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“O valor do silêncio para a recepção da Pa-
lavra de Deus na vida dos �éis. De fato, a pala-
vra pode ser pronunciada e ouvida apenas no 
silêncio, exterior e interior. O nosso tempo não 
favorece o recolhimento e, às vezes, �ca-se 
com a impressão de ter medo de se separar, 
por um só momento, dos instrumentos de 
comunicação de massa. Por isso, hoje é neces-
sário educar o Povo de Deus para o valor do 
silêncio. Redescobrir a centralidade da Palavra 
de Deus na vida da Igreja signi�ca também 
redescobrir o sentido do recolhimento e da 
tranquilidade interior. A grande tradição pa-
trística ensina-nos que os mistérios de Cristo 
estão ligados ao silêncio e só nele é que a 
Palavra pode encontrar morada em nós, como 
aconteceu em Maria, mulher indivisivelmente 
da Palavra e do silêncio”. 

«Deve ser celebrada de modo a favorecer 
a meditação» (Ordenamento Geral do Missal 
Romano, 56). O silêncio, quando previsto, 
deve ser considerado «como parte da cele-
bração» (SC, 30). Por isso, exorto os Pastores 
a estimularem os momentos de recolhimento, 
nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a Pa-
lavra de Deus é acolhida no coração”. (Bento 
XVI, Verbum Domini, 66)

A PALAVRA E 
O SILÊNCIO

LEITURA DA BÍBLIA

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

VAMOS LER A BÍBLIA EM FAMÍLIA!

01 • FESTA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Tema: São José, Pai trabalhador • Dia do padroeiro: 01/05
Horários: 9h, Carreata da benção de São José; 18h, Missa Solene 
Presidida por Dom José
Transmissão: Redes sociais do Santuário São José, TV Encontro 
das Águas, canal 2.1 ou 513 NET, e Rádio Rio Mar, 103,5 FM
Informações: (92)98859-4464

15 • MISSA DE DESPEDIDA DO PE. LEONARDO DOS 
SANTOS SILVA
Dia: 15/05 • Local: A.M. Santa Rita de Cássia • Hora: 19h

22 • FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA
Tema: Com Santa Rita sejamos criadores de diálogo
Novenário: 13 a 15/5, às 19h. 16/5, às 8h30. 17 a 21/5, às 19h
Dia da padroeira: 22/5, às 18h missa solene com Dom Leonardo 
Steiner e ordenação do Frei Jesus Emmanuel
Transmissão: Redes sociais da paróquia Santa Rita, TV Encontro 
das Águas, canal 2.1 ou 513 NET, e Rádio Rio Mar, 103,5 FM
Informações: (92) 3633-3475 e (92) 99621-2876

22 • MISSA DE ACOLHIDA DO PE. HILTON BRITO DE 
OLIVEIRA
Dia: 22/05 • Local: A.M. Santa Rita de Cássia • Hora: 19h

24 • FESTA DE NOSSA SRA. AUXILIADORA
Novenário: 15 a 23/5, às 19h • Dia da padroeira: 24/5, missa às 19h
Informações: (92) 98416-1853

30 • FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Tema: Divino Espírito faz nova todas as coisas
Novenário: 24 a 29/5, às 19h
Dia da padroeiro: 30/5, às 8h Carreata do Divino e Bênçãos dos 
Carros; 19h, Missa solene em Honra ao Espirito Santo
Transmissão: Redes sociais da paróquia do Divino



mento. Acolhe a Maria grávida, acolhe a ida à Belém 
e o nascer de Deus entre os animais, acolhe o Menino, 
acolhe pastores, acolhe os homens do oriente, acolhe a 
fuga, acolhe o retorno. Homem do acolhimento! Certa-
mente se fez muitas perguntas, encontrou muitas dú-
vidas, teve desilusões, mas nesses confrontos deixa-se 
tecer pelo acolhimento. Nada de revolta, de rejeição, de 
desânimo, de descaminhos!

Ao lermos os evangelhos intuímos a grandeza 
da �gura de São José ao darmo-nos conta de que ele 
“não é um homem resignado passivamente. O seu 
protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um 
modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da 
fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor 
nos pode dar força para acolher a vida como ela é, acei-
tando até mesmo as suas contradições, imprevistos e 
desilusões.” (Papa Francisco, Patris corde)

O acolhimento nasce, certamente, da con�ança, 
da fé. Escutar a Deus que lhe diz: “José, Filho de Davi, 
não temas…” (Mt 1,20). Na incompreensão sabe ouvir, 
con�ar. Deixa ressoar continuamente no coração: não 
temas! Acolhimento! 

São José nos convida a con�ança! Deixar ressoar 
em nós o: “Não temas”. Um “não temas” que devolve 
os passos, a cotidianidade; concede o conforto, a espe-
rança, a reconciliação. O acolhimento nos envia para a 
profundidade da fé onde somos movidos pela força de 
Deus e não nossa. A con�ança como uma disponibili-
dade generosa como a de São José, a nos convidar a 
estar a caminho: “levantou-se, de noite, com o menino 
e a sua mãe e retirou-se para o Egito” (Mt 2,14). 

Neste Ano de São José rezemos todos os dias, como 
faz Papa Francisco, a oração: “Glorioso 
Patriarca São José, cujo poder conse-
gue tornar possíveis as coisas impos-
síveis, vinde em minha ajuda nestes 
momentos de angústia e di�culdade. 
Tomai sob a vossa proteção as situa-
ções tão graves e difíceis que vos con-
�o, para que obtenham uma solução 
feliz. Meu amado Pai, toda a minha 
con�ança está colocada em Vós. Que 
não se diga que eu Vos invoquei em 
vão, e dado que tudo podeis junto de 
Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa 
bondade é tão grande como o vosso 
poder. Amém.”

São José, Rogai por nós!
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

SALVE, GUARDIÃO DO REDENTOR E 
ESPOSO DA VIRGEM MARIA!
A VÓS, DEUS CONFIOU O SEU FILHO;
EM VÓS, MARIA DEPOSITOU A SUA 
CONFIANÇA;
CONVOSCO, CRISTO TORNOU-SE 
HOMEM.

Ó BEM-AVENTURADO JOSÉ, MOSTRAI-
VOS PAI TAMBÉM PARA NÓS
E GUIAI-NOS NO CAMINHO DA VIDA.
ALCANÇAI-NOS GRAÇA, MISERICÓRDIA 
E CORAGEM,
E DEFENDEI-NOS DE TODO O MAL. 
AMEM.

is como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada 
com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do 
Espírito Santo. José seu esposo prometido, sendo justo e não 
querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. (...) 
Ela dará à luz um �lho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele 
salvará o seu povo dos seus pecados. (Mt 1,18-21)

No mês de maio damos especial atenção a Nossa Senhora, 
a mãe de Jesus e nossa. Ela nos ofereceu Jesus como Salvador. 
Nos foi dado por Jesus no alto da cruz como nossa mãe e nós 
como seus �lhos e �lhas. A nossa devoção �lial nasce de uma 
história de cuidado e amor. Deus nos envia o seu Filho e nós nos 
tornamos �lhos e �lhas de Deus em Jesus. Cresce sempre mais 
a con�ança em nossa mãe. A ela nos voltamos, nela con�amos, 
dela somos devotos, devotados. Tudo porque nela nos sentimos 
irmãs e irmãos de Jesus. Na discípula missionária, nos sentimos 
discípulos missionários Ela nos mostra a Jesus, caminho, verda-
de e vida. Maria Imaculada, rogai por nós. 

Passados 150 anos da declaração de São José como 
Padroeiro da Igreja Católica, Papa Francisco no ofereceu 
o dom do Ano de São José. Um tempo para perceber o 
coração de pai, o coração paterno, o amar a Jesus. Nos 
evangelhos encontramos a bela expressão “o �lho de 
José”. Um coração de pai. 

Um homem discreto, quase desapercebido, sem palavra. 
Uma vida cotidiana discreta, escondida. Escondida e discreta, 
mas atuante, cuidadora, atenta. Não abandona na hora da 
precisão, caminha ao lado e protege na hora da fuga e da dor. 
Homem de gestos: acolhe Maria grávida, busca abrigo para o 
Menino que está por nascer, protege na fuga, sustenta com 
seu trabalho. O homem �el, discreto, um Israelita verdadeiro 
conformado com a vontade de Deus.

São José lembra-nos que todos aqueles que estão, apa-
rentemente, escondidos ou em segundo plano, têm um pro-
tagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles, 
o Papa dirige uma palavra de reconhecimento e gratidão. 

São Paulo VI recorda que a paternidade de São José 
se exprimiu no ter “feito da sua vida um serviço, um sa-
crifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão 
redentora; em ter usado da autoridade legal que detinha 
sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si 
mesmo, da sua vida, do seu trabalho; em ter convertido 
a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação 
sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas 
as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias 
nascido na sua casa.” (Homilia,19/03/1966)

A vida de São José é um caminho de acolhimento; 
o Homem da acolhida. Deixa de lado as explicações, as 
satisfações para estar sempre na disposição do acolhi-

DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

São José, rogai por nós!

E
“José, �lho de 
Davi, não temas 
receber Maria, 
tua esposa”.
(Mt 1,20)
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paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Eclesial 
“Arquidiocese em Notícias”. Em comemoração aos 150 anos da 
proclamação de São José como guardião universal da Igreja 
pelo Papa Pio IX, o Papa Francisco proclamou 2021 como o 
“Ano de São José”. O pai adotivo de Jesus, um homem justo 
e trabalhador, dedicado à família em todos os momentos, es-
pecialmente naqueles de maior provação: encontrar um lugar 
para o menino Jesus nascer e a necessidade de fuga para o 
Egito. José, um homem da escuta atenta, da obediência sin-
cera aos desígnios de Deus. Um homem que soube fazer dos 
sonhos de Deus, seus próprios sonhos. José, esposo de Maria, 
um homem feliz. Nesta edição, um paralelo será apresenta-
do dos desa�os enfrentados por São José e sua família e dos 
desa�os enfrentados por tantos pais das nossas periferias 
existenciais, sem trabalho, sem moradia, sem dignidade pra 
viver. Vale também a pena conferir nesta edição o agir pasto-
ral da nossa Igreja Local no mês de abril e acompanhar tudo 
que será programado para o mês de maio. Peçamos neste mês 
mariano, a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelo mun-
do inteiro, especialmente pelo Brasil que dia após dia acom-
panha tantas vítimas fatais desta pandemia de Covid-19, 
tantas famílias enlutadas e um cenário de fome crescente que 
assola tantos milhões de desempregados nos grandes centros 
urbanos e nas cidades do interior também. Acompanhe tam-
bém a programação das nossas rádios católicas: Rio Mar FM 
103,5 e Castanho FM 103,3. 

José, esposo 
de Maria, um 
homem feliz. 
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NOTÍCIAS DO VATICANO

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

A Carta Apostólica de Papa Francisco, pu-
blicada em dezembro de 2020, sobre a 
comemoração dos 150º aniversário da 
declaração de São José como Padroeiro 

Universal da Igreja, oferece uma ótima oportunida-
de para re�exão sobre a paternidade responsável. 
Segundo o Papa Francisco, São José “era um humil-
de carpinteiro (cf. Mt 13, 55), desposado com Maria 
(cf. Mt 1, 18; Lc 1, 27); um “homem justo” (Mt 1, 19), 
sempre pronto a cumprir a vontade de Deus mani-
festada na sua Lei” (cf. Lc 2, 22.27.39). Além destas 
qualidades humanas que se encontram facilmente 
no Novo Testamento, destaca-se sobretudo a “cora-
gem de assumir a paternidade legal de Jesus”. 

Talvez, inicialmente José não tivesse compreen-
dido o Projeto de Deus para sua vida, gerando certas 
dúvidas. Naturalmente isto faz parte das interroga-
ções humanas. Mas diante da realidade e observando 
os sinais e os seus sonhos reveladores, concluiu que 
ele foi escolhido pelo Pai para sublime missão de cui-
dar de Jesus e Maria. No silêncio re�exivo necessário 
para escutar a voz de Deus, José descobriu sua voca-
ção de pai. Aceitou esta missão afetiva e espiritual de 
viver na companhia de Jesus e Maria, formando uma 
família. Exerceu sua paternidade com muita ternura, 

amor e con�ança na certeza que a experiência que esta-
va vivenciando era Projeto de Deus. Seu exemplo de pai 
atencioso, obediente e sensível à Voz do Pai, certamente 
contribuiu para formação humana e espiritual de Jesus. 

No processo de desenvolvimento humano de 
Jesus, que crescia em sabedoria, idade e graça, José 
não estava sozinho. Maria sua companheira no cum-
primento da Vontade do Pai, estava presente com seu 
amor materno e atenção necessária para harmonia fa-
miliar. Juntos enfrentaram as di�culdades da vida: per-
seguição, falta de moradia, viagens pelo deserto, fome, 
noites frias, sem nunca se distrair da missão assumida. 
No sacrário de seus corações cultivavam o segredo da 
missão redentora da humanidade e com plena cons-
ciência, sabiam que o humano era divino.

O exemplo de José está vivo! Continua inspirando 
muitas pessoas a viverem a paternidade responsável 
com muito amor e dedicação. No entanto, constata-se 
na sociedade brasileira que existem muitas crianças 
que foram abandonadas de forma material, intelec-
tual e afetiva pelo pai. As consequências no desen-
volvimento da vida dessas pessoas são enormes. De 
acordo com Rodrigo da Cunha Pereira – presidente 
nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM, “a estruturação psíquica dos sujeitos se faz e 
se determina a partir da relação que ele tem com seus 
pais. Eles devem assumir os ônus e bônus da criação 
dos �lhos, tenham sido planejados ou não”.

Segundo o último senso realizado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça – CNJ, “há 5,5 milhões 

de crianças brasileiras sem o nome do pai 
na certidão de nascimento”. Certamente 
este número é muito maior. As crianças 
não são números e nem empecilho que 
atrapalham a vida das pessoas. Na ver-
dade, são a beleza pura da inocência 
que precisam de todo cuidado de seus 

pais para o pleno desenvolvimento 
integral da vida humana.

Que a coragem de São José, 
esposo, pai responsável e legal 
de Jesus, interceda pelos pais 
que abandonaram seus �lhos e 

�lhas a recuperarem o tempo 
perdido e assumam o com-
promisso com o desenvolvi-
mento integral das crianças 
em vista de uma sociedade 

sem traumas.

profecia

SÃO JOSÉ ASSUME PATERNIDADE 
LEGAL DE JESUS

Bispos brasileiros enviam 
carta ao Papa: renovam o 
seu carinho e fidelidade 
ao Sucessor de Pedro

CNBB

Os bispos do Brasil reunidos em sua 58ª 
Assembleia Geral, de modo virtual, aprova-
ram, na terça-feira, 13 de abril, a mensa-
gem a ser enviada ao Papa Francisco. No 
texto, o episcopado brasileiro renova o seu 
apreço, carinho e �delidade ao Santo Padre.

