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ATIVIDADES PaSTORAIS

AGENDA  JUNHO 2021

DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

“O primeiro passo, depois de invocar o Es-
pírito Santo, é prestar toda a atenção ao texto 
bíblico, que deve ser o fundamento da pre-
gação. Quando alguém se detém procurando 
compreender qual é a mensagem dum texto, 
exerce o «culto da verdade». É a humildade do 
coração que reconhece que a Palavra sempre nos 
transcende, que somos, «não os árbitros nem os 
proprietários, mas os depositários, os arautos e 
os servidores». Esta atitude de humilde e des-
lumbrada veneração da Palavra exprime-se 
detendo-se a estudá-la com o máximo cuidado 
e com um santo temor de a manipular. Para 
se poder interpretar um texto bíblico, faz falta 
paciência, pôr de parte toda a ansiedade e atri-
buir-lhe tempo, interesse e dedicação gratuita. 
Há que pôr de lado qualquer preocupação que 
nos inquiete, para entrar noutro âmbito de sere-
na atenção. Não vale a pena dedicar-se a ler um 
texto bíblico, se aquilo que se quer obter são re-
sultados rápidos, fáceis ou imediatos. Por isso, a 
preparação da pregação requer amor. Uma pes-
soa só dedica um tempo gratuito e sem pressa às 
coisas ou às pessoas que ama; e aqui trata-se de 
amar a Deus, que quis falar. A partir deste amor, 
uma pessoa pode deter-se todo o tempo que for 
necessário, com a atitude dum discípulo: «Fala, 
Senhor; o teu servo escuta» (1Sam 3,9).” (Papa 
Francisco, EG,146)

ESCUTA 
DA PALAVRA

LEITURA DA BÍBLIA

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

VAMOS LER A BÍBLIA EM FAMÍLIA!

03 • SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI
Local e hora: Catedral Metropolitana de Manaus – 17h
Transmissão: TV Encontro das Águas, Rádio Rio Mar 103,5 FM, Rádio 
Castanho 103,5 FM e Rádio Encontro das Águas

13 • FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO – JUBILEU DE OURO 
50 ANOS
Trezenário: De 1 a 13/06
Carreata do padroeiro: Concentração às 16h30 na frente da igreja
Missas: às 7h, 11h e 18h (essa última presidida por D. Leonardo Steiner) 
 
24 • FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA – IRANDUBA
Tema: “São João Batista aponta o Caminho nos desertos da Vida”
Peregrinação da imagem do padroeiro nas comunidades: de 12 a 22/06
Dia do padroeiro: 24/6 às 6h, Rajada de fogos em todas as 
comunidades; 17h, Carreata percorrendo os bairros da cidade e às 18h, 
Missa Campal de Encerramento

27 • FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 
SOCORRO
Novenário: 18 a 26/6, às 19h
Dia da padroeira: 27/6, missa às 7h (logo após a carreata) e às 19h 
(logo após o super bingão)
Transmissão: Redes sociais da paróquia e Rádio Rio Mar 103,5 FM
Informações: (92) 98261-2112, (92) 98444-6647 e (92) 3233-9752

29 • PROCISSÃO FLUVIAL DE SÃO PEDRO
Saindo às 15h do porto da Panair (restrito para alguns membros do clero 
e da imprensa), percorrendo a orla do rio Negro e retornando para o 
mesmo porto
Missa com o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, na Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro, às 18h
Transmissão: Redes sociais da paróquia e Rádio Rio Mar 103,5 FM



JUNHO •  2021 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  3

MENSAGEM DO ARCEBISPO

iturgicamente percorremos os dias pascais, subimos 
ao monte e recebemos de Jesus a admoestação de 
permanecer em Jerusalém para recebermos a força 
do Espírito; fomos enviados a anunciar a salvação a 
toda a criatura: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o 
Evangelho a toda a criatura!” (Mc 16,15). Fomos con-
fortados e fortificados pelo Espírito que renova todas 
as coisas e vivifica a Igreja como testemunha da vida 
do Reino. Tudo na dinamicidade do Amor!

O Espírito Santo transformou a solidão, a morte 
em vigor e vida. Renovou e renova a face da terra. 
Ele rompeu o medo da finitude humana, o mundo 
do medo, e pousa como línguas de fogo pousam so-
bre cada um dos apóstolos e os impele ao anúncio. 
Quando o Espírito rompe o mundo do medo, liberta e 
gera o mundo do amor, todos falam a língua que to-
dos os corações entendem. A palavra se torna audível 
nas suas mais diferentes formas e sons e expressões. 
A língua de fogo, aquele fogo, não queimou, no dizer 
de um autor antigo, mas acendeu a vida nova, con-
cedeu um novo existir. Gerou corações novos cheios 
de palavras benditas. Cumpriu-se nos apóstolos o foi 
profetizado nos tempos antigos: não existe narrati-
va, não existe linguagem de que não se ouça o som, 
a melodia. É o Espírito a falar em todas as línguas e 
todas as línguas a cantar o mesmo Espírito. O vento 
forte não rompeu, não destruiu, mas vivificou, trans-
formou e, agora se fala a linguagem de um único e 
mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que fala em to-
das as línguas, povos e nações. (cf. Santo Agostinho, 
Discorso 269, Pentecostes)

O convite que recebemos de Jesus: “Vinde a mim 
todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso 
dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai so-
bre vós o jugo e aprendei de mim que sou manso e 
humilde de coração.” (Mt 11,28) Um convite para en-
trarmos na dinâmica de seu amor. O amor do Sagra-
do Coração de Jesus. Junho sempre a nos recordar a 
amor inaudito de Deus por nós. Na figura do Coração 
damo-nos conta de como fomos amados e como nos 
é dado amar. Colocar-nos junto a Jesus, seu coração, 
e podermos amar como Ele ama.

São João Paulo II, nos recordava esse apren-
dizado ensinando, “perto do Coração de Cristo, o 
coração humano aprende a conhecer o sentido ver-

dadeiro e único da vida e do próprio destino, a com-
preender o valor de uma vida autenticamente cristã, 
a se guardar de certas perversões do coração, a unir o 
amor filial a Deus ao amor ao próximo. Assim, e esta é 
a verdadeira reparação do Coração do Salvador, sobre 
as ruínas acumuladas pelo ódio e pela violência, po-
derá ser edificada a civilização do Coração de Cristo” 
(Ensinamentos, vol. IX/2, 1986).

A nossa Revista busca abordar a realidade dos 
“Imigrantes na Sociedade e na Igreja”. O Espírito San-
to nos envia ao encontro dos Imigrantes. Ao encon-
trá-los o Coração de Jesus nos pede que os acolha-
mos; acolhimento na Igreja e na sociedade. O convite 
Ide que Jesus oferecida na Solenidade da Ascensão 
nos envia ao encontro dos irmãos e irmãs imigrantes. 
Como nos recorda Papa Francisco um envio que nos 
leva a conhecer para compreender, nos aproxima para 
servir, nos leva a escutar para reconciliar, a envolver-
-nos para promover e integrar. Um Ide que se torna 
anúncio-presença, possibilitando a pertença à comu-
nidade de fé e à sociedade. 

A dura realidade dos imigrantes, certamente 
nos leva a um encontro com nossa história pessoal 
e familiar. Não somos descendentes de imigrantes? 
Quando relemos a nossa história vemos a dificulda-
des de ter casa, de sobreviver. Talvez, tenhamos que 
revisitar o nosso passado para darmo-nos conta da 
necessária abertura para integrar social e eclesial-
mente nossos irmãos e irmãs. Caminhando pelas 
ruas da nossa cidade, chegam aos nossos ouvidos 
sotaques e língua de quem chega e busca um lugar, 
uma casa, um lugar, uma igreja. Eu era estrangeiro e 
me acolheste, nos recorda Jesus no texto de Mateus. 

Nós somos neste mundo itinerantes, caminhan-
tes! Ao acolhermos os imigrantes, acolhemos Jesus. 
Nos sentimos muitas vezes impotentes, mas a força 
do Espírito nos provoca a não deixemos ninguém à 
margem. Caminhemos juntos na edificação do Reino 
da verdade e da graça. O Coração de Jesus nos ensine 
a acolhida, o Espírito Santo nos inspire ações de aco-
lhimento na Igreja e na sociedade.

Deus abençoe as nossas comunidades, as nossas 
famílias, abençoe a todos que cuidam para que nin-
guém se sinta só. Caminhemos com Jesus, Maria e José!

Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós!

DOM LEONARDO ULRICH STEINER ARCEBISPO METROPOLITANDO DE MANAUS

L
O Espírito Santo 
transformou a 
solidão, a morte 
em vigor e 
vida. Renovou e 
renova a face da 
terra. 
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Chegamos ao mês 
de junho e para esta edição o tema central escolhido 
é o migrante na sociedade e na Igreja. E o Papa Fran-
cisco em sua mensagem para o 107º Dia Mundial do 
Migrante e do Refugiado, dirige um duplo apelo: “criar 
um ‘nós’ cada vez maior: aos católicos e a todos os ho-
mens e mulheres de boa vontade: ‘Somos chamados 
a sonhar juntos. Não devemos ter medo de sonhar e 
de o fazermos juntos como uma única humanidade, 
como companheiros da mesma viagem, como filhos e 
filhas desta mesma terra que é a nossa Casa comum, 
todos irmãs e irmãos’”. É o sumo Pontífice fazendo um 
convite muito pertinente para os dias atuais: superar 
a indiferença frente ao sofrimento do outro e uma 
recusa a toda atitude xenofóbica destruidora de rela-
ções fraternas. Nossa Arquidiocese tem respondido ao 
apelo do Papa Francisco através de inúmeras iniciativas 
caritativas frente a essa realidade tão presente, princi-
palmente, na cidade de Manaus. A nossa Igreja Local 
é ao mesmo tempo profética na denúncia do descaso 
governamental diante dessa realidade. E samaritana, 
no agir emergencial para com aqueles que chegam 
com fome e sem teto para se abrigar. Vale também 
a pena conferir nesta edição o agir pastoral da nossa 
Igreja Local no mês de maio e acompanhar tudo que 
será programado para o mês de junho. Lembre-se de 
acompanhar a programação das nossas rádios católi-
cas: Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Sempre a 
serviço da evangelização.

Uma recusa a 
toda atitude 
xenofóbica 
destruidora 
de relações 
fraternas. 
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NOTÍCIAS DO VATICANO

POR PE. GERALDO F. BENDAHAM

A Igreja do Brasil, através da Pastoral dos 
Migrantes, celebra a 36ª Semana do Mi-
grante para dá visibilidade a realidade 
de milhares de pessoas que se movi-

mentam geograficamente em busca de refúgio 
para a vida, onde possam encontrar um lugar 
para desenvolver com serenidade todo potencial 
do processo do desenvolvimento humano.

Muitas pessoas migrantes encontram abrigo 
e são acolhidas em terras estrangeiras, desen-
volvem e crescem nas dimensões humanas, con-
tinuam suas histórias de vida, sem perder suas 
culturas. Outras continuam buscando espaços 
para morar e quando não encontram permane-
cem nas ruas frias das cidades.

A partida dos migrantes não é espontânea, 
em geral as situações econômicas, sociais, ideo-
lógicas e naturais fazem com que sejam expulsos 
de suas casas e terras onde nasceram. Partem 
em busca de comida, trabalho e casa para morar.

Carregam consigo seus costumes, línguas, 
tradições, ritos, medos e expectativas de encon-
trar alguém que possa ser solidário com seus 
sofrimentos. São pessoas que buscam o diálogo 
com o outro para relatar suas experiências. Neste 
sentido escutar o migrante, torna-se uma expe-
riência enriquecedora para quem está disposto a 
abraçar o diferente.

A propósito, o tema da semana do migran-
te é: migração e diálogo. Segundo Dom José 
Luiz Ferreira Salles, bispo referencial do Setor 
de Mobilidade Humana da CNBB, “abordar essa 
temática significa estar disposto a ser uma Igreja 

em saída. Querer dialogar é sinônimo de quem se 
abre para a não intransigência. É estar aberto a 
viver com os diferentes. É criar cenários que pro-
piciem soluções eficazes a partir do diálogo e de 
uma atitude desprovida de autoritarismos”.

O lema da Semana do Migrante é uma per-
gunta questionadora: Quem bate à nossa por-
ta? – Atende-se a pessoa que está batendo em 
nossas portas ou ignora-se para se livrar de pro-
blemas dos outros? A pastoral dos migrantes da 
Arquidiocese de Manaus está de portas abertas 
para acolher a pessoa do migrante. Talvez seja 
possível que as paróquias e áreas missionárias, 
diante da realidade gritante dos migrantes crias-
sem núcleos de atendimento para receber aqueles 
que batem em nossa porta em busca de dialogar 
sobre suas questões.

No ano de São José, recorda-se que ele tam-
bém foi migrante. Teve que pegar sua família, 
Maria e o menino Jesus, e às pressas fugirem para 
o Egito porque Herodes perseguia e queria matar 
o menino. Imagine o que se passou no coração de 
José. Certamente passou por muitas agonias em 
sua viagem que não estava planejada, bateu em 
muitas portas em busca de trabalho e moradia. 
Viveu o mesmo drama dos migrantes de hoje. 
«Levante-se, pegue o menino e a mãe dele, e fuja 
para o Egito! (...) Porque Herodes vai procurar o 
menino para matá-lo (Mt 2,13).

Que São José, intercessor dos migrantes, aju-
de a sociedade abrir as portas das oportunidades 
e do diálogo para acolher as pessoas que buscam 
abrigo em vista de melhoria de vida, superem 
suas dificuldades, vivam com esperança sem per-
der sua cultura em terras estrangeiras.

profecia

QUEM BATE À NOSSA PORTA?

