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da esperança e da vida
A Igreja a serviço do Reino de Deus
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ATIVIDADES PaSTORAIS

Nota
A

Arquidiocese de Manaus, através das Orientações Pastorais emitidas no dia 19 de março, suspendeu, pelo período mínimo de 30
dias, todas as atividades públicas: encontros, reuniões, formações, catequese, missas presenciais, celebração pública dos sacramentos, dentre outros, em virtude do avanço da pandemia provocada
pelo Coronavirus (Covid-19), que tem infectado e levado à morte milhares de pessoas em todo o mundo. Acatando recomendações de autoridades locais de saúde, que diariamente acompanham e nos atualizam
a respeito da propagação deste vírus que chegou à cidade de Manaus e
interior do Estado do Amazonas, no início do mês de março com a confirmação do primeiro caso. E para conter seu avanço tem exigido de todos
iniciativas de cuidado e medidas de prevenção urgentes e fundamentais.
“Nossa Igreja, em seu rosto samaritano não pode furtar-se deste zelo
com a vida das pessoas, especialmente para com os mais vulneráveis. A Arquidiocese de Manaus, ciente do seu papel junto aos fiéis e a toda sociedade,
quer somar forças com as autoridades locais propondo uma série de iniciativas
que contribuam para o bem do povo e ao mesmo tempo zelem pela fé das
comunidades eclesiais. A Igreja, Mãe e Mestra faz questão de ficar perto de
seus filhos e filhas neste momento de sofrimento”, destacou o Arcebispo Dom
Leonardo Ulrich Steiner, na orientação emitida no dia 19 de março.
Nestas orientações, o arcebispo alerta para a necessidade em alimentar a fé e a oração neste período, usando dos meios possíveis (via
internet e pelos meios de comunicação), de forma que nos sintamos
unidos na comunhão espiritual e na celebração da Paixão e da Páscoa
de Jesus. Pede-se que os horários destas celebrações sejam amplamente divulgados para que as famílias possam acompanhar em suas casas
e, também em família, sejam incentivadas a leitura da Palavra de Deus,
as orações do terço, novena da Campanha da Fraternidade e outras formas de piedade que mantenham acesa a chama da fé do nosso povo.
“Sabemos que é um sofrimento para muitos não poder participar
dos momentos celebrativos, especialmente do tríduo pascal. Mas neste
ano teremos que nos privar e participar do sofrimento de Jesus nas nossas
casas, participando das celebrações através dos meios de comunicação e
para podermos também com Jesus ressuscitar. Eu peço a compreensão
de todos! Nós queremos colaborar, ajudar a preservar os nossos irmãos e
irmãs, queremos preservar a vida. É o momento de exercitarmos a nossa
misericórdia nesse período. Vamos continuar com confiança em Deus, vamos ajudar as pessoas, vamos participar deste momento tão importante
e tão decisivo da nossa cidade. Deus abençoe a todos!”, conclui Dom Leonardo em mensagem divulgada nas redes sociais.

A PalaVra de Deus
“Vamos ler diariamente
qualquer versículo”, trazendo
o Evangelho no bolso ou
mesmo lendo pelo celular, nos
pede o Papa.
“Queridos irmãos e irmãs, demos
espaço à Palavra de Deus! Vamos ler diariamente qualquer versículo da Bíblia. Começar pelo Evangelho: mantê-lo aberto no
cômodo de casa, trazê-lo conosco no bolso,
visualizá-lo no celular; deixemos que nos
inspire todos os dias. Descobriremos que
Deus está perto de nós, ilumina as nossas
trevas, amorosamente impele para conduzir a nossa vida.”
“Guarda a palavra de Deus, porque são
felizes os que a guardam; guarda-a de tal
modo que ela entre no mais íntimo de tua
alma e penetre em todos os teus sentimentos e costumes. Alimenta-te deste bem e
tua alma se deleitará na fartura. Não esqueças de comer o teu pão para que teu
coração não desfaleça, mas que tua alma
se sacie com esse alimento saboroso. Se
assim guardardes a Palavra de Deus, certamente ela te guardará. Virá a ti o Filho em
companhia do Pai, virá o grande profeta
que renovará Jerusalém e fará novas todas
as coisas.” (São Bernardo de Claraval)

Leia a Bíblia!
Em família e na sua
comunidade!

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Libertados-Resgatados

P

+ LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO DE MANAUS

Cristo ressuscitou! Aleluia!
áscoa: exultação de alegria da multidão dos Anjos; rejubilo da terra
inundada da claridade da luz de Cristo que dissipou as trevas do
mundo; alegria da Mãe Igreja, pois adornada com a luz divina, faz
ressoam nos templos e casas as aclamações do povo de Deus. Ela
celebra o esplendor admirável da Luz que é Cristo. Cristo, quebrando as cadeias da morte, levanta glorioso do túmulo. Novo amanhecer que liberta das trevas do pecado e da corrupção aqueles que,
por toda a terra, creem em Cristo. Amanhecer que os restitui à graça
e os reúne na comunhão dos Santos. Nele, ressuscitado: renascidos,
resgatados, libertos, transformados! Cristo ressuscitou do sepulcro!
A noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz. O Ressuscitado afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos
pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os
ódios, restabelece a concórdia e a paz. (cf. Precônio Pascal)
Acompanhamos a Jesus na sua dor, sofrimento, cruz, morte e ressurreição. O tempo da quaresma nos concedeu uma percepção maior do ser cristão: transformação, libertação. O tempo da oração, do jejum e da esmola nos purificou, transformou.
A morte e a ressurreição de Jesus nos devolveram a dignidade
de resgatados, salvos, libertos. Cristo com sua morte e ressurreição desperta a vida humana para a plenitude.
Jesus Cristo carregou sobre si as nossas culpas e toda a dor e
tormento humano. Como nos recorda a carta aos Romanos “o nosso
homem velho foi crucificado com Cristo”(5,6). As dores e os lamentos,
as lacerações, as mortes penderam no madeiro com Ele. Tudo o que é
humano mais humano foi com Ele suspenso na cruz. E contemplamos
e admiramos o “Homem das Dores”. Nele nos vimos, Nele nos encontramos, com Ele a cruz tornou-se mais suave, mais carregável. Nos
tornamos unidos a Ele por uma morte semelhante à sua e seremos
semelhantes a ele também pela ressurreição (cf. Rm 5,5).
A Campanha da Fraternidade insistia que a vida é um dom.
Jesus ressuscitado abre nossos olhos para a grandeza extraordinária da vida. As intempéries da vida, às vezes, cobrem na cotidianidade, a nossa nobreza e dignidade. Perdemos os olhos,
perdemos o olfato, perdemos as cores e o sabores. Viver, “desviver”... ?! Cristo nos desperta para a vida eterna!
Ao revermos a Senhora das Dores com o Filho descido da
Cruz, a vida nascida do ventre materno, agora acolhida como corpo inane, sem respiro. O acolhimento no regaço, fomos atingidos
pelo acolhimento-transformação das mortes existenciais. E nosso
olhar conduzido foi para a percepção de que da morte nasce a vida.

Palpitou em nós o amor à vida, a vida-amor, a liberdade de amar. A
vida mais forte que a morte! Ela triunfou sobre o pecado e a morte e
resplandece como luz bruxuleante na noite da nossa existência. Ele
Vida: Senhor da vida e da morte: gratuidade de viver!
Jesus Cristo vive verdadeiramente: “se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação” (1Cor 15, 14). Somos convidados a
descobri-lo, a vivê-lo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte
profunda da nossa esperança e razão do nosso viver.
A ressurreição de Jesus não pertence ao passado, mas é sempre
presente, pois a vida nova, a força de vida que penetrou o universo.
“Onde parecia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os
rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. É verdade que muitas
vezes parece que Deus não existe: vemos injustiças, maldades, indiferenças e crueldades que não cedem. Mas também é certo que, no
meio da obscuridade, sempre começa a desabrochar algo de novo
que, mais cedo ou mais tarde, produz fruto. Num campo arrasado, volta a aparecer a vida, tenaz e invencível. Haverá muitas coisas más, mas
o bem sempre tende a reaparecer e espalhar-se. Cada dia, no mundo,
renasce a beleza, que ressuscita transformada através dos dramas da
história. Os valores tendem sempre a reaparecer sob novas formas, e
na realidade o ser humano renasceu muitas vezes de situações que pareciam irreversíveis. Esta é a força da ressurreição, e cada evangelizador
é um instrumento deste dinamismo.”(Papa Francisco, EG nº 276)
Páscoa, dia do Senhor! Nos primeiros tempos da Igreja os catecúmenos eram batizados na noite da Páscoa. O batismo como renascer
em Cristo, vida nova em Cristo. Era a noite em que participavam pela
primeira vez da Eucaristia. Santo Agostinho recorda a grandeza da vida
e dom da vida em Cristo: “Ó irmãos, ó filhos, ó novos rebentos da Igreja católica, ó geração santa e celestial, que renascestes em Cristo para
uma vida nova! Ouvi-me, ou melhor, ouvi através do convite: Cantai ao
Senhor Deus um canto novo. Já estou cantando, respondes. Tu cantas,
cantas bem, estou escutando. Mas, oxalá a tua vida dê testemunho
contra tuas palavras. Cantai com a voz, cantai com o coração, cantai
com os lábios, cantai com a vida: Cantai ao Senhor Deus um canto novo.
Queres saber então que louvores irás cantar? Já o ouviste: Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Que louvores? Seu louvor na assembleia dos
fiéis. O louvor de quem canta é o próprio cantor. Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu
maior louvor, se viverdes santamente. (Homilia da Vigília da Páscoa)
Aleluia! Cristo ressuscitou! Louvemos a Deus! O céu se uniu
à terra e nos encontramos com Deus! Deus abençoe a todos e
rezemos uns pelos outros.

Acompanhamos
a Jesus na sua
dor, sofrimento,
cruz, morte e
ressurreição.
O tempo da
quaresma nos
concedeu uma
percepção maior
do ser cristão:
transformação,
libertação.
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raça e Paz para você estimado(a) leitor(a) da
nossa Revista Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Feliz Páscoa, feliz esperança! Em meio à
atmosfera de medo da morte que se instalou no
tecido social planetário por causa do COVID-19,
a força que nos faz levantar no sol de cada amanhecer é a esperança que não decepciona. E a
nossa Esperança tem nome: Jesus. No alvorecer
daquele domingo, o túmulo vazio no olhar do
evangelista João, o discípulo amado, significou
uma certeza que brota no coração animado pela
fé: Ele ressuscitou! Jesus está vivo!
E, sendo assim, que as palavras do Papa Bento
XVI:“Quem tem esperança, tem futuro”, sejam um sopro do Espírito Santo a revigorar a alma humana para
que possa crer no amanhã. Que os dizeres da canção:
“Após a dor, vem a alegria” e do salmo 126,5: “Quem
semeia entre lágrimas, colherá com alegria”, sejam
uma melodia para fortalecer o fiel a acreditar que
diante das intempéries presentes na vida, aqueles que
nos viram chorar, um dia hão de ver-nos sorrir. Pois o
remover das pedras dos sepulcros ao longo da história
da humanidade, revela que o ser humano, salvo pela
fé, das cinzas sempre volta, nas cinzas sempre vence.
Pois na morte a vida não acaba, ela é transformada.
Que esta Páscoa venha semear no coração
humano o desejo de ser um humano melhor,
construtor de pontes de solidariedade e não
de muros de intolerância, a conduzir cada fiel
às “Galileias existenciais” de nossa realidade
cotidiana para que mais e mais nossos povos
tenham vida e vida em abundância.
Vale a pena sintonizar todos os dias, as rádios
católicas da nossa Igreja, as Rádios Rio Mar 103,5 e
Castanho 103,3 FM, e através da Fundação Rio Mar,
contribuir mensalmente como amigo da Rio Mar,
ajudando assim, nossa Igreja a evangelizar através
dos meios de comunicação que dispomos. Que a
força do Ressuscitado esteja com você, sua família e
comunidade. Uma ótima leitura para todos.
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Páscoa
do
Senhor
ESPERANÇA COM CONFIANÇA

E

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO BENDAHAM

specialmente, nesta Páscoa do Senhor se faz
necessário redescobrir a força da esperança e
da confiança em Deus Pai, que existe dentro
de cada ser humano. A confiança total no Pai
Eterno que nunca decepciona e não abandona
o Filho Jesus na hora da morte, está presente
como Luz na vida interior que entusiasma e gera
esperança cristã. Esta confiança plena está sempre cheia de esperança para quem, com fé, se
entrega à vontade do Pai.
Foi exatamente esta experiência de profunda comunhão espiritual que Jesus experimentou durante toda a sua vida (“eu e o pai
somos um” – Jo 10,30) e principalmente na
hora da Cruz: “Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonastes” (Mc 15,34). Aos olhos, talvez de
alguns que não têm fé, parece um grito de desespero de alguém que foi abandonado na hora
em que mais precisava.
A tentação, medo, fuga e principalmente a
experiência de ser rejeitado, traído e abandonado
pelos seus amigos e pelo silêncio aparente do Pai
Eterno, fazem parte da vida de Jesus e da nossa.
Isto não deve paralisar a vida. No mais profundo
do ser, Jesus mantinha a confiança que o Pai não
o abandonou. O grito orante de Jesus (“meu Deus,
meu Deus!”), revela a sua proximidade íntima
com Pai que está perto o tempo todo e continua
pertinho da humanidade e de toda criação.
Esta experiência de dor, sofrimento, ansiedade pela espera do amigo foi sentido por Maria

Madalena, pelo discípulo Pedro (Jo 20, 1-10)
e tantos outros discípulos depois da morte de
Jesus. Maria Madalena, nem dormiu preocupada em encontrar o Senhor e por isso foi logo
de madrugadinha correndo ao túmulo, mas Ele
não estava lá. Avisou Pedro e o outro discípulo
que em velocidade correram e verificaram que
túmulo estava vazio. O outro discípulo entrou
no túmulo, “viu e acreditou”. O coração vazio, o
nervosismo e a preocupação de terem sido rejeitados acabou. Finalmente, a esperança com
confiança se renovou. Ele ressuscitou, está vivo
no meio da comunidade. Ele venceu a morte.
Neste tempo de crise de doenças, principalmente do Coronavírus que já matou milhares de
pessoas, certamente o mesmo medo, desesperanças e desconfianças invadem o coração humano. Por isso, diante deste desafio que deixará
muitas vítimas fatais e crise econômica mundial
para todos, principalmente para os pobres, se
faz necessário, a partir da Páscoa do Senhor,
redescobrir a força da esperança e da confiança
em Deus que não decepciona, pois Ele está junto
de seu Povo o tempo todo.