Na mensagem os bispos informam, de 
modo geral, o Santo Padre sobre as pautas 
em discussão na 58ª AG CNBB e sobre os as-
suntos importantes para o clero e o povo de 
Deus na Igreja no Brasil, além de expressar 
sua comunhão com a Igreja do mundo todo.

Partindo do fato de que, devido às 
circunstâncias sanitárias atuais, a Assem-
bleia se realiza de forma virtual e requer a 
colaboração de todos, os bispos do Brasil 
reconhecem igualmente o esforço de 
Francisco para a manutenção da unidade 
eclesial, sobretudo mediante a proposição 
do diálogo constante e fraterno, seja no 
âmbito católico, seja com os irmãos de ou-
tras denominações religiosas e culturas.

O legado eclesial e social das inicia-
tivas do Pontí�ce também foi lembrado: 
a encíclica Fratelli tutti, o ano dedicado 
a São José e às famílias, a retomada dos 
ensinamentos da exortação apostólica 
Amoris laetitia, bem como o Pacto Global 
pela Educação e a Economia de Francisco.

Os bispos também deram destaques 
às condições impostas pela pandemia 
da Covid-19 ao Brasil, que ao mesmo 
tempo demonstram não somente as 
fragilidades que o país possui para o seu 
devido enfrentamento, como também 
as iniciativas despertadas, no âmbito da 
Igreja no Brasil, para o socorro e a autên-
tica demonstração de caridade evangé-
lica para com os que sofrem seus efeitos. 
No documento, os bispos do Brasil agra-
decem a solidariedade do Papa Francisco 
para com o povo brasileiro.

EXEMPLO DE PATERNIDADE 
RESPONSÁVEL



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. José Operário
At 13,44-52
Sl 97(98), 1.2-3AB.3cd-4
(R/. 3cd)
Jo 14,7-14

5º PÁSCOA
At 9,26-31
Sl 21(22),26b-27.28.30.31-32 
(R/.26a) • 1Jo 3,18-24 • Jo 15,1-8

S. Filipe e S. Tiago, Apóstolo
1Cor 15,1-8
Sl 18(19A),2-3.4-5 (R/. 5a)
Jo 14,6-14

At 14, 19-28
Sl 144(145), 10-11.
12-13ab.21 (R/. cf. 12a) 
Jo 14,27-31a

At 15, 1-6
Sl 121(122), 1-2.3-4a.
4b-5(R/. cf. 1) 
Jo 15,1-8

At 15,7-21
Sl 95(96),1-2a.2b-3.10 (R/. cf. 3)
Jo 15, 9-11

At 15,22-31
Sl 56(57),8-9.10-12 
(R/. 10a)
Jo 15,12,17

At 16,1-10
Sl 99(100),2.3.5 (R/. 2a)
Jo 15,18-21

6º PÁSCOA
At 10,25-26.34-35.44-48
Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R/. cf. 2b)
1Jo 4,7-10 ou 1Jo 4,11-16

At 16,11-15
Sl 149 (150),1-2.3-4.5-6a e 9b
(R/. 4a)
Jo 15,26-16,4a

At 16,22-34
Sl 137(138),1-2a.
2bc-3.7c-8 (R/. 7c)
Jo 16,5-11

S. Nereu e
S. Aquiles, S. Pancrácio
At 17,15.22-18,1
Sl 148,1-2.11-14 • Jo 16,12-15

N. Senhora de Fátima
At 18,1-8
Sl 97(98),1-4 (R/. cf. 2b)
Jo 16,16-20

S. Matias, Apóstolo
At 1,15-17.20-26
Sl 112(113),1-2,3-4.
5-6.7-8 (R/. cf. 8)• Jo 15,9-17

At 18,23-28
Sl 46(47), 2-3.8-9.10
(R/. 8a)
Jo 16,23b-28

ASCENSÃO DO SENHOR, 
Solenidade
At 1,1-11 • Sl 46(47),2-3.6-7.8-9 (R/.6) 
Ef 1,17-23 ou Ef 4,1-13 • Mc 16,15-20

At 19,1-8
Sl 67(68),2-3,4-5ac.6-7ab (R/. 33a) 
Jo 16,29-33

S. João I
At 20,17-27
Sl 67(68), 10-11.20-21 (R/. 33a)
Jo 17-1-11a

At 20,28-38
Sl 67(68), 29-30.33-34.35-36 
(R/. 33a)
Jo 17,11b-19

S. Bernardino de Sena
At 22,30; 23,6-11
Sl 15(16),1-2a.5.7-8.
9-10.11 (R/. 1) • Jo 17,20-26

S. Cristóforo 
Magalhães e comps.
At 25,13b-21 • Sl 102(103),1-2.11-
12.19-20ab (R/. 19a) • Jo 21,15-19

S. Rita de Cássia
At 28,16-20.30-31
Sl 10(11),4.5.7 (R/. cf. 7b)
Jo 21,20-25

SOLENIDADE DE PENTENCOSTES
At 2,1-11 • Sl 103(104), 
1ab.24ac,29bc-31.34 (R/. cf. 30)
1Cor 12,3b-7.12-13 • Jo 20,19-23 

Maria, Mãe da Igreja, memória
Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14
Sl 86(87),1-2.3 e 5.6-7
Jo 19,25-34

S Beda, S. Gregório VII
S. M. Madalena de Pazzi
Eclo 35,1-5 • Sl 49(50), 5-6.7-
8.14.23 (R/. 23b) • Mc 10,28-31

S. Filipe Néri, memória
Eclo 36,1-2a.5-6.13-19
Sl 78(79), 8.9.11.13 (R/. cf. Eclo 
36,1b) • Mc 10,32-45

S. Agostinho de Cantuária
Eclo 42,15-26
Sl 32(33),2-3,4-5.6-7.8-9 (R/. 6a)
Mc 10,46-52

Eclo 44,1.9-13
Sl 149 (150),1-2.3-4.5-6a.9b 
(R/. 4a)
Mc 11,11-26

N. Senhora no Sábado
Eclo 51,17-27
Sl 18 (19B),8.9.10.11 (R/.cf, 9a)
Mc 11-27-33

SMA. TRINDADE, solenidade
Dt 4,32-34.39-40
Sl 32(33), 4-5.6.9.18-19.20.22 (R/. 
12b) • Rm 8,14-17 • Mt 28.16-20

Visitação de Nossa Senhora
Sl 3, 14-18 ou Rm 12,9-16b
(Sl)Is 12,2-3.4bcd-6
(R/. Is 12,6b)• Lc 1,39-56

LITURGIA

Tradição Cristã sempre teve uma especial atenção à impor-
tância do sim de Maria, mas nem sempre reconheceu com a 
mesma consciência a importância do sim de José, o carpinteiro 
de Nazaré, a quem Maria estava prometida em casamento. A 
Sagrada Escritura não esconde as di�culdades pessoais que São 
José precisou enfrentar ao receber o anúncio de que sua futura 
esposa, sem ter contato com homem algum, estava grávida.

O Evangelho dá a José o título de justo (Mt 1,19), termo 
raríssimo e concedido a pouquíssimos personagens na Sagrada 
Escritura. Justamente porque equivale à palavra santo que, no 
Antigo Testamento, é um atributo reservado somente a Deus 
(Ecle 7,20). Isso revela muito sobre a integridade, os valores e a 
santidade de vida de José. Era um homem �el à Lei, observador 
dos mandamentos e preceitos da Torah. Por isso, com sua obe-
diência a Deus, escuta a voz do anjo e não teme em aceitar Maria 
como esposa e assumir o Filho de Deus como seu próprio �lho.

O Papa Pio IX, ao declarar São José patrono universal da 
Igreja, estava dizendo que assim como o guardião da famí-
lia de Nazaré foi capaz de proteger o Filho de Deus, também 
segue protegendo a Igreja que é extensão do Corpo Místico 
de Cristo. A missão de José no escondimento e na missão 
oculta tem tanto a nos dizer hoje. O Papa Francisco recor-
da de tantos homens e mulheres que, de maneira especial, 
durante a pandemia, arriscam suas vidas para cuidar e pro-
teger as pessoas vítimas desta terrível enfermidade. A Carta 
Apostólica Patris Corde e o Ano de São José são um convite a 
cada um de nós para conhecer e imitar aquele homem justo 
e santo, que mesmo sem compreender, acolheu tudo. A car-
ta apresenta a �gura de São José a partir da sua dimensão 
paterna, como “um pai que foi sempre amado pelo povo 
cristão”, exemplo de ternura e con�ança em Deus. Também 

conhecido e invocado na devoção popular como o santo da 
Divina Providência. 

Em muitos lugares a devoção popular a esse santo se 
espalhou através das novenas. Em Manaus temos a Novena 
da Bênção de São José que teve início em 1999, com Padre 
Sérgio Lúcio, no conhecido Santuário São José. Num momen-
to em que o Papa São João Paulo II convidava os católicos a 
viver um renovado ardor missionário em toda a Igreja, a No-
vena da Bênção de São José desejava reavivar a fé batismal 
de todos os �éis, numa realidade urbana, onde muitas vezes 
o tempo é exíguo. Com isso, começou a celebrar a novena no 
dia 19 de cada mês, às 12h, porque se faria a memória litúr-
gica mensal de S. José (19 de março) e aproveitaria o horário 
do intervalo de muitos trabalhadores, favorecendo assim, a 
participação dos �éis. A celebração tornou-se um momento 
muito forte de congregar e rea�rmar a fé cristã e católica do 
povo, conquistando espaço nos meios de comunicação. 

A devoção à �gura de São José ajudou imensamente o 
celebrar querigmático, pois vem sedimentada em profundas 
raízes bíblicas: “homem justo e �el” (Mt 1,19). A cada dia 
dezenove São José nos mostra um único caminho a seguir: 
Amar de todo Coração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo 
registrarmos testemunhos emocionantes de graças e mila-
gres alcançados de Jesus, por intercessão do seu Pai adotivo. 
Também não podemos esquecer que com auxílio da mídia, 
o testemunho alcança aos lares em qualquer lugar, por isso 
grandes caravanas se organizam e se deslocam todo mês ao 
Santuário (fonte: Revista Ave Maria – maio 2020). 

A simplicidade e a �delidade �zeram de São José o pro-
tetor escolhido para Maria e para o próprio Jesus, bem como 
para todos nós. São José, rogai por nós!

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

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

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE
IRMÃ CIDINHA BATISTA

NOVENA DE SÃO JOSÉ
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família

EXEMPLO DE CUIDADO, REFERÊNCIA, EDUCAÇÃO NA

POR FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

São José, um pai de ternura e amor, que cuidou de Maria 
e do menino Jesus, nunca os abandono e sempre esteve 
presente na vida desta sagrada família, sendo um pai 
preocupado com sua pro�ssão e que tinha que ensinar o 

seu ofício de carpinteiro a seu �lho adotivo, Jesus. É desta forma 
que os pais que escolhem ser família, olhando para São José na 
sagrada família, precisam viver a sua vocação de pai na vida fami-
liar, educando com ternura e amor seus �lhos. São José trabalhou 
honestamente para garantir o sustento de sua família. Guardou 
e protegeu o �lho e a mãe de Deus. Soube amar de maneira ex-
traordinariamente livre, colocando Maria e Jesus no centro da 
vida. Carpinteiro é uma pro�ssão tão digna como qualquer outra. 

Na sagrada escritura seu nome é expresso catorze ve-
zes nos evangelhos: sete vezes em São Mateus, cinco vezes 
em São Lucas, duas vezes em São João. Com frequência ele é 
mencionado em expressões como estas: seu pai, o esposo de 
Maria, sobretudo em São João, é feita a alusão à sua humilde 
pro�ssão de carpinteiro: é um sinal de que os mais humildes 
empregos não são incompatíveis com as mais altas dignidades. 
A partir dos evangelhos, podemos perceber que José, Filho de 
Davi, recebendo Maria como sua mulher e sua futura família, 
aceitando dessa forma para si a dignidade da paternidade le-
gal de Nosso Senhor Jesus Cristo. (cf. Mt 1,20-21; Lc 1,34). São 
José aquele que cuida e protege Maria!

A ternura de Deus foi manifestada em José pelo carinho que ti-
nha para com Jesus e Maria. Acredito que José acompanhava sempre 
Jesus e Maria pelas andanças em Nazaré. Jesus era muito obediente 
aos pais (cf. Lc 2,51) e passou pela escola dos sentimentos e das emo-
ções bem realizadas e bem integradas, que nos permite entender sua 
personalidade, marcada simultaneamente pela ternura e pelo vigor, 
pela paixão pelo próximo e pelo amor a Deus, e a coragem de procla-
mar a sua verdade e, se preciso, romper com a tradição.

José, agindo em conformidade com os pedidos de Deus atra-
vés da visita do anjo, salvou Maria não difamando e nem a abando-
nando. Saindo com Jesus e Maria para o Egito, voltou para Israel e, 
na obediência, foi capaz de observar as prescrições da lei: os ritos da 
circuncisão. A família segue estritamente a tradição. Aos oito dias 
do nascimento (cf. Lc 2,21), o menino é circuncidado e ganha um 
nome, dado por seu pai, José. Quarenta dias após, levam Jesus ao 
Templo, em Jerusalém, para ser consagrado a Deus. 

Na obediência, como nos ensinou o papa São João Paulo II, 
na exortação apostólica Redemptoris Custos, n. 5, sobre a �gura e 
a missão de São José na vida do cristão e da Igreja, ele é depositá-
rio do mistério de Deus: “Ele tornou-se, portanto, um depositário 
singular do mistério mantido oculto desde sempre nele, o criador 
do universo (cf. Ef 3,9), como se tornara Maria, naquele momen-
to decisivo que é chamado pelo apóstolo ‘plenitude dos tempos, 
quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher para resgatar 
os que encontravam sob o jugo da lei e para que recebêssemos a 
adoção de �lhos’ (Gl 4,4-5)”.

São José não teve medo, receios, dúvidas e nunca deixou 
de ser �el a Deus cuidando da Mãe e do Filho de Deus. Que nós 
possamos seguir esse mesmo caminho, em nossa caminhada 
que Deus nos deu, em nossa família, como pai que está sempre 
presente na vida de nossa esposa e �lhos, aceitando e condu-
zindo a nossa vocação de pai.

No último dia 8 de dezembro, o papa Francisco convocou 
o “ano de São José” para comemorar os 150 anos do decre-
to  “Quemadmodum Deus”,  assinado em 8 de dezembro de 
1870, pelo Papa Pio IX,  que declara São José, padroeiro da 
Igreja católica. Neste dia, há 16 anos, havia sido proclamado 
o dogma da Imaculada Conceição (8 de dezembro de 1854).