O PAPA INSTITUI 
O MINISTÉRIO DE 
CATEQUISTA
SITE RÁDIO VATICANO

"Fidelidade ao passado e responsabilidade 
pelo presente" são "as condições indispensáveis 
para que a Igreja possa desempenhar a sua mis-
são no mundo": assim escreve o Papa Francisco 
no Motu proprio "Antiquum ministerium" - as-
sinado em 10 de maio, memória litúrgica de 
São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja 
- com o qual institui o ministério de catequista. 
No contexto da evangelização no mundo con-
temporâneo e diante da "imposição de uma 
cultura globalizada", de fato, "é necessário re-
conhecer a presença de leigos e leigas que, em 
virtude de seu Batismo, se sentem chamados a 
colaborar no serviço da catequese". Além disso 
o Pontífice enfatiza a importância de "um en-
contro autêntico com as gerações mais jovens", 
como também "a necessidade de metodologias 
e instrumentos criativos que tornem o anúncio 
do Evangelho coerente com a transformação 
missionária da Igreja". O novo ministério tem 
origens muito antigas que remontam ao Novo 
Testamento: de forma germinal, é menciona-
do, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas 
Cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos 
Gálatas. Mas "toda a história da evangelização 
nestes dois milênios", escreve o Papa, "mani-
festa com grande evidência como foi eficaz a 
missão dos catequistas", que asseguraram que 
"a fé fosse um válido sustentáculo para a exis-
tência pessoal de cada ser humano", chegando 
ao ponto de "até dar a sua vida" para este fim. 
Por isso desde o Concílio Vaticano II tem havido 
uma crescente consciência de que "a tarefa do 
catequista é da maior importância", bem como 
necessária para o "desenvolvimento da comu-
nidade cristã". Ainda hoje, continua o Motu Pro-
prio, "muitos catequistas competentes e perse-
verantes" realizam "uma missão insubstituível 
na transmissão e no aprofundamento da fé", 
enquanto uma "longa série" de beatos, santos 
e mártires catequistas "marcaram a missão da 
Igreja", constituindo "uma fonte fecunda para 
toda a história da espiritualidade cristã".

ATENDE-SE OU IGNORA-SE PESSOA OU MIGRANTE?
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
S. Justino, memória
Tb 2,9-14
Sl 111(112),1-2
7bc-8.9(R/.cf 7c)
Mc 12,13-17

Ss.Marcelino e Pedro,
Verm., Mfac
Tb 3,1-11ª.16-17a
Sl 24(25),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9 
(R/.1b) • Mc 12,18-27

CORPO E SANGUE DE CRISTO, 
Solenidade
Ex 24,3-8 . Sl 115(116),12-13.15 
16bc.17-18(R/. 13)Hb 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26

Tb 11,5-17
Sl 145 (146), 2ab. 6c-10 (R/. 1) 
Mc 12,35-37

S. Bonifácio, Memória 
Tb 12,1.5-15.20
(Sl) Tb 13,2.6.7.8(R/. 2a) 
Mc 12,38-44

10º COMUM
Gn 3,9-15 • Sl 129 (130), 
1-2.3-4ab. 4c-6.7-8 • (R/. 7)• 2Cor 
4,13-18-5,1 Mc3,20-35

2 Cor 1,1-7
Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9(R/. 9a)
Mt 5,1-12

S. Efrém, br., MFac.
2 Cor 1,18-22 • Sl 118 (119), 
129.130. • 131.132.133.135 (R/. 
135a) • Mt 5,13-16

S José Anchieta, Memória
2Cor 3,4-11
Sl 98(99),5.6.7.8.9 (R/. cf.9c)
Mt 5,17-19

2 Cor 3,15-4,1,3-6
Sl 84(85),9ab-14
(R/. cf.10b) 
Mt 5,20-26

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
Os 11,1.3-4,8c-9 • (Sl) Is 12,2-
3.4bcd.5-6 (R/. 3) • Ef 3,8-12.14-19
Jo 19,31-37

Imaculado Coração de Maria, 
Memória 
Is 61,9-11 • (Sl) 1 Sm 2,1.4-5.6-7. 
8abcd (R/. cf.1a) • Lc 2,41-51

11 º COMUM
Ez 17,22-24 • Sl 91 (92), 2.3, 
13-14.15-16 (R/. cf. 2a) 2Cor 5,6-10 
Mc 4,26-34

2Cor 6,1-10
Sl 97(98),1-4 (R/. 2a)
Mt 5,38-42

2Cor 8,1-9
Sl 145(146),2.5-6.7.8-9a(R/. 1)
Mt 5,43-48

2 Cor 9,6-11
Sl 111(112), 1-2.3-4.9  (R/. 1a)
 Mt 6,1-6.16-18

2 Cor 11,1-11
Sl 110(111), 1-2.3-4-7.8 (R/. 7a)
 Mt 6,7-15

2 Cor 11,18.21b-30
Sl 33(34), 2-3.4-5.6-7 (R/.cf 18b)
Mt 6,19-23

S. Romualdo, br
v2 Cor 12,1-10
Sl 33(34), 8-9.10-11.12-13(R/.9a)
Mt 6,24-34

12 º COMUM
Jó 38,1.8-11
Sl 106(107),23-24.25-26.28-29.30-31
(R/. 1b) • 2Cor 5,14-17 • Mc 4,35-41

S. Luís Gonzaga
Memória 
Gn 12,1-9
Sl 32 (33),12-13.18-19.20-22(R/. cf 
12b) • Mt 7,1-5

S. Paulino de Nola, br., MFac
Ss. J. Fischer e Tomás Moro, verm., Mfac
Gn 13,2.5-18 • Sl 14 (15), 2-3ab. 
3cd-4ab.5(R/. 1b) • Mt 7,6.12-14

Gn 15,1-12.17-18
Sl 104 (105),1-4.6-9 (R/. cf. 8a)
Mt 7,15-20

NATIVIDADE S. JOÃO BATISTA
Is 49,1-6 • Sl 138(139), 1-3. 
13-14ab.14c-15(R/. 14a) •At 
13,22-26 • Lc 1,57-66.80

Gn 17,1.9-10.15-22
Sl 127 (128),1-2.3.4-5(R/. 4)
Mt 8,1-4

N. Senhora No Sábado 
Gn 18,1-15
(Sl) Lc 1,46-50.53-55(R/. cf Lc 
1054b) • Mt 8,5-17

13º COMUM
Sb 1,13-15;2,23-24
Sl 29(30),2.4,5-6.11.12ª.13b
(R/. 2 a 4b)•2Cor 8,7.9.13-15 • Mc 5,21-43

S. Irineu, verm
MFac
Gn 18,16-33 • Sl 102 (103),1-2.3-4.8-
9,10-11 (R/. 8a) • Mt 8,18-22

Gn 19,15-29
Sl 25 (26),2-3.9-10.11-12(R/. 3a)
Mt 8,23-27

Ss. Primeiros Mártires de 
Roma, Verm. MFac.
Gn 21,5.8-20 • Sl 33 (34),7-8.10-
13(R/. 7a) • Mt 8,28-34

LITURGIA

Liturgia é a celebração do Mistério Pascal de Cristo, e em volta 
deste núcleo fundamental da nossa fé, celebramos a memória 
do Ressuscitado na vida de cada pessoa e de cada comunida-
de. Em nossas comunidades, como acolhemos as pessoas que 
vêm de outras localidades, especialmente os estrangeiros? 
Existe uma pastoral específica que acolhe, integral e espiri-
tualmente essas pessoas? A acolhida antes de ser uma tarefa 
é uma atitude que brota do coração. Somos chamados a ser 
pessoas de Acolhida nas condições normais da nossa vida, a 
partir daquilo que somos e daquilo que fazemos.

A atitude da acolhida sempre esteve presente nos ensi-
namentos de Jesus e nas primeiras comunidades. A melhor 
maneira de descobrirmos isso é o contato com os textos bí-
blicos. A Palavra de Deus ilumina nossos passos e a palavra 
da Igreja também orienta, com abertura e sensibilidade, se-
guindo o princípio da liberdade cristã. Essa atitude está ali-
cerçada no respeito e realiza-se mediante o diálogo aberto, 
que valoriza a experiência do outro e o ajuda na sua busca, 
sem julgar, sem condenar, nem impor.

A forma de atuação da Igreja junto aos estrangeiros é 
através das pastorais, fundamentadas nos princípios do 
Evangelho e das comunidades dos primeiros cristãos. A Igre-
ja como instrumento da construção do Reino de Deus que se 
constitui de pessoas, de raças, religião e culturas diferentes 
deve privilegiar o espírito de acolhida. 

Sabemos que existem grupos em diferentes pontos de 
nossa cidade; em alguns lugares eles celebram em sua própria 
língua, de acordo com sua cultura etc. Mas, quando eles vêm às 
nossas comunidades, ainda não sabemos como acolhê-los e dar 
espaço para que eles participem ativamente. Temos consciência 
que existem preconceitos por parte de muitos agentes que, por 

falta de conhecimento da cultura e da expressão de fé do outro, 
por medo do “novo” acabam se distanciando, isolando e ficando 
indiferente à realidade do outro que acaba se sentido excluído 
dos nossos espaços celebrativos.

Existem também boas e louváveis iniciativas de aco-
lhida; equipes de liturgia que promovem a participação e 
integração de pessoas de outras culturas nas celebrações da 
comunidade, seja na proclamação da Palavra, nas preces, 
em outras ações rituais.

Precisamos nos conscientizar de que nossa liturgia 
precisa ser mais acolhedora e que acolher é cuidar. Cuidar 
é dar proteção, liberdade, sentido mais profundo e atingir a 
essência da pessoa. Essa atitude desconhece preconceitos e 
acomodação. Provoca a atitude mais completa que o amor 
requer. Também significa amar com os mesmos sentimen-
tos de Jesus. Acolher nos coloca no caminho da conversão.

Com boas práticas de integração iremos construindo um 
mundo mais fraterno e solidário, uma cidadania universal, 
que respeitando as identidades culturais e nacionais forjará 
uma família humana mais unida, pacífica e acolhedora. Ti-
vemos informação que na Paróquia São Geraldo (Manaus), 
uma vez ao mês, especificamente no primeiro domingo, às 
10h30min, é celebrada a Eucaristia em espanhol, para faci-
litar a participação dos estrangeiros que falam esse idioma. 
Sendo assim, a paróquia também possibilita ajuda e confor-
to espiritual, tão necessário nestes tempos sombrios. 

Talvez as paróquias, áreas missionárias, pastorais e mo-
vimentos que ainda não acolheram os estrangeiros, possam 
tomar a decisão de fazer esta experiência evangélica: “todas 
as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus 
irmãos, foi a mim que o fizeram”. (Mt 25,39). 

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

CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS 
PARA ESTRANGEIROS

A

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JUNHO/2021
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família

POR FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

Falar de migrações que deram certo em Ma-
naus, não tem como escolher uma apenas, 
porque em várias décadas em Manaus ti-
vemos muitas famílias de migrantes que 

conseguiram fazer a sua migração dar certo, por 
esse motivo vamos comentar e falar também dos 
acontecimentos migratórios, e das propostas da 
pastoral familiar.

A migração aqui em Manaus é muito forte, po-
demos começar lembrando o que aconteceu a par-
tir de 2010, com a chegada dos primeiros Haitia-
nos, onde foi interpretada inicialmente como um 
fenômeno passageiro e que a cidade de Manaus 
seria apenas um local de passagem para a maioria 
deles, já que o Brasil das "oportunidades" do qual 
eles tinham ouvido falar ficava mais a sudeste e sul 
do país. No Brasil, também não podemos deixar de 
falar dos milhares de venezuelanos que já pedi-
ram refúgio ou residência temporária desde 2015, 
quando começou fluxo migratório para o país, a 
partir de Roraima e Manaus. 

Mas muito antes disso o fluxo migratório para 
Manaus foi de forma local e interna, famílias vin-
das do interior e dos estados do Pará, Piauí, Ceará, 
Salvador e de vários outros estados, vindo para 
Manaus em busca da tão sonhada tranquilidade fi-
nanceira para a sua família, para poder oferecer aos 
filhos uma boa educação e uma alimentação digna 
a toda a sua família. 

Temos aqui em Manaus muitos exemplos de 
famílias que na sua migração, conseguiram aos 
poucos o crescimento financeiro dando a sua fa-
mília a tranquilidade necessária para poderem 
também ajudar outras famílias de migrantes 
que também estavam chegando a Manaus em 
busca de seus sonhos. Durante este período em 
terras desconhecidas, apesar de reconhecerem a 
sua fé na igreja católica, eles por um bom tempo 
estiveram afastados da vida da comunidade, mas 
nunca deixaram de continuar realizando as suas 
orações em família em agradecimento a Deus por 
terem conseguido superar todas as dificuldades 
que foram surgindo no decorrer desse processo 
de crescimento. 

A pastoral familiar Arquidiocesana realiza 
trabalhos com as famílias nesse processo de aco-
lhimento e acompanhamento em nossas paró-
quias e Áreas Missionárias, para que elas possam 
vir a participar dos sacramentos e da vida da co-
munidade, também tem a proposta de que esse 
acolhimento seja realizado cada vez mais precoce 
nas famílias de migrantes, com visitas e acompa-
nhamentos personalizados diretamente nessas 
famílias.

Que a sagrada família na luz do Espírito Santo 
possa iluminar todas as famílias, AMÉM. 

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

PASTORAL FAMILIAR 
E AS FAMÍLIAS DE MIGRANTES QUE 
DERAM CERTO EM MANAUS



FUNDAÇÃO RIO MAR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DOS 
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DA 
FUNDAÇÃO RIO MAR 
PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

RECEITAS VALOR (R$) %

Contribuições de Associados 928.307,48 85,58

Outras Receitas - Arquidiocese de Manaus * 156.000,00 14,38

Rendimentos de Aplicações Financeiras 361,29 0,04

TOTAL 1.084.668,77 100,00

DESPESAS VALOR (R$) %

DESPESAS COM PESSOAL  468.433,12 50,99

Salários   242.984,78 26,45

Décimo Terceiro Salário  20.534,08 2,24 

Férias 37.042,95 4,03

INSS  73.948,74 8,05

FGTS  34.012,84 3,70

PIS 2.915,29 0,32

Indenizações  12.967,18 1,41

Vale Transporte  19.234,73 2,10

Assistência Médica  1.837,53 0,20

Refeições  22.955,00 2,49 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.082,04 1,20

Telefone 1.022,34 0,11

Combustíveis e Lubrificantes 2.900,00 0,32

Fardamentos 3.569,70 0,38

Serviços Prestados 3.590,00 0,39

DESPESAS GERAIS 430.688,93 46,89

Assinaturas e Contribuições 32.612,26 3,56

Auxílio Educação 841,32 0,11

Correios ** 51.320,59 5,59

Despesas Diversas 5.885,20 0,64

Impressos e Materiais de Expediente *** 114.615,62 12,47

Manutenção de Equipamentos 9.685,43 1,06

Propaganda e Publicidade **** 198.157,00 21,57

Peças e Acessórios 4.104,05 0,44

Transporte 4.960,53 0,54

Suprimentos de Informática 6.846,56 0,74

Promoções e Eventos 1.270,00 0,13

Material de Consumo 390,37 0,04

TAXAS 3.919,05 0,43

Alvará de Licença 122,57 0,01 

Importe de Custas 1.520,00 0,17 

Taxas e Emolumentos 48,90 0,01 

IPVA 2.227,58 0,24 

DESPESAS FINANCEIRAS 4.424,49 0,49 

Despesas Bancárias 4.424,49 0,49 

TOTAL 918.547,63 100,00

NOTAS EXPLICATIVAS
* O valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), 
recebido da ARQUIDIOCESE DE MANAUS, no exercício de 2020, 
foi para pagamento de salários, férias, décimo terceiro salário e 
encargos sociais de três funcionários da ASCOM – Assessoria de 
Comunicação da Arquidiocese de Manaus. 

