda nas 64 comunidades da AMNSA e depois 
eu retorno para a minha aula e essa é minha ro-
tina nos dias de aula”, comentou.

Curso Bíblico

Com relação ao resto da turma, 
o relacionamento é muito positivo 
e todos também ajudam quando é 
necessário, o que torna o ambiente 
de estudo ainda mais agradável. “O 
que eu aprender aqui eu vou levar 
para o interior, pois quero levar 
meu conhecimento para as co-
munidades. É difícil sim, mas com 
ajuda e dedicação a gente vence 
as barreiras. Minha turma de can-
didatos é muito unida e uma vez 
todos os casais já foram juntos me 
visitar e conhecer um pouco mais 
de perto minha realidade. Me sinto 
muito feliz pelo apoio recebido e se 
Deus quiser ainda pretendo fazer 
alguma formação para ajudar na 
pastoral do dízimo e na liturgia”, 
conclui Roberto. 

MUTIPLICANDO 
CONHECIMENTO

“NOSSO POVO TEM CARÊNCIA 
DE UMA LEITURA LIBERTADORA 
DA BÍBLIA QUE VALORIZE SUA 
VIVÊNCIA E LUTAS DIÁRIAS POR 
PÃO, JUSTIÇA E DIREITOS SOCIAIS. 
SOMENTE APRENDENDO A LER A 
PALAVRA DE DEUS COM OS OLHOS 
NA REALIDADE DA VIDA É QUE 
PODEREMOS SER SAL DA TERRA 
E LUZ DO MUNDO, ASSIM COMO 
NOS PEDE O SENHOR JESUS”.
Pe. Ricardo Castro, sobre o curso bíblico



VIDA E FÉ

Muitas mulheres por amor aos seus têm sacrificado sua vida, sua 
juventude para dar um sustento à sua família e algumas, por não 
encontrar outra alternativa, seja pela história de vida, seja por 
falta de qualificação profissional, seja porque apenas esse cami-

nho foi apresentado a elas, rumam para a prostituição para poder colocar 
comida na mesa e comprar remédios para os filhos ou pais com doenças 
crônicas, ou mesmo pagar uma grande dívida. É o caso de Alice, Sofia e Ve-
rônica, mulheres com mais de 40 anos de idade, que por terem uma história 
de vida que as deixou em situação de vulnerabilidade e estarem diante de 
filhos e irmãos sem, muitas vezes, ter o que comer, que há anos encontram 
na prostituição no centro da cidade o único meio de sobrevivência.

Alice afirma que enveredou pela prostituição por não ter tido uma família 
estruturada quando criança e adolescente. Não ter uma base sólida e as orien-
tações necessárias a fizeram tornar-se dependente química e se prostituir, e isso 
acontece há mais de 30 anos. Após uma overdose, ela buscou ajuda em Deus 
para se livrar das drogas que quase tiraram sua vida, procurou-O em várias igre-
jas e o encontrou na Igreja Católica. Graças a sua entrega diária e súplicas para 
vencer a tentação, há 1 anos e 8 meses está “limpa”, sem ter precisado ir para 
uma clínica de reabilitação, mas sofre as sequelas com uma série de problemas 
de saúde. Sempre que chega à Praça da Matriz ela entra na Igreja para rezar e 
aos pés de Nossa Senhora da Conceição agradece pelos dias de sobriedade e su-
plica para que ajude ela a não cair na tentação da droga. Também acredita que 
Deus vai abrir portas para que ela encontre outro meio de sobrevivência. Como 
ela tem experimentado trabalhar com projetos para moradores de rua junto 
com a Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança, tem se identificado com isso 
e gostaria de um emprego com projetos sociais, mas confia que Deus vai provi-
denciar algo para um emprego em que tenha uma renda fixa para sobreviver e 
não ter ir pra rua todo dia, depender da sorte e do acaso, correndo riscos.

Sofia foi convidada por duas amigas quando ficou desempregada e 
encontrou nisso uma forma de conseguir construir sua casa e agora está 

diante da necessidade de manter a família de seu filho que tem uma doen-
ça crônica e não consegue um emprego. Também está com problemas de 
documentação que será resolvida com a ajuda do apoio social oferecido 
pela Comunidade Nova e Eterna Aliança, e a partir daí espera poder voltar 
para o mercado de trabalho e garantir uma renda para continuar dando a 
assistência ao seu filho. 

Verônica, por sua vez, desde os 7 anos de idade trabalhava no centro 
da cidade vendendo bombom e se habituou com a rua. Com a morte de 
sua mãe, teve que cuidar de seus irmãos e diante de muita necessidade 
viu na prostituição um meio de sobrevivência dela e de sua família. Assim 
como suas amigas Alice e Sofia, deseja um emprego de carteira assinada, 
visto que estar em situação de rua, trabalhando nas ruas tem sido perigoso, 
além de atualmente não conseguir uma renda mínima para sobreviver, pa-
gar suas dívidas e, saindo da prostituição ela se sentirá mais à vontade de 
caminhar na igreja, de frequentar a missa ou um culto. 

Elas representam muitas outras mulheres que, por amor aos seus, vi-
vem do que a rua pode oferecer e estão expostas a tudo que um morador de 
rua está: violência, drogas e outras situações. Estão carentes de muita coisa, 
estão vulneráveis assim como qualquer pessoa em situação de rua. Mas 
elas encontram anjos que os auxiliam e trabalham no resgate de muitas 
delas, oferecendo apoio, tentando auxiliá-las em suas necessidades, como 
na emissão de documentos, encaminhamento para assistência à saúde ou 
jurídica, e também as levam pra junto de Deus, ajudando-as a reencontrar 
o sentido da vida que só se encontra estando perto de Deus. Como é o caso 
da Comunidade Nova e Eterna Aliança, que há 25 anos, atua no centro da 
cidade, junto às pessoas em situação de rua, sendo elas jovens, adultos e 
idosos. A Catedral Metropolitana também dá apoio a estes que estão ao 
seu redor diariamente, e há parceria de projetos com a Pastoral do Povo de 
Rua e outras comunidades católicas que tem o carisma de trabalhar com as 
pessoas em situação de rua.

Em nome do amor aos irmãos e aos filhos, mulheres 
encontram nas ruas um meio de sobrevivência
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO DIVULGAÇÃO

SEMPRE QUE CHEGA À PRAÇA DA 
MATRIZ ELA ENTRA NA IGREJA 
PARA REZAR E AOS PÉS DE 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
AGRADECE PELOS DIAS DE 
SOBRIEDADE E SUPLICA PARA 
QUE AJUDE ELA A NÃO CAIR NA 
TENTAÇÃO DA DROGA. 
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Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

+ de 200 
clientes 
satisfeitos

• CONTABILIDADE EMPRESARIAL

• CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

• CONSULTORIA EM GESTÃO  
   EMPRESARIAL

• PROJETOS FINANCEIROS PARA  
   CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Rua Natal, 604 - Adrianópolis
92 99136-8559 • 3611-1581

José Carlos de Oliveira
Oficial Titular

José Carlos de Oliveira Júnior
Oficial Substituto

Camila Lima de Oliveira
Substituta

Hélio da Cunha Teixeira 
Substituto

Av. Djalma Batista, 2100, Shopping Manaus Plaza
Fone: 92 2123-6500 / 92 3633-3536

oficio1.protesto@yahoo.com.br

A PAULUS, referência em publicação de Bíblias, sabe que 
é o Evangelho quem nos conduz no exemplo de Jesus. Em 2019, 

deixe o Apóstolo do Amor iluminar você nesse caminho!

CONFIRA NOSSOS DESCONTOS ESPECIAIS! 

PAULUS LIVRARIA DE MANAUS/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

 (1Jo 4,19)

BRINDE!

CENTRO
BÍBLICO
PAULUS



CAPA
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esta Primeira Carta, João vai nos dizer – duas vezes – que “Deus é Amor”.  A 
própria Vida de Deus é Amor.  Nossa Comunhão com Deus é Comunhão na 
sua Vida, que é Amor!  Esta Vida Divina de Amor pulsava no Homem, Jesus 
de Nazaré. Foi isso que os seus discípulos enxergaram nele, e contaram a 
nós. “Nós vimos a sua Glória, a Glória do Filho Unigênito de Deus!”  Glória de 
Alguém que ama como Deus ama!   

No Plano de Deus Pai, a Vida de Comunhão que havia entre Ele e o Fi-
lho iria se tornar Comunhão neste mesmo Amor na comunidade de fé que 
nós chamamos  de “Igreja”.  Jesus deu tudo de si mesmo  para isso se reali-
zar. Durante sua vida, formava os discípulos e os enviava em Missão. Depois 
da sua ida ao Pai, com presença do novo “Paráclito” dentro deles, os discí-
pulos tinham bastante sucesso: Havia conversões e comunidades de fé em 
muitas localidades.  Mas surgiram pessoas nas próprias comunidades que 
negaram a importância do homem Jesus de Nazaré para a nossa salvação. 
Afirmavam que esta Salvação se realizava com a simples presença de Deus 
em Jesus, e por nosso batismo como sinal de fé em Jesus. Afirmavam ainda 
que a vida histórica de Jesus, depois dele ser batizado por João, não tinha 
muita importância nos desígnios de Deus. 

A Primeira Carta de são João

PE. RONALD LOUIS COLAVECCHIO

Uma comunhão rachada
Entre todos os dons recebidos de Deus através de Jesus Cristo, a Comunidade de São João se alegrava, de maneira especial, 
na “Koinonia”. Era a Comunhão que veio a existir entre os membros da Igreja que Jesus congregou ao redor de si e, mais ainda, 
a Comunhão destas pessoas com Deus Pai e com Ele mesmo, Jesus Cristo, O Filho Unigênito de Deus (Jo 17,20-23; 1 Jo 1,3).