“OS MOMENTOS DE SOFRIMENTO
E PRIVAÇÃO SÃO OCASIÃO
DE APROXIMAÇÃO DE DEUS,
APROFUNDANDO AS RAZÕES DE
NOSSA FÉ. É A FÉ QUE NOS ANIMA
E NOS CONCEDE A GRAÇA DA
ESPERANÇA E DA CARIDADE”
Dom Leonardo Steiner
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SITE DA RÁDIO VATICANO

AS DUAS ORAÇÕES DO PAPA
PARA INVOCAR O "FIM DA
PANDEMIA"
O Papa Francisco saiu do Vaticano e venerou a Salus populi Romani na Basílica de Santa
Maria Maior. Depois, percorrendo a pé um
trecho da "Via del Corso" – no centro de Roma
– foi até a Igreja de São Marcelo, onde se encontra o Crucifixo Milagroso que, em 1522, foi
levado em procissão pelos bairros da cidade
para que acabasse a "Grande Peste".
Com a sua oração, afirma o diretor da
Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni,
o "Santo Padre invocou o fim da pandemia
que atinge a Itália e o mundo, implorou a
cura para os muitos doentes, recordou as inúmeras vítimas desses dias e pediu que seus
familiares e amigos encontrem consolação e
conforto. A sua intenção se dirigiu também
aos agentes de saúde, aos médicos, aos enfermeiros e àqueles que, com o seu trabalho,
garantem o funcionamento da sociedade".
DEVOÇÃO
A devoção especial do Pontífice pela
Salus populi Romani é conhecida: Francisco
reza diante do ícone não somente por ocasião das grandes festas marianas, mas também antes e depois de uma viagem internacional. Em 593, o Papa Gregório I a levou
em procissão para pedir o fim da peste e, em
1837, Gregório XVI a invocou para cessar uma
epidemia de cólera.
Segundo estudiosos, a igreja de São
Marcelo preserva um crucifixo em madeira
que remonta ao século XV, considerado o
mais realístico de Roma, que sobreviveu a
um incêndio e salvou a cidade da peste. Este
mesmo crucifixo, abraçado por São João Paulo II, marcou a Jornada do Perdão durante o
Grande Jubileu do Ano 2000.

LITURGIA

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

CATEQUESE LITÚRGICA
Sábado, às 7h15, no Programa
Arquidiocese em Notícias
Apresentação: Irmãs Pias
Discípulas do Divino Mestre
Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br

Como viver o dinamismo
pascal da liturgia?
Páscoa é o centro do ano litúrgico, a fonte que alimenta a nossa
vida de fé. Celebrar o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição
do Senhor é celebrar a obra da redenção humana que o Cristo realizou quando, morrendo destruiu a morte e, ressuscitando, renovou a vida. O tríduo pascal possui uma unidade pela qual cada dia
é entendido como momento progressivo da única páscoa: a páscoa da ceia, a páscoa da cruz e a páscoa da ressurreição.
Na celebração da ceia recebemos o mandamento do
amor, “Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns
aos outros, assim como eu amei vocês” (Jo 13,34). Amor que
se faz serviço, doação e entrega de si mesmo. Na sexta-feira,
prostrando-se, ajoelhando-se, silenciando, a comunidade
participa da páscoa da cruz, expressando seu protesto, sua
indignação contra a injustiça, e tudo o que fere a vida e a
dignidade das pessoas, expressando sua solidariedade com
os crucificados de nossa sociedade.
O Brasil vive uma longa Sexta-feira Santa já há algum tempo. O país parece sem rumo, perdido e desorientado. Os índices
nunca estiveram tão ruins, as denúncias de corrupção nunca
foram tão agudas. Os ânimos se acirram por todos os lados e
sente-se cheiro de inimizade, de intolerância e até de ódio nas
relações entre pessoas que antes pareciam amigas. A vida está
sendo banalizada de todas as formas. E, no entanto, os sinais de
vida brotam no meio do caos, da incerteza, do temor. As agressões da morte são respondidas com gestos de vida e de amor.
Este é o dinamismo pascal da vida humana. A morte jamais terá
a última palavra. O ser humano é capaz de inúmeras crueldades, mas nunca estas serão mais fortes que a graça e o amor que
o sustentam e inspiram. Adélia Prado, ao final de um evento de

poesia convoca seu público a rezar. Busca uma oração que seja
agradável a todas as religiões. E dá início a um Pai-Nosso que,
acompanhado por todos, termina em lágrimas da poeta e dos
que a acompanham. Reza pelo Brasil e sua fé é contagiante.
Na Vigília pascal cantamos a "noite de alegria verdadeira,
em que se uniu o céu à terra inteira", a noite que viu emergir das
trevas da morte Jesus de Nazaré, morto pela teocracia judaica e
pela pax romana, em sinistra aliança contra o projeto do Reino de
Deus. Ao silêncio tenebroso que se seguiu ao grito do Crucificado
seguiu-se o ressoar da Palavra do Pai: Este é o meu Filho. A morte
não o retém em seu poder, porque maior do que ela é meu Amor.
É um convite a confiar: a luz vence as trevas, a vida sobrepõe-se à
morte, o amor é mais forte que tudo, o bem triunfa sobre o mal.
Porque, como diz o belíssimo texto do Precônio Pascal, "esta noite
lava todo o crime/ liberta o pecador dos seus grilhões/ Dissipa o
ódio e dobra os poderosos/ enche de luz e paz os corações."
Recordamos neste tempo o dinamismo pascal da nossa vocação batismal. Fomos batizados na morte e ressurreição de Jesus
de tal forma que morremos para vida de pecado e ressuscitamos
para a vida nova, vida da graça, vida de amizade com Deus e de
fraternidade com as pessoas. Se a quaresma é um tempo penitencial que nos recorda nossa condição de pecadores, o tempo pascal
é tempo de festa que nos recorda que Deus, gratuitamente em
Jesus nos reconciliou consigo e nos salvou, nos adotando como
filhos pelo batismo, plantando em nossos corações a vida eterna.
Que a celebração do tempo pascal nos recorde tão grande amor
que Deus nos tem e nos comprometa a ser sinais de ressurreição e
de vida onde houver morte em nossa sociedade.
Feliz Páscoa!

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – ABRIL/2020
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

1

Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95
(Sl) Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56
(R. 52b)
Jo 8,31-42

5

RAMOS DA PAIXÃO
Is 50,4-7 • Sl 21 (22),8-9.1718a.19-20.23-24 (R.2a) • Fl 2,6-11
Mt 26,14-27,66 • Mt 21,1-11

12

RESSURREIÇÃO DO SENHOR
At 10,34a.37-43 • Sl 117 (118),12.16ab-17.22-23 (R.24) • Cl 3,1-4
ou 1Cor 5,6b-8 • Jo 20,1-9
2º PÁSCOA
ou DIVINA MISERICÓRDIA

19

At 2,42-47 • Sl 117 (118),2-4.13-15.2224 (R.1) • 1Pd 1,3-9 • Jo 20,19-31

3º PÁSCOA
At 2,14.22-33
Sl 15 (16),1-2a.5.7-8.9-10.11
1Pd 1,17-21 • Lc 24,13-35

26

SEMANA SANTA
Is 42,1-7
Sl 26 (27), 1. 2. 3. 13-14 (R. 1a)
Jo 12,1-11

6

13

Oitava de Páscoa
At 2,36-41
Sl 32 (33), 4-5. 18-19. 20.22 (R.
5b) • Jo 20,11-18

20

S. Anselmo
At 4,32-37
Sl 92 (93), 1ab. 1c-2. 5 (R.1a)
Jo 3,7b-15

Oitava de Páscoa
At 2,14.22-33
Sl 15 (16), 1-2a.5. 7-8. 9-10. 11 (R. 1)
Mt 28,8-15
At 4,23-31
Sl 2, 1-3. 4-6. 7-9 (R. Cf. 12d)
Jo 3,1-8

7

SEMANA SANTA
Is 49,1-6
Sl 70 (71), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15.17
(R.15) • Jo 13,21-33.36-38

27

At 6,8-15
Sl 118 (119), 23-24. 26-27. 29-30
(R. 1b)
Jo 6,22-29

14
21
28

S. Pedro Chanel
S. Luis M. Grignion de Montfort
At 7,5l - 8,1a • Sl 30 (31), 3cd-4.
6ab.7b.8a. 17.21ab (R. 6a) • Jo 6,30-35

8

SEMANA SANTA
Is 50,4-9a
Sl 68 (69), 8-10. 21bcd-22. 31.
33-34 (R. 14cb) • Mt 26,14-25

Sexta

2

S. Francisco de Paula
Gn 17,3-9
Sl 104 (105), 4-5. 6-7. 8-9 (R. 8a)
Jo 8,51-59

9

PAIXÃO DO SENHOR
Is 52,13 - 53,12 • Sl 30 (31),2.6.1213.15-16.17.25 (R.Lc 23,46) • Hb
4,14-16; 5,7-9 • Jo 18,1-19,42

16

Oitava de Páscoa
At 4,1-12
Sl 117 (118), 1-2.4. 22-24. 25-27a
(R. 22) • Jo 21,1-14

23

S. Fidélis de Sigmaringa
At 5,34-42
Sl 26(27), 1. 4. 13-14 (R. Cf. 4ab)
Jo 6,1-15

Oitava de Páscoa
At 3,11-26
Sl 8, 2a.5. 6-7. 8-9 (R.2ab)
Lc 24,35-48

22

S. Jorge e S. Adalberto
At 5,27-33
Sl 33(34), 2.9. 17-18. 19-20 (R. 7a)
Jo 3,31-36

At 5,17-26
Sl 33 (34), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R. 7a)
Jo 3,16-21

29

S. Catarina de Sena
At 8, 1b-8
Sl 65 (66), 1-3a. 4-5. 6-7a (R.1)
Jo 6,35-40

3

Jr 20,10-13
Sl 17 (18), 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7
(R. Cf. 7)
Jo 10,31-42

CEIA DO SENHOR
Ex 12,1-8.11-14 • Sl 115(116),1213.15-16bc.17-18 (R.cf.1Cor
10,16) • 1Cor 11,23-26 • Jo 13,1-15

15

Oitava de Páscoa
At 3,1-10
Sl 104 (105), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.
3b) • Lc 24,13-35

Sábado
S. Isidoro
Ez 37,21-28
Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R. Cf. 10d)
Jo 11,45-56

4

10

VIGÍLIA PASCAL
Gn 1,1-2,2 • Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 • Rm 6,3-11 • Sl 117 (118),12.16ab-17.22-23 • Mt 28,1-10

17

Oitava de Páscoa
At 4,13-21
Sl 117 (118), 1.14-15. 16ab.18.
19-21 (R. 21a) • Mc 16,9-15

24

11
18
25

S. Marcos Evangelista
1Pd 5,5b-14
Sl 88(89),2-3,6-7,16-17 (R. cf. 2a)
Mc 16,15-20

30

S. Pio V
At 8,26-40
Sl 65 (66), 8-9. 16-17. 20 (R. 1)
Jo 6,44-51
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família

O sentido da Páscoa na família
FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

A

Páscoa é a capacidade que o ser humano possui de
renascer e de renovar-se de tempo em que deve
ser o ponto principal em nossas vidas como pessoas que estão na igreja e têm fé na caminhada
de cristão e aguardam com amor este momento de passagem, com esse sentido podemos recordar do nosso batismo onde somos inseridos na vida da comunidade através
de nossos pais e padrinhos e a comunidade.
A Páscoa é algo maravilhoso na vida de uma família
cristã, que ano após ano celebra e acolhe os filhos gerados
e adotados sem distinção, o importante é a experiência de
ser família numerosa em uma sociedade que nos impõe
o individualismo, mas vendo este acolhimento nessas
famílias celebrando a Páscoa, percebo que todos nós que
devemos ter fé nesse renascimento para uma nova vida,
temos que celebrar o acolhimento Pascal, acreditar na
ressurreição dia após dia, somente neste acolhimento a
todos que encontraremos a verdadeira celebração da vida,
se não conseguirmos ter a sensibilidade de perceber que
somos famílias a serviço da vida, e que nós precisamos
realmente celebrar está Páscoa como passagem de um
momento para outro em nossas vidas, e que podemos
contribuir muito para o acolhimento de filhos adotivos
no seio da família. Esta realidade precisa acontecer em
nossas famílias e em todas as casas, mas principalmente
em nossas famílias cristãs que acham que filhos são somente aqueles que são gerados no ventre da esposa. A
verdadeira Páscoa acontece quando conseguimos acolher
e enxergar Cristo nas crianças e jovens abandonados em
orfanatos e nas ruas.