** O valor de R$ 51.320,59 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte 
reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento dos correios, 
referente à entrega de boletos e a Revista Arquidiocese em notícias.

*** O valor de R$ 114.615,62 (cento e quatorze mil, seiscentos e 
quinze reais e sessenta e dois centavos) referente ao pagamento 
com livros e impressos.

**** O valor de R$ 198.157,00 (cento e noventa e oito mil e cento e 
cinquenta e sete reais), foi repassado para ajudar no pagamento de 
despesas da Rádio Rio Mar FM e Rádio Castanho FM, no exercício 
de 2020.

RECEITAS 1.084.668,77 100,00

DESPESAS 918.547,63 84,69

SALDO DO EXERCÍCIO 166.121,14 15,31

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA 
FUNDAÇÃO RIO 
MAR – EXERCÍCIO 
DE 2020

Gratidão a cada amigo da nossa Rio Mar, com 
a sua ajuda foi possível manter a programação 
das nossas emissoras de rádio, a Rio Mar 103,5 
FM e Castanho 103,3 FM, sites (notícias), revista 
Arquidiocese em Notícia, mídias sociais e toda a 
nossa equipe de colaboradores. A sua fidelização 
contribuiu com a evangelização, pois o conteúdo 
cristão dos programas foram tão necessários neste 
período, transformando a tristeza e as angústias 
em Esperanças. 

Muito Obrigado a cada uma e cada um de vocês, 
Deus os abençoe e Nossa Senhora lhes proteja!

GRATIDÃO – COISAS 
DO CORAÇÃO



migrantes
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REPORTAGEM

TEXTO E FOTOS IRMÃ DINAIR XAVIER  
COORDENADORA DA PASTORAL DO MIGRANTE

Nestes últimos anos o mundo tem vivido constantemente com os 
desafios da migração devido a grandes fatores internacionais, 
políticos, econômicos, sociais, raciais. Migrar é comum na vida 
dos humanos, porém há momentos que esta realidade faz com 

que a vida apresente seu lado desafiador. Adaptar é uma exigência para 
cada pessoa que parte em busca de uma nova vida; adaptar-se ao novo, 
diante de um espaço diferente e de uma cultura desconhecida; ouvir e 
assimilar uma nova língua; gostos, cheiros, texturas, tudo diferente. Des-
cobertas, superações, aprendizado e novo estilo de ver o mundo poderão 
acrescentar muito na vida do migrante. Basta ter abertura a tudo isso e 
enfrentar o que vem pela frente.

O Serviço Pastoral do Migrante (SPM) é um trabalho na Igreja, que 
busca ser presença em diversos setores que abrangem toda a vida do 
migrante, seja ele interno ou de qualquer nacionalidade, pois “Deus não 
nos deu um espirito de medo, mas de força, amor e sabedoria” (IITm 
1,7). Assim os agentes e colaboradores levam adiante o trabalho junto 
a essa parcela de Filhos de Deus com garra e muita esperança. A pre-
missa descrita em Mt 25,35 “Eu era Migrante e tu me acolheste” é mais 
do que uma proposta de ação, é uma necessidade superior a qualquer 
outro sentimento. Fazer deste versículo um potencial em nossa vida é di-
zer a Deus que, se Jesus viveu intensamente esta proposta, também nós, 
irmãos Dele porém pecadores, levaremos adiante a missão de servir e 
amar ao migrante no concreto, experimentando diariamente as alegrias 
e as agruras a que passam.

OS DESAFIOS DA 
EVANGELIZAÇÃO COM OS

EM MANAUS

Todo trabalho que a igreja desenvolve tem como foco maior a 
Evangelização. Em Manaus, como no mundo inteiro, estamos vivendo 
em meio a constantes desafios sociais, econômicos, estruturais, gover-
namentais, etc. A Religião, em seus diversos aspectos, não fica imune 
à realidade a que pertence. Viver a religiosidade, mantendo o foco na 
evangelização está sendo mais desafiador hoje em dia. A super oferta 
de modos e meios de expressão da vivencia religiosa em nossa socieda-
de é extremamente visível. Gôndolas repletas de possibilidades estão 
em cada esquina, em cada porta que se abre e acolhe o transeunte a 
dizer: “venha conhecer Jesus” !!! A facilidade em pertencer este ou aque-
le seguimento é imensa. As possibilidades de “viver como eu penso” é 
um chamativo que vai direto ao coração. Todavia o modo de viver a Fé, 
que nossos pais viveram e nos repassaram, já não preenche mais o ego 
pessoal, as sensações abstratas ou mesmo emocionais no dia a dia.

Outrossim, sabemos que, um dos maiores desafios para a evangeliza-
ção hoje, junto ao povo migrante é a situação em que se encontram. Per-
guntemos: qual é a realidade dos milhares habitantes das periferias exis-
tenciais, prossegue o Papa, encontraremos muitos migrantes e refugiados, 
deslocados e vítimas de tráfico humano, aos quais o Senhor deseja que 
seja manifestado o seu amor e anunciada a sua salvação 60 mil migrantes 
que estão aqui em Manaus? 
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O que sabemos sobre seus sonhos, 
planos para o futuro? Seus medos e te-
mores mediante uma nova terra que o 
acolhe sem poder suprir suas mais bá-
sicas necessidades? Um mundo onde 
não há trabalho, segurança, estudo, 
saúde, moradia e, acima de tudo, ali-
mentação, para todos, é um mundo 
que parece não ser “o nosso”! Noto-
riamente observamos a quantidade 
de famílias migrantes que vivem em 
nossas ruas e bairros, devido a diversas razões 
que passam no País de origem. Sentiram que 
teriam que a abandonar suas casas, amigos, re-
lações, parentes, e até mesmo filhos e pais para 
empreender uma viagem em busca da sobrevi-
vência e de uma nova oportunidade. 

Aqui eles enfrentam de tudo, por mais que 
cuidem, que fiquem juntos vivam a situação de 
cabeça erguida e com coragem, sofrem diversas 
agruras que os deixam marcados pelo resto de 
suas vidas. Discriminação, preconceitos, rejeições, 
injustiças trabalhista, assédio moral e até sexual. 
Sentem, na própria carne que "nem tudo que reluz 
é ouro", e nem todo brasileiro é uma pessoa hos-
pitaleira e solidária. Como em qualquer nação, 
qualquer povo, há quem é solidário e que é sele-
tista. "Há discriminação, preconceito e até violên-
cia psicológica, que também caracteriza a xeno-
fobia, Manaus, busca aliviar esse sofrimento e até 
evitar essas expressões", afirma o coordenador do 
Projeto Refugiados e Refugiados em Manaus.

Nestes casos nossa missão seria apenas au-
xiliar e respeitar os direitos de todos. São huma-
nos, como nós precisam de proteção em terras 
estrangeiras, neste caso, aqui em Manaus. São 
mulheres grávidas ou com crianças pequenas. 

Outras vezes, jovens ou senhores em plena 
idade para assumir a vida diante do trabalho 
ao qual são instruídos. Mulheres graduadas em 
universidades que estão a vender café no porto, 
e tantas situações que desnudam uma realida-
de dura do migrante e um meio dolorido que a 
migração coloca no rosto da sociedade. 

Ainda estamos vivendo em momento de 
pandemia e, por isso, as incertezas que temos 
diante de projeções futuras faz-nos sentir inse-
guranças que poderão tornarem reais. A Equipe 
do Serviço Pastoral do Migrante da Arquidiocese, 
organizou este momento com possibilidades 
para fazer cada ação com o rigor sanitário que 
o momento exige, bem como o cuidado da não 
aglomeração. Dia 13 de junho iniciaremos a Se-
mana Nacional do Migrante com celebrações 
Eucarísticas e ao longo da Semana estaremos fa-
zendo um Circulo, on-line, de orações, focando a 
situação da migração bem como pelo fim da Pan-
demia, como pede o Papa Francisco. Acontecerão 
também lives formativas, encontros virtuais de 
estudos e debates; as ações presenciais que fo-
ram sugeridas através da equipe da Pastoral do 
Migrante, ainda teremos que esperar mais um 
pouco para a divulgação devido à pandemia. 

EU ERA MIGRANTE E TU 
ME ACOLHESTE

E, se sentires interpelado a estar nesta ca-
minhada, venha conhecer este trabalho com o 
Migrante. Como base de apoio, temos a Igreja 
São Geraldo, bairro São Geraldo e o atendi-
mento na Igreja dos Remédios. Temos três 
abrigos: Abrigo Madre Assunta, Bairro Monte 
das Oliveiras, zona norte de Manaus; Abrigo 
Scalabrini, Bairro Santo Antonio; Abrigo Zum-
bi no Bairro do Zumbi, zona leste de Manaus. 
Peçamos ao Senhor que “envie seu Espirito de 
Amor e Sabedoria” para que possamos estar 
atentos e, quando Ele nos chamar, possamos 
dizer com segurança que acolhemos, protege-
mos, promovemos e integramos todos os que 
Ele enviou para estar conosco – na Arquidio-
cese, através das ações de nossas pastorais, no 
dia a dia em nossas comunidades, em nosso 
coração.

Em Manaus, as equipes que assumem o 
trabalho junto ao migrante venezuelano, hai-
tiano, cubano, colombiano e outras tantas na-
cionalidades que aqui estão, bem como com o 
migrante interno, é desafiada constantemen-
te, pois, somos uma organização da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana, porém a ações são 
permeadas e assumidas por agentes de outras 
confissões e muitas vezes destinadas a aque-
les que participam e vivem uma fé motivada 
por diferentes modos de expressão. Católicos, 
cristianos, evangélicos, santeiros, sem religião 
definida e outras definições estão presentes 
em nosso dia a dia, no trabalho junto a essa 
parcela de Filhas e Filhos de Deus e irmãos de 
todos nós.
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FOTOS ACERVO PESSOAL MARIE AUBIN 
TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Marie Perpetue Ridore Aubin nasceu no Haiti em 22 de se-
tembro de 1984, em uma família católica. Em 22 de junho 
de 2008 casou-se no civil com o jovem Onel Ridore.

Em 12 de janeiro de 2010, quando Marie estava dentro 
de uma sala de aula, estudando, houve o terremoto que arrasou o Haiti. 
Lá ela dava aula, participava da Igreja e durante muitos anos colaborava 
no coral. O canto sempre fez parte da sua vida. 

Depois de um tempo lutando pela sobrevivência, o marido resolveu 
vir para o Brasil, em busca de melhoria de vida.

Quatro anos depois, no dia 18 de maio de 2014 Marie chegou em 
Manaus também. Veio reencontrar o marido e reconstruir a vida.

Como tantos outros que aqui chegam, conheceram o trabalho feito 
na Paróquia São Geraldo junto aos migrantes e refugiados. Ali foram se 
envolvendo nas atividades, conhecendo outras pessoas com histórias de 
luta semelhantes, fazendo novas amizades, criando novas relações, par-
tilhando tristezas e alegrias. Também ali disseram sim ao sacramento do 
matrimônio, em 16 de setembro de 2017. 

Depois de um tempo morando em Manaus engravidou. Com oito me-
ses de gestação, teve uma crise de hipertensão e perdeu o filho. Sentiu-se 
muito mal com a situação. Acredita que houve negligência no atendimento 
que recebeu no hospital. Se questiona se o atendimento recebido e consi-
derado inadequado tem relação com o fato dela ser migrante.

No Haiti, Marie estudava pedagogia, mas aqui em Manaus, precisou 
recomeçar o curso. Hoje ela estuda em uma instituição de ensino privado.

Já trabalhou como cuidadora na Casa de Apoio às Crianças Filhas de 
Refugiados. Hoje está trabalhando como autônoma dando aula de reforço 
para as crianças filhas de migrantes. Embora não domine totalmente o por-
tuguês, consegue partilhar o que sabe com quem necessita de ajuda para 
se comunicar num país diferente. Por ser migrante consegue compreender 
o que outros migrantes sentem e os desafios que enfrentam.

Marie sente que Deus lhe deu uma nova oportunidade para ser mãe. 
Há 4 anos e 8 meses nasceu Christina, seu novo amor, com quem fica a 
maior parte do tempo. O marido trabalha em uma empresa da área de re-
ciclagem. Os três procuram estar juntos sempre que possível. Pegam a pe-
quena Christina pelas mãos e lhe conduzem pelo caminho que leva a Deus.

Aos 36 anos de idade Marie sente falta de cantar no coral da Igreja no 
idioma crioulo, mas não desanima! Nas manhãs do primeiro domingo de 
cada mês, participa da missa celebrada em espanhol, na Paróquia São Ge-
raldo e canta com os irmãos venezuelanos, peruanos e colombianos. Acre-
dita que “na linguagem da fé, o que importa é a certeza do amor de Deus”.

VIDA E FÉ
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NA LINGUAGEM DA 
FÉ O QUE IMPORTA 
É A CERTEZA DO 
AMOR DE DEUS

Gostaria que houvesse mais religiosos que falassem outros idiomas, 
porque isso facilitaria o entendimento e a caminhada cristã dos migrantes. 