N
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Um número de pessoas com esta Cristologia tem saído da Comunhão 
Joanina. A Carta que estamos lendo é uma reação contra esta desistência. 
João insisti na importância da humanidade de Jesus como instrumento 
da nossa purificação do pecado e aponta a sua caminhada histórica como 
sendo normativa para todos os fiéis. Ensina que a Bondade de Deus re-
velado neste o plano chama para uma resposta ética na nossa parte. 
Anuncia o Novo Mandamento: “Amai-vos como eu vos amei”. Ou seja, 
olhando a convivência de Jesus com os discípulos, homens e mulheres, 
sabemos como era para ser o nosso relacionamento uns com os outros. 
Era a Paciência, o Perdão, o Afeto, a Transparência, a Revelação, a Confian-
ça, a Partilha de Cruz e a Ressurreição. Resumindo em uma palavra, esta 
convivência veio a ser o mais forte grau de Amizade, ou seja, a Comunhão. 
E sempre, em toda a narração do Evangelho, era Jesus vindo a perceber 
que ele ia ser morto, e os discípulos, assumindo o risco de permanecer 
com ele; mesmo que pouco entendiam do seu projeto, em particular, da 
sua insistência em ir a Jerusalém onde, há pouco, seus inimigos tentaram 
apedrejá-lo. No fim, foi a Amizade que determinou a decisão: “Vamos 
com ele para morrer com ele!” (Jo 11, 8.16).   

JESUS VEIO NA CARNE    
Mas Jesus não limitava o seu Amor somente ao grupo de pessoas 

que eram seus discípulos, ou seja, que estavam dentro do grupo dos seus 
seguidores. Pois, enquanto nunca deixava de dar tudo de si para o bem 
destes amigos, ao mesmo tempo mostrava uma grande sensibilidade 
aos fracos e excluídos que encontrava nas suas andanças na Galileia e na 
Judeia. Nisso, deu o exemplo de um Amor que não reconhecia barreiras 
erguidas que excluíam pessoas de tudo que lhes era necessário para viver 
com dignidade. 

A liberdade interior de Jesus em responder à variedade de pessoas 
que ele encontrava é impressionante! Havia um casal de noivos cuja festa 
iria acabar triste, por falta de vinho; um prestigiado doutor da Lei perdido 
em conceitos; uma mulher sedenta de um relacionamento humano; um 
paralítico que explorava a sua dependência, um oficial do rei que apela 
em favor do seu filho doente. No seu Evangelho, São João tinha mostrado 
Jesus, agindo em todos estes encontros com a Misericórdia do seu Pai; 
como o Filho que vivia na Comunhão com Deus, num mundo ainda a ser 
salvo (Jo 2,1–5,10-19). E este mundo não permitia que alguém andasse 
com tamanha autoridade e liberdade; pois isso era uma ameaça a uma 
sociedade que não tinha como prioridade a vida mais plena de todos, e 
sim, os privilégios daqueles que já eram fortes ou que ansiavam sê-lo. 
Diante de todas estas pessoas, somos chamados a “andar como Jesus 
andava” (1 Jo 2,6), procurando crescer na liberdade interior para poder 
responder à necessidade de cada pessoa, na medida das nossas possibili-
dades. Num mundo no qual a Humanidade está andando num caminho 
que possa terminar na destruição da própria espécie de homo sapiens, 
enxergamos Jesus andando no meio de nós como Doador de Vida mais 
plena; como “O Filho que faz o que ele vê o Pai fazer” (Jo 5,19). 

DISCERNINDO 
ESPIRITUALIDADES 

Não é por ser moralista que João insisti nesta dimen-
são ética da fé em Jesus.  Os estudiosos dizem que ele 
estava respondendo a uma necessidade pastoral que 
toca na própria integridade da fé cristã e na fidelida-

de ao Mestre.   Daquilo que ele escreve, podemos entender 
que o grupo de separatistas nega a importância de Jesus 
Histórico. Fazem pouco de todo seu ministério que veio a ter-
minar na Cruz e não entendem a necessidade de caminhar 
como ele caminhava.  

Não devemos nos surpreender com esta reação negativa 
a Jesus. Já na vida dele, havia pessoas que achavam “duras 
demais” as palavras dele e que saíram do seu movimento.  E 
Jesus respeitou a liberdade deles, como o fazia com todas as 
pessoas, especialmente com os mais chegados a ele (Jo 6,64-
66). Agora, dez anos depois da Morte e Ressurreição de Jesus, 
a Comunidade de fé sofria uma perda de fiéis! O Amor que 
havia sido sinal da autenticidade da Comunidade que profes-
sava a fé em Cristo é violentado pelo ódio entre os cristãos!   
Pior ainda, um grupo de pessoas que era da comunidade de 
João passaram a relativizar a importância de Jesus de Nazaré 
para a Salvação do Mundo.

Coisas semelhantes podem ocorrer hoje. Não faltam 
vozes que desvalorizam a importância de Jesus, nem ape-
los fortes a outras prioridades, que não mexem com o nosso 
conforto psicológico por apresentar cenários tão mórbidos 
a respeito do futuro do planeta. O nosso planejamento não 
tem muito a fazer com a solidariedade com os excluídos no 
nosso meio. O Papa Francisco nos dá o exemplo do Bom Pas-
tor de uma Igreja missionária, e, ao mesmo tempo, respeita 
as nossas limitações e nos chama a tomar pequenos passos 
possíveis para nós. Convida os cristãos ao crescimento numa 
espiritualidade de discernimento vivida na realidade comple-
xa do nosso mundo.    

Seria bom, você leitor, fazer uma pequena pesquisa 
desta Carta de João, para verificar quantas vezes ele usa a 
palavra “Jesus,” e coloca junto a este nome um título ou um 
atributo para identificá-lo melhor. Depois se questionar: 
“Qual a importância que dou ao fato de que este Homem, 
com tudo que a Igreja ensina sobre ele, ainda quer ser meu 
Amigo?
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SÍNODO da amazônia

PE. LUIS MIGUEL MODINO

O mês de setembro nos leva a refletir sobre a importância da 
Palavra na vida do cristão e na vida da Igreja. Na Amazônia 
falar de celebração nos remete em muitas comunidades à Pa-
lavra, que tradicionalmente tem sustentado a vida celebrativa 

na grande maioria das comunidades da Amazônia afora. 
Desse ponto de vista, conhecer e refletir sobre os diferentes livros 

bíblicos, um dos objetivos do mês da Bíblia, se torna um elemento 
importante na vida das comunidades amazônicas. Uma das sugestões 
que apresenta o Instrumento de Trabalho do Sínodo para a Amazônia 
é “incentivar a tradução da Bíblia nas línguas autóctones da Amazô-
nia”, um aspecto que poderia ajudar para uma melhor compreensão 
da mensagem da Palavra de Deus pelos povos indígenas.

Junto com isso, quando o Instrumento de Trabalho fala sobre a ce-
lebração da fé, que em muitas comunidades tem seu momento mais 
significativo na celebração da Palavra, o texto nos desafia a refletir 
sobre a necessidade de uma liturgia inculturada, uma dimensão que 
não é nova, pois já foi recolhida nos documentos do Concílio Vaticano 
II, há mais de cinquenta anos, na Sacrosanctum Concilium.

O Papa Francisco retoma essa ideia na Evangelii Gaudium, insis-
tindo que “é preciso ter a coragem de encontrar os novos sinais, os 
novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da Palavra, as 

Sínodo para a Amazônia

A Palavra, a fonte de vida das 
comunidades amazônicas

“É PRECISO TER A CORAGEM DE 
ENCONTRAR OS NOVOS SINAIS, OS 
NOVOS SÍMBOLOS, UMA NOVA CARNE 
PARA A TRANSMISSÃO DA PALAVRA, 
AS DIVERSAS FORMAS DE BELEZA 
QUE SE MANIFESTAM EM DIFERENTES 
ÂMBITOS CULTURAIS...” (EG, 167).

diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos 
culturais...” (EG, 167). Esse desafio, com o Sínodo para a Amazônia, 
que tem como objetivo a busca de novos caminhos para a Igreja, se 
torna um instrumento que ajuda nesse processo, pois como o próprio 
Instrumento de Trabalho afirma, “sem esta inculturação, a liturgia 
pode reduzir-se a uma “peça de museu”, ou a “uma possessão de por-
cos” (EG,95)”.

Como acontece na Bíblia, que recolhe a história de libertação de um 
povo e como Deus se fez presente através da sua Palavra, a celebração 
da Palavra na liturgia, na medida em que ela seja inculturada, vai se tor-
nar “caixa de ressonância para as lutas e aspirações das comunidades, e 
impulso transformador em vista de uma “terra sem males”, nos lembra o 
Instrumento de Trabalho, um desafio cada vez mais forte nas comunida-
des amazônicas, ameaçadas de diferentes formas e que podem encon-
trar na Palavra uma força que estimule a caminhada. 

O Sínodo para a Amazônia torna-se uma boa oportunidade para 
captar a Palavra de Deus revelada em meio aos povos amazônicos, um 
Deus que nos fala na “Mãe Terra” e em tantos homens e mulheres que na 
contemplação dos sinais de Deus se tornam expressão da força divina, 
de sua Palavra, para suas comunidades, para a Igreja e para o mundo.
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CIDADANIA

FONTE CNBB 

Os assessores da CNBB tiveram um 
momento de estudo do Instrumento de 
Trabalho do Sínodo para a Amazônia. A 
atividade, realizada na sede da entidade, 
em Brasília (DF), na manhã de 9 de agosto, 
foi conduzida pelo bispo auxiliar do Rio de 
Janeiro (RJ) e secretário-geral da Confe-
rência, Dom Joel Portella Amado.

A iniciativa atende a um pedido dos 
bispos da região Amazônica para que 
a CNBB promovesse o estudo do texto, 
oferecesse uma contribuição e ajudasse 
de modo que a Igreja no Brasil, como um 
todo, assuma “o Sínodo como seu”.

Dom Joel explicou que a dinâmica do 
encontro foi proposta pela Presidência da 
CNBB, sob orientação do arcebispo de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da entidade, 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo. Os as-
sessores foram convidados a partilharem 
seu olhar em relação ao instrumento de tra-
balho apontando os pontos considerados 
importantes e quais as lacunas observadas.

“Cada assessor deu sua opinião, nós fo-
mos encontrando elementos em comum nas 
duas perguntas e esse relatório depois vai 
para Dom Walmor, que vai participar, no final 
do mês, da reunião em Belém (PA)”, explicou 
Dom Joel, citando o Encontro dos Bispos da 
Amazônia, marcado para o período de 27 a 
30 de agosto, na capital paraense.