Matrículas Abertas
De 04 meses a 05 anos
Convênio Com Cultura
Inglesa, Soluções Bilíngue

Av. Coronel Teixeira, 6610 - 69036-725 - Manaus-AM
92 3085-0005 / 92 98197-4065

Vendo algumas realidades de famílias que são privadas
de recursos financeiros e acabam acolhendo e adotando filhos, apesar das dificuldades, conseguem celebrar a Páscoa
mesmo sendo uma família numerosa, conseguem dar um
verdadeiro sentido para a Páscoa, que é acolher, conduzir
e transformar as dificuldades em alegrias. Esta experiência
traz-nos para uma reflexão ao desafio que é transformar sacrifício em vida. A Páscoa é uma festa de família.
Falo agora um pouco do conceito bonito de que
a família é a Igreja doméstica!
“Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho
e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância
primordial, como lares de fé viva e radiante. Por isso, o
Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga
expressão, de ‘Eclésia doméstica’. É no seio da família que
os pais são ‘para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os
primeiros mestres da fé. E favoreçam a vocação própria a
cada qual, especialmente a vocação sagrada’” (Catecismo
da Igreja Católica, n° 1656).
O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o
primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado, com
toda razão, de “Igreja doméstica”, comunidade de graça e
oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã
(Catecismo da Igreja Católica, n° 1666).
Termino agradecendo a Deus pela linda família numerosa que nos foi presenteada e peço à Virgem Maria
proteção às famílias e também peço as orações de todos
para que tenhamos famílias mais comprometidas com a
vida um abraço fraterno a todos.

A verdadeira Páscoa
acontece quando
conseguimos
acolher e enxergar
Cristo nas
crianças e jovens
abandonados em
orfanatos e nas
ruas.

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

Ações concretas
Instituições mostram em atos que é
possível agir com compaixão e cuidar da vida

D

TEXTO ÉRICO PENA E PATRÍCIA CABRAL FOTOS ÉRICO PENA E ARQUIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CF 2020

urante encontro de formação da
Campanha da Fraternidade 2020,
realizado entre os dias 12 e 14 de
fevereiro, no auditório do Colégio
Dom Bosco (CDB) – Centro, centenas de
pessoas atuantes da Igreja Local, receberam
formação a partir da temática “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e ao final
puderam conhecer iniciativas que inspiram
gestos concretos que devem ser realizados a
partir do que pede a CF-2020.
No último dia, com a participação do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, dos bispos auxiliares, Dom José
Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, alguns
representantes de instituições que abordaram
a questão do AGIR, apresentaram os gestos
concretos que realizam não somente no período da CF, mas como gesto solidário, que
demostram amor e compaixão para o outro.
“O objetivo da Arquidiocese de Manaus
no AGIR da CF-2020 foi de mostrar através
das atividades de suas pastorais e de algumas
instituições vinculadas à igreja católica e a
outras denominações religiosas, os trabalhos
que são desenvolvidos no olhar da solidariedade com as necessidades de nossos irmãos
e irmãs mais abastados”, comentou Patrícia
Cabral, da equipe de articulação da CF-2020.
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Ainda de acordo com Patrícia, da mesma forma como aconteceu na formação no
Colégio Dom Bosco, também ocorreu com
nas formações que aconteceram nas áreas
missionárias, paróquias e setores. “Procuramos reconhecer na localidade os trabalhos
realizados, seja pela igreja ou associações,
com o intuito de reconhecer todas as iniciativas existentes avaliando o que possa ser
aperfeiçoado e que mais poderíamos realizar. Isso também faz com que a comunidade
perceba a sua participação e importância
nessas atividades e compreenda a necessidade de em alguns casos uma maior interferência nas questões de políticas públicas”,
disse Patrícia.
Das ações concretas, destacamos aqui
as que foram explanadas por cada representante das instituições convidadas, falando a
respeito de suas dificuldades e conquistas
realizadas em diversos setores da sociedade.

PASTORAL CARCERÁRIA

Francenilson Castro dos Santos destacou
que a pastoral está em Manaus há 42 anos,
nas cadeias onde a maioria dos encarcerados
são jovens de 19 a 21 anos. “Esses jovens estão
precisando do nosso trabalho, da nossa atenção, na sua comunidade, na sua paróquia. Por

isso a pastoral carcerária tem como objetivo acompanhar essas pessoas que se encontram privadas de sua
liberdade. Levar a Palavra de Deus aos irmãos que estão
na cadeia vivendo em situações deploráveis”, explicou.

PASTORAL DO POVO DE RUA

Natércia Navegantes, contou que o trabalho envolve 15 agentes, e atende, na maioria, pessoas em
situação de rua que possuem problemas familiares,
com drogas, álcool, desemprego, abuso e exploração,
são expulsos e jogados nas ruas pelas próprias famílias. São idosos, crianças e mulheres agredidas por
seus esposos há anos e vão morar nas ruas com suas
crianças, cansadas de viver na violência. E outros problemas de abandonos. Trabalham em parceria com a
Fraternidade O Caminho, O Pequeno Nazareno e as
casas de passagem.

FAZENDA DA ESPERANÇA

Padre Vinícius Gouvêa, coordenador local da Fazenda da Esperança, falou aos presentes sobre a iniciativa que existe há 19 anos e
já resgatou muitos jovens das drogas. Disse que esse belo trabalho
surgiu em 2001, motivados pela Campanha da Fraternidade: Vida
Sim, Drogas Não, após receberem o convite para a abertura, nasceu
a primeira fazenda da Região Norte, onde mais de 6 mil jovens já
passaram. E nasceram mais 15 unidades da Fazenda da Esperança
nos vários estados e mais 60 Grupos de Esperança Viva (GEV), onde
nasce a esperança a partir da decisão da vivência da Palavra.

PASTORAL DO MIGRANTE

Representada por Rosana Nascimento, que relatou que o trabalho
iniciou em Manaus em 1980, a partir da Campanha Fraternidade, cujo tema
foi “Para onde vais?”. Segundo ela, atualmente o trabalho tem sido grande
por conta dos migrantes venezuelanos e há algum tempo com os haitianos.
Trabalham a partir de quatro verbos: acolher, proteger, promover e integrar,
conforme o Papa Francisco citou na mensagem no dia do migrante em 2018.
Na Arquidiocese de Manaus foram as irmãs Scalabrianas que começaram os
trabalhos e hoje há várias outras congregações envolvidas. A atuação consiste
em acompanhar os migrantes para o trabalho, para o médico, auxílio aos Waraos, assim como há a promoção de festas religiosas e culturais próprias dos
migrantes. Também há atuação no eixo formação e articulação para auxílio
aos que migram e precisam de apoio.

CÁRITAS

Diácono Afonso Brito, afirmou que a Cáritas está há 56
anos na sociedade amazonense, atuando no fortalecimento e
organização de grupos, de entidades, que buscam a Cáritas por
sofrerem com problemas com a terra, com a moradia, com o
emprego, com a exploração. Trabalhos voltados para a questão
fundiária, no Puraquequara e no Jatuarana. Em 2019 foi entregue a 14 famílias o documento do uso da terra. Outro exemplo
de ação concreta, junto com os parceiros, são os projetos de
economia popular solidária que são mais de 19 espalhadas em
todas as zonas da cidade de Manaus. Todo trabalho que é feito
para resgatar a dignidade da mulher, do jovem, e colocar eles
para a produção, descobrir os talentos que se têm e depois fazer
um grande trabalho da venda destes produtos para que as famílias se mantenham através desse trabalho coletivo.

PASTORAL DA SOBRIEDADE

Rosineide da Silva, em sua fala, afirmou ser o trabalho da pastoral
feito com amor, onde se segue um programa a partir de 12 passos, e com
isso é proposto um novo estilo de vida, em que todos devem estar atentos
à metodologia de Jesus Cristo. Há o trabalho de prevenção, voltado para
aqueles que ainda não se encontram com as drogas; de intervenção, feita
com aquele que já usa esporadicamente; a recuperação se dá para sair da
dependência; a ressocialização é a para aquele que precisa voltar à família,
para a vida social a partir do momento que ele busca a sobriedade; e também há a ação política.

O PEQUENO NAZARENO

A representante Kellen Farias, fez uma explanação da instituição, criada
em 13 de dezembro de 2013, por Tommaso Lombardi e Elaine Elamid, com o
objetivo de cuidar dos meninos de rua ou de extrema vulnerabilidade social pela
Manaus inteira. Preocupados com os meninos que vivem no sinal de trânsito,
sendo que, de 2015 e 2016, 80% destes meninos eram do bairro Colônia Antônio
Aleixo. Alguns deles tendo a triste realidade de ser arrimos do tráfico, tendo que
pagar dívida com o traficante e outros pedem dinheiro para levar o alimento
para família. O que antes começou apenas como um projeto voltado para crianças e jovens de rua, agora se expandiu para outros atendimentos e oferecendo
cursos profissionalizante para ajudar aos jovens a alcançar seus objetivos.

REDE UM GRITO PELA VIDA

Sandra Loyo disse aos presentes que a rede iniciou no Brasil em 2007 e em
2011 em Manaus, pelas irmãs do Imaculado Coração de Maria. Hoje é formada
por 13 religiosas e 8 leigas, e tem conseguido entrar nas escolas, onde escutam
certa de 3 a 5 relatos de abuso sexual. Atuam em prol da vida ameaçada e ferida, das pessoas traficadas e violentadas em seus direitos, em toda a Arquidiocese. “Trabalhamos com essa problemática ainda invisibilizada, mas existe e
está muito próximo de nós, muitos não sabem o que é o casamento servil,
mendicância, exploração sexual, trabalho escravo. Quando encaminhamos
as vítimas para as instituições responsáveis, chegamos a ouvir: ‘ela foi por que
quis’. Estamos nas incidências políticas, temos acentos em 16 espaços, alguns
governamentais outros da sociedade civil, e outros da igreja”, afirmou.

FUNDAÇÃO ALAN KARDEC

Sr. Venâncio disse aos presentes que a fundação possui 48 casas espíritas em Manaus, onde se estuda a Bíblia Sagrada, com oficinas para praticar
o bem, conhecer a esmola e fazer a caridade ao irmão. Caridade moral e
material, com amparo, alimento e depois a palavra. Houve trabalho em parceria com a Pastoral do Migrante, realizando acolhida de haitianos, por três
anos, após o ocorrido em 2010 no Haiti.
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VIDA E FÉ

Marcivana Saterê
De Maués para o mundo

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ARQUIVO PESSOAL

N

atural do município de Maués, Marcivana Rodrigues Paiva é uma indígena da etnia Saterê e hoje
coordena a Pastoral Indigenista da Arquidiocese
de Manaus (PIAMA) que, ao lado de outros órgãos
como o Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e
Entorno (Copime) e o Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), lutam em defesa dos direitos dos povos indígenas
e que tem grande importância dentro das atividades da
igreja de Manaus. Em outubro do ano passado, Marcivana participou do Sínodo Para a Amazônia em Roma, com
os bispos, padres, religiosas e leigas do mundo inteiro, lá
exerceu o papel de auditora e, durante a aula sinodal, falou
durante quatro minutos ao Papa Francisco e todos os demais presentes, sobre a Urbanidade e Comunidades Indígenas, no qual abordou a situação dos povos indígenas em
relação aos mega projetos que ameaçam seus territórios.
Porém, muito antes de sua fala ganhar o mundo e chegar
até ao Vaticano, Marcivana trilhou uma caminhada religiosa
que começou quando ainda era uma cunhatã de 10 anos, na
Paróquia N. Sra. Mãe da Misericórdia, situada no bairro Compensa, onde frequenta até hoje. A princípio iniciou atuando na
comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro, que é mais antiga
que a própria paróquia, e participou de grupos de jovens como
o Movimento de Jovens e Adolescentes de Perpétuo
Socorro (Mojaps). De acordo com Marcivana, foram
os Padres Jesuítas e as Irmãs Cônegas de Santo
Agostinho os primeiros responsáveis pelo início
da sua caminhada cristã dentro da igreja.
“A influência dos padres jesuítas que
antes trabalharam na paróquia, foi muito
forte na minha vida, assim como o da
Irmã Hiolanda Setubol, que fazia círculos
bíblicos nas comunidades e aquilo me
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chamava muito a atenção porque ela usava elementos
da nossa realidade indígena para fazer as reflexões e
dinâmicas, isso foi uma forma de catequisar que me
conquistou, assim também como a maioria das outras crianças do bairro Compensa que utilizavam o
espaço da igreja para as brincadeiras e datas festivas.
Isso tudo foi muito importante para começar a estruturar nossa igreja que hoje em dia é composta de
13 comunidades”, disse Marcivana.
Marcivana foi uma das fundadoras da Comunidade Divino Espírito Santo, onde as missas eram realizadas na rua mesmo até que receberam a doação de
um pequeno terreno onde foi construída uma capela
nas proximidades de sua casa. Lá chegou a atuar como
catequista, na liturgia fazendo leituras orantes, como
secretária e tesoureira da comunidade, e coordenadora da Pastoral do Batismo. Por volta de 2005, recebeu
o convite do padre jesuíta Guilherme Codorna, para
trabalhar na Cáritas Arquidiocesana para substituir uma
funcionária que estava em licença maternidade. O trabalho provisório tornou-se efetivo e de lá Marcivana começou a ter conhecimento não só das questões sociais,
mas também com relação ao movimento indígena, até
se tornar a coordenadora da PIAMA.
A partir daí começou toda uma militância voltada aos
direitos dos indígenas que vivem na cidade e
com isso as lideranças começaram a se organizar até a criação da Copime, criada com
o apoio da Arquidiocese de Manaus e PIAMA. “A Copime é uma organização só de indígenas, composta por 45 etnias diferentes
e é um modelo de organização e referência
no Brasil no que diz respeito aos indígenas
que vivem na cidade”, explicou Marcivana.