Marie ama cantar! E ama cantar ainda mais com as crianças, filhas 
dos migrantes. Estão até se preparando para a festa dos migrantes nesse 
mês de junho.

Diz que o trabalho feito pela Pastoral dos Migrantes ajuda na vivência 
cristã, lhes dá acolhida e estimula a renovar a esperança continuamente.

Com um coração cheio de bondade, Marie se dispõe a ajudar a quem 
dela precisar.

Acredita que quando a gente tem fé em Deus, tem força para superar 
todas as dificuldades.

Sabe que é preciso continuar vivenciando sua fé em Deus.
Diz que ela é a mesma pessoa que morava no Haiti. Apenas mudou de país.
Sobre o preconceito em relação aos migrantes e refugiados ela diz 

que existe em todos os lugares. E que ele dói. Mas tem convicção de que 
uma pessoa preconceituosa ainda não descobriu o amor de Deus. “É o 
amor de Deus que nos ajuda a amar a todos. Se Deus ama, temos que amar 
também. É simples assim!”

MARIE PERPETUE RIDORE AUBIN



CIDADANIA

LÍCIA JUSSARA FURTADO XAVIER COORDENADORA DO PROJETO 
EMERGÊNCIA AOS MIGRANTES VENEZUELANOS

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus em 
parceria com o Auto Comissariado das 
Nações Unidas – ACNUR, atra-
vés do Projeto “Provisão de 

assistência emergencial multi-setorial 
para pessoas de interesse venezuela-
nas no Amazonas, Brasil”, desde 
2017 já realizou apoio para diversos 
refugiados (das), solicitantes de 
refúgio e solicitantes de residência, 
com Regularização de documentação, 
assistência financeira para multipro-
pósitos, empreendedorismo, quali-
ficação profissional, cursos de língua 
portuguesa, acesso a rede pública de 
serviços e ações de coexistência pacífica.

O trabalho permite que homens e mulheres 
de todas as raças, idades e formação tenham dig-
nidade e se tornem autossuficientes, o Direito ao 
Trabalho está previsto no Artigo 23.1 da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos e no Artigo 6 
do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais. Também se estende aos refugiados 
(as) conforme previsto nos Artigos 17, 18 e 19 da 
Convenção de Genebra de 1951.

O aumento da produtividade econômica pes-
soal ou familiar resulta na promoção de soluções 
duradouras, assim como em um recomeço bem-
-sucedido em outro país. Refugiados (as) capazes 
de criar e proteger seus meios de subsistência são 
mais propensos a retornar aos seus países de ori-
gem quando for seguro fazê-lo.

Dentre os resultados positivos obtidos através 
do projeto, podemos identificar 2 casos de suces-
so, no mercado de trabalho formal e informal, um 
deles é da venezuelana Damelys Margarita Fa-
jardo Rojas, enfermeira, 45 anos, dois filhos, foi 
abandonada pelo marido, realizou curso de língua 
portuguesa, teve acesso a revalidação de diploma e 
recebeu assistência financeira para recomeço após 
desencolhimento de um dos abrigos parceiros da 
Cáritas, desde o ano de 2018 trabalha de carteira 
assinada em uma clínica renomada na cidade de 
Manaus como enfermeira, realiza treinamentos 
para os (as) venezuelanos (nas) que são selecio-
nados para trabalhar na clínica, após 3 anos de 

Migrantes 
HERMANOS DE SUCESSO

FONTE SITE DA CNBB

A série ‘São José na Igreja no 
Brasil’ – convocado pelo Papa Fran-
cisco com a Carta apostólica “Patris 
corde – Com coração de Pai”, publicada 
por ocasião dos 150 anos da declara-
ção do Esposo de Maria como Padroei-
ro da Igreja Católica, chega a terceira 
edição trazendo a devoção ao santo 
na região Norte do Brasil.

O Regional Norte 1 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
compreende os estados do Norte do 
Amazonas e Roraima para trazer as 
curiosidades da devoção ao esposo de 
Maria na região.

Em Manaus, a arquidiocese possui 
36 Comunidades dedicadas à São José, 
um Santuário que completou 173 anos 
de fundação e duas paróquias. Umas 
das maiores provas da devoção do povo 
amazonense ao glorioso São José pode 
ser constatada na tradicional Novena 
da Bênção de São José, que teve início 
em 1999 com o objetivo de convidar aos 
católicos a viver um renovado ardor mis-
sionário em toda a Igreja reavivando a fé 
batismal de todos os fiéis, numa realida-
de urbana, onde muitas vezes o tempo é 
exíguo, explica a arquidiocese. Segundo 
a arquidiocese, em abril de 2015, foi 
criado o Santuário de São José Operário 
e a celebração tornou-se um momento 
muito forte de congregar e reafirmar a 
Fé cristã e católica do povo, conquistando 
espaço nos meios de comunicação.

Já na diocese de Alto Solimões 
(AM) não existe nenhuma Paróquia cujo 
padroeiro seja São José. Porém, o pai 
adotivo de Jesus é padroeiro de quatro 
comunidades urbanas da região: Taba-
tinga, Benjamin Constant, São Paulo de 
Olivença e Santo Antônio do Içá. Além 
de seis comunidades rurais.

TERCEIRA MATÉRIA DA SÉRIE 
‘SÃO JOSÉ NA IGREJA NO BRASIL’ 
APRESENTA A DEVOÇÃO AO SANTO 
NO REGIONAL NORTE 1 DA CNBB

CNBB

sua chegada ao Brasil conseguiu regularizar sua 
situação financeira e prover o sustento de 

sua família. 
Ledy Lismary Camacho Pinero, 

venezuelana, 36 anos, um filho, che-
gou há cerca de três anos no Brasil, 
sofreu violência doméstica, passou 
por separação, esteve em situação de 

rua, foi atendida pela Cáritas onde re-
cebeu assistência financeira para ajuda 
com aluguel dentre outras necessida-
des, participou de cursos para qualifi-

cação profissional, devido seu desem-
penho e comunicação com a comunidade venezuelana 
e brasileira foi selecionada para fazer parte do projeto 
Cáritas/ACNUR como promotora comunitária, passan-
do a receber uma bolsa para apoio financeiro, também 
é voluntaria no PITRIG pelo Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha - CICV, desde 2020 está empreenden-
do com encomendas de arranjos e cestas de presentes 
para datas comemorativas, através desta atividade 
está conquistando sua independência financeira.
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Pastoral do Migrante
om a pandemia por Covid-19, o Serviço Pastoral dos 
Migrantes da Arquidiocese de Manaus precisou refazer suas 
estratégias de acolhimento aos migrantes: a Casa do Migrante 
Beato João Batista Scalabrini, localizada no bairro Santo 

Antônio, zona oeste da capital amazonense coordenada pelos Padres 
Scalabrinianos, já estava fechada desde dezembro de 2019 para 
reforma, sendo reaberta só recentemente, em virtude disso a Casa do 
Migrante Madre Assunta coordenada pelas Irmãs Scalabrinianas, no 
bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade, precisou ser adaptada 
à nova realidade.

Entradas na casa foram interrompidas até meados de junho de 
2020, os antigos moradores entraram em quarentena e, como medida 
de proteção e segurança, precisaram �car dentro do abrigo sem 
contato com ninguém de fora. A gestão do abrigo pelas missionárias 
scalabrinianas, nos primeiros meses de pandemia, foi conduzida à 
distância, pois a maioria delas se encontra na faixa etária considerada 
grupo de risco para a Covid-19. Os alimentos, os materiais de limpeza e 
higiene eram deixados no portão principal e os moradores então os 
recolhiam, não era permitida a entrada de visitantes. 

A Casa de Apoio às Crianças Filhas de Migrantes São Geraldo, localizada 
no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus, interrompeu suas 
atividades em 21 de março de 2020 e ainda não retornou. Contudo, as 
famílias recebem apoio com alimentos, fraldas, materiais de higiene e 
limpeza, além de orientações e informações para prevenção à Covid-19, 
acesso à rede de saúde e acesso ao auxílio emergencial. 

Os atendimentos nos pontos de referência da Pastoral que são a 
Igreja Nossa Senhora dos Remédios, no centro da cidade, e a Paróquia 
São Geraldo, bairro São Geraldo, foram interrompidos em 21 de março 
de 2020, voltando de forma limitada aos casos mais urgentes em 
junho. Em 26 de Março, visualizando as di�culdades que os/as 
migrantes e o povo de rua iriam enfrentar ao longo do período de 
pandemia, o Serviço Pastoral do Migrante de Manaus (SPM-M), a 
Pastoral do Povo de Rua e a Caritas Arquidiocesana, com apoio do 

Ministério Público do Trabalho-MPT, iniciaram a campanha 
“Puxirum Manauara” com o objetivo de arrecadar alimentos, produtos 
de higiene e limpeza, bem como roupas e máscaras de proteção 10. 

Em abril de 2020, a Pastoral dos Migrantes intensi�cou as visitas 
domiciliares, tendo em vista a impossibilidade de os/as migrantes se 
deslocarem até os pontos de acolhimento e atendimentos. Os agentes 
da pastoral, que estavam fora do grupo de risco, se dispuseram a ir nas 
residências dos/as migrante, levando alimentos, orientação e 
informação quanto às medidas preventivas à Covid-19 e também 
informações quanto ao cadastro para receber o auxílio emergencial.

Hoje em dia, a maioria das atividades promovidas pela Pastoral dos 
Migrantes passou a ser via internet, diferentemente do que ocorria anterior-
mente à pandemia. O ponto positivo desta mudança foi a interação com as 
diversas realidades espalhadas pelo Brasil. Por outro lado, a oferta reduzida 
de atendimento presencial tornou-se uma di�culdade a mais para os/as 
migrantes que têm acesso limitado à internet.

SOBRE A PASTORAL DO MIGRANTE
Há 28 anos, as irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrin-

ianas chegaram a Manaus com objetivo de iniciar as atividades da 

C

Pastoral do Migrante. Naquela época, o trabalho começou pela 
periferia da cidade acompanhando a população que vinha do interior 
do estado para a capital, acolhendo principalmente migrantes 
internos. Os agentes da pastoral, nesse período, acompanhavam 
algumas ocupações que aconteciam em Manaus, como Monte Sinai e 
Florestal, oferecendo aulas de reforço, cursos supletivos da educação 
fundamental e ensino médio e curso pré-vestibular para os que preten-
diam ingressar na universidade. Também eram oferecidos cursinhos 
populares de idiomas.

A Pastoral dos Migrantes recebe diariamente dezenas de pessoas em 
suas instalações no centro da cidade, no subsolo da Igreja N. Sra. dos 
Remédios e no escritório localizado ao lado da Paróquia São Geraldo. Ali são 
oferecidos cursos de língua portuguesa bem como realizados cadastros 
pro�ssionais e escutas por assistentes sociais e psicólogos/as. Uma vez 
instalados/as na cidade, alguns migrantes auxiliados/as pelo SPM-M 
passam a trabalhar como voluntários/as fazendo traduções para seus 
conterrâneos. De acordo com a coordenação do Serviço Pastoral do Migran-
te, a entidade, orientada pelos preceitos do Papa Francisco, trabalha em 
quatro frentes com os migrantes: acolher, proteger, promover e integrar. 
Para cada um desses princípios e/ou frentes, existe uma linha de atuação.

Desde outubro de 2020 o SPM-M, em parceria com Fundação Cáritas 
Luxemburgo (FCL) que lidera a ação EuroPana, �nanciada pelo ECHO, em 
andamento na Venezuela com foco nos refugiados da região, e também 
em consórcio com a Cáritas Suíça (CACH), executa um projeto com 
objetivo de promover a proteção, prevenção e resiliência frente à covid-19 
entre migrantes, refugiados e comunidade de acolhida (brasileiros) 
fornecendo assistência humanitária por meio da entrega de kits de 
higiene e cartões com auxílio �nanceiro às famílias em situação de 
extrema vulnerabilidade, cujos membros são pessoas idosas, crianças, 
grávidas e doentes crônicos e com apoio de outras instituições e muitas 
pessoas também foi possível entregar cestas básicas para estas famílias.

EDIÇÃO DE TEXTO ÉRICO PENA
INFORMAÇÕES E FOTOS IANA DOS SANTOS VASCONCELOS E ROSANA NASCIMENTO

Braço forte da igreja na acolhida e ações sociais da Arquidiocese de Manaus em tempos de pandemia

EM 2021 FORAM ENTREGUES
Kits de limpeza e higiene – 900
Cestas básicas – 900
Cartões multiuso – 350

PÚBLICO ATENDIDO COM CESTAS
BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E LIMPEZA 
200 famílias brasileiras
70 famílias indígenas brasileira
40 famílias indígenas venezuelanas
435 famílias venezuelanas
130 famílias haitianas
8 famílias peruanas
10 famílias colombianas
2 famílias cubanas
5 famílias de outras nacionalidades

PÚBLICO ATENDIDO COM CARTÕES MULTIUSO
305 famílias venezuelanas
25 famílias haitianas
18 famílias indígenas brasileiras
2 famílias brasileiras

MATÉRIA DE CAPA
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA
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PE. LUIS MIGUEL MODINO

A migração se tornou um fenômeno mundial, mas tam-
bém é uma situação que faz parte da realidade inter-
na dos países e da região amazônica. O Sínodo para a 
Amazônia refletiu sobre os movimentos migratórios na 

região, falando que isso se manifesta na ida “dos indígenas para 
as periferias das cidades”. 

Longe de melhorar sua condição de vida, “aqui não encon-
tram uma real libertação dos seus dramas, mas as piores formas 
de escravidão, sujeição e miséria. Nestas cidades caraterizadas 
por uma grande desigualdade, onde hoje habita a maior parte da 
população da Amazônia, crescem também a xenofobia, a explo-
ração sexual e o tráfico de pessoas”, afirma o Papa Francisco na 
exortação pós-sinodal. 