O relatório com a síntese das partilhas do 
encontro deve apontar a riqueza da realidade 
amazônica e o desafio de equilibrar o anúncio 
de Jesus e o respeito às culturas e tradições 
locais, explicou Dom Joel, que ainda ressaltou 
a “alegria do processo sinodal e da forma com 
que ele tem sido feito, em consulta”, assim 
como o Sínodo para a Juventude.

De acordo com a Rede Eclesial Pan-Ama-
zônica (REPAM), no Brasil foram realizadas 24 
assembleias, 7 fóruns e 151 rodas de conversas 
no processo de escuta para o Sínodo deste ano.

Assessores da CNBB estudam 
instrumento de trabalho do 
Sínodo para a Amazônia

CNBB

RAFAELLA MOURA

Um lugar de esperança na periferia da Cida-
de. A Casa Restaura-me localizada na Ave-
nida 7 de Setembro, centro da Cidade de 
Manaus, é um local de acolhimento para 

pessoas em situação de rua, sob a coordenação da 
Comunidade Aliança de Misericórdia, que atua em 
Manaus há 10 anos. O Carisma da Comunidade é 
ser expressão do amor misericordioso de Jesus para 
a humanidade, o público alvo é todo aquele que 
precisa experimentar da misericórdia de Deus. 

A missão é dividida em duas dimensões que 
são os projetos sociais e a parte espiritual que são 
os retiros, encontros e momentos de oração. Segun-
do Paula Dias, que é missionária da Comunidade 
Aliança de Misericórdia há 9 anos e aqui em Manaus 
realiza o seu primeiro ano de missão, além da casa 
existem outros meios e espaços onde são feitas as 
evangelizações. “Nossa evangelização em Manaus 
se dá com os casais, com os jovens e com crianças, 
também desenvolvemos um trabalho na unidade 
de menores infratores, com a Pastoral de Rua aos 
finais de semana e na dimensão social temos o 
projeto Casa Restaura-me que oferece atendimento 
para pessoas em situação de rua”, disse ela. 

O prédio onde funciona a Casa Restaura-me 
é cedido pela Arquidiocese de Manaus, antes ofe-
recia atendimento de segunda a sexta-feira para 
um público em média de 100 pessoas. Há algum 
tempo tiveram que reduzir para apenas terça-fei-
ra devido à crise econômica e a falta de recursos e 
doações para manter o projeto nestes dias. 

A Casa Restaura-me funciona pela Providência 
Divina que são as doações. Nela, os moradores de rua 
e também aqueles que não têm como se alimentar 
ali pelas redondezas são acolhidos a partir das quatro 
horas da tarde quando abrem os portões. É feita uma 
triagem e os seus objetos pessoais ficam em uma 
sala guardados e são entregues na saída do local. 

CASA RESTAURA-ME
5 anos TRABALHANDO COM 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

No local, essas pessoas têm um espaço para 
jogos, assistir televisão e tomar banho, também 
recebem um kit de higiene pessoal (toalha e sa-
bonete) quando se tem doações desses materiais.  

Lá os moradores de rua podem comprar suas 
roupas de um jeito diferente. “Nós fazemos aqui 
a moeda social, a cada cinco latinhas que nos 
trazem eles têm direito a escolher duas peças de 
roupa. Fazemos isso para que valorizem o nosso 
trabalho, com o recurso das latinhas vendidas, 
ainda que seja pequeno, conseguimos colaborar 
com os custos da casa”, afirmou Paula. 

Um momento de oração também é feito. Após 
fazerem as primeiras atividades que estão disponí-
veis na casa, eles são chamados para um momento 
de meditação, de escuta da palavra de Deus, e de-
pois eles são convidados para jantar no refeitório, 
junto aos missionários da Casa Restaura-me. 

Além desses atendimentos, as pessoas em 
situação de rua ou aqueles que passam por neces-
sidades e procuram a casa também são acompa-
nhados por uma assistente social, sendo encami-
nhados para postos de saúde, para a retirada de 
documentos e para casas de acolhidas na região. 

Thiago Lafaiet, que coordena o projeto Casa 
Restaura-me em Manaus há três anos, afirma que 
o principal objetivo é ser ponte de esperança para 
essas pessoas. “Aqui nós fazemos uma transforma-
ção social. A Casa Restaura-me está nos estados de 
São Paulo, onde atendem cerca de 500 pessoas por 
dia, e em Belo Horizonte e no Amazonas com aten-
dimento de cerca de 100 pessoas”, destacou. 

Quem quiser fazer uma doação para este 
projeto, a casa disponibiliza uma conta bancária: 
Banco Bradesco / Agência 1376 / Conta corrente 
0150-3 / CNPJ: 04.186 468 002117 / Associação 
Aliança de Misericórdia 



Pe. Nelson Pereira da Silva Nasceu no dia 14 de novembro 
de 1968, em Santa Izabel do Oeste, PR. Foi ordenado 
sacerdote diocesano no dia 9 de fevereiro de 2003, em 
Coronel Vivida, PR. Em seguida, veio para Manaus, onde 
começou a trabalhar no dia 27 de fevereiro de 2003. Em 
2004, em parceria com a Escola Agrotécnica Federal do 
Amazonas, iniciou o Projeto da Capelania, procurando 
integrar os valores do Evangelho com a comunidade 
acadêmica (estudantes, docentes e servidores). A partir 
de 2005 passou a atuar como confessor no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida. No dia 6 de fevereiro de 2008, 
foi nomeado o primeiro pároco da Área Missionária São 
Domingos Sávio. Desde o dia 6 de janeiro de 2011, é o 
Padre Capelão das Forças da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Amazonas.

EXPEDIENTE E ATENDIMENTO
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 
17h30; aos sábados das 13h30 às 17h30.
Secretária: Jordélia Gomes
Telefone: (92) 3348-2588
Atendimento para Confissões e Aconselhamento: 
Terça-feira, das 14h às 18h, na casa paroquial – Rua 
H, Quadra 24, Nº 23, Armando Mendes

COMUNIDADES ECLESIAIS
Com. São Domingos Sávio (matriz da área missionária)
Av. Perimetral, esquina com a Rua I, Armando Mendes 
Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro: Terça-feira, às 18h30
Missa da Saúde: Terça-feira, às 19h.
Missa: Domingo, às 7h30 e às 19h.
Missa Sagrado Coração de Jesus: Toda primeira sexta-
feira do mês, às 19h
Padroeiro: São Domingos Sávio (9 de março)
Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Rua M, quadra 47, 39, Armando Mendes
Adoração ao Santíssimo Sacramento: Quinta-feira, às 18h
Missa: Sábado, às 17h
Padroeira: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro)
Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz
Rua Bom Jesus, s/nº, Sítio Bom Jesus, Armando Mendes
Novena de N. Sra. Perpétuo Socorro: Terça-feira, às 19h
Encontro da RCC: Quarta-feira, às 19h30
Terço dos Homens: Quinta-feira, às 19h
Missa: Domingo, às 9h
Padroeira: Nossa Senhora Rainha da Paz (25 de junho)
Comunidade Sant'Ana
Rua Di Gregório, 97, Comunidade da Sharp, Armando Mendes
Terço com as Famílias: Quinta-feira, às 19h
Adoração ao Santíssimo Sacramento: Quinta-feira, às 19h30
Missa: Domingo, às 17h
Missa Sagrado Coração de Jesus: Toda primeira sexta-
feira do mês, às 19h
Padroeira: Sant´Ana (26 de julho)

ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE SÃO DOMINGOS SÁVIO

Sobre o Pároco

ADRIANA RIBEIRO – PASCOM ARQUIDIOCESANA

No início do segundo milênio muitas comu-
nidades foram surgindo em Manaus, frutos 
de ocupações, num processo de crescimen-
to da cidade de maneira desordenada. No 

bairro Armando Mendes existiam as comunidades 
São Domingos Sávio, Sant’Ana e Nossa Senhora 
Rainha da Paz, que eram acompanhadas pelos pa-
dres Salesianos e pelas Irmãs Filhas de Sant'Ana. No 
bairro Zumbi dos Palmares as comunidades Nossa 
Senhora da Esperança, São Mateus, São Cristóvão, 
Nossa Senhora da Luz e Santíssima Trindade, eram 
acompanhadas pelas Irmãs Carmelitas, Irmãs da 
Divina Providência, Irmãos Maristas e padres sale-
sianos. Ali existia um elo que ligava os ordenados, 
religiosos e os consagrados aos leigos, formando o 
corpo de uma Igreja viva e atuante.

Nesse período, foi firmado um Convênio 
de Cooperação Pastoral entre a Arquidiocese de 
Manaus e a Diocese de Vacaria, Rio Grande do Sul 
(RS). Naquela ocasião, o bispo de Vacaria, Dom 
Orlando Dotti, ouvindo os apelos da Igreja no 
Brasil, entrou em contato com Dom Luiz Soares 
Vieira, arcebispo de Manaus naquela época. Com 
o convênio firmado, os primeiros missionários 
começaram a chegar por aqui, como o Pe. Renê 
Antônio Zanandréa e o Pe. Ivaldo Grison, que 
assumiram o trabalho pastoral numa celebração 
realizada no dia 12 de março de 2000, presidida 
por Dom Luiz que, na ocasião, oficializou a criação 
da Área Missionária Zumbi/Armando Mendes, 

unindo as oito comunidades, em busca de um 
melhor acompanhamento pastoral. 

Outros padres da Diocese de Vacaria tam-
bém ajudaram a construir a história da área 
missionária: Pe. Dirceu Carra (2002), Pe. Nelson 
Pereira da Silva (desde 2003), Pe. Aurei Vieira 
Paim (2003) e Pe. Evanir Rosas (2006), vindo da 
Diocese de Passo Fundo, RS.

Novas comunidades foram surgindo, entre elas: 
Nossa Senhora Imaculada Conceição (Conjunto Cas-
tanheira), Comunidade Mamãe Margarida (Zumbi 
dos Palmares III) e Nossa Senhora Aparecida (Arman-
do Mendes). O número de comunidades e a popula-
ção cresciam continuamente, mas o de sacerdotes e 
religiosos não. Então, pensando em organizar melhor 
o serviço pastoral, optou-se por dividir as comunida-
des existentes e buscar uma nova forma de organiza-
ção. Em dezembro de 2007, a Área Missionária Zum-
bi/Armando Mendes deixou de existir. Em seu lugar, 
foram criadas a Área Missionária Santos Mártires e a 
Área Missionária São Domingos Sávio. 