Quero pedir a intercessão de São José a Deus que ilumine as 
famílias dando-lhes força e coragem para continuarem no amor 
fraterno junto aos familiares na continuação da vida, em um ano 
dedicado como o ano de São José.

A ternura 
de Deus foi 
manifestada 
em José pelo 
carinho que 
tinha para com 
Jesus e Maria.

Sagrada Família
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O Programa da Família

Quadros:

TODOS OS DOMINGOS 10h às 12h

- Gente da Gente
- Papo de Cozinha
- Baú da Saudade 
- Semana em Notıćia

Quadros:

Com: Elias Emanuel e Melyssa Geber

/programamanhadedomingo
@manhadedomingo

FUNDAÇÃO RIO MAR
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REPORTAGEM

FAMÍLIAS 
ENFRENTAM A 
FOME

E OCUPAM RUAS 
DE MANAUS PARA 

GARANTIR SUSTENTO 
DOS FILHOS

E OCUPAM RUAS E OCUPAM RUAS 
DE MANAUS PARA 

GARANTIR SUSTENTO 
DOS FILHOS

Sentada na calçada, perto de um semáforo na 
Avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, 
Greidi Kati, 38 anos, amamenta o �lho recém-
-nascido, Manuel, de apenas 15 dias de vida. Seu 

esposo, o pedreiro Jefre Josué, 41 anos, caminha entre 
os carros parados em busca de uma abordagem gentil e 
solidária que lhe garanta algumas moedas. Kati deveria 
estar descansando durante o puerpério, mas não encon-
trou outra alternativa senão seguir os passos do marido 
e o auxiliar nos pedidos de ajuda. 

A família está no Brasil há dois anos, sendo seis 
meses em Manaus, deixou a capital da Venezuela, 
Caracas fugindo da fome, dos con�itos, do medo e 
da morte. “Lá você vê a tristeza, seu �lho passando 
fome”, relata o pai. 

É debaixo de uma mangueira, que eles passam a 
maior parte do dia, ao lado dos outros �lhos, Moisés (9), 
Greicimar (7), Afonso (3) e Raviel (12). A família pere-
grina �ca entre uma esquina e outra, sempre perto dos 
semáforos, estratégicos para pedir dinheiro e comida. 

TEXTO E FOTOS ANA MARIA REIS

A PANDEMIA 
ESCANCAROU 

A POBREZA 
NO BRASIL. A 

SITUAÇÃO É 
EXTREMAMENTE 

GRAVE E 
IMORAL.

PE. ALCIMAR ARAÚJO

A mãe e o bebê se protegem do forte sol embaixo da árvore, 
enquanto o pai e as outras crianças abordam motoristas. De moeda 
em moeda, precisam juntar R$ 40 para garantir a diária da pensão, 
um abrigo provisório, mas já lhes garante uma cama para descansar 
e um chuveiro. É só depois de conseguir arrecadar o valor da moradia 
que os pais podem comprar o alimento.

“Eu vim ao Brasil porque aqui, pelo menos, dá para comer. Mui-
tos brasileiros são humanos, mas outros falam 'vá embora'. Não pode 
ser assim, porque todos somos seres humanos, somos da mesma 
carne”, conta o Josué.

Em dias mais difíceis, é do alto da mangueira que vem o alimen-
to para o pai de família. "Se não dá para mim, eu passo fome, eles 
não. Muitas vezes, eu dou a marmita para eles e vou embora para 
não ver. Primeiro meus �lhos. Se não conseguir mais dinheiro, pego 
uma manga para comer", relata com bom humor.

Nem sempre o dinheiro é su�ciente para garantir uma noite de sono 
debaixo de um teto. Quando indagados sobre aonde �cam quando não 
recebem doações su�cientes para pagar a pensão, a resposta imediata é: – 
Na rua! Quem respondeu foi o pequeno Moisés, que, vez ou outra, traduz o 
espanhol para o português e vice-versa, uma criança que já entende muito 
mais do que os dois idiomas, já conhece a dor de estar desabrigado.

“O menorzinho não pode �car na rua por aí, mas tenho que pa-
gar habitação, comprar fralda e leite. Se não consigo dinheiro para 
comida, comemos pão com mortadela. Às vezes, depois das 14h, 
15h não comemos nada até o dia seguinte” disse a mãe.

A crise no país vizinho obrigou mais de 260 mil venezuelanos 
a começarem uma nova vida no Brasil, sendo 46 mil reconhecidos 
como refugiados, segundo Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur).
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PANDEMIA AGRAVA FOME 
Segundo a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, 

somente no bairro Colônia Antônio Aleixo, por exem-
plo, há 800 famílias cadastradas pela Paróquia, que 
precisam de doação de alimentos. "Todos os dias 
batem na porta crianças pedindo comida", conta Pe 
Alcimar Araújo, vice-presidente da Cáritas.

“Essa pandemia escancarou para nós a pobreza no 
Brasil", conta o religioso fazendo referência aos 14 milhões 
de desempregados que existem atualmente no país, se-
gundo o IBGE. "São pessoas que tinham emprego, perde-
ram e estão atrás. Mas também revela que quase metade 
da população brasileira não tem emprego estável e vive 
de bico. Então, quando vende, come e vive. Se não pode 
vender, não ganha dinheiro”, a�rma Pe Alcimar Araújo, que 
também critica a insensibilidade dos governos.

Com a crise econômica afetando a todos, o papel da 
Igreja se torna ainda mais essencial, embora as próprias 
doações não sejam mais su�cientes para atender a de-
manda e garantir alimentação a todos que necessitam. O 
religioso relata que houve queda nas doações e dos auxí-
lios do próprio Governo Federal durante a segunda onda da 
pandemia. “Situação extremamente grave, extremamente 
imoral e no Amazonas não é diferente. Essa realidade dos 
venezuelanos já é antiga, mas aumentou muito mais ago-
ra, seja dos imigrantes, seja dos brasileiros”, conta. 

"Eu chego ao lado do carro para limpar e a pessoa já per-
gunta sobre o álcool em gel ou pede para se afastar, para medir 
a distância. Nem todos gostam, mas fazer o quê?", diz Mateus.

Além de Lucas, Vanilsa e Mateus são pais de outros 
cinco �lhos e dependem da generosidade dos motoristas 
para levar o sustento para casa. Ela é natural de Tefé e 
ele de Novo Airão, no interior do Amazonas. Sem a docu-

FALTAM 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
Embora seja um dado impre-

ciso, a ONG Hermanitos estima, 
com base nos dados da Polícia 
Federal, que há 30 mil imigrantes 
no Amazonas. 

O presidente da Comissão 
de Relações Internacionais da 
OAB-AM, Helso Ribeiro, consi-
dera que o Estado é uma rota de 
passagem e nem todos perma-
necem na região. Segundo ele, 
já passaram mais de 100 mil 
imigrantes por aqui e o cenário 
muda constantemente. “Você 
vê bem menos os Warao, que já 
estiveram aqui em grande mas-
sa. Também já conseguimos ver 
o �uxo inverso, com haitianos 
indo embora”, diz. 

A Secretaria Municipal de 
Mulher, Assistência Social e Ci-
dadania (Semasc) a�rma que, 
atualmente, há 854 pessoas em 
situação de rua cadastradas nos 
serviços da pasta, sendo 97 in-
dígenas venezuelanos da etnia 
Warao em dois abrigos provi-
sórios. A Secretaria de Estado 
de Assistência Social (Seas) 
possui 857 pessoas no cadastro 
único do órgão. Já no interior 
do Amazonas, são 964 pessoas 
em situação de rua, imigrantes 
ou não.

A Operação Acolhida, do 
Governo Federal, que acolhe os 
imigrantes em tendas instala-
das na Rodoviária de Manaus, 
abriga 182 pessoas, sendo 53 
famílias e 57 crianças e ado-
lescentes menores de 18 anos. 
Josué, sua esposa e os �lhos já 
tiveram assistência dos gover-
nos, como auxílio emergencial 
o abrigo do bairro Coroado, mas 
ambos provisórios.

mentação que está nas cidades de origem, o risco de se 
manterem desempregados é ainda maior.

A família mora no bairro Colônia Antônio Aleixo. 
Muitas vezes vão da Zona Leste ao Centro de carona 
porque não têm o dinheiro da passagem de ônibus. 
"Ontem conseguimos R$ 38, compramos um pacote 
de fraldas mais algumas coisinhas e acabou o dinhei-
ro. Hoje, tive que vir de novo porque não tinha comida 
para o menino. Não tinha café de manhã para os meus 
�lhos e nem para a minha mãe", disse a dona de casa.

Ambas as famílias têm ciência da proibição de expor 
crianças à essas condições nas ruas, mas são unânimes em 
relatar que não têm uma alternativa. A tristeza transparece 
quando percebem a impotência diante das di�culdades. 

"Meus �lhos querem uma coisa e não tenho como 
comprar, querem uma sandália e não tenho como 
comprar", diz a venezuelana Kati. O relato é semelhan-
te ao da Vanilza: "eu sonho em dar do bom e do melhor 
para o meu �lho, comprar roupa, calçado, dar o que 
comer e beber todos os dias". 

Com esperança, Mateus conta que o �lho vai es-
tudar e ter uma pro�ssão, "ser alguém na vida. O que 
eu não conquistei, quero que meu �lho conquiste, pela 
vontade dele e de Deus". Kati recorre à proteção divina: 
"peço à Deus que cuide e abençoe minhas crianças, que 
dê muita saude", enquanto Josué explica aos �lhos que 
aquela condição não é permanente: "estamos aqui lu-
tando até eu consegui um trabalho �xo. Isso não é �xo". 

"A gente olha e não tem muita esperança, olhan-
do para nossos governos não dá para ter esperança, 
infelizmente […] Imagina quantas pessoas passam 
fome ou têm necessidade de comer, não se alimentam 
bem e o que é pior: sem esperança e sem expectativa, 
porque nada se apresenta como um caminho de tirar 
essas pessoas da pobreza", conclui Pe Alcimar.
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VIDA E FÉVida e FÉ

ADRIANA RIBEIRO - PASCOM ARQUIDIOCE DE MANAUS

Ele ouviu a voz de Deus chamando
sem cessar e fez a sua escolha

rancisco Linhares Neres nasceu em Massapê, no Ceará, no dia 
5/9/1949. Filho do casal Francisco e Raimunda, de origem 
católica e muito humilde, na qual foram gerados seis �lhos. 
Quando o penúltimo �lho nasceu, recebeu o nome que a mãe 

acolheu em um sonho: Francisco Linhares. 
O pai foi recrutado como soldado da borracha e foi morar no Acre. O 

pai trabalhava na sangria das seringueiras. A esposa e os �lhos, no 
roçado. Depois de oito anos vieram para Manaus e moraram em um 
abrigo para migrantes junto com muitas famílias nordestinas. A mãe e 
os irmãos mais velhos foram trabalhar na Usina Londrina, onde era 
feito o bene�ciamento da castanha. O pequeno Francisco Linhares ia 
junto com a mãe para o trabalho. Não era funcionário e assim como ele, 
outras crianças também acompanhavam suas mães. Numa escola 
criada da usina ele foi alfabetizado. Quando já era maior de idade, foi 
contratado e trabalhou por um tempo na usina. 

Depois trabalhou como auxiliar de cozinha no Hospital Bene�cente 
Português do Amazonas, onde �cava durante o dia e à noite estudava. 
No trabalho conheceu Marilene, o amor da sua vida. Casaram no dia 
23/4/1976, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de 
Janeiro, onde moraram por alguns anos. Um dia, quando estava na 
parada de ônibus a caminho do trabalho, ouviu uma música ao longe. 
Padre Zezinho cantava “Se ouvires a voz de Deus...”. Entendeu aquilo 
como um chamado de Deus. 

O primeiro �lho nasceu em 1977. Alan, seu segundo amor. Com o 
nascimento do �lho, Marilene passou a cuidar somente da família. Em 
1980 nasceu Rute, seu terceiro amor. Com muito sacrifício uma 
pequena casa de madeira foi erguida num terreno no Lírio do Vale. Para 
lá se mudaram e ali permanecem. 

Casa nova, bairro novo, família constituída, novos 
amigos, passou a conviver com os vizinhos e formaram 
uma pequena comunidade. Se encontravam para 
rezar e partilhar a vida. A Paróquia Nossa Senhora 
Rainha dos Apóstolos dava assistência naquela 
localidade. A pequena comunidade foi se 
fortalecendo. Compraram um terreno 
para construir uma capela que hoje é 
dedicada à Nossa Senhora da Saúde. A 
Área Missionária Ponta Negra 
(AMPN) foi surgindo. Veio a 
oportunidade de fazer um curso de

ministro da Palavra e Linhares lembrou daquela música do Pe. Zezinho 
e se animou. Sonhava em partilhar a Palavra. Desde então não parou 
mais. Passou a compor a equipe de ministros da AMPN e servia com 
alegria visitando as comunidades. Para isso, além da bíblia e de suas 
anotações, tinha uma companheira inseparável - uma bicicleta. Era 
comum vê-lo percorrendo as ruas com sua bicicleta. E assim, de pedala-
da em pedalada, ia fazendo seu serviço missionário, consolidando sua 
identidade como um homem bom, prestativo, sábio, �el a Deus e a seus 
ensinamentos.

Além da Bene�cente, Linhares também trabalhou na Fundação Dr. 
Thomaz e no Hospital Getúlio Vargas.

No dia 5/11/2004 o �lho Alan sofreu um acidente de trânsito com a 
noiva. A perda do �lho com 27 anos de idade foi um baque para família. 
A dor do luto e da injustiça �zeram ele e a esposa �carem ainda mais 
unidos. A convivência com a �lha Rute e o primeiro neto os ajudaram a 
tocar a vida e a manter a fé. 

A casa da família sempre foi um lugar de acolhida, encontro e amor. 
Por lá passaram �lhos de sangue, �lhos adotivos e do coração.

Há dois anos a esposa Marilene adoeceu. Foi diagnosticada com 
Alzheimer. Ele precisou largar o ministério porque a companheira de 
toda a vida necessita de acompanhamento em tempo integral. São 45 
anos de casamento. 

Veio a pandemia e, como são idosos, precisam �car em casa, onde 
rezam o terço, participam da missa pela TV e seguem vivenciando uma 
pequena comunidade. Ele se aposentou e cuida da esposa e da casa. 
Está sempre rodeado de material bíblico para estudo e ainda arrumou 
um livro repleto de perguntas e respostas sobre o Antigo e o Novo 
Testamento. Todos os dias, em um cantinho especial na casa, ele estuda 
a Bíblia e vai descobrindo a riqueza de seus ensinamentos. A cada dia 

vai aprendendo coisas novas.
“Se eu não tivesse a caminhada no estudo e na vivência da 
Palavra de Deus, acredito que não conseguiria superar as 
batalhas da vida. A Palavra é o que me sustenta. Mesmo 

no meu maior momento de tristeza e dor, mesmo 
desanimado e sangrando por dentro, Deus foi e 

continua sendo o meu sustento”, diz 
Linhares. Aos que ainda não compreen-
deram que Deus é o nosso melhor amigo, 
ele diz: “Volte-se para o Senhor para ter 
uma vida digna. A oração é o melhor 
remédio para tudo. É nela que a gente 
encontra força para superar as di�cul-
dades. Ela é o alimento da fé”.