A migração dos indígenas e de outros povos do interior para 
as cidades amazônicas, “multiplica o efeito desintegrador do de-
senraizamento que vivem os indígenas forçados a emigrar para a 
cidade, procurando sobreviver, por vezes de forma não digna, no 
meio dos costumes urbanos mais individualistas e de um ambien-
te hostil”. Essa é uma experiência relatada repetidas vezes pelos 
indígenas que vivem em Manaus, muitas vezes privados de seus 
costumes ancestrais e que são vítimas de preconceitos no seu pró-
prio país, ainda mais na terra que seus antepassados habitaram.

“FORMAS DE ESCRAVIDÃO, SUJEIÇÃO E MISÉRIA”

MOVIMENTOS 
MIGRATÓRIOS 
NA AMAZÔNIA

A Querida Amazônia também reflete sobre “a desintegração 
das famílias, que resulta das migrações forçadas, afeta a trans-
missão dos valores”, um elemento que atinge a dimensão cultural 
dos povos, nem só na Amazônia como no mundo todo. Os mais 
atingidos por essas situações são os jovens, o que faz com o Papa 
Francisco lembre a importância de “que as comunidades estive-
rem próximas dos jovens migrantes para os ajudarem a integrar-
-se na cidade sem cair nas suas redes de degradação”.

Junto com isso, a migração entre os diferentes países tam-
bém uma realidade presente na Amazônia. Diferentes crises, que 
podem aumentar nos próximos anos, têm feito com que a chega-
da de migrantes de outros países seja cada vez maior. No caso do 
Brasil, a região amazônica tornou-se ponto de chegada e de pas-
sagem de muitos migrantes, imersos em numerosos problemas e 
vítimas muitas vezes de situações de exploração.

Isso também atinge a vida pastoral da Igreja, pois o esvazia-
mento das comunidades do interior, consequência dos contínuos 
movimentos migratórios, faz com que o trabalho evangelizador 
seja dificultado. Estamos diante de um fenômeno que deve nos 
levar a refletir como sociedade e como Igreja, procurando sempre 
criar instrumentos que ajudem a fazer realidade uma sociedade 
mais acolhedora e solidária.
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MISSÃO

POR: IRMÃ DINAIR XAVIER 

De 13 a 20 de junho de 2021 a igreja, no Brasil estará celebrando a 
36ª SEMANA NACIONAL DO MIGRANTE e, como todos os anos, o foco 
principal é o seguimento do tema da Campanha da Fraternidade do 
ano vigente. Neste ano teremos como Tema: Migração e Diálogo 

e o Lema: “Quem bate a nossa porta”. Poderá ser para nós, uma ocasião 
para exprimir preocupações pela diversidade de pessoas vulneráveis que se 
deslocam; para rezar por eles dado que enfrentam muitos desafios; e para 
aumentar a sensibilização acerca das oportunidades proporcionadas pelas 
migrações. Neste momento em que ainda temos a pandemia que faz-se 
presente, o Serviço Pastoral do Migrante (SPM) organizou ações, porém é 
necessário cautela para não divulgar sem a certeza de que poderão ser rea-
lizadas. Porém, ações como rodas de conversa, formação, círculo de oração e 
celebrações, on-line, acontecerão antes durante e depois da Semana Nacio-
nal do Migrante e que serão divulgadas em seu tempo.

Hoje somos chamados e convocados, a sair de nossa “zona de confor-
to” e ir às periferias existenciais para, como o Bom Samaritano, acolher, 
proteger, promover e integrar migrantes e refugiados, deslocados e víti-
mas de tráfico humano. Para cuidar de quem está ferido e procurar quem 
anda extraviado, sem preconceitos nem medo, sem proselitismo e sem 
a pretensão da posse. Nisto, sentimos os desafios da promoção de uma 
evangelização eficaz diante da história e do momento atual que grita por 
uma sociedade mais humana, humanizante e humanizadora.

Padre Alfredo (Scalabriniano), em uma conversa on-line, dia 
20/04/21, fala de “pedras angulares” na evangelização junto aos mi-
grantes. Prefiro citá-las como desafios à nossa ação pastoral neste 
contexto amazonense manauara, onde convivemos com realidades que 
nos interpelam a cada minuto, em cada rua, em cada rosto encontrado e 
em cada história ouvida.

ACOLHIDA: na palavra, no abraço (nem que seja virtual ou de de-
sejo), na questão jurídica, social, possibilidades, moradia, escola, saúde, 
inserção laboral e na sociedade local, acima de tudo com a alimentação. 
Doar uma cesta básica hoje não é assistencialismo. É questão de vida ou 
morte, saúde e possibilidade de driblar a morte.

EQUIPE: o trabalho em equipe é fundamental para que a ação seja 
bem sucedida, para que os resultados sejam positivos. Quem trabalha 
só, no intuito de “chegar antes” é sempre derrotado por algum ponto não 
bem planejado, visto de um só ângulo, ficam sempre lacunas que não 
são contempladas. “Somos chamados a sonhar juntos... um nós cada vez 
maior”, como diz o papa Francisco na mensagem para o 107º Dia Mun-
dial do migrante e refugiado.

36ª SEMANA 
NACIONAL DO 

MIGRANTE
DESAFIOS À NOSSA 

AÇÃO PASTORAL

PRESENÇA: ação mais que desafiadora nestes tempos de pandemia, 
tempo de incertezas na sociedade. Ser presença ajuda a outros e nos aju-
da, transfere de nós uma força que é revertida em sentimentos de bem 
estar e paz. A igreja, católica e apostólica, tem em seu bojo a necessi-
dade de viver intensamente isso, mesmo que custe uma repaginada em 
suas ações. Cito, aqui, a situação de vivencia da fé deste povo migrante 
que conosco convive. Diante de nossos conhecimentos e atendimentos, 
sabemos que mais de 70% dos migrantes são de confissão evangélica. 
Porém, tal realidade não poderá ser barreira para nossa ação junto à eles, 
pois, somos Filhos de um mesmo Deus e não adversários na fé. 

ENCONTRO: desafio, muitas vezes, imensurável, pois é no encontro 
que se conhece, que partilha, que aprendo e é no encontro que me con-
fronto com o outro. Este intercâmbio nos faz mais irmãos. Este encontro 
me leva a ter compaixão, ou seja sinto a dor do outro. Daí nasce a solida-
riedade e a fraternidade.

DIREITOS: Palavra muito dita, mas pouco vivida, principalmente no 
meio dos migrantes que buscam suprir suas mais básicas necessidades. 
Um mundo onde não há trabalho, segurança, estudo, saúde, moradia e, 
acima de tudo, alimentação para todos. Essa luta deve falar alto em nos-
sa consciência porque “Eu estava com fome, sede, sem roupa, migrante, 
doente, sem estudo, injustiçado...” (Mt 25, 35)

SINERGIA: no trabalho eclesial um dos maiores desafios é a siner-
gia – sintonia – sem monopólio da palavra, das decisões, dos espaços. 
“Não devemos ter medo de sonhar e de o fazermos juntos como uma 
única humanidade”! (Papa Francisco). É preciso derrubar os muros que 
nos separam e construir pontes que favoreçam a cultura do encontro, 
cientes da profunda interconexão que existe entre nós.

ESPIRITUALIDADE: No trabalho com migrantes é necessário a vi-
vencia intensa de uma espiritualidade baseada na aceitação de um Deus 
que olha a todos cuida de todos e é um PAI comum – de todos. Uma 
vivencia de fé que aceita o outro como ele é. 



ÁREA MISSIONÁRIA EM DESTAQUE

ÁREA MISSIONÁRIA NOSSA 
SENHORA APARECIDA
DISTRITO DE CACAU-PIRÊRA – IRANDUBA

EDIÇÃO DE TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS CONTRIBUIÇÃO GRAÇA HAYDEN
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Na manhã do dia 21 de novembro de 1970, Dom João 
de Souza Lima presidiu a Eucaristia, inaugurando a 
igreja de Nossa Senhora Aparecida, cuja construção 
foi levada a termo pela Ir. Bruna Coderni, religiosa 

italiana do Instituto das Franciscanas Missionárias de Maria. 
Importante lembrar que, há exatos dois anos antes, era lança-
da a pedra fundamental deste edifício.

Com a despedida das Irmãs Franciscanas Missionárias de 
Maria, no ano de 1974, a Diocese de Pistoia, na Itália, enviou 
o Pe. Humberto Guidotti e a enfermeira Nádia Vettori para 
Arquidiocese de Manaus, e se instalaram no Cacau-Pirêra. Pe. 
Lourenço Benesperi, foi enviado em 1977 para dar apoio na 
missão e permanecendo até o ano de 1999. 

As religiosas Filhas de Sant´Ana instalam-se no Cacau-
-Pirêra em 1991, dando continuidade à missão evangeliza-
dora, empreendendo esforços para formação do povo. Com 
o apoio irrestrito de Pe. Lourenço, Irmã Zuleide assumiu a 
responsabilidade pela organização da Capela Nossa Senho-
ra Aparecida, integrando-se rapidamente na comunidade e 
tendo como marca registrada da sua gestão, a capacidade de 
administrar com poucos recursos.

Foram criados espaços de participação, investindo na 
formação dos leigos, na formação da equipe de canto, nas 

oficinas para as aulas de violão e de teclado, iniciativa 
que incentivou e favoreceu a criação do grupo de canto 
na animação das liturgias. Irmã Zuleide permaneceu na 
missão até o ano de 2008, sendo transferida para o Aleixo 
e, posteriormente, em 2010, vai para o Rio de Janeiro.

Em 20 de janeiro de 2003, os Padres Bruno Morandini 
e João Poli assumem a Paróquia de São João Batista, de 
Iranduba, e também o Cacau-Pirêra, mas permitiram que 
a Capela Nossa Senhora Aparecida, de Cacau-Pirêra tives-
se autonomia de gerenciar suas atividades missionárias, 
administrativas e financeiras, sem depender da sede pa-
roquial. Suas lideranças participavam das reuniões paro-
quiais e setoriais como se fosse uma paróquia.

Pe. Bruno, nos anos de 2009 e 2010, segue acompa-
nhando diretamente a comunidade do Cacau-Pirêra, orga-
nizando a formação para os ministros da Palavra e do Culto 
e ministros extraordinários da comunhão eucarística. Aos 
sábados, pela manhã, sempre havia a oração comum com 
o grupo dos ministros, visitava continuamente as comuni-
dades e organizou a formação para os coroinhas.



Em 27 de dezembro de 2011, durante a 
celebração eucarística solene, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Luiz Soares Vieira, concelebrada por Dom 
Mário Antônio da Silva, bispo auxiliar, por 
Pe. João Poli, pároco da Paróquia São João 
Batista, de Iranduba, e por Pe. André Delzelle, 
foi lido o Decreto de Ereção (criação) da Área 
Missionária Nossa Senhora Aparecida, com 
sede no Cacau-Pirêra. Também estiveram 
presentes Ir. Simone e Ir. Núbia, religiosas 
Filhas de Sant´Ana. 

Pe. André empreendeu a construção de 
um novo Templo, maior em sua estrutura 
física, capaz de congregar mais fieis, para a 
sede da Área Missionária. Foi um ardoroso 
trabalho levado à frente por ele, contando 
com a colaboração de alguns benfeitores e da 
comunidade local. Sua marca foi a fundação 
de dezenas de comunidades em toda a exten-
são da área missionária.

Em 2016, a coordenação da Área Missio-
nária Pe. Thiago Santos Alves, permanecen-
do pouco mais de um ano, e com ele os Diá-
conos Permanentes Ricardo Cesar, Ademar 
Mendes e Nelson Nogueira, acompanharam 
as comunidades e deram continuidade à 
conclusão das obras da Igreja de Nossa Se-
nhora Aparecida.

No dia 25 de fevereiro de 2018, na Cele-
bração Eucarística Presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano Dom Sergio Castriani, Pe. Thia-
go se despedia da comunidade e era apre-
sentado como Administrador da Área Missio-
nária, Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade, 
fidei donum da Prelazia de Tefé, diretor admi-
nistrativo do Instituto de Teologia e Pastoral 
(ITEPES), em Manaus, o qual permanece até 
hoje, juntamente com os diáconos Ricardo Pe-
reira e Manuel Amaral. Em janeiro de 2020, foi 
firmado um contrato de cooperação missioná-
ria entre a Área Missionária e a Vice-Província 
dos Redentoristas no Amazonas, apoiado pelo 
Fundo Missionário Arquidiocesano, que possi-
bilitou, por um ano, a presença de um vigário 
paroquial, Pe. Jozinaldo Alves de Souza, para 
apoiar na evangelização das comunidades ri-
beirinhas e das estradas.

ATIVIDADES DA ÁREA 
MISSIONÁRIA JUNTO 
AOS MIGRANTES

POR: PE. CÂNDIDO COCAVELI

“Fomos surpreendidos ao final da 
celebração da Vigília Pascal de 2019, com 
a presença de 8 famílias, totalizando 29 
pessoas, entre crianças, jovens, adultos 
e idosos. Seus rostos aflitos não retrata-
vam as alegrias pascais que celebráva-
mos. Estavam todos em dois pequenos 
quartos, e faltavam-lhes o necessário, e 
o dinheiro trazido na longa viagem aca-
bara. Impressionava-nos o semblante 
abatido das crianças. De um deles, Ri-
chard Gomez, veio o pedido: ‘padrezito’, 
ajude-nos, por favor! A resposta necessi-
tava ser imediata, não havia tempo para 
protelações. Escrevi para Dom Sergio 
Castriani, e lhe disse: tivemos diante 
de nós a visão de São Paulo, quando 
chegou-lhe a súplica dos macedônios: 
ajude-nos!

No dia seguinte, mobilizamos a co-
munidade, os quatro quartos disponíveis 
foram cedidos para que eles se orga-
nizassem; alimentos foram chegando, 
roupas e todo necessário. Com apoio da 
Cáritas Arquidiocesana, outros encami-
nhamentos foram dados. Os dias foram 
se passando e, numa tarde de domin-
go, eu estava na igreja organizando as 
alfaias para a missa, e ouvi as crianças 
no jardim, ao redor, correndo, e dando 
risadas. Emocionei-me, pois para eles, fi-
nalmente, era Páscoa, verdadeiramente.

Muitos já tomaram suas estradas, ou-
tras três famílias, nove pessoas convivem 
conosco. Como suas presenças e histórias 
nos enriquecem. Sinto-me fortalecido 
pela fé destes homens e destas mulheres”.
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FR. FAUSTINO, TOR

FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Hoje vamos con-
versar sobre um assunto que pede um pouco mais de 
nossa atenção. Conversaremos sobre migração. 