Marcivana antes de participar do Sínodo no ano passado,
também participou do Pré-Sínodo em Puerto Maldonado (Peru),
em 2018, onde ela explanou sobre a realidade dos indígenas na
cidade no sentido de conseguir
manter sua cultura e tradição.
Em março do ano passado,
foi à Roma pela primeira vez
participar de uma Conferência
Internacional chamada 17 ODS
(Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU), onde falou
pela primeira vez sobre Urbanidade e Comunidades Indígenas.
“Na conferência internacional tivemos um tempo de 15 minutos
para fazer a apresentação desse
tema, já no Sínodo foi apenas
quatro minutos na aula sinodal,
porém na Casa Comum e em
outros momentos podemos
falar com mais calma porque
uma coisa completava a outra e
o Papa Francisco esteve conosco
todos os dias e foi uma convivência muito forte”,
comentou.

CNBB

CIDADANIA

Escola
de
Fé
e
Cidadania
PROPORCIONA FORMAÇÃO POLÍTICA E CIDADÃ PARA LEIGOS
Rosto Amazônico: diocese de
Alto Solimões ordena primeiro
diácono permanente indígena
FONTE SITE DA CNBB

A Diocese de Alto Solimões (AM) conta,
desde o dia 15 de março, com um diácono
permanente indígena. Antelmo Pereira Ângelo, do povo Ticuna, é o primeiro de sua etnia a receber o primeiro grau do Sacramento
da Ordem. O bispo diocesano, dom Adolfo
Zon Pereira, presidiu a celebração eucarística
na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de
Assis, em Belém do Solimões (AM), quando
foi realizada a ordenação diaconal.
A investidura de membros das comunidades e etnias amazônicas nos ministérios
leigos e ordenados é o que ficou conhecido
pelo desejo do Papa Francisco de uma Igreja
com rosto amazônico e também o que está
no sonho eclesial do pontífice na exortação
apostólica pós-sinodal Querida Amazônia.
No texto, Francisco afirma que os diáconos
permanentes deveriam existir em um número muito maior na Amazônia e que estes
devem assumir, junto com religiosas e leigos,
“responsabilidades importantes em ordem
ao crescimento das comunidades e maturem no exercício de tais funções, graças a um
adequado acompanhamento”.
Para Francisco, uma Igreja de rostos
amazônicos requer a presença estável
de responsáveis leigos, maduros e dotados de autoridade, “que conheçam as
línguas, as culturas, a experiência espiritual e o modo de viver em comunidade
de cada lugar, ao mesmo tempo que deixem espaço à multiplicidade dos dons
que o Espírito Santo semeia em todos”.
Neste contexto que o indígena Ticuna foi ordenado diácono permanente,
que são aqueles ministros ordenados
que já são casados e desempenham um
papel específico, principalmente no âmbito do serviço e da celebração da Palavra com as comunidades.

"N

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

ossa fé em Jesus e no Reino, nos convoca
a prosseguir nesta articulação Fé e Vida,
na retomada do diálogo, no recomeço do
caminho da formação política à luz da
Doutrina Social da Igreja” (p. 4 – Plano de Evangelização 2019-2022).
A Igreja de Manaus durante a X APA destacou a
necessidade de dar testemunho de sua fé com postura ética e profética, tendo como urgência o serviço
à vida plena para todos, sendo sal e luz, estando
presente em diversos âmbitos e fazendo a diferença.
Dar testemunho de fé, com postura ética e profética,
na dinâmica de falar e formar em política e cidadania, a partir da doutrina social da igreja, tendo como
pilares a participação, a cidadania e o bem comum.
No quesito trabalhar a consciência crítica e política, e educar para a cidadania, o Setor Avenida Brasil
desde 2017 tem atuado na formação de leigos através
da Escola de Fé e Cidadania, que tem por objetivo esclarecer sobre a importância da política no dia a dia.
Trata-se de um processo contínuo de formação,
preparando pessoas para assumirem como discípulos missionários na sociedade e na ação evangelizadora nas diversas comunidades católicas, atendendo
ao chamado do Papa Francisco, de que todo cristão
deve ser envolver na política pelo bem comum.
Conforme a coordenadora, Conceição Silva, a escola
está crescendo e este ano realiza a sua 4ª Etapa, convocando cada paróquia do setor Avenida Brasil a enviar
agentes atuantes na igreja para que aprendam a fazer
um estudo contínuo, além do aprendizado em valorizar
e praticar a Palavra de Deus, pois visa formar pessoas
conscientes da sua responsabilidade cristã na ótica da
transformação social e na edificação do Reino de Deus.
A primeira etapa aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora da Glória, em 2017, depois na

Paróquia São Jorge, Cristo Libertador e, neste
ano acontece na Paróquia São Raimundo, tendo como formadora a Irmã Eurides Alves, com
uma introdução sobre fé e cidadania. Depois as
temáticas programadas são Formação bíblica;
Doutrina Social da Igreja; Documento n. 105 da
CNBB – Cristãos leigos e leigas na Igreja e na
sociedade; Exortação Querida Amazônia; Análise
de Conjuntura; Políticas Públicas; Controle Social;
Mobilização da Sociedade Civil Organizada. Por
fim, é realizada oficina com os alunos que se trata de pesquisa a partir de uma política pública,
com apresentação, encerrando com aula sobre
espiritualidade libertadora. E celebração de Ação
de Graças no dia 10 de outubro, na Igreja São
Raimundo.
A escola tem duração de seis meses, com aulas de 15 em 15 dias, aos domingos, de 8 às 12h.
A cada etapa são cinco pessoas por paróquia do
Setor Avenida Brasil, totalizando 45 alunos que
deverão levar todo o conhecimento adquirido
para sua comunidade, tornando-se um multiplicador do conteúdo e fazendo com que mais pessoas passem a refletir sobre a realidade política.
“A fé e política ou a fé e cidadania tem um
papel fundamental para os cristãos, pois a igreja
entende que há a dimensão de cuidar da caminhada na terra, preocupando se com as situações
emergentes que acontece com as pessoas. A partir disso é preciso gerar um pensamento crítico
com relação às realidades vividas pelo povo. Não
ficando apenas na perspectiva da salvação, de alcançar a vida eterna, mas que é preciso também
viver o reino de Deus na terra”, afirma Roberto
Rivelino, membro da coordenação da Escola Fé e
Cidadania, do setor Avenida Brasil.
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CAPA

A IGREJA A SERVIÇO
Pe. Ronaldo Colavecchio

N

os Evangelhos Sinóticos o grupo mais amplo de pessoas
que vieram a Jesus é chamado de “Multidão”. Na
maioria, era gente da terra, com a piedade do povo
simples, taxada pela elite religiosa como sendo ignorante e impiedosa, enquanto ficavam apavorados diante da crueldade dos Romanos. Muitas destas pessoas iam ter com a Jesus,
motivadas por uma fé que buscava uma cura milagrosa, seja
delas mesmas, seja de um parente querido. Enfim, Jesus acolheu
pessoas fracas e sofridas e as chamou a serem construtores com
ele do Reino de Deus.
Algumas pessoas emergiram da multidão para ter um encontro face a face com Jesus. Entre estes eram o ex-endemoniado
de Gereseno (Mc 5,1-20); a mulher hemorroíssa (Mc 5, 22-34);
umas mulheres de má fama (Lc 7, 36-50); publicanos (Mc 2,16;
Lc19, 1-10); vários cegos (Mc 8,22; 10, 51); uns ricos (Mc 10,
23-27; Lc 19, 1-10). Estas e tantas outras pessoas nunca esqueceram como Jesus era compreensível e cordial para com elas,
chamando-as para o seu Movimento, mas respeitando a sua
compreensão limitada e sua liberdade de escolher.
Criava-se no povo a expectativa de uma figura que podia
resolver os problemas das pessoas e da nação simplesmente por
meio do seu poder, passando por cima da exigência da participação de cada um na dinâmica de serviço e de compaixão que
estava atuando em Jesus. Para Jesus, estas atitudes eram o
coração do Movimento do Reino.
Os Evangelhos mostram como Jesus amava este povo e
procurava diminuir as dificuldades das multidões ouvi-lo. São
pequenos gestos que revelam o coração de Jesus. Assim, com a
multidão “comprimida ao redor dele,” ele usa um barco como
púlpito (Lc 5,1); anda no meio do povo, exprimido até o ponto
dos Apóstolos terem medo dele ser esmagado (Mc 5,1-2); causa
escândalo ao sentar à mesa com publicanos e outros indesejáveis
naquela sociedade de puros e impuros (Mc 2,15); providencia
comida para uma multidão faminta (Mc 6,39-44); fica “apinhada” ao ponto de não poder se alimentar Mc 3,20); mudava seus
planos para atender a uma multidão que é como ovelhas sem
pastor (Mc 6,30-34; 7,24[rlc1] .9,30); anda o dia inteiro sem
saber onde iria dormir à noite (Lc 9,59). Em tudo isso, os Evange-
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lhos estão nos deixando conhecer a Jesus de Nazaré, que é agora
o Cristo Ressuscitado! Na reflexão da igreja, especialmente na
liturgia, nós somos convidados à uma profunda amizade Ele, o
Crucificado, o Ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo!
Em todos os Evangelhos, os autores nos mostram que a morte
de Jesus às mãos dos seus inimigos foi justamente por causa dele
agir com liberdade em prol da vida de pessoas sofridas numa
sociedade marcada por injustiças dentro das suas estruturas
econômicas e normas culturais.
Jesus sempre reivindicava sua Autoridade Absoluta em Israel,
se referindo a si mesmo em termos transcendentes tirados doAntigo Testamento como, por exemplo, “Senhor do Sábado” (Mc
2,28); Filho “devorado com zelo pela Casa do Pai” (Jo 2,17; Sl
69,10); “Filho do Homem” isto é, “Juiz Escatológico” dos Israelitas e de toda a Humanidade (Dn 7,13-14)!
Na pregação de Jesus havia duas verdades que procurava
ensinar ao povo e aos discípulos, nem sempre com o êxito que
ele esperava:
1. A frase “Reino de Deus” implicava, antes de tudo, em
Comunhão com Jesus e seu Pai. A missão de Jesus é de nos levar
para dentro do relacionamento dele com seu Pai, para nós
sentirmos que Deus é nosso “Pai Querido,” Nosso “ABBA,” como
Ele o é para Jesus (Mt 11,27; Gl 4,6; Rm 8,15).
2. Jesus sabia que a Prioridade do seu Pai é a Vida plena e
íntegra de cada ser humano, e de todos eles, juntos! Já agora isso
significa vida ecológica e física, emotiva, familiar, social, intelectual, professional, cultural e espiritual, tudo na transparência
exigida na missão de ser Luz e Sal para o mundo,
Em particular, é obediência à Vontade do Pai, de cuidar dos
pequenos e dos pobres aonde for que estes se encontrem. Ao
mesmo tempo, o Reino avança em tudo que é mais justo e mais
humano, e na busca de mais possiblidades para a vida de todos.
Jesus viveu e morreu como Filho Amado do seu Pai. Em
seguida, o Pai “colocou seu selo em Jesus,” ressuscitando-o da
Morte, autenticando com isso tudo o que o Filho disse e fez, e
levando-o ao seu lado direito, para ser Cabeça da sua Igreja,
Salvador do mundo, e Melhor Amigo de cada participante do
Reino do seu Pai.