�
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FONTE SITE DA CNBB 

A Rede Eclesial Pan-Amazônica 
REPAM-Brasil e a Comissão Episco-
pal para a Amazônia da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) divulgaram na terça-feira, 
13 de abril, uma carta à socieda-
de brasileira, com importantes 
considerações sobre um possível 
acordo entre o Brasil e os Estados 
Unidos para a proteção da Ama-
zônia. Na carta, o presidente da 
REPAM-Brasil, dom Erwin Kräutler, 
e o presidente da Comissão para a 
Amazônia da CNBB, dom Claudio 
Hummes, manifestam preocupa-
ção pela falta de envolvimento dos 
povos amazônicos e destacam os 
eventos “Emergência Amazônica – 
Em defesa da Floresta e da Vida” e 
o “Fórum Climático da Amazônia”, 
que, com o apoio de várias organi-
zações nacionais e internacionais, 
foram realizados na quinta-feira, 
15 de abril, para dar visibilidade 
internacional à emergência ama-
zônica e denunciar os perigos desse 
possível acordo. No trecho inicial da 
carta se diz: “O que acontece nessa 
ecorregião, considerada o coração 
biológico do Planeta, ganha escala 
e vem a ter um impacto gigantes-
co sobre toda a biosfera. Por isso, 
ainda mais na atual convergência 
de crises, a Amazônia é um ponto 
focal; defendê-la se tornou tarefa 
central, concreta e imediata para 
todos os segmentos organizados 
da sociedade e das instituições. Na 
herança do Sínodo da Amazônia, a 
Igreja Católica segue, com vigilân-
cia e compromisso nesse caminho”.

REPAM-Brasil e Comissão para 
a Amazônia da CNBB divulgam 
carta sobre acordos entre 
Estados Unidos e Brasil em 
defesa da Amazônia

CNBB CIDADANIA

TEXTO ROSIVANE ANJOS  REVISÃO DIÁCONO AFONSO BRITO 
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS

O dia 18 de maio se tornou um marco 
na proteção de crianças e adolescentes 
contra o abuso e exploração sexual. 
Por conta de um crime que aconteceu 

em 1973, em Vitória (ES), uma menina de oito anos, 
chamada Araceli Cabrera Sánchez Crespo foi drogada, 
estuprada e morta por jovens de classe média alta, 
que apesar de ser um crime de natureza hedionda, 
até hoje permanece impune. No ano de 2000, essa 
data foi instituída pelo projeto de lei 9970/00, como 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Se-
xual contra Crianças e Adolescentes. 

Organizado pelo Comitê Nacional de Enfrenta-
mento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescen-
tes e ECPAT Brasil, em parceria com a SNDCA, o Conse-
lho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), todos os anos, no mês de maio é realizada 
a campanha “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e 
adolescentes”, que convoca a sociedade para assumir 
a responsabilidade de prevenir e enfrentar o pro-
blema da violência sexual praticada contra crianças 
e adolescentes no Brasil. Uma grande mobilização 
com ações focando na prevenção, que envolvam a 
divulgação do Disque Direitos Humanos – o Disque 
100 – serviço gratuito que funciona 24h para receber 
denúncias de violência contra crianças e adolescen-
tes, e do Conselho Tutelar é realizada a nível nacional.

No Amazonas a questão do abuso e exploração se-
xual, perpassa por ideias errôneas em relação a natura-
lização desse crime contra crianças e adolescentes, que 
desa�a a rede de proteção a desconstruir e sensibilizar 
a sociedade de que criança tem o direito de ser criança, 
seus direitos estão assegurados pelo Estatuto da Crian-
ça e Adolescentes – ECA e precisam ser efetivados. O 
projeto Içá – Ação e Proteção da Cáritas Arquidiocesana 
de Manaus, desde 2017, em parceria com a rede de 
proteção local e estadual, fortalece no enfrentamento 
do abuso, exploração sexual e trá�co de crianças e ado-
lescentes, através de ações desenvolvidas em 10 muni-
cípios do Amazonas (Careiro da Várzea, Castanho, Ma-
naquiri, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente 
Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Iranduba), 
levando esperança e ajudando a gerar transformação 
à vida das pessoas, empoderando não só os adultos, 
mas também crianças e adolescentes a serem protago-

18 DE MAIO
DIA NACIONAL DE COMBATE 
AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES

DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Em caso de suspeita, não que calado!
Denuncie!

Proteja suas crianças
e adolescentes

da Violência 
Sexual

Disque 100 ou ligue para o Conselho Tutelar.

ESCUTE
o que
tem a 

 dizer!

elas

Realização:

nistas de suas histórias. Alinhados às instituições como 
o Instituto de Assistência a crianças e ao adolescente – 
Santo Antônio – IACAS, com o projeto Mobilizar e Agir 
atuando em quatro municípios do Estado do Amazonas 
(Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Gabriel da 
Cachoeira e Iranduba) no combate à exploração sexual 
e a Rede Um Grito pela Vida no enfrentamento ao trá�co 
de pessoas para �ns de exploração sexual, consegue ir 
aonde o poder público não chega. E através do serviço 
de Atendimento Psicológico Familiar da Arquidiocese de 
Manaus – SAPFAM, ajuda diretamente na ressigni�ca-
ção da violência sofrida, dando um novo sentido à vida 
das crianças e adolescentes. Nesse sentido, juntos, con-
jugamos o verbo ESPERANÇAR.

A campanha do “18 de maio – Faça Bonito” deste 
ano (2021), seguirá a mesma metodologia de 2020, 
adaptando as atividades ao contexto da pandemia de 
COVID-19, utilizando como estratégia de mídia: televi-
são, rádio, revista, internet, vídeos e carro de som, a �m 
de dar visibilidade as ações intersetoriais realizadas no 
estado do Amazonas. Embora o cenário atual focalize a 
prevenção ao COVID-19, os casos de abuso e exploração 
sexual não diminuíram, tendo como desa�os o desem-
prego, a migração e ao isolamento social. Preocupados 
com essa situação, o seminário intersetorial de 2021, 
organizado pelo Comitê Estadual  de Enfrentamento 
à  Violência Sexual  Contra  Crianças  e Adolescentes – 
CEVSCA, vai trazer à discussão o tema: Violência Sexual 
Infanto-Juvenil: no contexto da pandemia de COVID-19 
a migração da Região Amazônica – On Line.

Data: 27 e 28/5/2021
Inscrição: a partir de 1/5/2021
Hora: 14h às 16h30 – com certi�cado

Fonte de pesquisa: 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/sdh/noticias/2015/
maio/humanizaredes-contribui-com-operacao-da-poli-
cia-federal-de-combate-a-pornogra�a-infantil
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O “Ano de São José” foi convocado pelo Papa Francisco em 8 de 
dezembro de 2020, juntamente com a publicação da Carta 
Apostólica Patris Corde (“Com coração de pai”), por ocasião dos 
150 anos da declaração de São José como Padroeiro Universal 

da Igreja. No dia 19 de março (Solenidade de São José, Esposo de Maria), 
Dom Leonardo convocou a abertura deste tempo especial dedicado a 
São José na Arquidiocese de Manaus; que se estenderá até 19 de março 
de 2022.

O Papa inicia sua Carta Apostólica com a seguinte frase: “Com co-
ração de pai: assim José amou a Jesus”, designado nos quatro Evange-
lhos como “o �lho de José”. A seguir, contextualiza a missão de José no 
Novo Testamento, na tradição da Igreja. Depois, evidencia a grandeza e 
a importância das pessoas comuns, que, no meio da crise que nos afe-
ta, sustentam as nossas vidas. Mas, habitualmente, são esquecidas, e 
passam despercebidas. São pessoas que exercitam a paciência e infun-
dem esperança, com o objetivo não de semear pânico, mas correspon-
sabilidade. Pessoas que compreenderam que ninguém se salva sozinho. 
José é um modelo desse modo de ser pessoa; pois, ele é o homem da 
presença quotidiana e que passa despercebido. Todas as pessoas podem 
encontrar em São José um intercessor, amparo e guia nos momentos de 
di�culdade. 

A partir da experiência de José, são-nos apresentados sete aspectos 
da paternidade vivenciada pelo humilde carpinteiro: 

Pai amado: “A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o 
esposo de Maria e o pai de Jesus. [...] Colocou-se inteiramente a serviço 
do plano salví�co”. (Patris Corde,1). 

Pai na ternura: “Jesus viu a ternura de Deus em José [...]. A ternura 
é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes, o 
dedo em riste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinais da 
incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraque-
za, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do Acusador (cf. 

Ap 12, 10). Por isso, é importante encontrar a Misericórdia de Deus, 
especialmente no sacramento da Reconciliação, fazendo uma 
experiência de verdade e ternura”. (Patris Corde, 2).

Pai na obediência: “Em todas as circunstâncias 
da sua vida, José soube pronunciar o seu «�at», 
como Maria na Anunciação e Jesus no Getsema-
ni. Na sua função de chefe de família, José en-
sinou Jesus a ser submisso aos pais (cf. Lc 2, 
51), segundo o mandamento de Deus (cf. 
Ex 20, 12) [...]. Vê-se, a partir de todas 
estas vicissitudes, que José foi chama-
do por Deus para servir diretamente à 
Pessoa e à missão de Jesus, mediante 
o exercício da sua paternidade: desse 
modo, precisamente, ele coopera no 
grande mistério da Redenção, quan-
do chega à plenitude dos tempos, e é 
verdadeiramente o ministro da salva-
ção” (Patris Corde, 3).

Pai no acolhimento: “José acolhe Ma-
ria, sem colocar condições prévias. Con�a 
nas palavras do anjo. A nobreza do seu co-
ração fá-lo subordinar à caridade aquilo 
que aprendera com a lei; e hoje, neste 
mundo onde é patente a violência psi-
cológica, verbal e física contra a mu-
lher, José apresenta-se como �gura 
de homem respeitoso, delicado, 
que, mesmo não dispondo de 
todas as informações, se decide 
pela honra, dignidade e vida 
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de Maria. [...] O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, 
sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos 
mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil (cf. 1Cor 1, 27), é «pai 
dos órfãos e defensor das viúvas» (Sal 68, 6) e manda amar o forasteiro. 
Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspi-
ração para a parábola do �lho pródigo e do pai misericordioso (cf. Lc 15, 
11-32)” (Patris Corde, 4).

Pai com coragem criativa: “[...] a coragem criativa. Esta vem ao 
de cima sobretudo quando se encontram di�culdades. Com efeito, pe-
rante uma di�culdade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou tentar 
vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as di�culdades que 
fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter” (Patris 
Corde, 5).

Pai trabalhador: “Um aspecto que caracteriza São José – e tem 
sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Rerum 
novarum de Leão XIII, – é a sua relação com o trabalho. São José era 
um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento 
da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a ale-
gria do que signi�ca comer o pão, fruto do próprio trabalho. [...] Neste 
nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma 
urgente questão social e o desemprego atinge, por vezes, níveis im-

pressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante 
várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar re-

novada consciência do signi�cado do 
trabalho que digni�ca e do qual o 
nosso Santo é patrono e exemplo. 
A pessoa que trabalha, seja qual 
for a sua tarefa, colabora com o 
próprio Deus, torna-se em certa 
medida criadora do mundo que a 

rodeia. A crise do nosso tempo, que é 
econômica, social, cultural e espiritual, 

pode constituir para todos um apelo 
a redescobrir o valor, a importância e 

a necessidade do trabalho para dar ori-
gem a uma nova «normalidade», em que 

ninguém seja excluído. O trabalho de 
São José lembra-nos que o próprio 

Deus feito homem não desdenhou 
o trabalho. A perda de trabalho, 
que afeta tantos irmãos e irmãs 
e tem aumentado nos últimos 
meses devido à pandemia de 
Covid-19, deve ser um apelo a 
revermos as nossas prioridades” 
(Patris Corde, 6).

Pai na sombra: “O escritor 
polaco Jan Dobraczyński, em seu 
livro A Sombra do Pai, narrou a 
vida de São José em forma de 
romance. Com a sugestiva ima-

gem da sombra, apresenta 

a �gura de José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste: 
guarda-O, protege-O, segue os seus passos sem nunca se afastar d’Ele. 
Lembra o que Moisés dizia a Israel: «Neste deserto […] vistes o Senhor, 
vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu �lho, durante toda 
a caminhada que �zeste até chegar a este lugar» (Dt 1, 31). Assim José 
exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, tor-
na-se tal... E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um 
�lho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém 
assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, 
exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes 
os �lhos parecem ser órfãos de pai. A própria Igreja de hoje precisa de 
pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios: 
«Ainda que tivésseis dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos 
pais» (1 Cor 4, 15); e cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar 
como o Apóstolo: «Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo Evange-
lho» (4, 15). E aos Gálatas diz: «Meus �lhos, por quem sinto outra vez 
dores de parto, até que Cristo se forme entre vós!» (Gl 4, 19). Ser pai sig-
ni�ca introduzir o �lho na experiência da vida, na realidade. Não segu-
rá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, 
de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se 
a José, ao lado do apelido de pai colocou também o de «castíssimo». 
Não se trata duma indicação meramente afetiva, mas é a síntese duma 
atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da 
posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal, 
quando é casto. O amor que quer possuir, acaba sempre por se tornar 
perigoso: prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem 
com amor casto, deixando-o livre inclusive para errar e opor-se a Ele. 
A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar 
de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no 
centro; soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua 
vida” (Patris Corde, 7).

Essas sete atitudes não são direcionadas exclusivamente para a 
pessoa do pai de família; mas sim a todas as pessoas de fé e boa von-
tade. Homens e mulheres a serviço do reino de Deus. Visto que tratar 
o próximo com amor e ternura; saber acolher as pessoas; agir com 
coragem criativa; trabalhar de forma honesta; ser obediente à vonta-
de de Deus e ser humilde são atitudes que fazem parte do empenho 
cotidiano dos discípulos missionários de Jesus. Portanto, somos todos 
convidados, neste tempo especial dedicado a São José, a abrirmos as 
portas dos corações, dos lares, das pastorais, das comunidades e mo-
vimentos, e deixarmos ser interpelados pelo modo de amar e servir a 
Deus de José.

