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Participação e 
comunhão em 
vista da missão

REPORTAGEM

Sinodalidade
Um aprendizado 
metodológico para o 
próximo Sínodo

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA
Dom Leonardo visita comunidades 
do Cacau Pirêra atingidas pela 
cheia histórica

VISITA DE DOM LEONARDO

UM SONHO 
ECLESIAL:
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DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

“Em primeiro lugar, convém estarmos seguros de compreender 
adequadamente o significado das palavras que lemos. Quero insistir 
em algo que parece evidente, mas que nem sempre é tido em conta: o 
texto bíblico, que estudamos, tem dois ou três mil anos, a sua lingua-
gem é muito diferente da que usamos agora. Por mais que nos pareça 
termos entendido as palavras, que estão traduzidas na nossa língua, 
isso não significa que compreendemos corretamente tudo o que o es-
critor sagrado queria exprimir. São conhecidos os vários recursos que 
proporciona a análise literária: prestar atenção às palavras que se re-
petem ou evidenciam, reconhecer a estrutura e o dinamismo próprio 
dum texto, considerar o lugar que ocupam os personagens, etc. Mas 
o objetivo não é o de compreender todos os pequenos detalhes dum 
texto; o mais importante é descobrir qual é a mensagem principal, a 
mensagem que confere estrutura e unidade ao texto. Se o pregador 
não faz este esforço, é possível que também a sua pregação não te-
nha unidade nem ordem; o seu discurso será apenas uma súmula de 
várias ideias desarticuladas que não conseguirão mobilizar os outros. 
A mensagem central é aquela que o autor quis primariamente trans-
mitir, o que implica identificar não só uma ideia, mas também o efeito 
que esse autor quis produzir. Se um texto foi escrito para consolar, não 
deveria ser utilizado para corrigir erros; se foi escrito para exortar, não 
deveria ser utilizado para instruir; se foi escrito para ensinar algo sobre 
Deus, não deveria ser utilizado para explicar várias opiniões teológi-
cas; se foi escrito para levar ao louvor ou ao serviço missionário, não o 
utilizemos para informar sobre as últimas notícias.

É verdade que, para se entender adequadamente o sentido da 
mensagem central dum texto, é preciso colocá-lo em ligação com o 
ensinamento da Bíblia inteira, transmitida pela Igreja. Este é um prin-
cípio importante da interpretação bíblica, que tem em conta que o 
Espírito Santo não inspirou só uma parte, mas a Bíblia inteira, e que, 
nalgumas questões, o povo cresceu na sua compreensão da vontade 
de Deus a partir da experiência vivida. Assim se evitam interpretações 
equivocadas ou parciais, que contradizem outros ensinamentos da 
mesma Escritura. Mas isto não significa enfraquecer a acentuação 
própria e específica do texto que se deve pregar. Um dos defeitos 
duma pregação enfadonha e ineficaz é precisamente não poder 
transmitir a força própria do texto que foi proclamado. (Papa Francis-
co, EG,147-148)

LEITURA DA PALAVRA

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

03 • FORMAÇÃO ON-LINE
Tema: Breve estudo sobre a Carta Apostólica Antiquum 
MInisterium
Horário: 16h
Contato: (92) 98182-0100

16 • FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO
Novenário: de 4 a 12 de julho às 18h30, na Igreja Nossa 
Senhora do Carmo
Tríduo: 12 a 15 de julho às 18h30
Festa dia 16: Missas às 6h30, 11h,16h e 18h30.
Oficio de Nossa Senhora: 15h
Carreata: 17h
Igreja Nossa Senhora Do Carmo. Av. Silves – Raiz 
Para doações: 
PIX: 040268118505

25 • FESTEJOS DE SÃO CRISTOVÃO
Tema: Com São Cristóvão, proclamar que Cristo é a nossa 
paz!
Tríduo: 22 e 23 de julho, às 19h e 24 de julho, às 18h
Festa dia 25: Carreata 9h30. Solenidade às 18h
Contato: 98228-2879

26 • FESTEJOS DE SANT'ANA
Tema: Sant'Ana, através do diálogo ajuda-nos a amar 
nossos irmãos
Novenário: de 17 a 25 de julho
Festa dia 26: Missa e bênçãos das avós 9h; 
carreata e missa, 19h
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

niciamos o caminho da Assembleia sinodal arquidioce-
sana. A experiência das Assembleias Arquidiocesanas 
que temos na nossa igreja particular, indicam que será 
uma caminhada fecunda para a nossa Igreja.

Porque uma Assembleia sinodal se sempre procu-
ramos envolver as comunidades no processo? A palavra 
Sínodo quer dizer caminhar juntos: leigos e leigas, vida 
religiosa, padres, bispos; todos que buscam viver do 
Evangelho, ser Igreja. “Um conceito fácil de exprimir 
em palavras, mas não é assim fácil pô-lo em prática”, 
diz Papa Francisco.