As comunidades São Domingos Sávio, Nossa 
Senhora Rainha da Paz, Sant’Ana e Nossa Se-
nhora Aparecida, localizadas no bairro Armando 
Mendes, passaram a compor a Área Missionária 
São Domingos Sávio, que faz parte do Setor São 
José Leste, Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Navegantes. E no dia 6 de fevereiro de 2008, Pe. 
Nelson Pereira da Silva foi nomeado o primeiro 
pároco dessa área missionária. 

Atualmente, a coordenação geral da área é com-
posta por sete pessoas e cada comunidade possui seu 
Conselho Comunitário Administrativo e o Conselho 
Comunitário Pastoral que se reúne mensalmente.

Diversas pastorais, movimentos e serviços, de 
forma conjunta, dão vida ao serviço de evangeliza-
ção feito no local, entre eles: Pastoral do Batismo, 
Catequese, Pastoral do Dízimo, Liturgia e Canto, 
Visitação aos Idosos e Enfermos, Pastoral dos Co-
roinhas, Grupo de Adolescentes, Pastoral da Juven-
tude, Casais Missionários, Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão e da Palavra, Renovação 
Carismática Católica, Terço dos Homens, Apostola-
do da Oração e o Grupo Movimento da Esperança. 
Cada um com sua metodologia de trabalho vão 

mobilizando os leigos, semeando a comu-
nhão, a participação e a missão, fortale-
cendo as comunidades. As Irmãs Filhas 

de Sant’Ana e o Diácono Ozier Ferreira 
Coelho também atuam na área e, junto 

com o sacerdote, animam os leigos para 
serem engajados e comprometidos com o 

serviço de evangelização.

O povo de Deus em comunhão, 
participação e missão
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CULTURACULTURA

OFERECEMOS

QUALIDADE . VARIEDADE . PREÇO BAIXO

VENDAS NO ATACADO E VAREJO

´

TEXTO DARCILENE LAMÊGO, PROFESSORA DO MOVIMENTO COMUNHÃO  
E LIBERTAÇÃO E CONSAGRADA DA FRATERNIDADE SÃO JOSÉ  
FOTOS DIVULGAÇÃO

As manifestações culturais, nas suas mais variadas modalidades, são ins-
trumentos importantes para ação evangelizadora da igreja no âmbito social.

Considerando que os três pilares da igreja são caridade, cultura e 
missão, há comunidades que utilizam expressões culturais como teatro, 
dança, canto e cinema para evangelizar, sobretudo, a ala mais jovem da 
igreja, desenvolvem um belo trabalho missionário, pois, como diz o ar-
tista plástico de arte sacra, Claudio Pastro “... Somos atraídos pela beleza 
através dos olhos e dos sentidos”.

Desde o início de minha adolescência, tive contato com obras literá-
rias que o fundador do Movimento Comunhão e Libertação, o italiano, já 
falecido, Luigi Giussani, nos apresentava sempre que queria ilustrar ou 
exemplificar uma determinada passagem bíblica, como Giacono Leopar-
di, o gênio poético que mais explicitamente pôs o desejo de felicidade 
(uma das exigências fundamentais do homem, seguida pelo desejo de 
verdade, justiça de beleza), como tema principal de sua arte.

 Sigo expressando o valor cultural e cristão dessa experiência, acres-
centando o poeta francês Yves Bonnefoy, com a bela citação “... se tiver-
mos mais despidos de preconceito, cada coisa nos remete ao mistério”. A 
escritora alemã Hanna Arent diz que “não se pode aprender o que se julga 
já saber”. Músicas como Anunciação (Alceu Valença), são alguns dos mui-
tos exemplos que poderia citar para dizer como fui agarrada pela palavra 
de Deus, dessa forma tão fascinante.

Como toda árvore boa gera bons frutos, a história da igreja começou 
e sempre recomeça a partir de sementes de comunidade que encararam 
a presença de Cristo, mandada pelo pai no dom do Espírito Santo. Assim, 
só a esperança permite lançar a semente da palavra de Deus, a semente 
da caridade, do acolhimento. Enfim, a semente da comunidade que se 
reconhece pertencer à igreja, com a consciência de que desses pequenos 
gestos, depende a salvação do mundo.

Expressões 
culturais que fazem 
ecoar a Palavra no 
Povo de Deus
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 24 de julho, a Pastoral da Juventude (PJ) Arquidiocesana, rea-
lizou no Santuário São José, a celebração eucarística pelos 35 anos 
de caminhada, história e missão no chão amazônico, com homena-
gem ao Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, Dom 

Sergio Castriani e o bispo emérito da Diocese de Coari, Dom Gutemberg 
Régis. A celebração também contou com a presença do Pe. Zenildo Lima, 
reitor do Seminário São José; do pároco do Santuário São José, Pe. José Iva-
nildo, e demais militantes religiosos e leigos da PJ Regional que, durante 
mais de 30 anos, eternizaram memórias de lutas e conquistas.

A missa fez parte da abertura da programação do 8° Encontro Regional 
da PJ, que teve por tema “Do remar aos montes: Festa, Memória e Missão”, e 

PJ celebra 35 anos de caminhada no chão amazônico
a iluminação bíblica “Sei em quem confiei” 
(2Tm 2, 12). O evento ocorreu entre os dias 
25 e 28 de julho, reunindo a Pastoral da 
Juventude do Regional Norte 1 (Amazo-
nas e Roraima), na Prelazia de Itacoatiara, 
aonde fica a cidade da Pedra Pintada e do 
Festival da Canção e, segundo a equipe de 
coordenação, o evento contou com a parti-
cipação de aproximadamente 200 pejotei-
ros, que juntos comemoraram os 35 anos 
de articulação e caminhada da PJ.

“O 8° ERPJ teve a participação dos de-
legados das nove dioceses/prelazias que 
compõem o Regional Norte 1, algumas 
não estiveram presentes na celebração dos 
35 anos, pois foram direto para Itacoatiara 
e, durante todo dia 25, estiveram fazendo 
a recepção e acolhida dos participantes; 
às 19h tivemos a missa de envio presidida 
por Dom Tadeu Canavarros, bispo referen-
cial da Juventude, na sequência fizemos a 
noite cultural; de sexta até domingo tive-
mos os encontros, os vivenciais, as ofici-
nas, as dinâmicas, as partilhas e a missão, 
que foram realizadas nas periferias, nas 
áreas ribeirinhas e indígenas”, comentou 
Luiz Filipe Fialho, secretário Regional da PJ.

PALAVRAS DO ARCEBISPO

“Pejoteiros são pessoas alegres 
que cantam o que melhor existe 
na música popular, sabem curtir 
a vida nas festas de família e com 
os amigos. A PJ é lugar de grandes 
amizades, destas que duram uma 
vida. Mas PJ é antes de tudo segui-
mento de Jesus. Só Ele dá sentido 
aos sacrifícios que uma vida de 
compromisso traz. Renúncias, in-
compreensões, calúnias, não são 
nada diante do amor manifestado 
na cruz. É a paixão pelo Reino que 
motiva os compromissos pastorais, 
as relações com o diferente, a luta 
por moradia, saúde, educação e 
por um mundo limpo, não poluído, 
onde homens e mulheres possam 
viver em paz. Por tudo isto, quan-
do me chamam de bispo pejoteiro, 
sinto de novo as energias juvenis, 
que são frutos do Espírito, e agra-
deço”, comentou Dom Sergio.



ESPAÇO cRIANÇA – COM FREI FAUSTINO

– TININHA: Que música é esta que você está cantando?
– FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Esta música fala sobre 
a Bíblia. Estou cantando, porque neste mês vamos falar 
um pouco sobre esse assunto.
– ZEZINHO: Mas, eu já sei o que é a Bíblia. Por que 
precisamos falar sobre isso?
– MARIAZINHA: Você fala que sabe, mas a sua mãe 
falou que você tem preguiça de ler a Bíblia.
– FR. FAUSTINO: Está vendo, Zezinho! Esta é uma das 
razões, porque precisamos falar sobre esse assunto. É 
importante fazermos leitura da Bíblia.
– TUNICO: Eu gostaria de saber mais sobre isso. Lá em 
casa o papai e a mamãe todos os dias leem um trecho 
da Bíblia com a gente. Não é mesmo, Tininha? 
– TININHA: É verdade. 
– ZEZINHO: Por que você falou que é importante 
fazermos leitura da Bíblia?
– FR. FAUSTINO: Porque a Bíblia é a Palavra de Deus. 
Através dela, Deus fala com a gente. 
– ZEZINHO: Como assim?
– FR. FAUSTINO: Há muito tempo atrás, entre os 
anos 347 e 420, existiu um padre chamado Jerônimo 
que gostava tanto de ler a Bíblia que resolveu estudar 
mais para aprofundar o seu conhecimento sobre esse 
assunto. Ele foi um homem de muita oração a ponto 
de afirmar que “quando rezamos, falamos com Deus e 
quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco”. 

– TININHA: Que legal. Mas esse padre mora onde?
– MARIAZINHA: Eu acho que ele já morreu. Já estamos 
no ano de 2019. Ele estaria muito velho se estivesse vivo.
– FR. FAUSTINO: De fato, ele já morreu. Tornou-se um 
grande santo, porque contribuiu muito para a leitura da 
Bíblia chegar até os nossos dias, em nossas famílias.
– TUNICO: É verdade que a Bíblia é um monte de livros?
– FR. FAUSTINO: Sim. Ela tem 73 livros. São 46 livros no 
Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
– TININHA: Como ela foi escrita? Foi Deus quem a 
escreveu?
– FR. FAUSTINO: Ela foi escrita no decorrer de muitos 
anos, por escritores sagrados.
– MARIAZINHA: Eles a escreveram lá no céu?
– FR. FAUSTINO: Não. São pessoas que viveram na 
terra, com suas famílias, e sempre foram obedientes 
às orientações de Deus. Com o tempo eles foram 
contando as histórias vividas para várias pessoas que 
iam conhecendo e depois as escreveram. 
– ZEZINHO: Agora entendi, porque você falou que esse 
é um assunto importante. Mas, eu gostaria de saber 
mais sobre esse montão de livros.
– FR. FAUSTINO: Posso te entender, Zezinho. Talvez seus 
coleguinhas também gostariam de saber mais. Mas, não 
conseguiremos conversar sobre tudo isso agora. Leiam 
um pouco mais a Bíblia e façam silêncio após a leitura. 
Assim, perceberão que Deus falará em seus corações.