São José lembra-nos de que todos aqueles que estão, aparentemen-
te, escondidos, ou em segundo plano, têm um protagonismo sem pa-
ralelo na história da salvação. Certamente que “amar com o coração de 
pai” foi para ele um aprendizado de fé e vida, e constitui o centro da sua 
missão. Este homem, justo e silencioso, continua servindo de incentivo 
e exemplo para todos, e de modo especial para os pais de família. Que, 
olhando para o seu exemplo, possamos nos questionar sobre os sete as-
pectos da sua paternidade, que, por sua vez, se resumem em um único 
princípio: amor incondicional a Deus e ao próximo, de modo peculiar ao 
mais pobre.



SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

BERÇO DE DEUS 
NA AMAZÔNIA

Família
A realidade da família na Amazônia encerra múltiplas con�gurações, dependendo do ambiente e 

da própria cultura em que essa família participa. Em algumas culturas, como acontece no meio 
dos povos indígenas, a família, que é considerada como um dos valores fundamentais, tem uma 
consideração mais ampla, especialmente nas comunidades menores do interior, onde seu modo 

de organização procura o equilíbrio com aqueles que convivem no mesmo espaço e no uso responsável de 
todos os bens da criação, como recolhe o Documento Final do Sínodo para a Amazônia.

Mas também é verdade que aos poucos a desintegração familiar vai se fazendo presente nas dife-
rentes realidades familiares presentes na Amazônia. Fenômenos como a migração, ao qual são forçadas 
famílias indígenas, camponesas, afrodescendentes e ribeirinhas, expulsas de seus territórios por pressão 
e as�xia por falta de oportunidades, representa um desa�o para a sociedade e para a Igreja da Amazônia, 
que fomente a acolhida dessas famílias, especialmente nas periferias das cidades.

Essa concentração urbana, uma forte tendência na atualidade, também é uma realidade presente 
na Amazônia. Isso atinge a realidade familiar, como recolhe o Documento Final, a�rmando que “a família 
na cidade é um lugar de síntese entre a cultura tradicional e a moderna. No entanto, as famílias sofrem 
frequentemente pela pobreza, habitação precária, falta de trabalho, aumento do consumo de drogas e 
álcool, discriminação e suicídio infantil. Além disso, na vida familiar há falta de diálogo entre as gerações e 
as tradições e a língua se perdem. As famílias também enfrentam novos problemas de saúde, que exigem 
uma educação adequada para a maternidade”. 

O texto relata os novos formatos familiares presentes na Amazônia: famílias monoparentais, aumento 
das famílias separadas, uniões consensuais e famílias reunidas, diminuição dos casamentos institucionais. 
Nessas famílias, as mulheres têm um “papel fundamental na formação e continuidade das culturas, na es-
piritualidade, nas comunidades e nas famílias”. Ao mesmo tempo, as mulheres têm se tornado vítimas da 
violência intrafamiliar. Diante disso “a Igreja se posiciona em defesa de seus direitos e as reconhece como 
protagonistas e guardiãs da criação e da ‘casa comum’”, a�rma o Documento Final. 

O Papa Francisco na Querida Amazônia também leva a re�etir sobre a realidade familiar na Amazônia, 
sobre “a desintegração das famílias, que resulta das migrações forçadas”, que conduz as culturas à morte. 
Ele destaca a importância da família como espaço de inculturação do Evangelho, de “voltar a dar voz aos 
idosos, reconhecer os valores presentes no estilo de vida das comunidades nativas, recuperar a tempo as 
preciosas narrações dos povos”. 

PE. LUIS MIGUEL MODINO
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POR RODRIGO FADUL ANDRADE

José é uma das �guras mais emblemáticas e populares da história 
do cristianismo. Junto com Maria, foi corresponsável pela vida terre-
na de Jesus, o qual acompanhou, ensinou, orientou e compartilhou 
a existência. O ato corajoso de José ao assumir Maria como sua 

esposa, o colocou diante de uma situação não muito confortável pe-
rante a sociedade da época, pois recebia em sua casa uma mulher 
grávida de um �lho que não era seu. O conforto para este dilema de 
ordem sociológica chegou até ele por meio de um sonho, com um 
anjo enviado por Deus, segundo narra o evangelho (cf. Mt. 1, 20). Eis 
que José assume com a�nco o importante papel de pai, principal atri-
buto pelo qual passou a ser reconhecido na história cristã.

Na igreja católica, o historiador francês Jaques Le Go� (2014, 
p.96), aponta que “o culto a São José desenvolveu-se a partir de San-
ta Teresa d´Ávila no século XVI, mas ele só será canonizado pelo Papa 
Pio IX em 1870”. Desde então, ao lado da Virgem Maria, São José pas-
sou a ocupar um espaço de destaque entre os santos católicos, seja 
entre os estudos teológicos ou na devoção popular.

O Papa Francisco, ao convocar o ano especial de São José por meio 
da Carta Apostólica Patris Cordes (2020), reconheceu a relevância do san-
to entre os seus predecessores, lembrando que “o Beato Pio IX declarou-o 
Padroeiro da Igreja Católica”, em 1870; “o Venerável Pio XII apresentou-o como 
Padroeiro dos operários”, em 1955; e em 1989, “São João Paulo II, proclamou-
-o como Guardião do Redentor” (Patris Cordes, 2020, p.2).

Entre os católicos São José é identi�cado como padroeiro das famí-
lias e dos trabalhadores. Esposo, pai, trabalhador humilde e justo são 
características marcantes deste homem que foi escolhido para ser o pai 
de Jesus na terra, fazendo com que muitas comunidades católicas o reco-
nheçam como São José Operário.

A �gura de são José está intimamente ligada à cidade de Manaus. 
Lembremos que a cidade se originou a partir da construção do Forte de 
São José da Barra do Rio Negro, erguido pelos portugueses para resguar-
dar o território recém-ocupado, con�gurando mais uma referência ao 
santo. Segundo dados da Arquidiocese de Manaus, atualmente existem 
na jurisdição eclesiástica 36 comunidades católicas dedicadas à São José, 
1 santuário e 2 paróquias, além do seminário de formação do clero dioce-
sano que leva o nome do santo.

A manifestação da fé do povo manauara pode ser observada, entre outros 
momentos, nas missas – sempre lotadas – no dia 19 de março, dia dedicado 
ao santo no calendário festivo católico. Cabe registrar que, no dia 19 de cada 
mês, no Santuário de São José, são realizadas celebrações em homenagem 
ao santo, que já fazem parte da rotina de muitos devotos. Há também as car-
reatas do dia 01 de maio, Dia do Trabalhador, de quem São José é padroeiro.

A demonstração pública de fé, de devoção, de apelo e de segui-
mento ao santo, re�ete ainda uma triste realidade de nosso país e de 
nossa cidade: o desemprego. Ao �nal das missas, dezenas de carteiras 
de trabalho são colocadas diante do altar, na esperança de que São José 
guie o caminho dos trabalhadores e trabalhadoras para alcançar a graça 
de obter um emprego. São famílias inteiras que peregrinam no mundo 
contemporâneo, enfrentando as di�culdades cotidianas, mas mantendo 
sua fé e sua esperança.

CULTURAJosé
O SANTO DAS FAMÍLIAS 
E DOS TRABALHADORES 
MANAUARAS
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

EDIÇÃO DE TEXTO ÉRICO PENA 
INFORMAÇÕES E FOTOS COLABORAÇÃO PASCOM SANTUÁRIO SÃO JOSÉ

Em 5 de fevereiro de 1948, Dom João da Mata Andrade e Amaral, Bispo 
Diocesano de Manaus, assinou o decreto de criação da Paróquia São 
José Operário desvinculando-a da Paróquia Nossa Senhora dos Remé-
dios. A nova Paróquia atenderia a comunidade do território da Praça 

14 e adjacências e �caria sob os cuidados dos Salesianos de Dom Bosco. No 
dia 6 de junho celebrou-se a eucaristia e deu-se formalmente a instalação da 
nova Paróquia, tendo como seu primeiro pároco o Pe. Estevão Domitrovitsch.

A construção da sede paroquial, iniciou em 4 de junho 1949, com 
a bênção da pedra fundamental por Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 
logo após houve muito trabalho que envolveu leigos da comunidade e 
autoridades públicas. A Paróquia São José Operário, desde sua origem 
colaborou ostensivamente com as atividades sociais por meio da Escola 
Industrial Salesiana e o Oratório São Domingos Sávio. Assim, desenvol-
veram-se uma multidão de lideranças pastorais, civis e eclesiásticas.

A Novena da Bênção de São José iniciou-se em 1999 com Padre Sér-
gio Lúcio, que assumiu como Pároco, padre novo e motivado pelo mo-
mento que ressoava um forte apelo do Jubileu do Milênio do ano 2000, 
feito pelo Papa São João Paulo II, que convidava aos católicos a viver um 
renovado ardor missionário em toda a Igreja. Então, nesse contexto a No-

DE PARÓQUIA A SANTUÁRIO 
EVANGELIZANDO O POVO DE DEUS

vena da Bênção de São José desejava reavivar a fé batismal de todos os 
�éis, numa realidade urbana, onde muitas vezes o tempo é exíguo. Com 
isso, começou a celebrar a novena no dia 19 de cada mês, às 12h, porque 
se faria a memória litúrgica mensal de S. José (19 de Março) e aprovei-
taria o horário do intervalo de muitos trabalhadores, favorecendo assim, 
a participação dos �éis. À medida que os devotos testemunhavam a sua 
experiência com a oração, a adoração, a escuta da Palavra de Deus e os 
relatos de graças alcançadas, a igreja ia �cando pequena para acolhê-los, 
sendo necessária a criação de novos horários devido à expressividade de 
�éis, por conseguinte, em abril de. 2015 celebrou-se o decreto de criação 
do Santuário de São José Operário.

A celebração tornou-se um momento muito forte de congregar e 
rea�rmar a Fé cristã e católica do povo, conquistando espaço nos meios 
de comunicação. O Santuário São José se esforça em abraçar e acolher 
a todos, anunciando a mensagem fundamental, renovando sua entrega 
total a Jesus Cristo; voltando a vida da graça pelos santos sacramentos da 
Reconciliação e Eucaristia; vivendo o mandamento do ‘Amai-vos’, dentro 
da própria comunidade eclesial.

Santuário São José



A devoção à �gura de São José ajudou 
imensamente o celebrar querigmático, pois 
vem sedimentada em profundas raízes bíbli-
cas: “homem justo e �el”(Mt 1,19). A cada dia 
19, São José nos mostra um único caminho a 
seguir: Amar de todo Coração a Nosso Senhor 
Jesus Cristo, logo registrarmos testemunhos 
emocionantes de graças e milagres alcan-
çados de Jesus, por intercessão do seu Pai 
adotivo. Também não podemos esquecer que 
com auxílio da mídia, o testemunho alcança 
aos lares em qualquer lugar, por isso grandes 
caravanas se organizam e se deslocam todo 
mês ao Santuário. Tendo em vista que em 
maio de 2020 a Novena da Benção de São 
José tornou-se patrimônio cultural e imate-
rial do Estado do Amazonas, fruto de toda a 
devoção dos �éis que todos os meses partici-
pam ativamente em nossa igreja.

Atualmente o Santuário, não só 
evangeliza como também desenvolve vá-
rios serviços comunitários: educação soli-
dária, atendimento psicológico, grupos de 
autoajuda, esporte, educação ambiental e 
economia solidária.

APRESENTAÇÃO DO ÍCONE DE SÃO JOSÉ
O ícone, criado pela designer Carla 

Batista, remete a imagem de São José 

desenhado a traço com olhar sereno e 
direto para os olhos do observador. Os 
ramalhetes de lírios representam a pureza 
e ternura de José, ao todo são sete �ores 
– o número perfeito simbólico e bíblico 
–, sendo três que ainda irão desabrochar 
transmitindo o renovo da fé e amor ao 
Deus Trino. O menino Jesus nos braços de 
José também possui o olhar que pode ser 
visto de todos os ângulos, uma mão está 
com a cruz lembrando da sua missão abra-
çada e a outra descansando nos braços do 
amado pai que se colocou inteiramente 
ao serviço do plano salví�co. O círculo 
por trás das imagens representa o raio de 
glória e santidade, mas também os vitrais 
do Santuário de São José. Optou-se em 
manter as escritas Patris Corde, Coração 
de pai, e o ano em algarismos romanos 
para marcar o tempo e remeter aos íco-
nes gregos-romanos (MMXXI = 2021). A 
escolha da tipogra�a foi tomada como 
base na abertura de letras do design 
vernacular das embarcações amazô-
nicas. Desse modo, o ícone marca o 
pertencimento ao lugar. Por �m, o 
dourado é a cor da durabilidade e 
faz alusão a essência do espírito 
divino e abertura espiritual.
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SOBRE O 
PÁROCO/REITOR

Pe. Daniel Oliveira da Cunha, 
nasceu em Manaus no dia 6 de 
novembro de 1978. Teve sua 
primeira pro�ssão religiosa em 
31de janeiro de 2001 e foi ordenado 
presbítero salesiano no dia 22 de 
agosto de 2008, na então Paróquia 
São José Operário, hoje santuário 
arquidiocesano. Em Manaus atuou 
como pároco no Colégio Dom 
Bosco-Centro. Nos últimos anos 
estava trabalhando na cidade de 
Ananindeua, no Pará, como diretor 
do colégio salesiano do Carmo e 
depois como pároco na paróquia 
Nossa Senhora das Graças. É 
diretor da comunidade salesiana 
São Domingos Sávio e delegado 
da Pastoral Juvenil Salesiana. Em 
março de 2021 foi apresentado 
como pároco-reitor do Santuário 
Arquidiocesano São José Operário.

O ÍCONE DE SÃO JOSÉ
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pandemia do COVID-19, atingindo a totalidade das dimensões 
da vida da sociedade,  está pressionando a Igreja a repensar a 
sua modalidade de evangelização e a forma de  presença na 
vida das pessoas e da juventude. Entre as muitas lições que 

aprendemos nesta pandemia, talvez a que mais se destaque seja a da 
importância “de estar presente, sem estar junto''. Com os templos 
fechados e o distanciamento social, rea�rma-se o evangelho de que o 
Cristo ressuscitado vive, de fato, em cada um de nós. 

Na Exortação Apostólica Pós-sinodal “Christus Vivit”, falando aos 
jovens, o Papa Francisco dedicou um signi�cativo espaço para a 
questão digital e o mundo juvenil (cf. CV, 86-90). O Papa a�rma que «o 
ambiente digital caracteriza o mundo atual (…). Já não se trata 
apenas de “usar” instrumentos de comunicação, mas de viver numa 
cultura amplamente digitalizada que tem impactos muito profundos 
na noção de tempo e espaço, na percepção de si mesmo, dos outros e 
do mundo, na maneira de comunicar, aprender, obter informações, 
entrar em relação com os outros” (CV, N.86).

Ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura? A 
internet e as redes sociais têm nos ajudado nessa missão, gerando 
uma nova maneira de comunicar, criar vínculos, transmitir o conforto, 
a  amizade,  a companhia,  a  solidariedade e o evangelho. A vida em 

comunidade, o encontro do sábado à noite, foram substituídos pelos 
encontros on-line via WhatsApp ou outras plataformas digitais. “Temos 
trabalhado para que os grupos continuem a se encontrar, rezar, re�etir 
e caminhar juntos. Muitos jovens também estão utilizando as redes 
sociais para chamar a atenção para as medidas de prevenção à 
Covid-19 e o respeito à vida. Como protagonistas que somos, as di�cul-
dades impostas e a impossibilidade de sair de casa não impediu que a 
juventude se mobilizasse para ajudar familiares, amigos e a própria”. 
A�rma Gabriel Barbosa – Secretário Arquidiocesano da Pastoral da 
Juventude. 

Da mesma forma, que a internet nos aproxima, e que somos rodead-
os de boas iniciativas, também é interessante pensar e re�etir sobre o 
impacto da “Era Digital e da Pandemia” sobre a vida de tantos jovens 
que ainda não possuem acesso à internet. Como diminuir as barreiras e 
aproximar quem está ainda mais distante? Como diminuir um distanci-
amento necessário sem excluir o jovem da vida em comunidade e da 
sociedade? Sem dúvidas, na realidade atual, os meios digitais se 
revelam como um instrumento de evangelização e, ao mesmo tempo, 
como um desa�o, temos muito a avançar.

Portanto, é neste cenário e diante de tantas mudanças bruscas, que 
somos convidados a sermos protagonistas, a não perder a fé e a utopia, 
a seguir �rmes na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Somos 
profetas da da esperança, iluminados pelo Cristo vivo que faz morada 
em cada um de nós. 

�

JUVENTUDE

Corações conectados
É  t e m p o  d e  e s p e r a n ç a r !
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ESPAÇO CRIANÇA

Fr. Faustino: Olá crianças! Espero que vocês e suas famílias estejam bem. 
Zezinho: Lá em casa a gente está bem e feliz, porque meus avós já 

foram vacinados.
Tinico: Na nossa família, também, os nossos já avós foram vacina-

dos; até o nosso tio, porque ele tem diabete. 
Fr. Faustino: Que bom, crianças! Lembram que conversamos que precisa-

mos ter esperança em Deus para que tudo termine bem. Logo todos estaremos 
vacinados e fazendo presencialmente o que sempre gostamos de fazer juntos. 

Mariazinha: Tomara!
Tininha: Sobre o que vamos conversar hoje?
Fr. Faustino: Hoje vamos conversar um pouco sobre São José.
Tinico: São José? Por quê? 
Fr. Faustino: Porque nós estamos num ano dedicado a São José.
Zezinho: Como assim, “ano dedicado a São José”?
Fr. Faustino: A ideia do "Ano de São José" nasceu do coração de pai 

do Papa Francisco, que deseja chegar ao coração de todos nós católicos, 
nos convidando para conhecer melhor o pai adotivo de Jesus e a sua im-
portância no plano de salvação de Deus. 

Mariazinha: A gente vai estudar isso na catequese também?
Tininha: De que jeito se não está tendo catequese?
Fr. Faustino: Quando retornarmos aos encontros de catequese, cer-

tamente iremos continuar conhecendo mais São José. Mas, por enquan-
to, precisamos conversar aqui, em sua família com os pais de vocês, nas 
missas presenciais e online...

Zezinho: Eu só sei que São José aceitou ser o pai adotivo de Jesus.
Tinico: Ah! Mas, a gente vê São José no presépio. Não sei por que, 

mas ele parece velho e cansado.
Mariazinha: Eu já fui com minha mãe numa Igreja São José. Lá ele 

era diferente; ele segurava o Menino Jesus no colo.
Tininha: Eu já vi uma imagem de São José segurando um serrote e 

um martelo. Por quê? Ele trabalhava numa serraria?
Fr. Faustino: Boas observações crianças. De fato, sempre vamos ver 

diferentes imagens de São José que nos ajudam a imaginar como ele era 
e vivia. Não podemos imaginá-lo apenas velho e cansado.

Tinico: Então, como devemos imaginar São José?
Fr. Faustino: Tente imaginá-lo como o seu pai. Um homem que é forte, 

trabalhador, disposto, dedica tempo para conversar com você, para brincar, 
para passear, ajudar nas tarefas da escola, ensinar fazer coisas diferentes...

Zezinho: Puxa! Se São José fosse velho ele não conseguiria fazer 
tudo isso; talvez algumas coisas. 

Fr. Faustino: São José tinha alguns anos a mais que Maria. Ele tinha 
bastante disposição para trabalhar fazendo várias coisas com madeira e, 
também, para dar atenção à sua querida esposa, Maria, e a Jesus. 

Mariazinha: Parece que precisamos, mesmo, conhecer mais São José.
Tininha: É mesmo. A gente quase não fala sobre ele e eu imaginava 

tudo diferente.
Fr. Faustino: Por isso o papa Francisco foi inspirado por Deus para 

nos ajudar a conhecer melhor a história do pai adotivo de Jesus. Ele faz 
parte da revelação de Deus na humanidade e tem uma participação mui-
to importante.

Zezinho: Eu acho que não dá pra gente aprender tudo isso.

Tininho: Verdade. A gen-
te nem está tendo catequese 
para falar mais sobre tudo isso.

Fr. Faustino: Entendo vocês, 
crianças. Mas, como falei, vocês 
poderão saber mais com o papai, 
a mamãe e nas orientações que os 
padres falam nas missas. Tudo isso vai 
ajudando a conhecer São José mais um pouco.

Mariazinha: Eu espero que sim.
Fr. Faustino: Para terminarmos rezem comigo: “Salve, guardião do 

Redentor e esposo da Virgem Maria! A vós, Deus con�ou o seu Filho; em 
vós, Maria depositou a sua con�ança; convosco, Cristo tornou-Se homem. 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no 
caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-
-nos de todo o mal. Amém!”

Desenhe e pinte algum momento de sua família.

Pinte o desenho da família de Jesus.

Responda:
1. O que você pode contar que aprendeu com o seu pai?
2. O que você pode contar que aprendeu com a sua mãe?

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

Conhecendo São José

DRIELE CAZUMBA COORD. REGIONAL DA PASTORAL DA
JUVENTUDE PELA ARQUIDIOCESE DE MANAUS
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trabalhado para que os grupos continuem a se encontrar, rezar, re�etir 
e caminhar juntos. Muitos jovens também estão utilizando as redes 
sociais para chamar a atenção para as medidas de prevenção à 
Covid-19 e o respeito à vida. Como protagonistas que somos, as di�cul-
dades impostas e a impossibilidade de sair de casa não impediu que a 
juventude se mobilizasse para ajudar familiares, amigos e a própria”. 
A�rma Gabriel Barbosa – Secretário Arquidiocesano da Pastoral da 
Juventude. 

Da mesma forma, que a internet nos aproxima, e que somos rodead-
os de boas iniciativas, também é interessante pensar e re�etir sobre o 
impacto da “Era Digital e da Pandemia” sobre a vida de tantos jovens 
que ainda não possuem acesso à internet. Como diminuir as barreiras e 
aproximar quem está ainda mais distante? Como diminuir um distanci-
amento necessário sem excluir o jovem da vida em comunidade e da 
sociedade? Sem dúvidas, na realidade atual, os meios digitais se 
revelam como um instrumento de evangelização e, ao mesmo tempo, 
como um desa�o, temos muito a avançar.

Portanto, é neste cenário e diante de tantas mudanças bruscas, que 
somos convidados a sermos protagonistas, a não perder a fé e a utopia, 
a seguir �rmes na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Somos 
profetas da da esperança, iluminados pelo Cristo vivo que faz morada 
em cada um de nós. 

�

JUVENTUDE

Corações conectados
É  t e m p o  d e  e s p e r a n ç a r !
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TEXTO E FOTO ANA PAULA

A Semana Santa é um período de 
muitos signi�cados, rica de celebrações de 
uma espiritualidade centrada na pessoa de 
Jesus Cristo, uma vivência da paixão, morte 
e ressurreição do Filho de Deus, cumprindo 
aquilo que foi anunciado pelas escrituras. 
Ela iniciou com a missa do Domingo de 
Ramos, neste ano realizada no dia 28 de 
março. Na Arquidiocese de Manaus, em 
virtude da pandemia pelo Coronavírus, a 
tradicional procissão com os ramos, revivendo 
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não 
ocorreu, sendo realizada apenas a celebração 

eucarística com restrição no número de 
pessoas (30%) dentro das igrejas.

Na Catedral Metropolitana de 
Manaus – Nossa Senhora da Conceição, o 
arcebispo Dom Leonardo Steiner, presidiu 
a celebração às 7h30. Ao proferir a sua 
homilia, fez uma profunda re�exão 
sobre o signi�cado da entrada de Jesus 
em Jerusalém, quando foi aclamado Rei, e 
também a respeito do sofrimento que passou, 
da solidão e abandono que sentiu na sua 
paixão e morte de Cruz, para a nossa salvação, 
redenção e libertação da humanidade e de 
todo universo. A semana santa seguiu com a 

programação normal, mas sem a tradicional 
procissão da via-sacra realizada na sexta-feira 
da paixão. Na Arquidiocese de Manaus, todas 
as suas 59 paróquias e 34 áreas missionárias 
celebraram a Semana Santa, cada uma com 
seus horários próprios.

SEMANA SANTA INICIA COM A MISSA DE 
RAMOS SEM A TRADICIONAL PROCISSÃO

BÊNÇÃO DOS SANTOS ÓLEOS E 
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS 
SACERDOTAIS MARCAM MISSA DO 
CRISMA NA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Seminaristas, Diáconos, Religiosos(as), 
Padres, Bispos e alguns representantes de 
pastorais, grupos e movimentos da Arquidiocese 
de Manaus, participaram da cerimônia litúrgica 
realizada na manhã da Quinta-Feira Santa 
(01/04), no ginásio do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora, onde foi realizada a benção dos 
Santos Óleos (Enfermos, Catecúmenos e Crisma). 
A celebração foi presidida pelo Arcebispo de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, que concelebrou 
junto ao clero, que durante a santa missa 
rea�rmaram, diante de Deus, do Arcebispo e de 

todo o povo presente, seus votos sacerdotais e 
o compromisso de servir a Jesus Cristo, que foi 
assumido no dia de sua ordenação.

Em virtude da pandemia, este ano a 
solenidade foi restrita ao clero, religiosos e 
convidados leigos. Os �éis que não puderam 
estar presentes acompanharam a celebração 
que foi transmitida ao vivo pala TV Encontro 
das Águas, Rádio Rio Mar e Redes Sociais 
da Catedral Metropolitana de Manaus. A 
celebração iniciou com o Pe. Hudson Ribeiro, 
pároco da Igreja da Matriz, dando as boas 
vindas à todos os presentes e salientando 
o importância se manter o afastamento 
orientado como forma de evitar aglomeração e 
assim prezar pela saúde e segurança de todos 
os presentes. Na sequência, Pe. Zenildo Lima, 
Reitor do Santuário São José, fez a acolhida 
salientando que “estamos todos reunidos num 
só coração e numa só alma, como comunidade 
de fé”, para celebrar com fervor e profunda 
oração, a Celebração Crismal que marca o �m 
da Quaresma e início do Tríduo Pascal.

Normalmente essa solenidade aconteceria 
na Catedral Metropolitana de Manaus, 
seguindo uma tradição de muitos anos, uma 
celebração muito desejada pelos presbíteros, 
conforme explica Pe. Hudson. “Tomamos todos 

os cuidados para podermos estar hoje aqui, 
com uma expectativa de 400 pessoas reunidas 
conforme as normas da vigilância sanitária, 
neste lugar arejado e espaçoso, para celebrar 
esse momento muito esperado por todos os 
padres, onde renovamos nossas promessas 
sacerdotais e retomamos na memória o dia da 
nossa ordenação sacerdotal. Uma tradição que, 
mesmo realizando todos os anos, não deixa 
de ser marcante e cheio de emoção para todos 
nós padres”, explicou. 

A celebração também foi marcada 
pela apresentação do ícone de São José, 
confeccionado por um artista do munícipio de 
Manacapuru, que foi apresentada no �nal da 
missa. “Fora a benção dos óleos e a renovação 
das promessas sacerdotais, este momento 
celebrativo deste ano tem uma novidade, 
que é a apresentação do quadro de São José, 
que foi produzido pelo artista Manoel Nerys, 
o mesmo compositor da música ‘Nossa Vida 
é Missão’, que tinha confeccionado para o 
seu irmão Pe. Marino, da Área Missionária 
Sant’Ana, e como esse ano a igreja celebra 
o ano de São José, a arquidiocese achou 
conveniente fazer a apresentação para todos 
durante essa celebração que mostra muita a 
comunhão da Igreja”, disse Pe. Hudson.



ARCEBISPO CELEBRA A 
RESSURREIÇÃO DE CRISTO EM MISSA 
DE PÁSCOA NA CATEDRAL
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Na manhã de 4 de abril, o arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
presidiu a solenidade de Páscoa ocorrida às 7h30, 
na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição. Concelebrou o pároco, Pe. Hudson 
Ribeiro auxiliados pelos diáconos Ruzeval Cardoso 
e Edson Ferreira. Devido a pandemia da Covid 
19, a celebração aconteceu com apenas 30% da 
capacidade total do público, mas foi transmitida ao 
vivo pela TV Encontro das Águas e pela Rádio Rio 
Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3.

A celebração foi a primeira das três 
celebrações previstas para acontecer durante este 
dia e que representam um momento especial 
para todo cristão, marcando o �m da Semana 
Santa com esta solenidade onde se comemora 
a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
venceu a morte e nos trouxe a vida. “Como é bom 
podermos celebrar a ressurreição de Jesus e assim 
poder vislumbrar a nossa própria ressurreição. 
Como é bom estarmos reunidos como igreja, 
em torno da Palavra e do Pão, para podermos 
agradecer a Deus, o dom da vida nova e o direito 
à esperança que Jesus nos conquistou”, disse Dom 
Leonardo ao fazer a saudação inicial.

Apesar do número limitado de pessoas, a 
celebração foi bem participativa e emocionante, 
em sua homilia Dom Leonardo salientou a 
importância de “remover as pedras e deixar 
o coração livre”, como ensinamento principal 
daquele que venceu a morte. Dom Leonardo 
também frisou mais uma vez na esperança 
que nos próximos anos, todas as atividades 
da arquidiocese, como procissões, via-sacras, 
missas presenciais possam voltar acontecer 
como nos outros anos antes da pandemia. “Em 
nome dos nossos bispos auxiliares e eméritos 
desejo a todos uma feliz páscoa e esperamos no 
próximo ano voltar as nossas celebrações como 
sempre foi realizada na nossa arquidiocese, 
Deus seja louvado”, concluiu o arcebispo.