TININHA: Migração? Acho que já estudei sobre 
isso na escola; mas, não lembro o que significa.

MARIAZINHA: Eu também estudei. Parece que é 
alguma coisa ligada com as pessoas refugiadas.

FR. FAUSTINO: Vocês estão quase certas, crian-
ças. Mas, é um pouco diferente.

MARIAZINHA: O que é, então?
ZEZINHO: Para mim é a mesma coisa.
FR. FAUSTINO: Parece a mesma coisa, mas há 

distinção. E ainda tem a palavra imigração.
TININHA: Então, fala pra gente qual é a diferença.
FR. FAUSTINO: Migração significa um movi-

mento e pode ser utilizado para descrever a mudança 
entre as regiões dentro de um mesmo país. Por exem-
plo: uma pessoa que migrou de Japurá para Manaus. 
A pessoa que migra é chamada de migrante.

TINICO: E os refugiados?
FR. FAUSTINO: Os refugiados são as pessoas que 

deixaram seus países para fugir de alguma guerra ou 
da perseguição e podem provar isso de alguma forma.

MARIAZINHA: Parece a mesma coisa. 
ZEZINHO: Ainda está faltando você falar sobre o 

imigrante. 
FR. FAUSTINO: O imigrante é aquela pessoa que 

imigra; quer dizer, que entra em um país estrangeiro 
com o objetivo de morar e trabalhar. 

TINICO: Por que, precisamos conversar sobre 
esse assunto?

FR. FAUSTINO: Porque com o crescimento da 
pandemia do novo coronavírus, a gente pode perce-
ber, também, o aumento da pobreza em todo o nosso 
grande Brasil e o número de pessoas que andam pelas 
ruas em busca de ajuda, de sobrevivência e de uma vida 
melhor.

TININHA: Então, este monte de gente que sempre 
vemos pelas ruas são migrantes?

ESPAÇO CRIANÇA
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• José levado como escravo para uma terra estranha        (Mt 2, 13-15)

• Moisés acolhido na casa de um sacerdote         (Lv 19, 1-10)

• Deus ordena: não maltratem os estrangeiros        (Pr 31, 8-9)

• Não tirem vantagem dos pobres         (Lc 2,7)

• Deve-se cuidar dos estrangeiros         (Mt 22,39)

• Estrangeiros devem ser tratados como da terra        (Gn 37, 28)

• Faça justiça ao pobre e indigente         (Ex 22, 21)

• Maria e José fogem com Jesus para o Egito         (Lv 19, 34)

• “Ame o seu próximo como a si mesmo”         (Dt 24, 14)

• “Não havia lugar para eles na hospedaria”         (Ex 2,15-22)

Continuemos nos cuidando e rezando uns pelos outros.
Paz e bem!

FR. FAUSTINO: Isso mesmo. E muitas destas pessoas são trabalhadores que sem-
pre trabalharam, em alguma empresa ou por conta própria, e infelizmente perderam os 
rendimentos que os mantinham no sustento da família. 

ZEZINHO: Entendi. É por isso que a gente sempre precisa separar alguma coisa 
para ajudar estas pessoas necessitadas?

FR. FAUSTINO: Exatamente. Porque estas pessoas não têm mais condições de pagar alu-
guel, comida, água, luz, remédios, roupas, calçados, material escolar e brinquedos para os filhos.

MARIAZINHA: Nossa! Isso é triste.
TINICO: Dá até pena desta gente.
FR. FAUSTINO: No ano passado o Papa Francisco nos lembrou que Jesus, Maria e 

José, foram migrantes e refugiados, porque foram forçados a fugir para o Egito. 
TININHA: Por que o Papa Francisco quis falar disso?
FR. FAUSTINO: Para nos encorajar para a “acolher, proteger, promover e integrar” 

as pessoas que estão deslocadas dentro de uma cidade, principalmente porque elas 
são as mais afetadas e esquecidas neste tempo de pandemia.

Agora, para encerrarmos, com a ajuda dos seus pais, responsáveis ou catequistas 
vocês irão procurar as leituras bíblicas, indicadas abaixo, e fazer a ligação com o texto 
ao lado. Assim, poderão ver que a história do Povo de Deus sempre é uma história de 
perambulação por muitos lugares. 
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G I R O  P A S T O R A L
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TEXTO HEDRE JOSÉ  FOTO COLABORAÇÃO ALMIR RAFAEL

Com fitas vermelhas e brancas no alto 
da entrada da igreja, cores do padroeiro, a 
Paróquia São Jorge recebeu de portas abertas 
e imensa alegria, os fiéis para o festejo do 
Santo Guerreiro realizado no dia 23 de abril. 
Após um ano com as dependências do terreno 
fechadas para quaisquer eventos por causa da 
pandemia, realidade que acompanhou toda as 
paróquias de Manaus e Arquidiocese, devotos, 
membros de pastorais e comunitários fizeram 
mais uma vez o registro da participação desta 
comunhão na casa do Senhor.

Seguindo os protocolos de segurança, 
todos foram recepcionados com o uso de álcool 

em gel nas mãos. Dentro do templo 
foram obedecidos os distanciamentos 
nos bancos e a assembleia também 
colaborou com o uso das máscaras. O 
tema deste ano de 2021 foi: São Jorge 
é missão e lema: Não podemos deixar 
de falar sobre o que vimos e ouvimos, 
tirado do livro Atos dos Apóstolos, 
capítulo 4, versículo 20.

A programação do dia do padroeiro teve 
início às 6h, com a primeira celebração do 
dia. Às 17h30 foi realizado um momento de 
oração, com louvores e preces. O momento foi 
de grande emoção e antecedeu a carreata da 
imagem de São Jorge, que percorreu algumas 

das principais ruas do bairro. Sem a presença 
de público no translado, todo o percurso foi 
transmitido dentro e fora da igreja pelos 
telões. A imagem foi carregada, novamente, 
para dentro da igreja pelos Guerreiros de São 
Jorge.

PARÓQUIA SÃO JORGE ABRE AS PORTAS PARA 
COMUNITÁRIOS FESTEJAREM O SANTO GUERREIRO

ARCEBISPO REALIZA INAUGURAÇÃO 
DA CAPELA DA CASA DE MISSÃO DA 
COMUNIDADE FILHO AMADO

INFORMAÇÕES E FOTO COMUNIDADE FILHO AMADO

Na manhã do dia 9 de maio, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner realizou a dedicação do altar na 
celebração de inauguração da capela 
da misericórdia da Casa de Missão da 
Comunidade Filho Amado, localizada no beco 
Casemiro n° 19, bairro do céu – Centro. A 
celebração teve início às 10h, contando com 
a participação de alguns dos moradores do 
local. No dia anterior a Casa de Missão passou 
por uma reforma e foi aberta para visitação e 

exposição de quadros artísticos do Sr. Cássio 
Silva, um artista plástico anônimo, morador 
do bairro Novo Reino 1, onde está a sede da 
Comunidade Filho Amado e que também 
ajudou na reforma do local.

De acordo com o diácono Leonardo Lucas, 
coordenador e fundador da Comunidade Filho 
Amado, esta Casa de Missão será mais um 
braço de ação da Comunidade que já começou 
a realizar seus projetos sociais com as famílias 
como por exemplo: entrega de cestas básicas 
e refeições para as famílias carentes do local; 
desenvolvimento do projeto “Todo coração 
é uma terra de missão”, com atendimento 
espiritual e psicológico; além do Projeto Filho 
Amado, voltado para crianças e adolescentes 
de 4 a 15 anos.

“Além dos trabalhos sociais, também 
teremos atividades religiosas como 
celebrações, catequese, encontros formativos, 
retiros e momentos de espiritualidade, tendo 
em vista que a carência das pessoas não é 
somente material, mas também espiritual”, 
comentou o diácono Leonardo sobre esse 
novo espaço de evangelização e ação social 
inaugurado em pleno dia das mães e que a 
princípio, estará aberta todos os domingos 
para a celebração às 8h.

SARES PROMOVE ENCONTRO PARA 
DEBATER O PACTO PELA VIDA E PELO 
BRASIL NA AMAZÔNIA

INFORMAÇÕES E FOTO COLABORAÇÃO PATRÍCIA CABRAL E PE. 
LUÍS MODINO

A Arquidiocese de Manaus em parceria 
com o Serviço de Animação, Reflexão e 
Educação Socioambiental (SARES), realizou 
na manhã do dia 29 de abril, uma mesa 
redonda com o tema “Construindo o Pacto 
pela vida e pelo Brasil (PVB) na Amazônia”. 
O evento teve como convidados Dom 
Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano 
da Arquidiocese de Manaus; Patrícia Cabral, 
presidente do CNLB MANAUS; Helso do Carmo, 



IMAGEM DE SÃO JOSÉ INICIA 
A PEREGRINAÇÃO NA REGIÃO 
EPISCOPAL N. SRA. APARECIDA

INFORMAÇÕES E FOTO PASCOM AMSC

A Região Episcopal N. Sra. Aparecida deu 
início no dia 29 de abril, a peregrinação da 
Imagem de São José em destaque o Ano de 
São José “Patres Corde”. A celebração Eucarística 
aconteceu na Área Missionária Santa Clara 
(AMSC) de Assis setor Padre Pedro Vignola com 
inicio às 19h presidia por Dom José Albuquerque, 
bispo auxiliar da arquidiocese de Manaus 
e bispo referencial desta Região Episcopal. 
Concelebraram os padres Joseleitos Pe. Amado 
Alves SJC vigário, Pe. Enésio Severino da Silva 
SJC pároco da AMSC, e o convidado também 
Joseleito de Cristo Pe. Jailson Félix da Silva SJC, 
pároco da Área Missionária São Paulo Apostolo, 
auxiliados pelo diácono Francisco Pina.

A imagem peregrina foi recebida por toda 
AMSC contando com a participação de todas as 
cinco Comunidades. Em sua homilia Dom José 
ressaltou a importância da imagem de José 
como padroeiro dos trabalhadores e da família. 
“Começamos a peregrinação da imagem de 
São José aqui por estás duas áreas missionárias 
porque aqui temos os padres Joseleitos que 
tem como patrono São José” em seguida Dom 
José passou a palavra ao pároco Pe. Enésio, 
que em algumas palavras contou um pouco da 
história da Congregação Sociedade Joseleitos 
de Cristo, a qual faz parte e que tem como 
fundador Pe. José Gumercindo.

Uma historia muito bonita “se abordava o 
aspecto bonito, humilde, simples e trabalhador”. 
Depois, em uma encenação dos jovens da 
comunidade, foi apresentada a Sagrada Família 
com um belo canto. A programação continuou 
no dia 30 com a Santa Missa e dia 1º de maio 
houve a carreata com concentração às 17h na 
Comunidade Santa Clara, percorrendo as demais 
comunidades até chegar a Comunidade de São 
José e em seguida aconteceu a Santa Missa dos 
trabalhadores. A Imagem peregrina ficou na 
área até dia 16 de maio quando foi entregue a 
Área Missionária São Paulo Apóstolo.

advogado Presidente da Comissão de Relações 
Internacionais OAB/AM e Marcivana Sateré 
Mawé, Conselheira indígena no Conselho 
Estadual de Saúde CES/AM.

O evento ocorreu na sede do Sares, 
localizada na Av. Leonardo Malcher n° 
339, no decorrer do mesmo foi lida a 
Carta do PVB, também houve falas dos 
participantes, dando ênfase em alguns 
tópicos como: a vacina para todos, a 
defesa do SUS, o auxílio emergencial 
e a investigação diante da falta de 
responsabilidade nas decisões do poder 
público em relação com a pandemia.

Pe. Paulo Tadeu, coordenador do Sares, 
comentou sobre a paralisação da vacinação 
no Amazonas e Dom Leonardo em sua 
fala advertiu que o Brasil corre perigo não 
apenas contra sua saúde, mas também corre 
perigo quanto à saúde democrática, quanto 
à saúde institucional, quanto à saúde na 
justiça. De acordo com o arcebispo, o PVB é 
“um sinal de uma construção muito maior”, 
que deseja também superar determinados 
negacionismos e realmente tomar o caminho 
da ciência.

DEVOTOS DE SÃO JOSÉ PARTICIPAM 
DE SOLENIDADE EM HONRA AO 
PATRONO DOS TRABALHADORES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

2021 foi declarado pelo Papa Francisco 
o Ano de São José, por meio da Carta 
Apostólica Patris Corde. Em virtude disso, este 
ano os festejos em honra ao padroeiro dos 
trabalhadores como o tema “São José, pai 
trabalhador”, teve uma programação toda 
especial que se iniciou no dia 28 de abril com 
o tríduo até o dia 30 e encerrou-se, no sábado 

dia 1° de maio, com a missa solene presidida 
às 18h pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom José Albuquerque, no Santuário 
São José. A celebração, ao contrário do ano 
passado, contou com a presença dos devotos, 
mas com um número reduzido e seguindo as 
normas de segurança contra o Coronavírus. 
A celebração também foi transmitida pelas 
mídias sociais do Santuário, pela TV Encontro 
das Águas, canal 2.1 ou 513 NET, e Rádio Rio 
Mar, 103,5 FM.

O dia 1º dia de São José Operário, 
padroeiro dos trabalhadores, começou as 
8h com a missa presidida pelo Pe. Charles 
Cunha na Área Missionária Sagrada Família, 
após a celebração houve a Carreata de São 
José fazendo o translado da imagem de 
volta ao Santuário, finalizando com a benção 
dos carros. Às 12h aconteceu a celebração, 
com a bênção da carteira de trabalho e 
intercessão pelos desempregados com o 
pároco Pe. Daniel Cunha. Às 15h houve mais 
uma celebração com o Pe. Josué Nascimento 
e às 18h a missa solene com Dom José, Pe. 
Daniel, Pe. Washington Luis e Pe. Franciclei 
Borges.