A Bíblia é a história Sagrada do povo de Israel em busca de Deus.
Ela é também nossa caminhada, gente unida pelo Reino dos Céus.
Crianças, amemos a Bíblia, que nos traz tão grande alegria!

1- Onde nasceu Jesus? (leia Mt 2,1)
(   ) Jerusalém  (   ) Belém  (   ) Egito 

2 - Jesus foi batizado por quem? (leia M 1,9)
(   ) João Batista (   ) José (   ) Pedro 

3 - Qual é o nome do rio que Jesus foi batizado? 
(leia Mc 1,9-10)
(   ) Mar vermelho (   ) Rio Jordão (   ) Rio São Francisco

4 - Qual foi a última frase que Maria disse na festa de 
Caná? (leia Jo 2,5)
(   ) Acabou o vinho  
(   ) Filho transforma a água em vinho 
(   ) Fazei tudo o que Ele vos disser

5 - O que fez o pai quando o filho que tinha ido em-
bora voltou arrependido? (leia Lc 15, 23)  
(   ) Deu uma grande festa e perdoou-lhe 
(   ) Não quis vê-lo nunca mais
(   ) Eu te recebo, porque és meu filho

EXERCÍCIO
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G I R O  P A S T O R A L

FOTO E TEXTO ÉRICO PENA

De 21 de junho a 13 de agosto, um grupo de 12 candidatos, 
após quase cinco anos de estudo e formação, deram o primeiro dos 
três passos rumo ao sonho de servir à Deus e à igreja como diácono 
permanente. Foi uma jornada de quase dois meses, até acontecer a 
instituição do leitorato de todos eles, cada celebração foi realizada em 
suas respectivas paróquias ou áreas missionárias, sendo presididas em 
quase sua totalidade pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Sergio Castriani, sendo uma presidida por Dom Tadeu Canavarros, 
e concelebradas pelos párocos, contando sempre com a presença 
dos familiares, amigos comunitários e dos demais candidatos ao 
diaconato que também se fizeram presentes, mostrando a união do 
grupo que deseja chegar até a ordenação diaconal juntos.

Um fato interessante é que muitos deles já exercem alguma função 
dentro da igreja, como ministro da Palavra e/ou Eucaristia, coordenador 
de pastoral, catequistas, agente de pastoral e alguns deles serão os 
primeiros diáconos da sua comunidade, paróquia ou área missionária e 
com isso vem o sentimento de responsabilidade ainda maior. 

Na edição passada divulgamos os seis primeiros candidatos a 
receberem o Ministério do Leitorato, confira agora os outros seis que 
foram instituídos entre meados de julho e agosto.

CANDIDATOS AO DIACONATO PERMANENTE 
RECEBEM O MINISTÉRIO DO LEITORATO 

Márcio Pedro Gomes 
dos Santos
Comunidade São José/
Área Missionária Divina 
Misericórdia
Data: 13/8/2019

André Rocha da Silva
Paróquia Cristo Rei
Data: 30/7/2019

Agamenon de Assis Silva
Área Missionária São 
Lourenço
Data: 10/8/2019

Edivaldo Pereira da Silva
Comunidade Santa Clara/
Área Missionária João 
Paulo II
Data: 11/8/2019

Ágdo de Freitas 
Guimarães Filho
Comunidade 
São Pedro/Área 
Missionária 
Divina 
Misericórdia
Data: 21/7/2019

Luiz Alberto Lira 
da Cruz
Comunidade 
Menino Jesus/Área 
Missionária São 
Paulo Apóstolo
Data: 28/07/2019



MISSA SOLENE ENCERRA FESTEJOS 
DE SANT'ANNA, NA CAPELA DA 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Procissão e missa finalizaram, na noite de 26 
de julho, os festejos de Sant´Anna no Centro de 
Manaus, que teve como tema “Aprendendo com 
Sant´Anna a buscar novos caminhos para a igreja 
na Amazônia” e lema “Andem pela Amazônia 
e escutem o que o povo diz”. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano da 
Arquidiocese de Manaus, Dom Sergio Castriani 
e concelebrada por Frei Paulo Xavier, pároco da 
Paróquia São Sebastião, de onde teve início a 
procissão fazendo uma breve caminhada pela 
Rua 10 de Julho até a Capela da Santa Casa de 
Misericórdia, onde foi realizada a missa solene.

“Estamos hoje nessa capela que já 
testemunhou tantas situações de dor, mas 
também de solidariedade, pois os hospitais 
são lugares de humanidade, somos humanos, 
temos sentimentos, precisamos de carinho, de 
cuidados e por isso nos apegamos com os santos 
que viveram a realidade da vida como nós, como 
por exemplo, Sant'Anna e São Joaquim, os avós 
de Jesus, e por isso que a festa de hoje, também 
é a festa da família de Jesus e de seus avós”, 
disse Dom Sergio em sua homilia.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
PROMOVE ENCONTRÃO DE 
COROINHAS NAS REGIÕES EPISCOPAIS
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA, ANA PAULA LOURENÇO, RAFAEL 
BRITO E KATHLLEN PRESTES

A Arquidiocese de Manaus promoveu 
na manhã do dia 27 de julho, o encontro 
anual dos coroinhas, que esse ano teve 
como tema “Mostrai-me, ó Senhor, vossos 
caminhos” (Sl 24, 4a). Este encontro aconteceu 
simultaneamente nas três regiões episcopais 
e contou com a presença de seus vigários. 
Reuniu aproximadamente 2 mil coroinhas. 

A metodologia do encontro, em todas 
regiões episcopais, foi em torno de vocação 
e o chamado vocacional para cada um. Para 
isso, contou com testemunhos de exemplos 
cristãos e católicos que contaram um pouco 
sobre a sua caminhada religiosa e sobre o 
seu chamado pessoal, entre os que deram 
testemunho pudemos destacar: Pe. Leonardo 
Santos, assistente eclesiástico da pastoral 
dos coroinhas; Irmã Pasquita Jacob Kikula, 
original da Tanzania, missionária da Consolata; 
Pe Humberto Vasconcelos, pároco da Área 
Missionária Santa Helena e reitor do Seminário 
Propedêutico; Padre Danival, pároco da Área 
Missionária Menino Jesus e Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, entre outros.
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA, VIVIAN MARLER E RAFAEL BRITO 

Na noite do dia 9 de agosto, a Pastoral 
Familiar da Arquidiocese de Manaus, 
organizou a Abertura da Semana da Família, 
que trouxe como tema “E a família como vai?”. 
O encontro ocorreu por Região Episcopal, 
contando com a participação dos vigários 
episcopais de cada uma. Em Nossa Sra. 
Aparecida, a celebração foi realizada na 
Comunidade Santa Clara (Conj. Viver Melhor), 
pertencente à Área Missionária São João 
XXIII. No início houve acolhida e entrada dos 
Representantes da Pastoral Familiar e padres 
dos setores Padre Ruggero Ruvoletto e Padre 
Pedro Vignola. Ao final da Celebração houve 
uma pequena apresentação da Equipe de 
Dança Filhos de Maria, do Grupo de Jovens 
AMICOM (Área Missionária Imaculado 
Coração de Maria), onde puderam expressar 
o quão é importante as famílias se 
espelharem na Sagrada Família de Nazaré.

Em Nossa Sra. dos Navegantes, 
aconteceu na Paróquia São Pedro, em 
Petrópolis, momento no qual Dom 
Tadeu enfatizou o tema da Semana 
da Família desse ano, que comemora 
25 anos da Pastoral Familiar. Antes do 

fim da celebração, foi exibido um vídeo 
onde Dom Ricardo Hoepers, Presidente da 
Comissão Episcopal Vida e Família, falou 
algumas palavras sobre a semana da família 
e salientou os quatro pilares das novas 
diretrizes da CNBB para a igreja do Brasil: 
Palavra, Pão, Caridade e Missão.

E na Região Nossa Sra. dos Remédios, 
a celebração foi realizada na Paróquia São 
Sebastião, Mártir, e São Francisco de Assis, 
presidida pelo Monsenhor Sabino Andrade 
que, durante a homilia, falou sobre a 
beleza e o significado desta semana em que 
se intensificam os esforços e propósitos de 
evangelizar a família em todo o país e reúne 
milhares de famílias para rezar e debater 
aspectos importantes da Família Cristã.

MISSA MARCA INÍCIO DA SEMANA DA FAMÍLIA NAS TRÊS REGIÕES EPISCOPAIS

SETEMBRO • 2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  23

Fo
to

: R
afa

el 
Br

ito

Fo
to

:Vi
via

n M
arl

er

Fo
to

: É
ric

o P
en

a



GIRO PASTORAL

24  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • SETEMBRO • 2019

TERÇO DOS HOMENS REALIZA 
MOMENTOS DE REFLEXÃO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DE REZAR E AGIR

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

“Não basta rezar, é preciso agir” foi o tema 
do 6.º Retiro do Terço dos Homens em Manaus, 
contando com a participação de 70 homens de 
Manaus, Manacapuru, Tefé e Careiro da Várzea. 
O evento aconteceu de 26 a 28 de julho, na 
Casa de Retiro Laura Vicuña. No segundo 
dia contou com a presença do bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu 
Canavarros que palestrou sobre a temática 
central e celebrou a missa de encerramento.

Dom Tadeu, durante a palestra, afirmou 
que Deus conhece os corações, a intimidade de 
cada um, mas é preciso se colocar em oração e 
se abrir para a escuta, porém, não se pode ficar 
apenas rezando, mas também agir. “O retiro é 

um momento importante de parada, onde se 
faz o exercício de olhar um pouco mais para 
dentro de si, para a ação que desenvolvemos 
enquanto igreja e aqui, de maneira específica, 
o Terço dos Homens. Todos nós somos homens 
de oração de espiritualidade, mas vale a pena 
a gente se perguntar sobre isso, se estamos 
rezando com qualidade, como está a nossa 
relação com Deus e como está nosso exercício 
de reconciliação com as pessoas”, destacou 
inicialmente Dom Tadeu, afirmando sempre que 
a oração é essencial para sustentar a vocação.