O DO REINO DE DEUS
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SÍNODO PARA A amazônia

Sonhar com os direitos

povos
originários
dos

O

mês de abril é mês de luta para os povos originários no Brasil. Também
deveria ser essa uma preocupação para a Igreja católica, seguindo um dos
sonhos do Papa Francisco em Querida Amazônia: “Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos,
de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida”.
No diagnóstico que o Papa faz na exortação pós-sinodal do Sínodo para a Amazônia, ele denuncia “os interesses colonizadores que, legal e ilegalmente, fizeram – e
fazem – aumentar o corte de madeira e a indústria minerária e que foram expulsando e
encurralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, provocam um clamor
que brada ao céu”. A Amazônia não pode ser vista “como uma vastidão selvagem que
precisa de ser domada”, segundo o Santo Padre. Mais uma vez o capital é colocado acima
dos direitos, inclusive da existência dos povos originários. O bispo de Roma denuncia que
“as suas vidas e preocupações, a sua maneira de lutar e sobreviver não interessavam,
considerando-os mais como um obstáculo de que nós temos de livrar do que como seres
humanos com a mesma dignidade que qualquer outro e com direitos adquiridos”.
Somos chamados a reagir como Igreja diante dessa realidade, ainda mais sabendo do sofrimento dos povos. Eles “viram muitas vezes, impotentes, a destruição
do ambiente natural que lhes permitia alimentar-se, curar-se, sobreviver e conservar um estilo de vida e uma cultura que lhes dava identidade e sentido”, nos
diz Querida Amazônia. O texto afirma que tudo isso, “as operações econômicas,
nacionais ou internacionais, que danificam a Amazônia e não respeitam o direito
dos povos nativos ao território e sua demarcação, à autodeterminação e ao consentimento prévio, há que rotulá-las com o nome devido: injustiça e crime”.
Tem sido muitos aqueles que ao longo da história, como Igreja, tem protegido a dignidade dos povos indígenas. Isso demanda hoje um compromisso como
Igreja, chamada “a ouvir os clamores dos povos amazônicos”. A Igreja deve exercer
seu papel profético, assumir os erros do passado. O Papa Francisco reconhece o
papel decisivo dos povos originários no cuidado da Casa Comum. Eles inspiram “o
cuidado e o respeito pela criação, com clara consciência dos seus limites, proibindo
o seu abuso. Abusar da natureza significa abusar dos antepassados, dos irmãos e
irmãs, da criação e do Criador, hipotecando o futuro”, uma afirmação recolhida no
Instrumentum Laboris.
O desafio, relatado em Querida Amazônia, é aprender com os povos indígenas, para
assim “contemplar a Amazônia, e não apenas analisá-la, para reconhecer esse precioso
mistério que nos supera; podemos amá-la, e não apenas usá-la, para que o amor desperte um interesse profundo e sincero; mais ainda, podemos sentir-nos intimamente unidos
a ela, e não só defendê-la: e então a Amazônia tornar-se-á nossa como uma mãe”.
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Foto: Sebastião Salgado

TEXTO PE. LUÍS MODINO

MISSÃO

CIMI e a luta pelos direitos DOS
Povos Isolados
TEXTO ÉRICO PENA FOTOS CHICO LOEBENS

O

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), uma organização
vinculada à CNBB que tem por objetivo articular os diferentes
setores da igreja que trabalha junto aos povos indígenas; dar
formação aos missionários na perspectiva intercultural
respeitando a autonomia dos povos indígenas, além de lutar
constantemente pelo reconhecimento de seus direitos como
protagonistas tendo como principais desafios: o tráfico de drogas nas
áreas de fronteiras, desmatamento e extração de madeira predatória,
garimpo, violência e abuso sexual, proselitismo religioso e etc...
Guenter Francisco Loebens, conhecido como Chico Loebens, é
um ex-seminatista jesuíta que desde 1978 está envolvido com as
questões indígenas e hoje em dia faz parte da ‘equipe de apoio aos
povos indígenas livres ou isolados’, formada por nove pessoas
provenientes de cada um dos regionais do Cimi na Amazônia. Essa
equipe desenvolve ações de sistematização das informações em
relação aos ‘isolados’, realizando levantamentos de dados que
tentam provar a existência desses grupos. De acordo com Chico, no
Brasil existem 115 referências de grupos indígenas isolados, mas
oficialmente a FUNAI só reconhece a existência de 28.

“Um dos objetivos dessa equipe que trabalha com os ‘isolados’
é detectar e reconhecer algum desses povos para que se possa
pedir proteção, auxílio e a garantia dos direitos territoriais, pois
sem o reconhecimento oficial não existe nem uma política que
garanta seus direitos ao território e até mesmo à sua vida, pois a
situação da ‘grilagem’ da terra é preocupante. Eles são grupos de
maior vulnerabilidade em virtude de adotarem a estratégia do
isolamento por causa da violência e da dominação que sofriam.
Por isso em nossas viagens procuramos elementos (pegadas,
clareiras, restos de frutas), que venham comprovar a existência
desses grupos e assim tomar as devidas precauções para assegurar os seus direitos”, explicou Chico.
O interessante desse trabalho é que não se faz contato, não há
comunicação, o trabalho da equipe é apenas de reconhecimento
da existência desses povos que buscam de todas as formas não
serem vistos e evitam qualquer relação com o entorno. “Nossa
orientação é não ter nenhum contato para não gerar nenhum
conflito. Eles são povos que buscam se manter invisíveis até
mesmo para outros povos indígenas e não temos nenhuma
informação mais detalhada sobre eles, nem sobre os costumes,
nem a quantidade exata, nem nada. Sabemos que no estado do
Amazonas temos 41 referências, 28 confirmados, sendo 15
grupos somente no Vale do Javarí, a maioria deles não sabe nem
o nome, só denominadas por meio de uma referência geográfica,
tipo: rio, igarapé, vale etc...”, comentou Chico.

Devemos respeito a eles, se eles não querem nenhum tipo de contato devemos entender. Eles vivem conforme
viveram nossos ancestrais e conseguem sobreviver do modo tradicional como era há muitos anos atrás e mantendo nossa
cultura, pois nunca tiveram contato com a sociedade e com a tecnologia. Acho que no mundo inteiro, a Amazônia é o único
local que possui povos indígenas com essas características”.
Marcivana Saterê, Coordenadora da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus.
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PARÓQUIA EM DESTAQUE Paróquia Santo Antônio

Rumo aos

50 anos
de Fundação

A

POR RAFAELLA MOURA

Paróquia Santo Antônio foi fundada em
18 de abril de 1971 pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom João de Souza
Lima, após ser desmembrada da Paróquia
de São Raimundo. O primeiro espaço utilizado
para construção da Capela, no bairro Santo Antônio, foi na Rua JG de Araújo,657, onde hoje funciona a Escola Estadual Liberalina Weill. Seu primeiro
pároco foi Padre João Vries, Holandês, da Congregação do Espírito Santo – Espiritanos.
A Paróquia é composta por seis comunidades urbanas, são elas: Santo Antônio, São Pedro,
São Filipe, Santa Clara, Sagrado Coração de Jesus,
Sagrada Família. E no ano de 2000, atendendo ao
apelo pastoral, passou a atender comunidades ribeirinhas localizadas acerca de 48 quilômetros de
Manaus, nas margens do Rio do Negro, na divisa
de duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (de responsabilidade da SEMMAS e IPAAM). A
este projeto missionário passou a ser denominado
pela Paróquia Santo Antônio, como “Área Missionária Nossa Senhora dos Navegantes”. A paróquia
em conjunto com a esta área missionária, celebra
o dia da Padroeira no dia 2 de fevereiro.
Hoje são cinco comunidades ribeirinhas assistidas: São José –
Caioé, Divino Espí-
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rito Santo – Tatulândia, São João Batista – Tupé,
Sant’Ana – Colônia Central, e Nossa Senhora Aparecida – Baixote.
Dos padres que assumiram a função de pároco podemos citar: Pe. João Uries (1971-1977);
Pe. Roberto Vaz (1978-1989); Pe. Geovani Scremin (1990-1992); Pe. Luiz Gonzaga de Souza
(agosto de 1992-janeiro de 1993); Pe. Giovani, Pe. Antônio Papa Filho e Pe. João de Lange
(1993); Frei Círio (1996-1998); Pe. Almir Franco
Palheta (1998-2000); Pe. Geraldo Ferreira Bendaham (2000-2004); Pe. Pedro Cavalcante da
Silva (2004-2015); Pe. Erivelton da Rocha Figueiredo (2016-2017); Pe. Evanir Rosa (2017-2020).
E em 2020 a Ordem dos Frades Menores (OFM)
chegou à administração da paróquia, tendo por
pároco o Frei João Messias, auxiliado por seu vigário paroquial, Frei John.
Todos os anos, no dia 13 de Junho, muitos
fiéis devotos de Santo Antônio buscam a igreja
para pagar promessas e fazer orações. Além de
um grande número de fiéis que participa da procissão. No dia 18 de abril deste ano, a Paróquia
entra em processo de Jubileu pelos seus 50 anos
de fundação. Será um ano de atividades que antecedem a festa que deverá acontecer no dia 18
de abril de 2021.

Sobre o Pároco
Frei João Messias da Silva Sousa, pertence à
Ordem dos Frades Menores e é membro da
Custódia São Benedito da Amazônia, com sede em
Santarém, Pará, Brasil.
Nascido dia 26 de janeiro de 1974, em Alenquer,
Pará, Brasil. Iniciou sua caminhada religiosa em
1993, quando ingressou no Postulantado. No
dia 7/12/2002, na Paróquia São Jorge – Manaus
(AM), fez os Voto Solenes, seguido de Diaconato,
em 16/7/2005, Paróquia São José – Belo
Horizonte (MG), e Ordenação Presbiteral, no dia
18/02/2006, na Igreja do Santíssimo, em Santarém
(PA). Graduou-se em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais/PUC-MG,
em Filosofia Seminarista pelo Centro de Estudos de
Comportamento Humano/CENESCH, e em Teologia
pelo Instituto Santo Tomás de Aquino /ISTA-MG.
Atuou nas Dioceses de Santarém, de Roraima e de
Óbidos; e na Prelazia de Itaituba. A sua trajetória
como missionário é marcada pelo profundo
carisma franciscano de doação ao serviço junto a
comunidades localizadas em periferias de grandes
cidades e aos povos mais humildes da Amazônia.
Participou ativamente das lutas pela construção
da demarcação de Terra Indígena Raposa Serra do
Sol, em Roraima. Atuou como missionário entre os
indígenas Munduruku, na Missão Cururu.
Na Custódia de São Benedito, também atuou
como conselheiro e membro do Conselho
de Finanças e Patrimônio, e Secretário para
Evangelização e Missão.

CULTURA

DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

Q

Maira

ue sonho a cultura representa para a Igreja na Amazônia?
Uma cultura que brotará do diálogo entre iguais. A cultura
católica na Amazônia na sua vertente popular tem muito
de indígena, mas ainda não aconteceu um diálogo em
profundidade. Conheço padres indígenas que já vivem nas suas
vidas pessoais as duas culturas e fazem um esforço pessoal para
integrar a experiência de ser sacerdote celibatário e continuar
vivendo a sua cultura. Um dos temas mais polêmicos no Sínodo da
Amazônia foi a questão do ministério sacerdotal. Os padres sinodais
na sua grande maioria estavam preocupados com a questão
pastoral, que é a ausência da Eucaristia, sobretudo nas comunidades indígenas. Ficou evidente que não basta uma mudança
disciplinar, mas a própria identidade do sacerdote é que está em
jogo. O papa tem razão ao não permitir por enquanto a ordenação
de homens casados, pois isto representaria uma mudança cultural
e antropológica no imaginário católico com consequências, para as
quais talvez não estejamos preparados. Há diferenças culturais
sérias que precisam ser resolvidas no diálogo intercultural.
Neste sentido há um romance de Darcy Ribeiro que tem como
personagem um padre indígena, que saiu da tribo Mairum (um
nome fictício), ainda menino e volta adulto. O personagem viverá
em primeira pessoa todas as contradições culturais entre os dois
universos, o ser padre católico e o ser índio ao voltar para a sua aldeia
depois de ordenado. O drama vivido pelo jovem padre se expressa
bem na fala do personagem que depois de ter ido até Roma, para se
tornar sacerdote cristão e aprender com os padres a sabedoria dos
caraíbas, ele volta para sua tribo como se tivesse perdido a alma,
roubada pelos curupiras e vivido anos a fio como bicho entre os
bichos. E conclui:“Tudo que tenho são duas mãos inábeis e a cabeça
cheia de ladainhas. E este coração aflito que me sai pela boca”. Em
outro momento o autor diz: “este é o único mandato de Deus que

me comove todo: o de que cada povo permaneça ele mesmo, com a
cara que Ele lhe deu, custe o que custar. Nosso dever, nossa sina, não
sei, é resistir, como resistem os judeus, os ciganos, os bascos e tantos
mais. Todos inviáveis, mas presentes”.
Antropólogo, ele constrói a sua obra entrando no corpo do
índio e olhando o mundo a partir daí. O resultado é a partilha com
o leitor do sistema de valores de uma cultura indígena tão rica,
oprimida e contraditória com os valores hegemônicos da nossa
sociedade. O desfecho final corrobora a opinião de que este
encontro é impossível, pois não se dá num pé de igualdade. E os
mais fracos continuam a exercer o direito de calar-se e assim fazer
pensar que o mais forte venceu. O que até certo ponto é verdade,
mas quando vemos que séculos após a conquista ressurge o
movimento indígena apresentando-se como alternativa ao
mundo capitalista e controlado pelo mercado.
Se quisermos uma nova cultura amazônica devemos acreditar
que a história possa mudar de rumo. Caminhar junto com os
povos originários reconhecendo os mesmos como protagonistas.
Perder tempo porque a pressa não permite um conhecimento
amoroso, porque afinal se trata de uma História de Amor.