ARCEBISPO CELEBRA A 

Mensagem do Arcebispo
“Esta missa é um momento muito 

signi�cativo, onde reunimos o clero e 
fazemos a benção dos óleos, onde no 
�m do celebração, cada padre pega um 
pouco para levar para a sua comunidade, 
paróquia ou área missionária. Ano passado, 
em virtude do coronavírus, nós quase 
não celebramos, esse ano já podemos 
contar com um determinado número de 
pessoas e por isso queremos agradecer 
ao povo de Deus, sempre tão generoso, 
acolhedor e compreensivo diante das 
iniciativas da nossa arquidiocese nesses 
tempos de pandemia, participando 
conosco de suas casas. Agradecemos a 
todos, religiosos e leigos, qua ajudaram na 
organização e condução desta celebração, 
agradecemos às Irmãs Salesianas Filhas de 
Maria Auxiliadora, que mais uma vez nos 
acolheram e agradecemos aos pro�ssionais 
que nos ajudaram na transmissão realizada 
pelas nossas rádios Rio Mar FM e Castanho 
FM, TV e Rádio Encontro das Águas e 
Pascom da Catedral, �ca o nosso muito 
obrigado”, �nalizou o arcebispo.

MISSA DA CEIA DO SENHOR 
MARCA O INÍCIO DO TRÍDUO 
PASCAL

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Na noite de 1° de abril, foi realizada 
a Missa da Ceia do Senhor, onde se faz 
memória à Última Ceia, quando Jesus, na 
noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o 
Seu Corpo e Sangue sob as espécies do Pão 
e do Vinho, e os entregou aos apóstolos 
para que os tomassem, mandando-os 
também oferecer aos seus sucessores. A 
celebração começou às 19h na Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição 
(Igreja da Matriz), sendo presidida 
por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, concelebrada 

pelo Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Catedral 
e pelo Pe. Sebastião Maia, auxiliados pelo 
diácono Ruzeval Cardoso, contando com 
a participação de poucos �éis e todos 
respeitando as normas de higienização e 
distanciamento.

“Na celebração desta noite, somos 
introduzidos no mistério do amor, da 
Cruz até o sepulcro para se tornar vida 
nova. Somos introduzidos no serviço, 
no amor que cuida e que lava! Que a 
celebração de hoje possa nos ajudar 
a ser mais semelhante a Jesus”, disse 
Dom Leonardo ao dar as boas vindas aos 
poucos �éis que se faziam presentes. A 
missa da ceia do Senhor é uma celebração 
cheia de simbolismos, marca o início do 
Tríduo Pascal no dia em que se celebra 
a instituição da Eucaristia e, um dos 
momentos mais marcantes também é 
durante o ato do lava-pés que, em virtude 
da pandemia, foi omitido pelo segundo 
ano consecutivo.

Mas mesmo assim, o ato do 
Lava-Pés não deixou de ser lembrado, 
principalmente durante a homilia de 
Dom Leonardo, que fez uma re�exão em 
cima do evangelho e também um resgate 
histórico da importância deste ato para 
a igreja. “Jesus escolheu este gesto do 
lava-pés para nos dar um exemplo do 
que é amor e como devemos servir uns 
aos outros. Os pés são sinais do caminho 
e da caminhada percorrida, são sinais 
daquilo que seguimos e que precisam de 
descanso e de cuidado. São história, são 
vidas e Jesus mostrou com esse gesto, que 
só assim recebemos a graça de sermos 
servidores e lavadores de almas e só assim 
participaremos da sua vida e do seu amor”, 
disse o arcebispo.

Outro momento importante foi ao �nal 
da celebração, quando Jesus Eucarístico é 
levado para uma urna/sacrário, e durante 
alguns minutos todos em silêncio se 
prostraram em adoração. Para os �éis 
presentes, a adoração encerrou de forma 
emocionante o primeiro dia do tríduo 
pascal. “Eu sempre venho participar da 
missa da ceia do Senhor e nunca me canso 
de me emocionar, principalmente na hora 
da adoração, um momento que a gente 
se volta mais para Deus e que �naliza 
de maneira tão singela essa celebração”, 
comentou a �el Elizabeth Lima.
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GIRO PASTORAL

ARQUIDIOCESE CELEBRA A PAIXÃO DO SENHOR 
COM NÚMERO LIMITADO DE FIÉIS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, no dia 2 de abril a 
Celebração da Paixão de Cristo, que foi 
realizada na Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora da Conceição, 
concelebrada pelo pároco Pe. Hudson 
Ribeiro, pelo Pe. Sebastião Maia, 
auxiliados pelos diáconos Ruzeval 
Cardoso e Edson Ferreira. A solenidade 
foi transmitida pela TV Encontro das Águas, 
Rádio Rio Mar e redes sociais da Catedral 
(Facebook e Instagram).

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Arquidiocese de Manaus vivenciou uma 
sexta-feira santa diferente, onde ao invés 
das tradicionais procissões da Via-Sacra e do 
Senhor Morto, que reuniam milhares de �éis 
pelas ruas do centro da cidade, apenas uma 
pequena quantidade de �éis participaram 
da celebração de forma presencial, as demais 
acompanharam através dos meios de 
comunicação e redes sociais.

De acordo com Dom Leonardo, apesar de 
ser uma “modalidade” diferente de celebração, 
o povo correspondeu acompanhando pelos 
meios de comunicação e redes sociais. “Ano 
passado essa celebração foi realizada de portas 
fechadas e esse ano já tivemos a participação de 
um determinado número de �éis, ano que vem 
esperamos ter nossas igrejas lotadas de novo, 
pois queremos voltar a fazer nossas celebrações 
públicas e se Deus quiser no próximo ano 

teremos nossa Via Sacra novamente”, disse o 
Arcebispo.

Devido a pandemia da Covid 19, não 
houve o Beijo da Cruz, que tradicionalmente 
acontece nesta celebração. A Cruz foi erguida 
pelo arcebispo e a assembleia fez sua oração 
e reverencia diante de Jesus Cruci�cado. Em 
seguida, aconteceu a Via Sacra dentro da 
Catedral. As paradas foram realizadas em 
frente aos quadros históricos, no total 14, 
que estão colocados nas paredes da igreja e a 
ultima parada foi realizada na frente do altar. 
Dom Leonardo carregou a cruz durante o 
percurso. O público permaneceu na catedral, 
cada um em seu lugar.

Após a Via Sacra a celebração foi 
concluída sem a benção �nal. Vale a pena 
ressaltar que, durante toda a celebração, 
as imagens do Senhor dos Passos, Verônica 
e Nossa Senhora das Dores, que todos os 
anos percorrem as ruas do centro de Manaus 
desde 1880, �caram expostas ao redor do 
altar, assim como no ano passado.

IGREJA DA MATRIZ CELEBRA A 
VIGÍLIA PASCAL PRESIDIDA POR 
DOM LEONARDO STEINER
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O terceiro dia do tríduo pascal celebrou 
solenemente a Vigília Pascal na noite de sábado 
3 de abril, na Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora da Conceição (Igreja da Matriz), sendo 
presidida pelo Arcebispo Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelo pároco Pe. Hudson Ribeiro. 
A celebração é considerada a mais importante 
do calendário litúrgico cristão, pois representa o 
aguardo pela ascensão de Jesus sobre a morte. A 
Vigília foi dividida em quatro momentos solenes: 

Celebração da Luz (benção do fogo, procissão do 
círio pascal e proclamação da Páscoa); Liturgia 
da Palavra (Leituras, Salmos e Orações); Liturgia 
Batismal (onde é realizada a benção da água) 
e Liturgia Eucarística. A celebração aconteceu 
com um número limitado de �éis, devido ao 
isolamento imposto a todos, visando conter 
o avanço da epidemia do novo Coronavírus 
– Covid-19, mas foi transmitida ao vivo pelo 
Facebook da Rádio Rio Mar e pelas redes sociais 
da Catedral Metropolitana de Manaus.

De acordo com o pároco, mesmo com todas 
as limitações causadas pela pandemia, o povo 
esta sedento de Deus e encontra nas celebrações 
a verdadeira força que vem de Deus para superar 

os desa�os. “Essa é a mais importante das 
vigílias, com ritos extremamente importantes e 
simbólicos. Percebemos o quanto as pessoas tem 
desejado celebrar esse momento, mesmo vindo 
muitas intenções dor, de sofrimento e angustia, 
causada pela perda em virtude do Coronavírus. 
Temos muitas pessoas que não conseguem 
administrar problemas de solidão, luto, 
desemprego e por isso temos muitas solicitações 
de orações aqui na Catedral e aqui é o momento 
celebrativo, onde as pessoas podem celebrar a 
esperança, a fé em Deus e sentir que o Senhor, 
mesmo na morte, nunca nos abandonou e nunca 
abandonará”, comentou Pe. Hudson.

E foram essas mesmas palavras de conforto 
que Dom Leonardo salientou em sua bela 
e profunda homilia, fazendo uma analogia 
om as palavras do evangelho com a nossa 
realidade vivida durante a pandemia. “Não 
está entre os mortos àquele que agora vive! 
A vigília e o evangelho desta noite nos ensina 
a viver na agonia destes dias de pandemia, 
especialmente aqueles que também enterraram 
os familiares e tiveram que rolar a pedra. Temos 
que confortar nosso coração indo ao encontro 
de Jesus. O sepulcro esta vazio, temos que 
semear a esperança com pequeno gestos de 
solicitude, carinho e oração. Anunciemos que 
Jesus ressuscitou, lavou as culpas, ilumina todas 
as mulheres e homens, irmãos e irmãs, dissipa 
as trevas, vive e reina para sempre”, disse um 
trecho da homilia do Arcebispo.

Após a homilia, Dom Leonardo iniciou o rito 
da benção da água e na sequência, a assembleia 
realizou a renovação das promessas do batismo 
com a vela acesa em mãos e logo depois, Dom 
Leonardo e os diáconos aspergiram á agua 
benta nos �éis presentes. Ao �nal da celebração, 
o arcebispo agradeceu a todos que participaram 
na Catedral ou pela mídia, aos músicos e 
organizadores da celebração e, em nome 

dos bispos eméritos e auxiliares, desejou uma 
boa páscoa a todos. “O ressuscitado é a nossa 
esperança, nunca desanimemos… olhemos 
sempre para Jesus e nós nos sentiremos bem 
próximos de Deus”, �nalizou.
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CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA 
DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
APRESENTA O “MAPA PASTORAL” DA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

POR ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus promoveu 
entre os dias 6 e 9 de abril, das 19h às 
21h, o Curso de Introdução ao Sistema de 
Informações Geográ�cas e Banco de Dados, 
com objetivo de orientar para um melhor 
serviço de evangelização os/as coordenadores/
as de setores e pastorais, movimentos, 
serviços e organismos sobre o processo de 
georreferenciamento de locais e organização 
de banco de dados das comunidades que fazem 
parte da sua área de abrangência.

O curso contou com 36 participantes 
e teve como instrutor o geógrafo Heitor 
Pinheiro, mestre em Ciências do Ambiente e 
Sustentabilidade na Amazônia e vice-líder do 
Núcleo de Estudos Territoriais da Amazônia 
e membro da equipe da empresa Ongis 
Consultores em Geotecnologias que realizou 
o projeto. Os dois primeiros dias do curso 
foram dedicados à parte prática e os dois dias 
restantes �caram reservados para tirar dúvidas 
dos inscritos.

“Esse Mapa Pastoral vai ajudar a entender 
melhor a realidade Arquidiocese a partir de 
uma base on-line das nossas comunidades aqui 
da cidade e também do interior e, o melhor 
é que com um clique nós vamos poder saber 
a localização. Além de fornecer esse tipo de 
informação, nós também iremos nos unir, para 
trabalhar uma pastoral ou uma evangelização 
para àquele local que ainda não estamos 
presentes”, comentou Pe. Geraldo Bendaham, 
coordenador de pastoral da Arquidiocese de 
Manaus, um dos articuladores do projeto do 
mapa.

Para o arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, esse mapa 
é uma ferramenta muito importante para 

conhecer melhor a arquidiocese no sentido 
de ter uma visão geral, ainda mais nos 
tempos de pandemia, onde muitas vezes 
nem poderia sair para visitar e conhecer 
algumas comunidades. Segundo ele, depois 
de algumas reuniões e deliberações junto ao 
conselho presbiteral, amadureceram a ideia 
da realização do mapa, mas não apenas numa 
folha, mas de maneira virtual para que seja 
utilizado por todos, não apenas pelos bispos 
e padres, daí a necessidade de realizar esse 
curso junto com a liderança.

“Nós temos agora uma chance muito 
boa de mais pessoas conhecerem a realidade 
da arquidiocese, pois esse instrumento 
vai nos ajudar a pesquisar, nos localizar e 
perceber onde nós estamos e não estamos, e 
assim pensar nas dinâmicas que poderemos 
empregar para melhorar a evangelização. 
Do jeito que o mapa está já é uma riqueza, 
mas nós podemos acrescentar muitos 
elementos e cada um poderá contribuir 
com informações, e assim nós poderemos 
futuramente proporcionar para outras 
pessoas a possibilidade de conhecer 
todo esse instrumental”, comentou Dom 
Leonardo.

De acordo com o formador, foi um 
trabalho árduo ainda mais nos tempos 
de pandemia, realizado por uma equipe 
reduzida, mas que gerou uma base de 
informações de onde estão localizadas as 
comunidades e suas feições geográ�cas. 
Segundo Heitor, a iniciativa da arquidiocese 
é muito válida e como é o primeiro contato 
de muitos com essa nova ferramenta, é 
comum que no início existam dúvidas 
sobre coordenadas cartográ�cas e 
geoprocessamento, mas que com o tempo 
e prática todos vão poder tirar um melhor 
aproveitamento.

“A iniciativa da arquidiocese de usar 
as ferramentas do Sistema de Informações 
Geográ�cas (SIG) para entender a 
geolocalização das comunidades e assim 
compreender como ocupam o território da 
região metropolitana é muito importante, 
mas é comum que no início surjam dúvidas 
sobre o mapeamento e da utilização do Google 
Earth, daí vem a necessidade desse curso vir 
aprimorar esses conhecimentos, pois é um 
projeto que tem muito futuro e creio que nos 
próximos anos, boas ações da igreja católica 
podem ocorrer em decorrência dos resultados 
dessa nossa atividade”, disse Heitor.
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GIRO PASTORAL

INFORMAÇÕES E FOTO PASCOM SANTUÁRIO SÃO JOSÉ

Na manhã do dia 11 de abril, ocorreu a 
Missa de Posse do Pe. Daniel Cunha, novo 
Pároco-Reitor do Santuário Arquidiocesano 
São José Operário, A celebração foi presidida 
pelo Arcebispo da Arquidiocese de Manaus, 
Dom Leonardo Steiner, e concelebrada pelos 
demais Padres Salesianos de Dom Bosco.