Durante a homilia, Dom José salientou 
a importância de São José, ao ponto dele ser 
lembrando pelo menos três vezes durante o 
ano, 19 de março: São José Esposo de Maria; 
1º de maio, São José Operário, padroeiro dos 
trabalhadores e no dia da Sagrada Família. 
Depois falou da importância de José como 
pai de Jesus, aquele que o criou e o ensinou o 
oficio de carpinteiro, de onde tirava o sustento 
da sua família com este trabalho. O bispo 
também lembrou que neste dia do trabalho, 
muitos estão desempregados ou vivem de 
subemprego.

“Deus criou o mundo com o trabalho de 
suas mãos e deu a autoridade ao ser humano 
a responsabilidade de cuidar da criação e é 
impressionante como em todas as partes do 
mundo tem crescido a pobreza, a miséria de 
milhares enquanto uma parcela esta cada vez 
mais rica. Vamos nos unir em oração, para 
todos aqueles que rezam para São José, para 
que essa realidade da falta do trabalho possa 
ser melhorada em nosso país e cuide de todos 
aqueles que se dedicaram incansavelmente 
a diversos serviços que nem sempre são 
reconhecidos na sociedade, principalmente 
nesse período de pandemia”, clamou o bispo 
auxiliar:
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PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO EM MANAQUIRI CELEBRA 
A POSSE DO NOVO PÁROCO, PE. STEPHEN MICHAEL
TEXTO E FOTO COLABORAÇÃO PEREZES JÚNIOR 

No dia 2 de maio, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, deu posse ao novo pároco, padre 
Stephen Michael, na Paróquia São Pedro 
Apóstolo, localizado à Rua Esteliano dos 
Santos, nº 215, município de Manaquiri 
(AM), pertencente à Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Navegantes, Setor Encontro 
das Águas. A Santa Missa teve transmissão 
pela Rádio Careiro Castanho.

Inúmeras comunidades que pertencem 
à paróquia, vieram de lugares longínquos, 
para bem celebrar e acolher o padre, que 
agora empossado, continuará a Missão 
de evangelização e serviço ministerial na 
cidade de Manaquiri, junto com seu vigário 
Padre Arcelin Arge. O arcebispo proferiu 
em sua homilia que: “a Igreja sempre 
procura fazer de tal forma que nenhuma 
comunidade, fique isolada se torne o ramo 
seco. Sejam vivas. Sejam caminhantes. Hoje, 
recebemos os padres que caminharão com 
vocês. Nenhum padre se realiza, quando a 

comunidade os ajuda. Os padres 
Stephen e Arcelin, vieram de muito longe 
servir aqui. Sejam bem vindos”.

Em breve agradecimento, Padre 
Stephen, saudou Dom Leonardo e Dom Tadeu 
Canavarros, bispo auxiliar e responsável pela 
Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes, pela 
confiança do serviço e disse sentir-se feliz em 
poder estar nesta paróquia. Estamos no Ano 
dedicado ao patrono da Família, São José, 
esposo de Maria. Nesse sentido, a imagem 
peregrina entregue ao pároco pelas mãos de 
Dom Tadeu, caminhará pelas comunidades 
ribeirinhas durante duas semanas até a 
continuidade em outras paróquias.

INÍCIO DA PEREGRINAÇÃO DA 
IMAGEM DE SÃO JOSÉ: “A IGREJA 
QUER CHEGAR AO CORAÇÃO DE 
TODOS OS CATÓLICOS”

TEXTO E FOTO PE. LUÍS MODINO

Dentro das atividades do Ano de São José, 
a Arquidiocese de Manaus tem organizado 
a peregrinação da imagem de São José em 
todas as paróquias e áreas missionárias. 
Cada uma das Regiões Episcopais em que 
está dividida a Arquidiocese, deu início às 
atividades. Coincidindo com a festa de São 
José Operário, em 1º de maio, a Catedral Nossa 
Senhora da Conceição acolheu a celebração 

da Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Remédios, que contou com a participação do 
clero, além dos religiosos(as) e os leigos(as) 
das paróquias e áreas missionárias.

Monsenhor Sabino de Andrade, presidiu 
a celebração e destacou a importância deste 
momento, lembrando que o Ano de São José 
é uma iniciativa do Papa Francisco, o que tem 
sido aderido pela Arquidiocese de Manaus 
e pela Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Remédios. Monsenhor Sabino afirmava que 
“evidentemente, São José é um dos santos mais 
populares que existem para o povo brasileiro”, 
algo que está muito presente na devoção do 
povo, dado que “São José era um homem 
extraordinário”, segundo o Vigário Episcopal.

A celebração, como recordava o Vigário 
Episcopal, iniciou uma peregrinação que vai 
prolongar até 13 de março de 2022, visitando 
todas as paróquias, áreas missionárias e 
comunidades, sendo acompanhada por um 
livrinho que recolhe o Angelus em honra de São 
José, o Tríduo em honra de São José e trechos da 
Carta Patris corde, assim como o calendário com 
as datas do percurso da imagem. 

MEMORIAL DO CRUZEIRO REALIZA 
MISSA EM HOMENAGEM AO DIA DAS 
MÃES
TEXTO E FOTO COLABORAÇÃO  
EQUIPE MEMORIAL AMIGOS DO CRUZEIRO

Na noite do dia 3 de maio, foi celebrada 
a missa do Memorial do Cruzeiro pela Paz e 
não violência, presidida pelo padre Marco 
Antônio (Pe. Marquinho), vindo diretamente 
do município de Presidente Figueiredo onde é 
pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida. 
A celebração, que acontece toda primeira 
segunda feira do mês, é organizada pela 
equipe Memorial Amigos do Cruzeiro, por 
meio de sua Associação Católica Memorial 
Amigos do Cruzeiro (ACOSMAC), e dessa vez 
teve como objetivo celebrar e homenagear 
todas as mães presentes.

A celebração foi presencial, mas realizada 
tomando todos os cuidados e seguindo 
todos os protocolos de higiene, entre eles: 
higienização das cadeiras, uso de máscaras 
por todos e álcool em gel na entrada, durante 
o ofertório e comunhão. Durante a missa, 
também foi feito a lembrança ao Pe. Cairo 
Gama, falecido há um ano vítima de Covid e 
que por alguns meses foi o responsável pelas 
missas no Memorial do Cruzeiro. Além do Pe. 
Cairo, Dom Sergio Castriani, Arcebispo Emérito 
de Manaus, também foi lembrado pelos seus 

dois meses de falecimento.
Durante a celebração, foi realizada a 

procissão de São José, conduzida pelo Terço 
dos homens da Comunidade São João Batista, 
e acompanhada por todos os homens que se 
encontravam presentes. Ao final, foi realizado o 
sorteio de vários brindes para as mães, seguida 
de uma bonita benção para as mamães, 
gerando um momento de muita emoção e 
comunhão entre todos os participantes que 
estavam presentes na assembleia, sempre fiéis 
ao compromisso de unidade para com o serviço.
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PE. ODÉSIO MAGNO É EMPOSSADO 
COMO NOVO PADRE DA ÁREA 
MISSIONÁRIA TARUMÃ

TEXTO ÉRICO PENA  
FOTO COLABORAÇÃO DANIELE SILVA E MICHEL REGIS

A Área Missionária Tarumã (AMT), 
localizada no setor Padre Ruggero 
Ruvoletto – Região Episcopal N. Sra. 
Aparecida, esteve em festa na noite de 2 
de maio, para receber seu novo pároco, 
Pe. Odésio Magno da Silva, Missionário 
Sacramentino de Nossa Senhora (SDN). 
A celebração foi realizada na igreja da 
Comunidade São Pedro, presidida pelo 
bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, 
Dom José Albuquerque, concelebrada pelos 
padres sacramentinos Welton Oliveira, 
Agnaldo Gomes e Sebastião Batista, 
contando ainda com a participação das 
Irmãs de Santa Teresinha e alguns agentes 
de pastoral, representando todos as 
comunidades que fazem parte da AMT.

Após o rito da procissão de entrada, o 
bispo fez a acolhida do novo padre e saudou 
a todos os presentes com muita alegria. 
Depois Pe. Agnaldo realizou a leitura da 
Provisão, documento do Arcebispo que 
da autoridade e acolhe o novo pároco. Em 
seguida, foi feita a entrega das chaves da 
igreja, o primeiro dos três instrumentos que 
o pároco recebe para desempenhar bem a 
sua missão. Com o recebimento das chaves 
da igreja, o novo pároco assume diante 
do bispo e da assembleia, o compromisso 
de cuidar do povo de Deus e do templo 
material, desempenhando com verdadeira 
caridade e continua alegria, a sua vocação, 
procurando em tudo agradar a Cristo, o 
bom Pastor.

Ao fim da homilia, a celebração 
continuou com a renovação das promessas 
sacerdotais, com o novo pároco sendo 
interrogando pelo bispo diante do público, 

após esse momento, conforme determina 
a disciplina da Igreja, o Pe. Odésio realizou 
a profissão de fé, antes de iniciar seus 
trabalhos como pároco. Após esse momento 
foi feita a entrega da cadeira presidencial; 
assim também como da chave do sacrário, 
onde o novo pároco ao recebê-las dirigiu-se 
até o sacrário para fazer uma breve oração. 
O momento finalizou com Pe. Odésio 
recebendo a estola, instrumento para o 
perdão dos pecados. Antes da benção final, 
foi lida a Ata de Posse tornando o padre 
oficialmente empossado.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
INAUGURA CENTRO DE ACOLHIDA 
DO POVO DA RUA - DOM SERGIO 
EDUARDO CASTRIANI 

TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

A inauguração do Centro de Acolhida 
do Povo da Rua - Dom Sérgio Eduardo 
Castriani aconteceu na tarde de 14 de maio 
na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, 
onde funcionará o espaço. O local leva o 
nome do Arcebispo Emérito de Manaus 
Dom Sergio Eduardo Castriani, uma singela 
homenagem a ele que foi precursor da 
Pastoral do Povo da Rua na Arquidiocese de 
Manaus.

Durante a cerimônia foi descerrada a 
placa da casa pela senhora Marisa Ferreira, 
catadora de material reciclável da Praça 
dos Remédios e por Dom Leonardo Steiner, 
Arcebispo Metropolitano de Manaus.

Na placa continha uma imagem do 
Arcebispo Emérito e o seu nome. Após 
esse momento houve o corte da fita que 
dá acesso a entrada, fazendo assim a 
inaugurado oficial do espaço. Na ocasião 
foi realizado o rito de benção, onde Dom 
Leonardo aspergiu todo o espaço com água 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
4 Frei Gilberto Pereira Gomes (OFMC)
6 Pe. Bichehe A. Amane (IMC Consolata)
8 Mons. José Carlos Sabino de Andrade 
9 Pe. Paulo César Ferreira da Silva (Dioc.de 

Campo Maior)
11 Pe. Francisco Aureomar da Silva (CSsR)
17 Dom José Albuquerque de Araújo 
17 Pe. Antônio Figueiredo (PIME)
23 Pe.Thiago Santos Alves (Dioc.)
30 Pe. José Amarildo Luciano da Silva (CSsR)

ORDENAÇÃO
1 Diác. Francisco Alves Fernandes
2 Pe. Aparecido D. Maciel (Dioc.de Ribeirão Preto)
3 Pe. Martin James Laumann (Dioc.)
6 Pe. José Fernando Ferreira Dias (SJC)
7 Pe. Jaroslaw Piasecki (Dioc.de Campo Maior)
8 Diác. Francisco Jovane R. da Silva
10 Pe. José Luis Torres Guzmán (MG)
13 Diác. Aluysio de Albuquerque e Silva
13 Pe. Geraldo Menezes da Silva (Dioc. de Divinopólis)
14 Pe. Charles Cunha da Silva (Dioc.)
14 Pe. Ivan Costa de Souza (Dioc.)
14 Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva (Dioc.)
14 Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras (Dioc.)
16 Pe. Daniele Curnis (Pe. Daniel) (PIME)
19 Dom José Albuquerque – Ordenação Episcopal
22 Pe. Miguel Mcintosh (CSsR)
26 Pe. Leonardo dos Santos Silva (Dioc.)
26 Pe. Leudimar (Leudo) dos Santos (Dioc.)
27 Pe. Guy Christopher Snyder (PIME)
28 Pe. Philippe Robert Jean Bauzière (SDB)

benta. Em procissão, os religiosos e religiosas, 
padres, agentes pastorais, pessoas em situação de 
rua e a imprensa foram adentrando o lugar. 

Dom Leonardo fez um agradecimento 
especial ao Papa Francisco, que destinou verba 
para ajudar na reforma do centro, além de 
agentes pastorais e voluntários que trabalharam 
no projeto. Neste espaço de acolhida, além do 
atendimento social, funcionará uma cozinha para o 
preparo de refeições, banheiro com seis chuveiros, 
lavanderia e armários. Todos esses serviços serão 
exclusivamente destinados à população em 
situação de rua do centro de Manaus.
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TEXTO ÉRICO PENA  FOTO COLABORAÇÃO:

A Paróquia Santa Teresinha, localizada 
na rua 9 n° 155-B, Alvorada 2, celebrou na 
noite de 4 de maio, a missa de um ano de 
falecimento de Pe. Cairo Gama, antigo pároco 
que veio a óbito em virtude de complicações 
causadas pelo Covid-19. A celebração foi 
presidida pelo pároco Pe. Kleython Cabral, 
contando com a presença dos amigos padres 
Marco Antônio (Pe. Marquinhos), da paroquia 
N. Sra. Aparecida, no município de Presidente 
Figueiredo e Cândido Cocaveli, pároco da Área 
Missionária N. Sra. Aparecida, em Cacau Pirêra, 
distrito do município de Iranduba.

A celebração começou às 19h, com a igreja 
contando com a participação dos familiares 
do Pe. Cairo e, além paroquianos de Santa 
Teresinha, também estiveram presentes, 
representantes da paróquia de Santa Luzia da 

Matinha e Área Missionária São Lucas, na 
qual Pe. Cairo atuou como pároco. Após 
a proclamação do evangelho realizada 
pelo diácono Luis Di Paula, Pe. Kleython 
pediu emocionado para que Pe. Cândido 
fizesse a homilia. Em sua fala padre 
Cândido trouxe a leitura do evangelho 
para os dias atuais, fazendo também 
um paralelo com a caminhada religiosa 
de Pe. Cairo, desde os tempos de 
seminarista, até seus últimos dias de vida, onde 
uma das suas características principais sempre 
foi o bom humor e a simpatia com o próximo.