E os mais fracos
continuam a
exercer o direito
de calar-se e
assim fazer
pensar que o
mais forte
venceu.
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JUVENTUDE

Catequista tem a missão de ajudar no

discernimento vocacional de jovens

C

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO E ÉRICO PENA FOTO ÉRICO PENA

atequistas que atuam na preparação de jovens e adultos para o sacramento do Crisma, nas três regiões episcopais da Arquidiocese de Manaus, estiveram reunidos no dia 8 de março, no Encontro Anual com os
bispos, promovido pela Catequese Arquidiocesana a Serviço (CAS) em
parceria com a Pastoral Vocacional. Neste ano, o tema central foi “Chamados
a viver a missão no chão da Amazônia”, reunindo vários catequistas dos diversos setores para partilhar suas experiências, promover a unidade e fazer uma
reflexão sobre a sua vocação de ser catequista, que tem esse papel de ajudar
os adolescentes e jovens a responder o chamado de Deus na sua vida, dando
discernimento para cada um descobrir sua verdadeira vocação.
O bispo auxiliar e referencial para a Juventude, Dom Tadeu Canavarros,
durante sua fala para os catequistas da Região Episcopal Nossa Senhora dos
Navegantes, reunidos nas dependências da Paróquia São Pedro Apóstolo –
bairro Petrópolis, interagiu com os presentes para conhecer o que os motiva
a atuar na catequese e acompanhar jovens. Explicou sobre como deve ser a
conduta do bom catequista e de que forma podem ajudar os crismandos a caminharem com Jesus, a se comprometerem com a comunidade, escolher uma
atuação pastoral e discernir a sua vocação. Disse ainda ter sido um momento
importante para reunir e para motivar a permanecer na vocação ministerial de
catequista, ajudando os jovens a descobrirem o caminho que querem seguir.
“Foi mais um encontro da Pastoral Vocacional em parceria com os Catequistas de Crisma, realçando a vocação do catequista, de uma maneira
especial, para ajudar os jovens no conhecimento da sua vocação, sobretudo
a nossa missão concreta nesse chão da Amazônia. Foi um grande encontro
reafirmando a nossa vocação de cada vez mais crescermos e construirmos o
reino de Deus na igreja em Manaus”, afirmou Dom Tadeu Canavarros.
O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner esteve com os catequistas da
Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios, reunidos na quadra do Colégio
Preciosíssimo Sangue, com o Monsenhor Sabino Andrade, deixaram um recado
aos catequistas ressaltando a importância de sua atuação no anúncio de Jesus e
de seu Evangelho, auxiliando no amadurecimento da fé de muitos.
“Queridos irmãos e irmãs catequistas, vocês que são tão importantes
para a nossa igreja, que sempre anunciem Jesus, falem de Jesus, ajudem as
pessoas a conhecerem e viverem Jesus. Ajudem a perceberem que em Jesus
existe uma realização da vida, que Nele encontramos o sentido da vida, que
em Jesus nós percebemos a grandeza e uma eternidade com Deus. Que Deus

abençoe a todos! Que vocês possam nos ajudar no amadurecimento da fé dos
nossos irmãos e irmãs”, disse o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner.
Dom Leonardo também falou da importância do catequista na Iniciação à Vida Cristã (IVC). “O catequista é essencialmente um discípulo missionário, aquele que segue Jesus, que anuncia Jesus e que ajuda a compreender o que é ser Cristão. Por isso a catequese é muito mais que uma pastoral,
é um ministério. E várias dioceses já tem catequistas preparados para levar
a IVC para os pais daqueles que serão batizados e crismados, redescobrindo
a beleza da fé por meio dos catequistas que também ajudam não só os pais,
mas também os jovens e adolescentes a ter essa percepção das relações
familiares, sociais e também com Deus. E esse momento decisivo da vida,
entra o papel do catequista da crisma para ajudar abrir o horizonte da fé,
por meio do Evangelho”, comentou o Arcebispo.
Os catequistas da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida estiveram reunidos na Paróquia São Bento, no Setor Padre Pedro Vignola,
onde Dom José Albuquerque também realizou a motivação para que os
catequistas estejam atentos para orientar os jovens catequisandos em
seu discernimento vocacional, seja para a vida religiosa, presbiteral ou
matrimonial, estimulando-os também em encontrar o sentido para as
suas vidas e enxergar os planos de Deus para cada um.
Para Rosália Gaspar, coordenadora
do CAS, o encontro por região
“O CATEQUISTA É
episcopal favorece a confraternização
ESSENCIALMENTE UM
dos setores e faz parte do crescimento
DISCÍPULO MISSIONÁRIO, da catequese. “Esse é um evento moAQUELE QUE SEGUE
tivador, além de ser muito importante
JESUS, QUE ANUNCIA
para a união da nossa igreja, pois forJESUS E QUE AJUDA A
tifica a vocação de cada catequista.
COMPREENDER O QUE É
Acredito que foi um encontro muito
SER CRISTÃO"
positivo, e o contato com os bispos
acaba gerando mais interação e dinaDom Leonardo Steiner
mismo. O evento por regiões faz com
que todos os setores se ajudem, se envolvam em prol de um bem maior, por meio do conhecimento e da partilha,
favorecendo esse momento de estar junto. Houve uma grande participação
dos catequistas contribuindo com sugestões de como pode ser melhor esse
caminhar da catequese com os crismandos”, disse Rosália.

criança

A Páscoa
é vida nova e esperança

Frei Faustino, TOR

Fr. Faustino: “Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz
Páscoa, minha irmã! Feliz Páscoa! Feliz
Páscoa! Feliz Páscoa, meu irmão! Que
Jesus ressuscitado, esteja sempre ao seu
lado!”
Mariazinha: Que música é esta que você
está cantando?
Fr. Faustino: Olá crianças! Estou
cantando uma música para desejar a vocês
uma Feliz Páscoa.
Zezinho: Mas, por que isso agora?
Tinico: Porque estamos no tempo da
Páscoa. Você não sabia disso?
Zezinho: Claro, que sim!
Fr. Faustino: Muito bem. Muito obrigado, Zezinho!
Mariazinha: Achei legal essa música. Você pode ensinar a
gente?
Tininha: A nossa catequista já ensinou pra gente e cantamos no ano
passado. Acho que você não estava naquele dia.
Fr. Faustino: Ok! Não vamos começar uma discussão sobre isso.
Precisamos falar um pouco sobre a importância da Páscoa em nossas
vidas.
Mariazinha: Está bom. Então, fala pra nós sobre a Páscoa.
Zezinho: Isso mesmo. Já sabemos que é tempo da Páscoa. O que tem
de novo nisso tudo?
Fr. Faustino: A Páscoa nos lembra que a missa não é um momento
separado da vida da gente. Precisa ser vivida em todos os dias e em
todas as nossas atitudes.
Zezinho: Como assim? Explica.
Fr. Faustino: Quando vamos para a Igreja é porque lá é o lugar para
o nosso encontro com Jesus para rezar, para cantar e para participar
da santa missa.
Tinico: Isso eu sei. Mas, o que precisamos fazer depois?
Fr. Faustino: Depois que nos encontramos na Igreja, precisamos
viver no nosso dia-a-dia como Jesus Ressuscitado; com a nossa
família, na nossa escola, na nossa sociedade.
Mariazinha: Não entendi. Como ser como Jesus Ressuscitado?
Fr. Faustino: Nós acreditamos que Jesus venceu a morte e
ressuscitou...

Zezinho: Claro, que acreditamos. E daí? O que
isso muda?
Fr. Faustino: Jesus é a vida e supera a morte.
Por isso, ELE faz de tudo para superar situações
de morte como a opressão, a escravidão, a
discriminação, a intolerância. E assim,
ELE nos convida para estarmos com ELE
a serviço da vida e da esperança.
Tininha: Depois que Jesus ressuscitou, como ficou o túmulo que ELE
estava?
Mariazinha: Vazio, é claro?
Fr. Faustino: Eu entendi a sua boa
pergunta, Mariazinha. O túmulo de
fato ficou vazio. Mas, hoje pode ser
visto de uma outra maneira.
Zezinho: De que maneira?
Fr. Faustino: Prestem atenção. A nossa
sociedade está fechada no túmulo do lucro, por causa
do egoísmo, da vaidade e da ganância. Daí percebemos que está sobrando
carros na garagem de algumas pessoas e faltando comida na mesa de
muita gente.
Tinico: Você pode falar mais sobre isso?
Fr. Faustino: Quero dizer que a grande maioria dos nossos governantes
investem na guerra, mas não querem contribuir para que os pobres
tenham uma vida digna, com casa, comida, saúde, educação e trabalho.
Tininha: Verdade. Acho que é por isso eu meu pai sempre fala que tem
medo de ser mandado embora do trabalho.
Fr. Faustino: Várias pessoas têm essa preocupação. Por isso, precisamos
anunciar que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós nos ajudando a
defender a vida tendo a esperança de um mundo melhor: justo e fraterno.
Zezinho: Mas, é possível ter um mundo melhor?
Fr. Faustino: Eu acredito que sim. Nós acreditamos em Jesus ressuscitado
e é ELE que nos dá a possibilidade para fazermos do mundo um lugar
melhor.
Tininha: O que podemos fazer?
Fr. Faustino: Nós temos essa esperança em comum. Sugiro que
pensemos juntos. Pegue uma folha de papel, trace uma linha vertical e
escreva (ou desenhe), de um lado, o que acontece no mundo que você
sabe que não é bom e, do outro lado, escreva (ou desenhe) o que
podemos fazer para melhorar o mundo em que vivemos.
Paz e bem!
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GIRO PASTORAL
ARCEBISPO REALIZA VISITA PASTORAL À
ÁREA MISSIONÁRIA SÃO PAULO APÓSTOLO
COLABORAÇÃO M. BECHMAN FOTO PASCOM AMSPA

Na noite de 23 de fevereiro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo
Steiner, esteve na a Área Missionária São Paulo
Apóstolo (AMSPA), do Setor Padre Pedro Vignola
– Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida.
Na ocasião celebrou a missa na Comunidade de
Santa Bernadete, com os padres joseleitos, Isaías
de Lima, pároco da AMSPA; Enésio Severino,
pároco da Áreas Missionárias Santa Clara; e

ENCONTRO REÚNE ANIMADORES
VOCACIONAIS

TEXTO ANA PAULA FOTO PASTORAL VOCACIONAL

Com o objetivo de reanimar as vocações,
a Pastoral Vocacional realizou no dia 16 de
fevereiro o Encontro Arquidiocesano para
Animadores Vocacionais, que reuniu no
auditório do Centro Arquidiocesano São José,
agentes de vários setores das três regiões
episcopais da Arquidiocese de Manaus.
Dom José Albuquerque, bispo referencial
para a animação vocacional, destacou a
importância de cada pastoral, movimento,
comunidades realizarem acompanhamento
vocacional que pode ser feito por todas as
pessoas que estejam atentas e próximas aos
jovens, como por exemplo, os catequistas
de crisma. “Não se pode apenas preparar os
jovens para a vida consagrada e sacerdotal,

22 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • ABRIL • 2020

Amado Alves da Silva, vigário
paroquial da AMSC, assistidos pelo
diácono permanente José Frota.
Dom Leonardo falou sobre
a infinita bondade do nosso
Deus e expôs à assembleia a
importância da celebração da
Palavra mesmo em lugares
em que o sacerdote nem sempre consegue
chegar, e com ela preservar a fé católica para
que seja uma comunidade viva em Cristo.

mas também para a vocação matrimonial
que a grande maioria possui. Isso se faz com a
catequese, encontros anuais com catequistas”,
afirmou.
O irmão marista Ronilton Neves dos
Santos explicou aos presentes o que é cultura
vocacional e sua importância, esclarecendo
que a animação vocacional não é uma ação
isolada, mas se trata de ações em conjunto,
pois a Pastoral Vocacional perpassa todas
as pastorais. Segundo Ronilton, trata-se de
uma sinergia que circula toda a comunidade,
sem criar mais uma estrutura, mas tendo
uma pessoa de referência que ajude no
encaminhamento à animação vocacional.
Afirmou que todas as pastorais são
convidadas a dar seu testemunho e ajudar
no despertar vocacional, pensando essa
animação em grupo, com planejamento de
ações.

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO ACOLHE
MISSA COM TRADUÇÃO EM LIBRAS
PARA SURDOS
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

No dia 22 de fevereiro, aconteceu a
missa que oficializou a acolhida da Pastoral
do Surdo na Paróquia São Sebastião que

Em seguida, proferiu a bênção solene
encerrando sua primeira visita e celebração
AMSPA.

passa a ter um espaço para os intérpretes
em Libras – Linguagem Brasileira de Sinais
– traduzirem a missa para os deficientes
auditivos, sempre aos sábados, no horário
das 18h.
A celebração foi presidida pelo bispo
auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque, e concelebrada pelo pároco
Frei Paulo Xavier. Além de alguns surdos e
intérpretes, também estiveram presentes
as irmãs da Congregação das Salesianas dos
Sagrados Corações, responsáveis pelo Centro
Educacional da Linguagem do AmazonasInstituto Filippo Smaldone que atua na
Educação Especial com alunos surdos e/ou
deficiente auditivo.