CAPELA N. SRA. DO PERPÉTUO 
SOCORRO CELEBRA 70 ANOS DE 
EXISTÊNCIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 7 de agosto, a Capela Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, situada à 
Rua Leonardo Malcher, nº 541 – Aparecida, 
completou 70 anos de existência e, para 
comemorar essa data tão importante, foi 
realizada uma celebração eucarística presidida 
pelo Monsenhor Sabino Andrade, concelebrada 
pelo Pe. Agildo Alves, pároco e reitor do 
Santuário Nossa Senhora Aparecida; Pe. Manoel 
Soares; Pe. Miguel McIntosh, FraterJosivan 
Severino, auxiliados pelo diácono João Bosco. A 
capela ficou completamente lotada, reunindo 

comunitários de várias gerações que atuam de 
forma direta ou indireta, desde os tempos da 
construção da igreja até os dias atuais.

Ao final, foram exibidos, no telão, fotos 
de alguns momentos históricos da capela, 
contendo registros de momentos da sua 
fundação, procissões realizadas, padres 
que já passaram por lá, primeira turma de 
catequese e liturgia, enfim, um momento que 
gerou muita emoção em todos os presentes 
que relembraram amigos, religiosos e entes 
queridos que já atuaram em algum serviço, 
pastoral, equipe ou grupo dentro da capela. 
“Eu parabenizo a todos vocês, padres e agentes 
de pastorais que por que passaram fazendo 
serviço pastoral, faço votos que vocês cresçam 
cada vez mais. A caminhada deve continuar 
e vocês são os protagonistas desta história, 
muito feliz por vocês. Que Deus e a nossa 
querida mãe do céu abençoe a todos”, disse 
Monsenhor Sabino.

ARCEBISPO RECEBE MEDALHA DE OURO 
CIDADE DE MANAUS NA CÂMARA MUNICIPAL
TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

Dom Sergio Castriani recebeu, na tarde 
do dia 8 de agosto, a Medalha de Ouro 
Cidade de Manaus na Câmara Municipal. 
A sessão que homenageou também o dia 
do padre contou com a presença de leigos, 
religiosos e políticos. A homenagem foi de 
autoria do vereador Elias Emanuel (PSDB) e 
esta mais alta comenda da casa é destinada 
apenas a quem tem mais de 10 anos de 
serviços dedicados à capital amazonense. 
“Ele carrega o báculo da Arquidiocese de 
Manaus, ele que apesar das limitações 
que a vida está lhe impondo não se deixa 
esmorecer, e se coloca a serviço do seu povo 

nas mais simples manifestações”, afirmou o 
vereador.

O arcebispo ressaltou 
que os padres são grandes 
guerreiros da Amazônia e 
agradeceu pela homenagem. 
Na ocasião, mais 12 padres 
foram homenageados por 
terem grande representação 
na Arquidiocese de Manaus, 
no trabalho missionário 
na Amazônia, sendo eles: 
Pe. Robert Marie Joseph 
Valicourt; Pe. Iginio 
Mazzucchi, Pe. Justino 

Sarmento Rezende, Pe. Egydio Schwade; Pe. 
Valdecir Mayer Molinári, Pe. José Alcimar 
Araújo, Pe. Miguel Mcintosh, Pe. Celestino 
Ceretta, Pe. Ronaldo Colavecchio, Pe. Martin 
James Laumann, Frei Gino Alberati, e Frei 
Geraldo King Sacerdote.



PASTORAL DA CRIANÇA AVALIA 
CAMINHADA E ESCOLHE NOVA 
COORDENAÇÃO

TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

No dia 27 de julho, a Pastoral da Criança 
esteve reunida no Centro de Formação da 
Arquidiocese de Manaus (CEFAM), para avaliar 
o trabalho desenvolvido de outubro de 2018 
a junho de 2019 e escolher a nova equipe que 
estará à frente da Pastoral entre os anos de 2020 
a 2022: Lúcia Cleide da Silva Soares (Coordenação 
Arquidiocesana), Sara Jane Costa (Suplente) e 
Lurdes Cruz (Apoio Arquidiocesano).

Pela manhã foi realizada uma avaliação 
do número de pessoas capacitadas durante o 
período em questão. Cerca de 45 pessoas foram 
capacitadas e esse momento foi importante para 
avaliar quais os frutos desses novos agentes.

PARÓQUIA SANTO AFONSO CELEBRA 
MISSA DO PADROEIRO 

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 1º de agosto, fiéis e devotos 
celebraram a festa de Santo Afonso de Maria 
Ligório, bispo e doutor da igreja, criador da 
Congregação dos redentoristas que ofereceu 
sua vida para anunciar a copiosa redenção 
aos pobres e abandonados. A celebração foi 
realizada na paróquia cujo santo é padroeiro, 
situada na Av. Constantino Nery, nº 5785 – 
Flores, sendo presidida pelo padre Raimundo 
Pedro, da Paróquia Santa Luzia em Itacoatiara, 
concelebrada pelo pároco de Santo Afonso, 
Pe. Stephen Michael e pelo vigário paroquial, 

Pe. Arcelin Punita, contando também com 
a presença do Arcebispo Metropolitano de 
Manaus Dom Sergio Castriani.

Os festejos começaram com o novenário 
em memória a Santo Afonso realizado nas 
comunidades envolvendo todas as pastorais, 
grupos e movimentos existentes e, cada noite 
contava com um padre convidado. Antes de 
começar a celebração, aconteceu a carreata 
saindo da comunidade N. Sra de Nazaré, em 
Flores, passando pela comunidade N. Sra. 
Rainha da Paz, no bairro da Paz, seguindo para 
a comunidade São Marcos e depois retornando 
à igreja onde, por volta das 19h, teve início 
a celebração com a igreja lotada de devotos 
provenientes das quatro comunidades que 
compõem a paróquia e até visitantes de outros 
setores da Arquidiocese de Manaus.

SETOR PE. PEDRO VIGNOLA REALIZA 
FORMAÇÃO PARA MINISTROS DA 
PALAVRA

TEXTO E FOTO KETHLLEN PRESTES

O Setor Pe. Pedro Vignola – Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, realizou 
nos dias 1 e 2 de agosto, a formação para 
Ministros da Palavra com a assessoria do 
Serviço de Animação Litúrgica (SAL) e com 
a participação do bispo auxiliar e vigário 
episcopal, Dom José Albuquerque, contando 
com a presença de cerca de 250 pessoas. 

O primeiro dia de formação iniciou com 
o ofício divino, seguido da partilha sobre 
as dificuldades, desafios e esperanças dos 
ministros e em seguida a formação dos quatro 
primeiros capítulos do documento 108 – 
Ministério e Celebração da Palavra conduzido 
por Conceição Gadelha e Zélia Neves. Segundo 
Dom José, a formação de Ministros foi espaço 
de conhecimento, partilha e, sobretudo, escuta, 
contribuindo para o crescimento de todos 
os presentes. “O ministério significa serviço, 
diaconia. A missão de vocês é ser uma presença 
servidora e de comunhão”, disse o bispo.
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NATALÍCIO

Pe. Pedro Gabriel de O. Neto 1

Diác. José Messias Alencar 2

Diác. Roberto Morais da Silva 2

Pe. Bento Pavão 5

Diác. Ricardo Cesar Lopes Pereira 5

Diác. Armando Borges Filho 10

Frei Alex Assunção da Silva 14

Pe. José Rodrigues Pessoa (Zezé) 19

Pe. Silas Silva 21

Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva 23

Pe. Leonardo dos Santos Silva 25

Pe. Geraldo Menezes da Silva 29

Frei John Of God Machado Araujo 30

ORDENAÇÃO

Pe. Thiago José Barbosa de Oliveira Santos 4

Padre Mário Missiato 5

Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas 8

Padre Ricardo Gonçalvez Castro 23

Pe. José Alcimar Souza de Araújo 26

Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado 26

Frei John Of God Machado Araujo 30

ANIVERSARIANTES DO MÊS
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GIRO PASTORAL

DEIXAR TUDO E SEGUIR A JESUS 
FOI A TEMÁTICA DO ENCONTRO 
REALIZADO PELA PASTORAL 
VOCACIONAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã do dia 3 de agosto, a Pastoral 
Vocacional (PV) realizou na capela do 
Seminário Arquidiocesano São José, o Encontro 
Vocacional tendo como tema “Eles deixaram 
tudo e seguiram Jesus” (Lc 5,11). O encontro 
foi dividido em dois momentos, o primeiro 
(pela manhã) tratou da importância de todas 
as vocações, trabalhando o cultivar, despertar 
e discernir. Depois (à tarde) o encontro foi mais 
direcionado para os seminaristas que querem 
viver o sacerdócio.

“Pelo fato de estarmos no mês vocacional, 
começamos trabalhar a pessoa de Jesus, 
com base no chamado à vocação da iniciação 
cristã, o encantamento e discernimento. Para 
isso começamos com a oração na hora do 
café da manhã, fazendo a confraternização 
juntos, partindo para a temática, animação e 
partilha”, disse Esther Chacon. “A vocação é um 
presente que Deus coloca em nossa vida e que 
nós possamos viver rezando pelas vocações, 
não só pela nossa, mas de tantas outras que 
precisam ser descobertas”, destacou o diácono 
Luiz Lima.

DIA NACIONAL DE LUTA DO 
MORADOR DE RUA É MARCADO PELA 
CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITO DA 
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

“Sou morador de rua. Eu tenho direito 
de ter direitos”, foi o tema do evento 
promovido na manhã do dia 16 de agosto, 
pelo Dia Nacional de Luta da População 
em Situação de Rua, ocorrido na Praça 15 
de Novembro, mais conhecida como praça 
da Matriz, quando aconteceu uma intensa 
programação, promovida pela Comunidade 
Nova e Eterna Aliança, em parceria com 
a Comunidade Aliança de Misericórdia, 
Catedral Metropolitana de Manaus, Secretaria 
de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc), Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania (Semasc) e 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Cerca de 200 pessoas participaram deste 
evento que disponibilizou alimentação, 
atendimento médico e social, rodas de 
conversas para ouvir as necessidades do 
povo de rua e o serviço de orientação sobre 
direitos que possuem. Houve emissão de 
cadastro único, corte de cabelo, distribuição 
de kits de higiene bucal, banho solidário 
com distribuição de vestimentas e kit de 
higiene pessoal também fizeram parte da 
programação do evento.