Depois, o rito seguiu normalmente e, 
não tinha como esconder o clima de emoção 
e nostalgia que estava estampada em todos 
aqueles que estavam presentes e certamente 
também, em aqueles que acompanharam 
ao vivo a transmissão da santa missa pelas 

redes sociais da paróquia e 
iam deixando suas homenagens em forma 
de mensagens. Após a comunhão, foi exibido 
no telão um vídeo com a compilação de 
algumas mensagens que amigos, padres, 
coordenadores de pastoral e finalizou o 
momento com o hino de Santa Teresinha e 
com Pe. Kleython dizendo algumas palavras 
de agradecimento ao amigo padre.

PARÓQUIA SANTA TERESINHA CELEBRA UM 
ANO DE SAUDADE DE PE. CAIRO GAMA

SANTUÁRIO CELEBRA OS 104 ANOS 
DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 
EM FÁTIMA (PORTUGAL)

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
localizado no bairro Praça 14, festejou nesta 
quinta-feira (13/05), os 104 anos da aparição 
de Nossa Senhora em Fátima (Portugal), com 
o lema “Maria nos conduz à unidade em Jesus 
Cristo”. A programação contou com missas 
às 6h, 12h e 18h, está ultima celebrada pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner e concelebrada pelo pároco 
e reitor do santuário Pe. Milton Both contando 

também com a participação de alguns padres 
visitantes. A celebração foi presencial seguindo 
o protocolo de segurança e com transmissão 
ao vivo pela TV e Rádio Encontro das Águas, 
Rádio Rio Mar e RádioWeb de N. Sra. de 
Fátima.

Dentro da programação dos festejos, 
também ocorreu o novenário e a peregrinação 
pelas ruas do centro da cidade. De acordo 
com o pároco, Pe. Milton Both, os 104 anos da 
Aparição de N. Sra. são importantes para os 
católicos do mundo inteiro, pois são a certeza 
de que Maria não esquece seus filhos amados. 
“Nós somos filhos e filhas unidos em Maria e 
não importa cor, raça e classe social e N. Sra. 
sempre está presente conosco, especialmente 
nos tempos difíceis como esse momento de 
pandemia que estamos vivendo, Ela sempre se 
faz presente para acalentar seus filhos”, disse 
o pároco.

Em sua homilia, Dom Leonardo ressaltou 
que “feliz é aquele que escuta a Palavra de 
Deus e põe em prática”, também falou que 
a grande mensagem de N. Sra. de Fátima é 
a nossa conversão, a nossa transformação 
por meio da santidade. “Só pode ser santo 
aquele que acolhe a Palavra de Deus e a põe 

em prática, temos que trilhar o caminho da 
oração. Que nunca esqueçamos de rezar todos 
os dias, ao menos uma Ave Maria e que a 
simplicidade de Fátima nos ajude a termos o 
mesmo jeito preocupado de Deus com seus 
filhos e com o próximo, sobretudo o mais 
necessitado”, comentou o arcebispo. 

26  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JUNHO •  2021

Benefícios
• Segurança para a vida inteira

Benefícios sem limite de idade

• Assistência para toda família
Pais, filhos, cônjuge e sogros

• Proteção estendida aos familiares
Beneficiário adicional + 10% do valor do plano/pessoa

• Vantagens na rede de parceiros
Descontos e vantagens exclusivas

• Adimplência premiada
Sorteios mensais e anuais de brindes exclusivos

e mais
• Paramentação pelo credo religioso
• Translado e auto fúnebre
• Ornamentação de flores
• Higienização, Urna e Véu
Coroa de flores naturais2

• Ônibus com 32 lugares3
• Capela para cerimônia3

• Tanatopraxia

Adesão a partir de R$ 100,00

Funerária São Francisco
Av. Carvalho Leal, 1000, Cachoeirinha
92 3234-4499 (próx. ao Terminal 2)

Funerária Santa Rita
Rua Prof. Feliz Valois, 15, Cidade Nova
92 3308-3404 (próx. à igreja São Bento)

Atendimento 24 horas

Assistência e cuidado
em todos os momentos 

Seu plano 
com mensais 

a partir de

,8532  
reais



ARQUIDIOCESE CELEBRA O DIA DA 
ASCENSÃO DO SENHOR E O 55º DIA 
MUNDIAL DA COMUNICAÇÕES SOCIAIS
TEXTO COLABORAÇÃO ADRIANA RIBEIRO  FOTO ÉRICO PENA

Na manhã do dia 16 de maio, dia em que 
se celebra a Ascensão do Senhor e o 55º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais (DMCS), 
agentes da Pastoral da Comunicação (Pascom) 
de diversas paróquias e áreas missionárias da 
Arquidiocese de Manaus, estiveram reunidos 
na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição para celebrar esta data com missa 
presidida pelo Arcebispo Dom Leonardo Steiner, 
e concelebrada pelo pároco padre Hudson 
Ribeiro, Pe. José Benedito (padre Bené) e Pe. 
Luis Modino. Esse ano, a mensagem que o 
Papa Francisco escreveu para este dia, renova o 
chamado de cada comunicador “Vem e verás (Jo 
1, 46)”, com o tema: “Comunicar encontrando as 
pessoas onde estão e como são”.

Durante a celebração, Dom Leonardo 
enfatizou a importância da Pascom e seu papel 
no uso dos meios de comunicação em prol da 
evangelização, especialmente neste tempo de 
pandemia, onde os meios de comunicação, são 

os principais veículos de informação, seja pela 
TV, Rádio, Internet e outros. em que tanto tem 
ajudado a fazer presente a caminhada da Igreja 
na vida do povo. O modelo de comunicador, 
segundo Dom Leonardo, está no próprio Jesus, 
incentivando “a todas as pessoas que servem nos 
meios de comunicação a serem sempre um sinal 
de esperança, uma palavra de esperança, uma 
palavra de comunhão, uma palavra de amor”.

De acordo com Adriana Ribeiro, 
coordenadora da Pascom Arquidiocesana, para 
ajudar na reflexão sobre a mensagem do Papa 
Francisco, a Arquidiocese de Manaus estará 
realizando a 5a Jornada de Comunicação, 
com várias atividades incluídas na sua 
programação, entre elas a Roda de Conversa 
no dia 19 de junho, com os agentes da Pascom 
e, no dia 17 de julho, a LIVE de encerramento 
da Jornada e a premiação da Gincana, que este 
ano conta com 5 equipes inscritas.

“FAÇA BONITO” REÚNE PASTORAIS, 
MOVIMENTOS E AUTORIDADES PARA 
JUNTOS REZAR EM PROL DO DIREITO 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO CÁRITAS

“Faça Bonito – 18 de maio, Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Não é uma data para se 
comemorar, mas sim uma data para a gente se 
responsabilizar e assumirmos na rede proteção, 
o papel que cada um tem como cristão(ã). É 
uma data para nós rezarmos por aqueles que 
se empenham em favor do direito das crianças 
e adolescentes possam se sentir fortalecidos, 
motivados e encorajados, apesar de todas as 
dificuldades. É uma data para que nós rezemos 
para que as autoridades respondam aquilo que é 
de direito às nossas crianças e adolescentes, assim 
como nossas-famílias”, disse Pe. Hudson Ribeiro, ao 
dar as boas vindas aos presentes na missa do meio 
dia concelebrada pelo Pe. Sebastião Maia, auxiliados 
pelos diáconos Afonso Brito e Edson Ferreira.

Presentes na celebração também estavam 
representantes da Cáritas Arquidiocesana, 
da Rede um Grito pela Vida, da Comunidade 
Nova e Eterna Aliança, do Serviço de Psicologia 
da Arquidiocese de Manaus, da Pastoral do 
Menor, do Comitê Estadual de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra crianças e adolescentes 
do Amazonas (CEVSCA), do Fórum Estadual de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Estado do Amazonas, do Conselho Tutelar, 
além da desembargadora Joana dos Santos 
Meirelles, Coordenadoria da Infância e 

Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas (TJA) e do ex-deputado estadual e 
ex-secretário de Educação do Amazonas Luiz 
Castro e sua esposa.

Em sua homilia, Pe. Hudson comentou a 
respeito de se perseverar, de ser persistente 
assim como fez São Paulo em sua missão de 
pregar o evangelho, mesmo com todos os 
desafios e adversidades. “Que a vocação de 
Paulo seja inspiração para nós, para que nós 
possamos não abandonar a luta, pois apesar 
que muitas vezes nós nadamos contra a 
maré, sabemos que as crianças, adolescentes 
e famílias que sofrem por causa da violência 
sexual contam conosco. Então, que todos nós 
possamos ser, dentro da rede de proteção, 
o Paulo e a Paula daquele que assume essa 

vocação de seguir em frente mesmo com 
todas as dificuldades”, disse o pároco.

Pe. Hudson também falou da importância 
do “Permanecer”, para que todos continuem 
atendendo ao chamado da luta contra o abuso 
sexual contra crianças e adolescentes e não 
desistam no caminho. “Essa causa é apaixonante, 
começamos de pouquinho, mas quando vemos já 
estamos completamente envolvidos nesta rede de 
enfrentamento. Que nessa data de hoje, possamos 
louvar a Deus e pedir para que não tenhamos nem 
vontade ou desejo de desistir, porque Aquele que 
nos chamou permanece caminhando conosco, nos 
sustentando na fé, para que a justiça seja instaurada, 
para que a responsabilidade possa ocorrer e para 
que um dia desapareça o 18 de maio e o estatuto do 
homem realmente seja cumprido”, comentou.
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RAFAELA NEMER E SAFIRA GASPAR

A Migração firma diversas circunstân-
cias na busca por melhores condições 
de vida. A cultura dos Migrantes pode 
representar diferentes formas e ex-

pressões importantes através da convivência 
intercultural e nas novas relações interpessoais 
e de encontros. Particularmente a cultura em 
suas diversidades tem o poder de transformar 
vidas pela integração, inclusão e coesão social.

Os valores Culturais da Migração contribuem 
muito para o desenvolvimento sócio econômico 
e o enriquecimento dos povos. As oportunidades 
de convivência promovem o conhecimento, o 
respeito, fortalece novas redes de comunicação e 
aceitação de outras culturas e pensamentos. 

A cultura ajuda a criar espaços de encontros 
ao outro que podem ater-se a novos laços de valo-
rização que os migrantes carregam. Nesse contex-
to de interação as suas particularidades e riquezas 
fazem acontecer a partilha e o intercambio dos po-
vos da migração. É preciso reconhecer as diferen-
ças que as comunidades transmitem, sobretudo 
na arte, na cultura, na dança e na gastronomia e 
como podem melhorar a vida de quem migra. 

Compartilhar a própria cultura, é superar os 
medos, a discriminação, a rejeição das pessoas 
por diferentes tradições, religião e a xenofobia. 
Cabe ressaltar que essas experiências intercul-
turais valorizam as raízes culturais do migrante, 

abrindo novos caminhos promissores capazes 
de gerenciar seus próprios desafios internos e 
externos. Enquanto migrantes transmitir a sua 
cultura os fazem protagonistas de uma experiên-
cia intercultural levados pelo empoderamento e 
a novos processos intrínsecos em sua trajetória. 

Para alguns migrantes do Haiti, manter o idio-
ma de sua terra natal torna-se um desafio, alguns 
praticam quando fazem contato com a família 
distante e/ou buscam por amigos conterrâneos 
para falar na sua língua, eles apreciam suas mú-
sicas procurando ouvir diariamente para matar a 
saudade, procuram frequentar estabelecimentos 
vistos como espaços de referências acessados por 
seus conterrâneos como restaurantes, mercadi-
nhos e bares que possam proporcionar reuniões 
de lazer e comer sua culinária. Aqui em Manaus, o 
bairro referência dos encontros é o São Jorge. 

Outros grupos de migrantes como a Colômbia, 
quando se encontram em família, mantem a prática 
da língua na sua convivência direta, é um exercício 
determinante para manter a linguagem sem mui-
tas interferências do português, pois, alguns não 
conseguem por muito tempo, devido ao trabalho 
e outras razões. No seu dia a dia, procuram fazer 
sua culinária, apreciar os sabores que mais gostam, 
como o prato Lomo Saltado, dependendo da cidade 
que estão, pode haver falta de alguns ingredientes 
para o preparo, mas dá para chegar a um sabor 
aproximado e satisfazer o paladar. Estando longe de 

seu país, a saudade é grande, do cheiro dos lugares, 
que possam trazer boas lembranças, como também 
do jeito peculiar e da alegria que sentem no povo. 
São muitas as saudades da terra natal, uma delas é a 
do mês de julho, o mês da pátria, as cidades entram 
em festa, todas as famílias tiram de suas casas suas 
bandeiras para frente delas e no meio do ano, tem 
o feriado, que é celebrado com muitas músicas e 
comidas típicas, só alegria! Essas memórias são vi-
venciadas aqui em família. 

Os Migrantes do Peru preservam suas redes 
digitais como laço de comunicação, onde pos-
sam divulgar espaços de encontros com ativi-
dades, tradições musicais e vendas da culinária. 

Para alguns migrantes venezuelanos, segundo 
Elizabeth Mortaña, para manter viva sua cultura 
e memórias afetivas, prepara todos os dias para 
sua família se deliciar, o prato preferido conhecido 
como arepa que pode ser acompanhado com ovo, 
carne e queijo. A arepa é uma das culinárias tradi-
cionais da Venezuela, agora é fácil encontrar a fari-
nha apropriada para o preparo da arepa, mais antes 
era mais difícil e o valor era elevado, com o aumen-
to da comunidade venezuelana, os ingredientes 
ficaram mais fáceis e acessíveis, tem em vários mer-
cadinhos. A linguagem é mantida no diálogo com a 
família e amigos, ouvir musica em espanhol é um 
dos hobby que é cultivada também em encontro 
entre amigos. O bairro referência para os encontros 
é o Centro, cerca da Av. Joaquim Nabuco.

ENCONTROS E EXPRESSÕES 
CULTURAIS DOS MIGRANTES 
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

Av. Buriti, 1120 – Distrito Industrial
www.fermazon.com.br
Boa Vista 95 3628-5540  l  Manaus 92 3301-3000

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 
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