CELEBRAÇÃO ENCERRA O CURSO DE
REALIDADE AMAZÔNICA

PE. LUIS GATAROSO É O NOVO PÁROCO DE N.
SRA. CONSOLADORA DOS AFLITOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No período de 5 a 20 de fevereiro,
aconteceu no Centro de Formação Maromba,
mais uma edição do Curso de Realidade
Amazônica, promovido pelo Instituto de
Teologia, Pastoral e Ensino Superior da
Amazônia (Itepes) com cerca de 34 novos
missionários, leigos e religiosos, das mais
diversas nacionalidades como: Chile, Congo,
Itália, Argentina, Romênia, Moçambique,
Tanzânia, Honduras e República de El
Salvador, que vieram enviados de outros
estados do Brasil para atuarem pastoralmente
na Amazônia, com desejo de contribuir na
caminhada da Igreja local.
Foram 15 dias de encontro, onde
foram contextualizados a questão sócio,
política, econômica e religiosa da região. Na
programação do curso também estiveram
incluídas as atividades externas, para
conhecer algumas comunidades ribeirinhas
e o trabalho realizado com os irmãos com
hanseníase na Colônia Antônio Aleixo.
Na manhã de 20 de fevereiro, o Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo
Steiner, presidiu a missa de encerramento na
capela da Maromba, abençoando a missão de
cada participante.
“Evangelização passa pela dor, por
sofrimento, passa pela cruz de Jesus, isto é, se

A Paróquia Nossa Senhora
Consoladora dos Aflitos,
pertencente à Região Episcopal
N. Sra. dos Navegantes – Setor
Maria Mãe da Igreja, acolheu
na noite de 1º de março, o seu
novo pároco, Pe. Luís Fernando
Carnielli Gataroso. A celebração
foi presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom
Leonardo Steiner, concelebrada
pelo bispo auxiliar, Dom
Tadeu Canavarros; Pe. Arnaldo
Martins, Reitor do Seminário
Copiosa Redenção – Paróquia São Lázaro;
os padres Ivonei Adriani e Kleber Tostes, da
Arquidiocese de Ribeirão Preto; e demais
padres do clero de Manaus, auxiliados pelo
diácono Raimundo Nonato.
“Nesta Eucaristia, nós nos despedimos
do Pe. Thiago e agradecemos pelo seu
ministério no meio de nós, um ministério
fecundo e fez exatamente com que
enriqueça a sua vocação presbiteral. Essa
partida é para o envio de uma nova missão
que ele irá assumir em Ribeirão Preto. Então
é grande a nossa alegria de poder enviá-lo
para um novo trabalho e enriquecimento

nos sentimos chamados para a evangelização
e para a missão, devemos saber que existem
muitas mortes que devem ser vencidas: a
morte das nossas ideias de igreja, a morte
dos nossos sentimentos familiares, a morte
dos ideais que construímos, a morte da
experiência da fé. Na missão, nós temos que
estar abertos para sermos evangelizados

pastoral. Muito obrigado por tudo aquilo
que fez e colaborou para o crescimento do
reino de Deus nesta parcela da Arquidiocese
de Manaus”, comentou Dom Tadeu.
“Hoje recebemos em nossa Arquidiocese
o Pe. Luís, que foi enviado pela Arquidiocese
de Ribeirão Preto e estamos agradecidos por
isso. Cuidem dele, cuidem do seu pároco,
rezando com ele, ajudando na missa, na
catequese, na liturgia, no dízimo, pois aí
que está a beleza da vida em comunhão
profunda com Deus”, disse Dom Leonardo
em um trecho da sua homilia.

pelos pobres, e Deus está nos pedindo para
que estejamos junto deles e possamos dizer
o quanto Deus os ama e não os abandona. A
missão nos torna pessoas mais maduras na
fé, nos abre os horizontes, nos enriquece e
nos ajuda a ver o que antes nós não vimos”,
comentou Dom Leonardo.

GIRO PASTORAL
COMITÊ DE COMBATE À CORRUPÇÃO
ELEITORAL E AO CAIXA DOIS VISITA
ARCEBISPO E APRESENTA SUA
COORDENAÇÃO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na tarde do dia 21 de fevereiro, ocorreu
no Centro Arquidiocesano São José (CASJ)
uma reunião entre o Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e os
coordenadores do Comitê do Amazonas de
Combate à Corrupção Eleitoral e ao Caixa
Dois nas Eleições. O encontro contou com
a participação de Dom Sergio Castriani,
Arcebispo Emérito de Manaus; Carlos

Santiago, representante da OAB e presidente
do Comitê; Nelson Aniceto, representante
do Conselho Regional de Administração;
Manoel Junior, representante do Conselho
Regional de Contabilidade; Elcilene Rocha e
Cassios Clei, representantes da OAB; Wilson
Reis, representante da Federação Nacional
dos Jornalistas; Pe. Geraldo Bendaham,
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral; Frei
Paulo Xavier, Pároco da Paróquia São Sebastião
e Patrícia Cabral, coordenadora do Conselho de
Leigos da Arquidiocese.
“O Comitê deve ter a preocupação com
a formação pedagógica criando subsídios
sobre responsabilidade cidadã, com reflexão
em torno da política que sejam trabalhados
nas comunidades, pois estamos vivendo
um processo contrário à política, o que
torna muitas pessoas avessas à questão. É
necessário sair da discussão de grupo para o
senso comum, pois os grupos políticos hoje,
ideologicamente não são ideologia. Estamos
vivendo a cultura do descarte da pessoa
humana e temos a necessidade de fazer
a conscientização contra as fakenews que
estão acabando com a política”, comentou o
Arcebispo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
NATALÍCIO

Pe. Eudo Castro do Nascimento – Dioc.
Pe. Francisco Paulo Pinto – Dioc.
Pe. Ivan Costa de Souza – Dioc.
Diác. Jesus Vaz dos Santos – Dioc.
Pe. Gastón Gabriel Aquino – Guanellianos
Diác. Luís Paula da Silva – Dioc.
Pe. César dos Santos – SAC
Pe. Ricardo Gonçalvez Castro – Dioc.
Pe. Kennedy Cardoso Picanço – CSsR
Diác. Lucio Basta Guaraldi Ebling – Dioc.
Pe. Antônio Carlos da Cunha Alves – SDB
Pe. Valdecir Mayer Molinari – Escalabrinianos
Pe. Igínio Mazzuchi – OMV
Diác. Manoel Messias G. Nascimento – Dioc.
Pe. Antônio Carlos Libânio F. Filho – Dioc.
ORDENAÇÃO

Diác. Francisco Andrade de Lima – Dioc.
Diác. José Alriberto Bezerra da Costa – Dioc.
Pe. Pedro Cardoso Carvalho – SJC
Pe. Ângelo Ferreira da Silva – Dioc.
Pe. Claudi Gonçalves da Silva – Dioc.

MANTER OS OLHOS FIXOS EM JESUS FOI
TEMÁTICA DO RETIRO DO CLERO DE MANAUS
TEXTO ÉRICO PENA FOTOS PASTORAL PRESBITERAL

De 2 a 5 de março, o Centro de Treinamento Maromba recebeu os
presbíteros da Arquidiocese de Manaus para um retiro anual do clero que
acontece todos os anos na época da Quaresma. Esse ano o tema central
do encontro foi “Mantendo os olhos fixos em Jesus” (Hb12, 2) e teve
como assessor, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, bispo da Prelazia
de Itacoatiara. Ao todo, o evento contou com 70 participantes, incluindo
os bispos eméritos Dom Mário
Pasqualotto e Dom Sergio Castriani,
os bispos auxiliares, Dom José
Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros,
e o Arcebispo Metropolitano de
Manaus, Dom Leonardo Steiner, que
presidiu a missa de encerramento
do retiro, realizada na capela da
maromba na manhã de 5 de março.
O encontro dos presbíteros
começou com uma breve reflexão
sobre o tema e a importância de
Maria, a mulher do sim, que fez a
vontade do Pai. O retiro contou com
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momentos de oração, reflexão, partilha, deserto, vigília, confissões e
celebração. Segundo Dom Ionilton, o tema abordado, “Mantendo os
olhos fixos em Jesus”, foi escolhido com a proposta de retomar alguns
aspectos da vida de Cristo, como: Jesus Orante, A identidade de Jesus,
Jesus e os pobres, Jesus e as mulheres, e Jesus Missionário.
De acordo com o Pe. Eduardo Santos, coordenador da Pastoral
Presbiteral, esse foi um retiro preparado e pensando com um duplo objetivo.
“Esse é um retiro anual pensando com
muito carinho, pois visa
a preparação quaresmal
e também a renovação
espiritual do ministério do
presbítero e, esse ano nós
mantivemos a programação
básica com poucas mudanças,
a principal novidade é que
esse é o primeiro retiro com
o novo arcebispo que passou
algumas orientações para
nossa Arquidiocese”, disse Pe.
Eduardo.
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CLERO DE MANAUS REFLETE
SOBRE SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
E CULTURA DE PAZ EM REUNIÃO
MENSAL

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Na manhã do dia 28 de fevereiro,
bispos, padres e diáconos da Arquidiocese
de Manaus participaram da reunião mensal
do clero realizado no auditório do Centro
Arquidiocesano São José, sob a condução
da Pastoral Presbiteral e do arcebispo Dom
Leonardo Ulrich Steiner.
Nesta primeira reunião de 2020 o
tema principal foi a respeito da Campanha
de Superação da Violência e criação de
uma Cultura de Paz, com as falas de
Padre Geraldo F. Bendaham, que fez
uma introdução sobre o assunto a partir
da prioridade elencada no Plano de
Evangelização Pastoral, resultante da 10ª
Assembleia Pastoral Arquidiocesana, e
Padre José Alcimar Araújo, que promoveu
uma reflexão com os presentes sobre ações
concretas para se criar uma cultura de paz.
Ao final, após ouvir a explanação dos
padres e as propostas, Dom Leonardo
afirmou que promover a paz e combater
a violência é questão de vida. “Os meios
de comunicação não conseguem mais
ressaltar a beleza da vida e sim a violência.
Diante disso, quem mais sofre é a periferia,
não podemos perder as periferias, não
podemos perder o ensino universitário,
temos que estar presentes para ajudar a
sociedade a refletir. Temos que conseguir
colocar devidamente as coisas, com maior
clareza. Constituir um grupo de debate com
pessoas confiáveis para ampliar e descobrir
as raízes da violência, historicamente,
sociologicamente, psicologicamente”,
afirmou Dom Leonardo.

JORNADA MISSIONÁRIA ENCERRA
COM O ENVIO DE SEMINARISTA
PARA MISSÃO AD GENTES
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Foi realizada na paróquia Divino Espírito
Santo, no dia 16 de fevereiro, a celebração
eucarística que marcou o encerramento da
Jornada Missionária e o envio do seminarista
Matheus Marques ao Projeto Missionário do
Regional Sul 1 da CNBB, para missão na Diocese
de Pemba, em Moçambique, na África. A Santa
Missa foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, concelebrada
por Dom Sergio Castriani, arcebispo emérito; Dom
Mário Pasqualloto, bispo emérito; Dom Tadeu
Canavarros, bispo auxiliar; Pe. Ângelo Ferreira,
pároco; Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário São
José, e demais padres do clero arquidiocesano,
além de amigos, familiares e comunitários que
lotaram a igreja para prestigiar esse momento
único e importante não só para o seminarista
Matheus, mas também para toda a Arquidiocese
de Manaus.

“O nosso Matheus vai para uma outra cultura
e uma outra realidade. Na África é um outro
mundo, um outro jeito de ver as coisas e que se é
preciso ir devagar, se acostumando e aprendendo
a ver esse novo mundo. Será necessário apurar
o olhar e estender a mão do afeto, que perdoa e
que acolhe”, comentou o Arcebispo.
“Eu tenho uma expectativa de encontrar
um outro povo, uma nova cultura, mas o
mesmo Cristo e, tenho certeza que essa
comunhão também farei onde eu estiver, seja
aqui ou seja na Província de Cabo Delgado da
Diocese de Pemba, onde o bispo daquele local
me enviar eu irei”, disse o seminarista Matheus.

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
AMAZONAS E PARÁ É TEMA DE
LIVRO LANÇADO EM MANAUS
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Aconteceu na manhã do dia 11 de março,
no auditório Mãe Paula, no Centro de Formação
da Arquidiocese de Manaus – CEFAM, o
Lançamento do livro “Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes no Amazonas e Pará” de
autoria do padre diocesano da Arquidiocese de
Manaus, o doutor Joaquim Hudson Ribeiro, e da
professora doutora Cristiane Bomfim Fernandez.
Conforme Pe. Hudson Ribeiro, o livro é
resultado da participação de pesquisadores e de
pessoas das comunidades que levantaram dados
importantes sobre violência e abuso de crianças
e adolescentes no Amazonas e Pará, e todas as
propostas e reflexões contidas nesta publicação,
voltam para essas comunidades para fins de
debates e subsidiar políticas públicas.
Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de
Manaus, que se fez presente no lançamento e
representou o arcebispo Dom Leonardo, em sua
falta destacou este dia como um momento auge
daquilo que é a Campanha da Fraternidade no
Brasil, que em seu lema incentiva a todos agir
como na parábola do bom samaritano: ver, sentir
compaixão e cuidar daqueles que precisam. “É
muito importante para nós cuidarmos da vida,
sobretudo, da criança e do adolescente, porque
nós vivemos um grande risco de cultivarmos em
nossa sociedade a cultura da morte, que vai se
implantando pela indiferença, que marca essa
realidade. Para nós, enquanto igreja, a indiferença
é uma forma pecaminosa, é um pacto com a
morte. O livro nos interpela para cultivarmos uma
ética da solidariedade, numa opção pastoral, e
essa ação pastoral é exatamente para libertação e
transformação das pessoas”, declarou Dom Tadeu
Canavarros.
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GIRO PASTORAL
DIÁCONOS PERMANENTES
REALIZAM ENCONTRÃO MENSAL
COM A PRESENÇA DO ARCEBISPO

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ARQUIVO DOS DIÁCONOS

O sítio Santo Estevão e São Lourenço,
localizado no ramal do brasileirinho,
recebeu na manhã de primeiro de março,
aproximadamente 50 diáconos permanentes
e candidatos ao diaconato (acólitos), com
suas respectivas esposas, para participarem
da reunião mensal que acontece todo
primeiro domingo do mês, sendo que nesta
houve a participação especial do Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo
Ulrich Steiner, e do orientador espiritual
dos diáconos, Pe. Fausto Beretta que fez a
formação inicial.

O arcebispo disse aos presentes que o
Concílio Vaticano II resgatou o Diaconato
Permanente e que o Diácono nasce pela
necessidade, mais ainda é uma inspiração
do Espírito Santo. É um Ministério que está a
serviço e tem como missão ser evangelizador.
Também falou da necessidade em estar nas
periferias, a fim de não perdê-las, e aos poucos
incentivar a criação de grupos para rezar e formar
catequistas, ministros da Eucaristia e da Palavra e
assim manter as comunidades vivas na fé.