COROINHAS CELEBRAM DIA DO 
PADROEIRO SÃO TARCÍSIO COM MISSA 
NO SANTUÁRIO DE N. SRA. APARECIDA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia 17 de agosto, mais de 500 coroinhas 
participaram da missa realizada no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, sob a presidência do 
arcebispo Dom Sergio Castriani, concelebrada 
pelo padre José de Nazaré, da Congregação do 
Santíssimo Redentor e vigário do Santuário. Na 
ocasião foi celebrado o padroeiro dos coroinhas, 
São Tarcísio, um acólito que morreu aos 12 anos 
por guardar e proteger Cristo Eucarístico quando 
estava a caminho da prisão, para fortalecer na 
fé os cristãos presos e condenados à morte pela 
terrível perseguição de Valeriano, no ano de 258.

Dom Sergio, em poucas palavras, disse 
aos presentes que a Igreja de Manaus muito se 
alegra por ver tantas crianças e adolescentes 
ao redor do altar, servindo o Cristo ao auxiliar 
os padres nas celebrações eucarísticas.

Em seguida, Pe. José, complementou 
reafirmando a alegria que é ver tantos assumindo 
desde cedo a sua missão, o seu compromisso, 
trabalhando para o reino de Deus. “Hoje estão 
celebrando o seu padroeiro, aquele que é 
exemplo para todos nós, pois derramou seu 
sangue para guardar Cristo na Eucaristia. Assim 
os coroinha devem testemunhar seu amor por 
Cristo na família, na sociedade e para a Igreja. É 
um serviço importante e nós padres e Dom Sergio 
nos sentimos felizes por ver essas crianças tão 
próximas de Cristo, vivendo o projeto da salvação, 
do reino de Deus”, afirmou padre José.
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CARTAS DO VATICANO: ÓBOLO DE SÃO PEDRO

POSSE DE PÁROCO E INSTITUIÇÃO 
DE LEITORATO MARCAM O TÉRMINO 
DOS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária São Lourenço viveu 
um momento de muita alegria ao celebrar no 
mesmo dia (10/8), os festejos do padroeiro 
São Lourenço, patrono dos diáconos, com 
procissão e missa presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio 
Castriani, que, na ocasião também deu posse 
ao novo pároco, Pe. Durai Aruldos (MMI), e ao 
vigário paroquial Pe. VinothYesuraj (MMI); e 
fez a instituição do Ministério do Leitorato ao 
candidato a diácono permanente, Agamenon 
de Assis Silva. Ao final da celebração, também 
foi lembrado o aniversário dos 21 anos de 
ordenação episcopal de Dom Sergio e o dia 
dos pais.

IRMÃS CLARISSAS ABREM AS PORTAS 
DO MOSTEIRO SÃO DAMIÃO PARA 
CELEBRAR O DIA DE SANTA CLARA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

A pequena capela do Mosteiro 
São Damião ficou repleta de amigos, 

benfeitores e frades que se 
reuniram para celebrar junto com 
as irmãs Clarissas Capuchinhas 
Sacramentárias o dia de Santa Clara 
de Assis, durante missa ocorrida 
na manhã do dia 11 de agosto, 
presidida pelo bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus, Dom José 
Albuquerque, e concelebrada pelos 
frades Frei Francisco Areque e Frei 
Smaley Sarmento.

Além de celebrar Santa Clara, o momento 
também foi para festejar o aniversário de 64 
anos de idade de Frei Francisco Areque, frade 
Capuchinho que é pároco da Área Missionária 
Cidade de Deus onde está situado o mosteiro, 
e as bodas de 25 anos de consagração à vida 
religiosa, com renovação dos votos, da Irmã 
Evangeline do Cristo Crucificado.

Dom José Albuquerque agradeceu pelo 
bonito testemunho de Irmã Evangeline 
que comemora com muita alegria 25 
anos de entrega à Deus e a oportunidade 
em concelebrar com Frei Areque que foi 
seu professor em 1997, sobre Sagradas 
Escrituras, passando a palavra a ele para uma 
reflexão a respeito das leituras proclamadas 
nesta missa.

Frei Areque afirmou ser esta uma 
data especial pois é celebrada Santa Clara 
que representa a proximidade com Deus, 
sendo isso o resultado de muita oração, 
assim como São Francisco que é conhecido 
homem feito oração, pois toda a sua vida 
era oração. Explicou que oração não é 
apenas falar, mas é estar na presença de 
Deus e com isso experimentar o amor de 
Deus e neste momento não há medo ou 
vergonha, porque há a certeza de que Ele 
nos ama como somos, conhece nossos erros 
e fragilidades, e nesse momento há total 
entrega e confiança.

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia em que foi celebrada Santa Teresa 
Benedita da Cruz (Santa Edith Stein), irmã 
carmelita que foi mártir de Cristo, a Arquidiocese 
de Manaus promoveu uma missa em ação de 
graças pelo aniversário de 21 anos de ordenação 
episcopal do arcebispo Dom Sergio Eduardo 
Castriani, realizada no Auditório do Centro 
Arquidiocesano São José, que desde o dia 5 de 
agosto passou a ser a nova sede arquidiocesana. 
Estiveram presentes padres, diáconos, religiosos 
e religiosas, amigos, leigos de pastorais, serviços 
e comunidades, e Dom Teodoro Mendes Tavares 
(espiritano – CSSp), bispo diocesano de Ponta de 
Pedras, no Arquipélago do Marajó – Pará.

Durante a homilia, lida pelo padre Marcos 
Antônio, o arcebispo falou sobre a ação de Deus 
na história que enche a muitos de esperança 
e coragem para lutar por um mundo melhor. 
Também abordou a respeito do seguimento de 
Jesus, que passa pela Cruz, fazendo memória à 
Santa Teresa Benedita da Cruz, mártir, que fez da 
cruz o mistério central de sua caminhada na fé.

Ao final agradeceu a Deus pela missão 
confiada a ele durante 21 anos. “Hoje, ao 
completar 21 anos de ministério episcopal, 
rendo graças ao Deus da história, o Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo que fez maravilhas no meio 
do povo a mim confiado, conduzindo a história 
destas duas igrejas, Tefé e Manaus. Agradeço 
ao Senhor as cruzes que ele me deu cada dia. 
Peço a Ele que me ajude a continuar servindo 
as pessoas com alegria e disponibilidade. E 
quando chegar a hora em que só Deus estiver 
comigo, que eu esteja preparado pela oração e 
contemplação dos mistérios da vida de Nosso 
Senhor”, concluiu Dom Sergio. 

Ao final, o diácono Luis, administrador do 
Centro Arquidiocesano, em sinal de bênção do 
local e das pessoas, aspergiu água benta em todo 
o auditório, nos que estavam presentes e no andar 
em que funciona a Cúria e o Setor administrativo.

ARQUIDIOCESE DE 
MANAUS CELEBRA 21 
ANOS DE EPISCOPADO DE 
DOM SERGIO CASTRIANI

Peca pelo 
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SENSUMED Oncologia recebe 
certificação ONA de Serviço 
Oncológico no Amazonas
LENISE IPIRANGA

A clínica SENSUMED Oncologia agora 
é certificada pela Organização Nacional de 
Acreditação – ONA, em Serviço Oncológico, 
única no Amazonas e na região Norte nessa 
categoria de serviço, para o biênio 2019-2021, 
no nível 1 – Acreditado ONA, no qual cumpre 
ou supera, em 70% ou mais, os padrões de 
qualidade e segurança definidos pela ONA, 
em todas as áreas de atividades da instituição, 
inclusive aspectos estruturais e assistenciais.

“Trabalhamos para promover o bem-
-estar e oferecer tratamento oncológico de 
qualidade, transdisciplinar, humanizado 
e personalizado, baseado em evidências 
científicas. A conquista dessa acreditação é 
resultado do empenho e talento individual 
e coletivo de nossa equipe”, avalia o diretor 
técnico e oncologista clínico da SENSUMED 
Oncologia, Dr. William Fuzita. E enfatiza que 
a certificação traduz a contribuição da clíni-
ca e de seus profissionais no combate ao 
câncer no Amazonas, dedicada às pessoas 
que lutam bravamente contra essa doença.

A ONA, responsável pelo desenvolvimen-
to e gestão dos padrões brasileiros de qualida-
de e segurança em saúde, é referência nacio-
nal e reconhecida no exterior. No Amazonas 
são sete organizações de saúde certificadas, 
nas categorias de Hospital (4 unidades) e Ser-
viços Ambulatoriais (2 clínicas).

A SENSUMED Oncologia também rece-
beu a certificação do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, que é líder em pesquisa, em 
tecnologia e pioneiro em terapia genética 
no tratamento do câncer, e agora integra a 
Rede Einstein de Oncologia e Hematologia, 
que chega com toda a sua expertise em di-
versas cidades do Brasil por meio de clínicas 
de referência, sendo a SENSUMED Oncolo-
gia em Manaus e região Norte.

SENSUMED

ÁREA MISIONÁRIA TARUMÃ RECEBE 
VISITA PASTORAL DE SEU VIGÁRIO 
EPISCOPAL
TEXTO ÉRICO PENA E JOSEFA VERA 
FOTOS ARQUIVO DE DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

No período de 17 a 21 de julho, a 
Área Missionária Tarumã (AMT), Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida – 
Setor Padre Ruggero Ruvoletto, recebeu a 
visita pastoral do seu vigário espiscopal, 
Dom José Albuquerque. 

A visita iniciou com uma missa na 
Comunidade São Pedro, situada na rua 
São João, 199, Parque São Pedro, sob a 
presidência de Dom José e concelebrada 
por Pe. Agnaldo Batista e pelo vigário 
paroquial, Pe. Valdecir Martins. Uma 
bonita festa de acolhida com direito 
a homenagens, presente e música 
composta especialmente para a visita. 