Onde o nascer da sinodalidade? O Povo de Deus, 
a Igreja, é constituído por todos os batizados que for-
mam um “reino sacerdotal para seu Deus e Pai”, cha-
mados a “serem casa espiritual, sacerdócio santo” pois 
todos receberam o dom do Espírito Santo e vivem da fé 
(cf. LG,10). Todos são chamados a dar testemunho de 
Cristo em toda a parte e, àqueles que pedirem, deem 
razão da esperança da vida eterna (cfr. 1Ped. 3,15). 

Na Evangelii gaudium, encontramos a afirmação: 
“o povo de Deus é santo em virtude desta unção, que 
o torna infalível in credendo”, (Papa Francisco, EG, 119) 
e que “cada um dos batizados, independentemente 
da própria função na Igreja e do grau de instrução da 
sua fé, é um sujeito ativo de evangelização, e seria 
inapropriado pensar num esquema de evangelização 
realizado por agentes qualificados enquanto o resto do 
povo fiel seria apenas receptor das suas ações” (Papa 
Francisco, EG, 120). E uma afirmação que nos ajuda a 
perceber a importância da sinodalidade é: “o Rebanho 
possui a sua «intuição» para discernir as novas estra-
das que o Senhor revela à Igreja” (Papa Francisco, ao 
CELAM, 28/072013, Rio).

Entrevemos, assim uma igreja que se faz em ca-
minhando. Igreja onde todos são Povo de Deus. Todos 
somos Igreja, pois todos, mulheres e homens, batiza-
dos e ungidos pelo Espírito Santo. Todos evangeliza-
mos: seguimos Jesus e vivemos de Jesus; todos somos 
discípulos/as missionários/as; todos somos uma Igreja 
samaritana; todos somos chamados à vida de miseri-
córdia e de fraternidade. Caminhar juntos, pois todos 
somos a presença do Reino de Deus. 

Uma assembleia sinodal? Por vocação e missão so-
mos todos Igreja com diferentes serviços e ministérios, 
mas todos responsáveis pelo ser Igreja, Reino de Deus. 

Buscar a participação do maior número possível de ir-
mãs e irmãos nas reflexões, discussões, orientações e 
dinamização é ser uma Igreja sinodal.

Como será frutuoso se conseguirmos o envolvimen-
to de todas as nossas comunidades! Ouvir as alegrias, as 
dores, as esperanças, os desejos, as necessidades; como 
podemos evangelizar melhor, como podemos celebrar 
melhor, como ter mais vezes a celebração da Eucaristia? 
Como despertar os jovens para a evangelização e a sa-
maritanidade; despertar para a vocação sacerdotal, ma-
trimonial, vida religiosa? Como estimular irmãos e irmãs 
para o ministério do catequista, da Palavra, da Eucaristia? 
Que ministérios faltam nas nossas comunidades? Como ser 
uma Igreja que vive a partilha também econômica? Como 
é nossa presença de Igreja onde nos encontramos: evange-
lizadora, esperançada, consoladora, transformadora, soli-
dária, de justiça, de fraternidade? Como ser presença nos 
meios de comunicação, no meio educacional, na política. 
Como podemos viver e testemunhar melhor o Evangelho? 
E certamente teríamos mais perguntas e sugestões.

Será salutar para a nossa Arquidiocese percorrer 
o caminho sinodal. Como pessoas batizadas e crisma-
das, somos chamados a não ser apenas ouvintes, mas 
presença do Evangelho conhecido, praticado e teste-
munhado. Nos sentirmos Igreja, sermos Igreja. Nos 
responsabilizarmos pelo nosso ser Igreja. 

Celebrando a Assembleia Sinodal na Amazônia le-
vamos em consideração os sonhos de Papa Francisco: 
cultural, social ecológico e eclesial. Tudo está interligado, 
vivemos na Casa Comum. Os sonhos têm relevânica para 
a Assembleia Sinodal Arquidiocesana. 

As comunidades, os setores, as Regiões Episcopais a 
caminho. Animados com as palavras de Papa Francisco: 
“Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar 
e de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à 
Igreja rostos novos com traços amazônicos” (QA, 7). 

Gratidão à Comissão de Coordenação pelo serviço 
realizado até o momento! Deus abençoe nossa cami-
nhada sinodal, abençoe as nossas comunidades e fa-
mílias e todos as irmã e irmãos que desejam percorrer 
o caminho sinodal. 

Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós!

Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

I
Todos são 
chamados a dar 
testemunho de 
Cristo em toda a 
parte e, àqueles 
que pedirem, 
deem razão da 
esperança da 
vida eterna.
(cfr. 1Ped. 3,15) 