Durante o rito de posse, Dom Leonardo 
Steiner que entregou ao novo pároco, a chave 
do Sacrário; o símbolo do Batismo e a Estola, 
símbolo da reconciliação e serviço. Devido 
o cenário pandêmico, a celebração contou 
com a participação somente dos membros 
do Conselho Pastoral Paroquial, composto 
por líderes das nossas pastorais, grupos e 

comunidades. Ao término da Missa, Pe. Daniel 
recebeu um singelo presente de acolhida e 
agradeceu a missão que está iniciando no 
Santuário.

PE. DANIEL CUNHA TOMA POSSE COMO 
NOVO PÁROCO-REITOR DO SANTUÁRIO 
ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ

PARÓQUIA SANTO AFONSO ACOLHE 
SEU NOVO PÁROCO, PE. LEO JAYARAJ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 18 de abril, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, deu posse ao presbítero, Pe. Leo 
Jayaraj Arulappan, da Congregação dos 
Missionários de Maria Imaculada (MMI), 
como novo pároco da Paróquia Santo Afonso 
Maria de Ligório, situada na Av. Constantino 
Nery, 5785 – Flores, tendo como vigário 
paroquial o Pe. Maria Stephen (MMI). Na 
celebração, também estiveram presente 
Monsenhor Sabino Andrade, vigário 
episcopal da Região Episcopal Nossa Senhora 
dos Remédios; Pe. Durai Aruldoss (MMI), 
vice-provincial da Congregação dos MMI e 
demais padres da congregação como Pe. 
Cristopher John Paul, Pe. Vinoth Yesuraj e Pe. 
Bruno Nirmal.

A provisão de posse do novo pároco e seu 
respectivo vigário foram lidas pelo Monsenhor 
Sabino. Ao �m da leitura a celebração 
continuou com o seu rito normal e, ao �m 

da homilia, Pe. Leo realizou a renovação das 
promessas sacerdotais, sendo interrogado 
pelo arcebispo diante do público, após esse 
momento, foi realizada pro�ssão de fé e o 
juramento de �delidade do novo pároco, 
�nalizando o ato com Dom Leonardo fazendo 
a entrega dos símbolos que o pároco recebe 
para desempenhar bem a sua missão, como: 
a Estola; as chaves da igreja, as chaves do 
sacrário; o batistério e a Estola Roxa. Ao 
�nal do rito, dom Leonardo declarou Pe. Leo 
empossado e apto para desempenhar suas 
funções de pároco. 

58ª ASSEMBLEIA GERAL DA 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS 
BISPOS DO BRASIL ACONTECE EM 
FORMATO DIGITAL

POR RAFAELLA MOURA E ÉRICO PENA

Cerca de 30 assuntos foram abordados 
pelos bispos e arcebispos entre os dias 12 
e 16 de abril na 58° edição da Assembleia 
Geral da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil, que geralmente dura cerca de 
10 dias e são muitos os temas discutidos. 
No ano passado não foi possível realizar o 
encontro, este ano assembleia aconteceu 
pela primeira vez em formato digital, tendo 
a programação transmitida pelo facebook 
e youtube da CNBB, além das emissoras de 
TV Católica.

No terceiro dia de encontro, Manaus 
foi pauta durante coletiva de imprensa 
realizada com o arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, destacou 
momentos vividos pela população durante 
o pico da segunda onda da pandemia em 
meados de janeiro e fevereiro em todo 
o estado, em particular, a capital onde o 
índice foi maior.

O arcebispo lembrou ainda da 
solidariedade da população não só do Brasil, 
mas também do exterior, pois foram 400 
cilindros doados e mais de 80 mil famílias 
assistidas por cestas básicas. “Durante a 
pandemia a igreja de Manaus, buscou atender 
as comunidades indígenas, os catadores, 
pessoas em situação de rua e os migrantes que 
aqui vivem”, disse. 

Também estiveram em pauta, assuntos 
como: o Ano Vocacional previsto para 2023; os 
anos temáticos de São José e Família Amoris 
Laetitia, convocados pelo Papa Francisco; 
o Colégio Pio Brasileiro, as Comissões, 
organismos e Regionais; a criação do Regional 
Leste 3, as Edições CNBB, o Fundo Nacional 
de Solidariedade (FNS) e a pandemia do novo 
coronavírus.
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PE. RAFAEL MOURA TOMA 
POSSE COMO NOVO PÁROCO DA 
PARÓQUIA N. SRA. DA GLÓRIA
INFORMAÇÕES E FOTO ROZI NASCIMENTO E PASCOM N. SRA. 
DA GLÓRIA 

O Arcebispo Dom Leonardo Steiner, deu 
posse na noite deste sábado (17/4) ao Pe. 
Rafael Moura de Oliveira (SAC), congregação 
Palotino, como novo pároco da paróquia 
Nossa Senhora da Glória, pertencente ao Setor 
Avenida Brasil. A celebração teve início às 
18h e foi concelebrada pelo vigário episcopal 
da Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Remédios, Monsenhor Sabino Andrade; pelo 
superior da congregação dos Palotinos, Pe. 
Estevão Lewandowski; e pelo Pe. José Luiz.

Após a acolhida, Monsenhor Sabino 
fazendo a leitura da provisão da posse e 
na sequência, Dom Leonardo convidou Pe. 
Rafael a realizar a pro�ssão de fé aos pés do 
altar seguido do juramento de �delidade. 
Durante a homilia, Dom Leonardo ressaltou 
a importância do pároco e seu papel diante 

da comunidade que também tem que 
zelar pelo seu padre. Ao �m da homilia, Pe. 
Rafael realizou a renovação das promessas 
sacerdotais diante do altar e na sequência 
Dom Leonardo fez a entrega de alguns 
instrumentos que vão auxiliar o novo pároco 
durante o seu ministério, como: a chave 
do sacrário, para cuida com zelo do pão 
descido do céu; os símbolos do batismo, para 
revestir a todos e fazer solícitos discípulos 
missionários; a estola, como instrumento 
de con�ssão para oferecer a misericórdia 
e o perdão dos pecados. “Declaro assim 
empossado o novo pároco, muito obrigado 
Pe. Rafael por estar conosco aqui na 
Arquidiocese e agora ajudar essa nossa 
comunidade a viver cada vez mais a Jesus e o 
seu evangelho”, disse Dom Leonardo.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS DÁ 
INÍCIO ÀS NOVENAS ESPECIAIS 
DEDICADAS AO ANO DE SÃO JOSÉ

TEXTO RAFAELLA MOURA E ÉRICO PENA 
FOTO FRANCILMA GRANA

Para vivenciar o ano temático dedicado a 
São José, a Arquidiocese de Manaus realizará 
sete encontros ao longo dos meses do ano em 
forma de novena para pedir a intercessão do 
Santo Padroeiro. A primeira formação aconteceu 
no dia 19 de abril, dentro do Programa “Pra Ser 
Feliz com o Redentor” apresentado pelo Padre 
Amarildo Luciano e veiculado de segunda a 
sexta de 7 às 9 na rádio Rio Mar FM.

A novena foi transmitida também pelo 
facebook e youtube da Rádio Rio Mar e contou 
com a participação do Coordenador de Pastoral da 
Arquidiocese e responsável pelas novenas, Padre 
Geraldo Bendaham e do Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner. 

Durante a primeira novena, Padre Geraldo 
fez uma apresentação do ano de São José. “Hoje 
nos reunimos no estúdio da Radio Rio Mar e 
pedimos sua permissão para entrar em sua casa, 
carro ônibus ou no trabalho... onde você estiver, 
na cidade de Manaus, na região metropolitana, 
ouvintes do interior, lagos e igarapés, em 
qualquer lugar do mundo, para vivenciar o Ano 
de São José, iniciado no dia 19 de março de 2021 
na Arquidiocese de Manaus e se encerrará em 19 
de março de 2022 no Santuário São José. Neste 
período vamos rezar e re�etir a vida e a missão 
de São José e juntos pedir sua intercessão neste 
tempo difícil da pandemia”, disse Pe. Geraldo ao 
fazer a acolhida inicial.

Em uma carta apresenta durante Missa 
realizada no Santuário de São José, no dia 19 
de março, o arcebispo exortou as paróquias, 
comunidades e outras organizações pastorais 
dedicadas a São José, que sejam as primeiras a 
propagar a devoção a este grande santo. Dom 
Leonardo destaca que a escolha da data a ser 
realizado o ano de São José e ressalta a �gura de 
São José como inspiração de amor e paternidade. 

“São 150 anos da declaração de São José 
como padroeiro da igreja e o Papa Francisco 
instituiu do dia 8 de dezembro do ano passado 
até o 8 dezembro deste ano, mas devido a 
grande devoção aqui na Arquidiocese temos 
a São José, nós preferimos deixar o dia 19 de 
março. Então, começamos um pouco depois e 
terminaremos um pouco depois, recordando 

essa �gura excepcional da nossa igreja não 
apenas para pedir a sua proteção, mas também 
para nos inspirarmos no homem que é exemplo 
de amor e pai”, comentou o arcebispo.

Serão sete novenas, de abril a outubro, e 
em cada uma delas, será abordado como tema 
uma das sete imagens sobre a paternidade 
aplicadas pelo Papa Francisco, a São José. A 
primeira novena teve como tema: São José, Pai 
Amado. “São José é Pai Amado porque ama e foi 
desmedido no amor e por isso nós o amamos. 
Nós não encontramos nenhuma palavra em 
São José, encontramos sempre gestos, gestos 
que falam mais que palavras, gestos do afago, 
do acolhimento, do abraço, do cuidado e isso 
signi�ca amor, um amo que aparece muito em 
São José”, comentou Dom Leonardo.
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MISSÃO

São  José
Missão

RONALDO L. COLAVECCHIO, S.J.

ÃO JOSÉ,  ESPOSO DE MARIA - São José destaca-se na história 
da espiritualidade cristã pela centralidade da sua missão no 
Plano de Deus. Concebido do Espírito Santo, a criança nascida de 
Maria precisava de uma �gura paterna para ser integrada dentro 

de uma “Casa” reconhecida, que seria aquela do Rei Davi. Também 
Jesus precisava aprender a riqueza da cultura do seu povo, nos encon-
tros na Sinagoga e nas orações diárias. Com tempo, o �lho começou a 
aprender a pro�ssão do Pai; no caso de Jesus, de “carpinteiro” ou talvez 
melhor, de “construtor”. 

Mais de imediato, Jesus e Maria precisam ser protegidos daqueles 
que viam na criança uma ameaça  a sua condição de privilegiados em 
Israel. Com a disponibilidade total mas sem muita clareza como iria ser 
tudo isso, José assume esta missão. Logo se mostra capaz de driblar os 
poderosos na condição de fugitivo e na determinação de criar Jesus em 
Nazaré, lugar sem destaque e de pouco interesse aos grandes. Então já 
vemos indicações da sua espiritualidade como um homem “justo”, que 
tem fé inabalável no Deus dos seus pais, e que valoriza acima de tudo o 
cumprimento da Vontade de Deus em si e na sua sociedade. E que sabe 
se virar na responsabilidade con�ada a ele. 

Outra consideração que nos ajuda a descobrir a riqueza da espiritu-
alidade de São José seria a dimensão afetiva do relacionamento de 
pai-�lho nas famílias semíticas. Assim, com a criança sempre segura no 
acolhimento carinhoso da mãe, havia também uma singularidade de 
amor entre o pai e �lho, ainda mais quando se tratava de um Filho 
Primogênito. Até os primeiros balbuciares que saiu da boca da criança - 
o “BaBa” infantil, com sorrisos e gesticulações - eram recebidos como 
reconhecimento do pai, para a alegria de pai, da mãe e do bebê.

Ser mãe e pai de uma criança judaica implicava numa riqueza humana 
de afetividade da parte dos dois; as imagens de Maria sempre com Jesus nos 
braços nos lembram deste amor materno que Jesus recebia a cada dia. 
Enquanto ao pai, a alegria alcançava seu ponto máximo cada tarde no 
momento em que a criança via seu pai voltando do trabalho e corria para o 
abraço do seu “ABBA”, seu “Paizinho”, seu “Papai.” Depois, com o passar dos 
anos, o Pai passava toda sua sabedoria ao �lho. Um bom Filho procurava 
viver na �delidade a este relacionamento primordial com seu ABBA.  Então, 
entre José e Jesus foi-se desenvolvendo toda uma riqueza de comunicação 
e de amadurecimento que era sintetizada na palavra, “ABBA”.  Tanto assim 
que, no seu ministério Jesus usava esta palavra ao rezar para seu Querido Pai 
(Mc 14,36) e o Espírito usa a mesma palavra em colocar-nos diante do 
mesmo Pai (Gl 4, 6; Rm 8,15).

SÃO JOSÉ, PADROEIRO DOS OPERÁRIOS - Não podemos esquecer 
que São José foi escolhido pela Igreja para ser Padroeiro dos Operários. 
Sua Festa celebrada no dia primeiro de maio, é um incentivo da Igreja 
de participarmos continuamente nos movimentos que promovem a 
Justiça num mundo em que os esquemas econômicos em vigor deixam 
milhões desempregados e desesperados.  No cumprimento da sua 
vocação de ganhar a vida para a sua Família, José teria conhecido de 
perto qual era a sorte dos seus colegas, a maioria deles sendo 
lavradores da terra, sem direito de se organizar para melhorar a sua 
situação, que na maioria das vezes beirava na escravidão. Atualmente, 
na ganância criada por uma economia baseada no consumismo e na 
especulação, na insegurança  criada por uma doença letal, a classe 
operária se junta aos pobres do mundo que gastam suas forças físicas e 
mentais sobrevivendo como podem, na esperança de apareçam líderes 
competentes e compassivos.

Cada leitor cristão poderá escrever sua própria síntese das 
qualidades de São José,  sob vários títulos dados a ele, pela fé popular e 
institucional da Igreja. Vale a pena lembrar que uma breve re�exão 
sobre este Santo foi a primeira coisa realizada pela Concílio Vaticano II, 
colocando aquelas deliberações sob a intercessão dele e Maria.

�

A Espiritualidade de

Hino de Laudes da Festa de primeiro de maio:

“Ganhe o pobre um bom salário,
E feliz seja em seu lar.
Gozam todos de saúde,
Com modéstia e bem-estar.”
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

Av. Buriti, 1120 – Distrito Industrial
www.fermazon.com.br
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Na Fermazon você encontra todo ferro 
e aço que sua obra precisa, além de 
cantoneiras, barras chatas, per� s 
telhas, chapas sob medida, telas, 
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto 
em nossa loja no Distrito Industrial, que 
é indústria e comércio, para atender as 
grandes e pequenas obras.

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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