Conforme a programação, houve visita 
às comunidades que compõem a AMT, 
sendo três indígenas (N. Sra. de Fátima, São 
Gabriel e São Pedro), celebração eucarística, 
encontro com Pastoral da Criança, visita aos 
doentes, encontro com as lideranças da área, 
visita à Casa das irmãs de Santa Terezinha, 
almoço em algumas comunidades e, no 
encerramento, missa na comunidade São 
Pedro com envio e reenvio de Ministros da 
Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra.

GIRO PASTORAL
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LEVEZA, 
CONFORTO E 
FLEXIBILIDADE. 

LIOCEL É UM 
JEANS QUE ESTÁ 
SEMPRE NA 
MODA.

Mondelle Brasil, 
a marca da moda. 

CONFORTO É TUDO, 

LEVEZA É TOP. 

LIOCEL O JEANS 
DO MOMENTO.
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Vós sois o sal da terra. 
Vós sois a luz do 
mundo!” (Mt 5,13-14)PLANO DE EVANGELIZAÇÃO 2019-2020

PALAVRA E DO PÃO
ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL

Pistas de Ações
1. Promover Formação Bíblica, escolas Bíblicas;
2. Valorizar CEFAM/ITEPES;
3. Incentivar a Leitura Orante;
4. Elaborar material específico;
5. Implantar Grupos de reflexão Bíblica.

FORMAÇÃO DOS CRISTÃOS BATIZADOS: Prosseguir a 
Implantação do Caminho de INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Pistas de Ações
1. Incluir o processo de animação vocacional: Fortalecer a 
Pastoral Vocacional;
2. Envolver Catequese do ventre materno – Pastoral da Criança;
3. Articular Iniciação Cristã e cultura da paz;
4. Incluir a conversão ecológica integral (Laudato Si').

FORMAÇÃO DOS AGENTES DE EVANGELIZAÇÃO: 
Cuidado e formação permanente do Laicato

Pistas de Ações
1. Cuidar dos membros da comunidade;
2. Formar para vida comunitária – definir linhas e diretrizes 
para formação do laicato em toda Arquidiocese com 
estratégias para especificidade do interior;
3. Articular ITEPES – CEFAM – FSDB – Livrarias Católicas;
4. Formar para o serviço à vida;
5. Incentivar maior engajamento com Pastorais Sociais;
6. Promover a qualificação contínua de artistas católicos.

FORMAÇÃO DA VIDA COMUNITÁRIA: RENOVAÇÃO DAS 
COMUNIDADES

Pistas de Ações
1. Fomentar a Pastoral de Conjunto;
2. Criar novas Paróquias Ribeirinhas;
3. Estimular o caixa comum;
4. Priorizar Pastoral do Dízimo, em vez de eventos de 
captação (bingos, rifas, vendas...);
5. Incentivar a relação de Paróquias Irmãs;
6. Desenvolver nas comunidades ações pastorais voltadas 
para o serviço à vida;
7. Formar lideranças para o horizonte da rede de comunidades;
8. Continuar estudando Doc. 100 CNBB.

DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTER RELIGIOSO

Pistas de Ações
1. Conhecer o CONIC e documentos sobre ecumenismo;
2. Incentivar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos;
3. Implantar a Comissão para o Diálogo Ecumênico e Inter Religioso;
4. Discutir a temática no processo do IVC;
5. Mapear os atores envolvidos no diálogo;
6. Assumir compromissos comuns na superação da violência.

AÇÃO MISSIONÁRIA
EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS: Considerando as 
novas situações familiares e a questão de gênero; os 
católicos afastados, as mídias e novas comunicações 
e, a evangelização dos condomínios e novos conjuntos 
habitacionais

Pistas de Ações
1. Fortalecer a Pastoral Familiar e Implantá-la em todas as Paróquias 
e Áreas Missionárias, integrando as pastorais e os movimentos, 
redirecionando-a para as novas configurações familiares;
2. Proporcionar formação e esclarecimento sobre a 
questão de gênero, afetividade e sexualidade, por meio 
de especialistas cristãos católicos (médicos, psicólogos, 
teólogos, assistentes sociais etc.);
3. Incentivar visitas periódicas às famílias, contando com 
materiais específicos;
4. Formar núcleos e grupos de casais para formação e 
animação com as famílias da comunidade;
5. Qualificar agentes específicos para a pastoral da escuta.

PRESENÇA MISSIONÁRIA NO INTERIOR E NAS PERIFERIAS

Pistas de Ações
1. Criar fundo missionário arquidiocesano para dinamizar as 
ações missionárias, oferecendo apoio estrutural e financeiro 
às comunidades com dificuldades;
2. Promover equipes missionárias com presbíteros, diáconos, 
religiosos(as), leigos(as) e ministros da palavra para atuar no 
interior e nas periferias: 
• Resgatar o projeto “Comunidades Irmãs”;
• Promover a formação integral de modo descentralizado por 
meio das várias modalidades (EAD, Modulares, App, etc.) com 
apoio do ITEPES e COMIPAS, principalmente dos ministérios 
dos cristãos leigos e leigas e, do diaconato permanente.
3. Celebrar o Ano Missionário na Arquidiocese de Manaus, 
incentivando a criação dos COMIPAS.

EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE: Considerando a 
Evangelização da Comunidade Acadêmica

Pistas de Ações
1. Fortalecer o Setor Juventude de acordo com o Documento 
85 – CNBB:
• Formar agentes que trabalham com a juventude e 
lideranças juvenis;
• Envolver a juventude nas ações missionárias e nas questões 
sociais e políticas articulando a espiritualidade encarnada;
• Implementar uma cultura e estruturas de 
acompanhamento juvenil e, ao mesmo tempo, acolher e 
oferecer espaços físicos e digitais nas comunidades;
• Construir Plano de ação com eixos comuns para as 
juventudes da Amazônia, como exemplo, um eixo inspirado 
no Sínodo da Juventude; pra trabalhar leitura bíblica a partir 
do chão da Amazônia; jovens evangelizando jovens;
• Criar um aplicativo para a juventude;
• Trabalhar as expressões juvenis a partir das rodas de conversas.
2. Fortalecer da Pastoral Universitária.

CARIDADE
ECOLOGIA INTEGRAL

Pistas de Ações
1. Criar Comissão Arquidiocesana de Ecologia Integral, 
constituída com especialistas de diversas áreas do saber para 
discutir com instâncias políticas e órgãos de direitos as questões 
socioambientais, integrada à Cáritas Arquidiocesana e à Rede 
Eclesial Pan Amazônica, com atuação à luz da Laudato Si'.;
2. Promover a cultura do cuidado por meio de uma pastoral 
da Ecologia Integral através de processos de conscientização 
e educação ambiental, que perpassem nos diversos 
ambientes eclesiais:

• Acompanhar o cuidado com as nascentes (igarapés), 
ampliando os projetos ambientais existentes;
• Cuidar dos jardins e árvores nos espaços comunitários;
• Fomentar as ações ambientais, como: reciclagem, não uso 
de descartáveis, evitar queimadas, instalar pontos de coleta 
seletiva para que solidifique as práticas ambientais.
3. Utilizar os meios de comunicação (Rádio Rio Mar, 
Rádio Castanho e Revista da Arquidiocese) para difundir a 
conscientização ecológica.

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA: CONTRA MULHER, CRIANÇA, 
ADOLESCENTES E PESSOA IDOSA, EXPLORAÇÃO 
SEXUAL, TRÁFICO DE PESSOAS, TRABALHO ESCRAVO E 
DROGADIÇÃO

Pistas de Ações
1. Trabalhar a prevenção das violências em seus vários 
âmbitos por meio de palestras, debates, rodas de conversa, 
com parceria nas escolas, famílias, universidades, Rede 
Um Grito pela Vida, Campanha da Pastoral da Juventude 
de Enfrentamento aos ciclos de violência contra a Mulher, 
Grupo Esperança Viva, pastorais sociais com atuação junto às 
comunidades nas paróquias e áreas missionárias;
2. Mapear experiências bem-sucedidas na superação da violência 
e dar visibilidade às mesmas, servindo como estímulo para outros 
casos, aproveitando os instrumentos já existentes na arquidiocese;
3. Incidir politicamente nos espaços de construção de 
Políticas Públicas para os sujeitos envolvidos na violência 
(Conselho, fóruns, movimentos);
4. Formar lideranças, fortalecer as ações já em andamento, 
produzir subsídios (cartilhas) para trabalhar os temas 
desafiadores (bulling, drogadição, violência), especialmente 
através da Pastoral da Catequese.

POLÍTICA E CIDADANIA

Pistas de Ações
1. Retomar as Escolas de Fé e Cidadania a partir de uma 
equipe arquidiocesana de formadores para suporte às 
escolas e elaboração de subsídios a partir da realidade local;
2. Criar uma comissão arquidiocesana com pessoas que 
tenham conhecimento para acompanhar as atividades dos 
poderes legislativos municipal e estadual, bem como os 
organismos de controle dessas instâncias (Ministério Público,
Controladoria Geral da União etc.);
3. Promover os espaços de diálogo entre pastorais à luz da 
doutrina social da Igreja (seminários, fóruns, debates etc.);
4. Incluir as questões sociais na Programação da Rede Rádio 
Rio Mar de Comunicação (Rádio Rio Mar, Rádio Castanho e 
Arquidiocese em Notícia);
5. Fortalecer a Cáritas Arquidiocesana e implantar as Cáritas Paroquiais.

MIGRANTES E INDÍGENAS

Pistas de Ações
1. Criar núcleos de acolhidas nas Paróquias e Áreas Missionárias;
2. Fortalecer o diálogo com a Pastoral do Migrante para 
realizar cursos de formação profissional do migrante, 
dar ênfase à celebração do dia e da semana nacional 
do migrante e, mapear as iniciativas de trabalho com 
migrantes e indígenas dando visibilidade a esses trabalhos e 
fomentando os mesmos;
3. Criar núcleo de acolhimento do migrante por Região Episcopal.
4. Acompanhar a publicação e execução do Plano Estadual 
da Atenção aos Migrantes;
5. Identificar indígenas nas Paróquias e Áreas, acolhendo-os e 
inserindo-os na vida pastoral e, fortalecer a Pastoral Indigenista.
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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



SETEMBRO •  2019 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  31

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



32  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • SETEMBRO •  2019