PASTORAL FAMILIAR REALIZA
ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE
PARA REFLETIR A VIDA COMO DOM E
COMPROMISSO
COLABORAÇÃO FRANCISCO NASCIMENTO – PASTORAL FAMILIAR

A Pastoral Familiar Arquidiocesana
realizou no dia 1o de março encontro de
espiritualidade, realizado anualmente. Este
ano, aconteceu nas três regiões episcopais
da Arquidiocese de Manaus e trabalhou a
temática da Campanha da Fraternidade
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”.
A Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
acolheu o encontro da Região Episcopal Nossa
Senhora dos Remédios, que foi assessorado

pelo Padre Josimar e o encerramento se
deu com uma Celebração Eucarística. Nesta,
participaram cerca de 160 pessoas.

A Espiritualidade promovida na Região
Episcopal N. Sra. de Aparecida foi realizada na
Área Missionária Santa Mônica com a participação
de 210 pessoas. Iniciou com a missa e depois
a programação aconteceu sob a assessoria de
Matheus, da Equipes Jovens de Nossa Senhora do
Santuário Nossa Senhora de Fátima.
Na Região Episcopal Nossa Senhora dos
Navegantes o encontro aconteceu na Área
Missionária Santos Mártires, sob a assessoria
do seminarista salesiano Leomar Lima, e
contou com a presença de 60 pessoas. O
encontro encerrou com uma adoração ao
Santíssimo Sacramento.

SEMINARISTAS CELEBRAM OS OITO
ANOS DE COMISE

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO TEM
SEDE INSTALADA NO CENTRO
ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ
TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

TEXTO ÉRICO PENA FOTO ARQUIVO DOS SEMINARISTAS

Na manhã do dia de 3 de março, foi realizada
na Capela do Seminário Arquidiocesano São
José, a Celebração em ação de graças pelos oito
anos do Conselho Missionário de Seminaristas
(Comise). A celebração foi presidida pelo
vice-reitor, Pe. Maciney Marques, contou com
a presença de quase todos os seminaristas,
incluindo os 14 membros do conselho e também
foi feita uma memória especial ao padre Guy
Labontè, fundador do Comise.
“O Pe. Guy deixou essa herança para nós, o
Comise, que tem essa importância de despertar
nos futuros presbíteros da Amazônia essa
dimensão missionária que é tão importante na
nossa caminhada como formação seminarística
assim como nosso estágio pastoral nos fins de
semana, mas o Comise perpassa tudo isso e nos
leva a descobrir o interesse pela missionariedade
dentro da igreja”, disse Gabriel Ribeiro,
seminarista da equipe de coordenação do Comise.

Na manhã do dia 6 de março, aconteceu
a inauguração da nova sede do Tribunal
Eclesiástico Interdiocesano, que hoje passa
a atender nas dependências do Centro
Arquidiocesano São José, situado à Rua Major
Gabriel, nº 767 – Centro. A sede do Tribunal
Eclesiástico Interdiocesano de Manaus é
composta pela sala principal, sala de audiências,
sala dos juízes para estudo dos processos e copa.

“O tribunal já existe há alguns anos e
desempenha um papel muito importante na
evangelização. O tribunal é o lugar da escuta,
do encaminhamento e busca de soluções de
dificuldades, sejam matrimoniais ou outras,
e ajuda muito a vida dos casais, mas também
a vida eclesial. No tribunal é que também se
jugam os casos, mas antes se busca entender
esses casos. É também o lugar de reconciliação
com a própria vida e com os irmãos a partir
da fé”, destacou o arcebispo Dom Leobardo
Steiner.

O evento contou com a presença do
arcebispo Dom Leonardo Ulrich Steiner, do bispo
auxiliar Dom Tadeu Canavarros, do arcebispo
emérito Dom Sergio Eduardo Castriani, do bispo
auxiliar emérito Dom Mário Pasqualotto, padres
convidados, e membros deste tribunal.

PE. MATÍAS LUNA TOMA POSSE
COMO NOVO PÁROCO DA A. M. N.
SRA. DOS NAVEGANTES
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Área Missionária Nossa Senhora dos
Navegantes (AMNSN), acolheu na noite de 8 de
março, o seu novo pároco, Pe. Matías Ezequiel
Luna, recém-chegado ao Brasil, vindo da
Argentina em missão para a Arquidiocese de
Manaus. A celebração aconteceu na igreja da
comunidade Nossa Senhora dos Navegantes,
localizada no bairro Mauazinho, presidida pelo
bispo auxiliar e vigário episcopal da Região
Episcopal N. Sra. dos Navegantes, Dom Tadeu

Canavarros, concelebrada pelo Arcebispo
Emérito, Dom Sergio Castriani, auxiliados
pelos diáconos Armando Borges e
Raimundo Nonato.
O rito de tomada de posse do novo
pároco aconteceu após a homilia, com a
Profissão de Fé do Pe. Matías, e, logo após,
o mesmo recebeu das mãos de Dom Tadeu,
alguns instrumentos que simbolizam o
desempenho de sua missão enquanto pastor,
como: as chaves da igreja, do sacrário, os

instrumentos do batismo e a estola roxa, para
a administração do sacramento da penitência.
Após esse momento, Dom Tadeu deu uma
abraço em Pe. Matías declarando assim,
empossado o novo padre, que recebeu os
aplausos da assembleia e também o abraço da
paz de alguns membros da comunidade.
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GIRO PASTORAL
COMIDI REALIZA FORMAÇÃO DE
ANIMADORES MISSIONÁRIOS EM
IRANDUBA

PASCOM REALIZA CURSO SOBRE
COMUNICAÇÃO E O MAGISTÉRIO DA
IGREJA COM IR. JOANA PUNTEL

DI@LOGANDO É REALIZADO PARA TRATAR
O TEMA “COMUNICAÇÃO & DIREITOS”

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

INFORMAÇÕES E FOTO EQUIPE COMIDI

Com o tema “A vida é missão”, foi
realizado no dia 7 de março, a formação de
animadores missionários na Paróquia São
João Batista, localizada no município de
Iranduba/AM, pertencente ao Setor Rio Negro
– Região Episcopal N. Sra. dos Remédios.
O evento foi promovido pelo Conselho
Missionário Diocesano (COMIDI) e teve como
assessor, o Pe. Braz Lourenço de Oliveira
(PIME). Teve um público de 62 pessoas,
entre eles as principais lideranças das 36
comunidades, crismandos e a participação do
administrador paroquial Pe. Auricélio Ferreira
Coelho (SDN), que acolheu a todos com café
partilhado. Na ocasião foram abordadas
as temáticas “A Missão”, “A Missão obra do
amor de Deus”; “A urgência da Missão”; e “Os
destinatários da Missão”.

“Igreja e Comunicação” foi o tema do curso
promovido pela coordenação arquidiocesana da
Pastoral da Comunicação (Pascom), nos dias 7 e
8 de março, tendo como instrutora a Irmã Joana
Puntel, doutora em Ciências da Comunicação,
jornalista e escritora. O curso foi realizado no
Espaço Vivian, localizado nas dependências
do Colégio Preciosíssimo Sangue, e teve como
objetivo orientar os participantes sobre o
caminho da igreja na dinâmica da comunicação,
a partir do estudo dos documentos da igreja,
abrindo-se para o diálogo com a sociedade. O
evento contou com a participação de agentes da
pastoral de vários setores da arquidiocese, além
da presença do Arcebispo Emérito, Dom Sergio
Castriani; do Arcebispo Metropolitano, Dom
Leonardo Steiner, e Monsenhor Sabino Andrade.
Conforme a Irmã Joana, o tema trabalhado
é de grande importância para todos os cristãos,
mas especialmente para quem atua na Pascom,
pois os documentos da igreja mostram a
trajetória que a igreja percorreu, com destaque
para as fases em que reconheceu a importância
dos meios de comunicação, abriu-se para o
diálogo entre fé e cultura e orienta para o uso
dos meios e das novas tecnologias.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Pastoral da Comunicação (Pascom) da
Arquidiocese de Manaus, promoveu na noite do
dia 28 de fevereiro, a segunda edição de 2020
do evento Di@logando, que reuniu cerca de
50 agentes da Pascom e demais interessados
no espaço Vivian, localizado nas dependências
do Colégio Preciosíssimo Sangue, onde foi
abordado o tema “Comunicação & Direitos”,
tendo como palestrantes Alberto D’Almeida,
advogado e professor universitário; e Thiago
Litaiff, advogado e assessor jurídico da
Arquidiocese de Manaus.
No decorrer de três horas, os formadores
tiraram dúvidas e orientaram os participantes
sobre direitos autorais, direitos de uso de
imagem e de voz, fundamentos do trabalho
voluntário na Pascom e outros. Segundo a
coordenadora da Pascom Arquidiocesana,
Adriana Ribeiro, ao longo do ano ainda serão
realizadas outras edições a fim de promover
maior proximidade entre a coordenação
arquidiocesana e os agentes que estão nas
paróquias e áreas missionárias.
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CF-2020
ATO CONCRETO
DA PASTORAL DO
POVO DE RUA

Celebração e café com moradores
de rua marcam abertura da

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

F

raternidade e Vida: Dom e Vida é o tema da campanha da
Fraternidade 2020, cuja abertura aconteceu na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. Em Manaus, ocorreu uma
celebração em frente a Igreja Nossa Senhora dos Remédios
organizada pela Coordenação de Pastoral Arquidiocesana, juntamente com uma comissão composta por leigos e religiosas.
A celebração foi precedida de um café partilhado oferecido à cerca de 600 moradores de rua, do qual também participaram bispos, padres e leigos de diversas pastorais.
O lema desta 56a Campanha da Fraternidade foi inspirado na
parábola do Bom Samaritano, que está em Lucas 10, 25-37: “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele”. “A Campanha da Fraternidade
ajudará os cristãos, durante a quaresma, a refletir seu comportamento pessoal, social e ecológico, visto que a experiência de conversão perpassa por transformar a indiferença em relação à dor
do próximo por uma postura amorosa e solidária com as pessoas
e a natureza”, afirmou Patrícia Cabral, presidente do Conselho de
Leigos e Leigas e membro da comissão organizadora da CF-2020.
A presidência da celebração ficou a cargo do arcebispo
metropolitano, Dom Leonardo Ulrich Steiner, e dos bispos auxiliares Dom José Albuquerque e Dom Edmilson Tadeu Canavarros. Inicialmente foi realizado um momento de perdão por
todo o mal que já foi feito à vida; pela capacidade que todos
temos em destruí-la; pela maldade, ódio e vingança que ainda
estão presentes no coração humano; pela omissão diante da
banalização da vida; pela destruição das belezas naturais; e por
tantos outros pecados que agridem a vida.
Dom Leonardo falou aos presentes sobre o que é a vida, a
sua importância, o sentido dela, e a necessidade de assumirmos
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o compromisso de cuidar dela e fazer com que outros também
despertem para enxergar a vida, sua beleza e valorizá-la. “Quando falamos em fraternidade e vida, pensamos também na vida
que nós não vemos, como a criança que está no ventre da mãe,
a vida que não percebemos nos conflitos das dores de nossos irmãos ou não queremos ver é uma dor viva, que machuca, fere,
e às vezes mata. Há vida nas estrelas, no sol, na lua, nas nuvens,
nas árvores, nos nossos rios, na chuva. Tudo é vida. E se nós não
cuidarmos da vida, daqui a pouco não teremos abrigo. Mas também a sua e a minha vida. Porque existo? Porque vivo? Qual o
sentido da vida dos nossos irmãos e irmãs que vivem nas ruas de
nossa cidade?”, destacou Dom Leonardo.
Dom Tadeu falou sobre a quaresma e a importância desse período em que os cristãos se preparam para a Páscoa,
com jejum, oração e atos de caridade, e ajudam no processo
de conversão pessoal e social, uma caminhada pascal onde
também tem a campanha da fraternidade, que nos pede
conversão e solidariedade.
Dom José, por sua
vez, ressaltou a impor“QUANDO FALAMOS
tância das temáticas
EM FRATERNIDADE
apresentadas pela Campanha da Fraternidade
E VIDA, PENSAMOS
ao longo de 56 anos que
TAMBÉM NA VIDA QUE ajudaram a colocar em
NÓS NÃO VEMOS"
pauta reflexões importantes para o crescimento
Dom Leonardo Steiner
da igreja, mas também
para a busca de mudança
e ações em favor de realidades difíceis, sendo a CF uma oportunidade para vencer a indiferença, sentir a dor do outro e
perceber que agir assim é a vontade de Deus.
O arcebispo emérito, Dom Sergio Eduardo Castriani,
também esteve presente e foi acolhido com muito carinho
pelo seu sucessor Dom Leonardo, pelos bispos auxiliares,
padres e por todos os leigos presentes. Ele tomou café junto
com os bispos e assistiu de perto toda a celebração.

Ao final da
celebração, a
coordenadora da
Pastoral do Povo de Rua,
Natércia Navegantes,
fez a entrega de um
carrinho de pipoca,
adquirido através
do projeto Pipocas
Solidárias, com o
recurso vindo dos
Amigos Missionários da
Imaculada, da Itália. O
contemplado foi Joel,
um rapaz de 32 anos,
que morou nas ruas por
oito anos, e hoje, depois
do acompanhamento
e formação para gerir
seu pequeno negócio,
está recuperando sua
dignidade e hoje pode
obter seu sustento e
pagar o aluguel de uma
moradia.
Conforme
Natércia, outros dois
carrinhos serão dados
a duas mulheres
acompanhadas pela
pastoral que estavam
dormindo na praça
em frente a Igreja dos
Remédios. Elas também
terão uma oportunidade
de trabalhar e ter renda
para sustentar seus
filhos.
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