ASSEMBLEIA SINODAL
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revis-
ta Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. O mês de julho 
está aí e nesta edição da nossa revista o tema central 
escolhido é o desafio da Sinodalidade dentro do Sonho 
eclesial. É a Igreja de Manaus iniciando um processo de 
escuta ativa e profunda das diversas realidades sociais e 
eclesiais, e discernimento dos caminhos futuros para a 
ação evangelizadora de comunhão e participação nesta 
Igreja Local que tem uma história e sente-se impelida a 
responder aos urgentes e complexos desafios para que 
a propagação da Evangelho aconteça e desperte nos 
cristãos e pessoas de boa fé, o engajamento no mun-
do por um futuro melhor para todos nós. É pertinente 
também neste processo compreensão da realidade que 
o sínodo irá proporcionar, um acolhimento atento aos 
desafios para a preservação ambiental e o bem-estar 
do sujeito amazônico à luz da Boa Nova de Jesus. Além 
deste tema tão importante para a caminhada da nossa 
Igreja Local, convido você nesta edição a acompanhar 
o que foi notícia no mês de junho na Arquidiocese de 
Manaus e toda a programação pastoral ainda limitada 
pela pandemia neste mês de julho. E continuemos fir-
mes na oração para que a vacinação continue em nossa 
cidade e no mundo inteiro para que mais e mais, a vida 
possa continuar levando consigo todos os ensinamen-
tos que o sofrimento do tempo presente proporcionou 
a cada um de nós. Lembre-se de acompanhar a progra-
mação das nossas rádios católicas: Rio Mar FM 103,5 e 
Castanho FM 103,3. Sempre a serviço da evangelização.

É a Igreja de 
Manaus iniciando 
um processo de 
escuta ativa e 
profunda das 
diversas realidades 
sociais e eclesiais. 
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NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

De julho de 2021 a outubro de 2022, a 
Arquidiocese de Manaus realizará o pro-
cesso da sua Assembleia Sinodal que 
durará ao menos um ano e meio, tempo 

suficiente para favorecer a participação de todas 
as pessoas batizadas, especialmente as que estão 
envolvidas diretamente no anúncio da Palavra de 
Deus, tais como os diáconos, padres, bispos, reli-
giosos/as, seminaristas, catequistas, coroinhas, 
ministros, coordenadores de comunidades, mem-
bros das equipes administrativas, membros de 
todos os movimentos eclesiais, comunidades de 
vida, serviços e organismos da Igreja. 

Motiva-se também a participação de famí-
lias e da sociedade em geral que serão convida-
das a falar suas opiniões a partir do roteiro que 
será oferecido pela comissão, também on line, às 
pessoas, grupos, comunidades.

A experiência da sinodalidade, trabalhar 
juntos e comunitariamente discernir para toma-
da das melhores decisões de acordo como a von-
tade do Senhor, sempre foi o caminho do Povo 
de Deus. Foi exatamente isto que aconteceu na 
Assembleia de Siquém (cf. Jos. 24,1-28). Josué, 
reúne o povo, expõe o problema da infidelidade, 
recorda a memória de Javé na história do povo e 
exige uma decisão (Jos. 24,15). O povo escolhe 
por servir o Senhor (cf. Jos. 24,24).

No Novo Testamento a primeira experiência 
de decisão comunitária, ocorreu na Assembleia 

profecia

ASSEMBLEIA SINODAL

O PAPA: A POBREZA 
NÃO É FRUTO 
DO DESTINO, É 
CONSEQUÊNCIA DO 
EGOÍSMO

VATICAN NEWS

Para o V Dia Mundial dos Pobres que 
será celebrado no próximo dia 14 de no-
vembro o Papa Francisco apresentou a 
sua mensagem que inicia com as palavras: 
“Sempre tereis pobres entre vós” do Evan-
gelho de São Marcos. E contextualiza a 
situação, recordando que foram pronuncia-
das por Jesus, alguns dias antes da Páscoa, 
por ocasião duma refeição em Betânia na 
casa de Simão chamado ‘o leproso’. Francis-
co fala sobre as duas interpretações da ação 
da mulher que derramou o perfume sobre 
Jesus. A de Judas preocupado pelo dinheiro 
que o perfume poderia render e a do pró-
prio Jesus que permite individuar o sentido 
profundo do gesto realizado pela mulher. 
Jesus defende a mulher pela sua sensibili-
dade e “vê, naquele gesto, a antecipação da 
unção do seu corpo sem vida antes de ser 
colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa 
todas as expetativas dos convivas. Jesus 
recorda-lhes que Ele é o primeiro pobre, 
o mais pobre entre os pobres, porque os 
representa a todos”. “Esta forte ‘empatia’ 
entre Jesus e a mulher e o modo como Ele 
interpreta a sua unção, em contraste com 
a visão escandalizada de Judas e doutros, 
inauguram um fecundo caminho de refle-
xão sobre o laço indivisível que existe entre 
Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho". 
Os pobres, afirma o Papa, “têm muito para 
nos ensinar. Além de participar do sensus 
fidei, nas suas próprias dores conhecem 
Cristo sofredor. É necessário que todos 
nos deixemos evangelizar por eles. A nova 
evangelização é um convite a reconhecer a 
força salvífica das suas vidas, e a colocá-los 
no centro do caminho da Igreja”.

DISCERNIR PARA TOMAR DECISÕES COMUNITÁRIAS, 
SEGUNDO A VONTADE DO SENHOR
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dos apóstolos, para tratar o assunto da circuncisão. 
(cf. At 15,6-29). Este exemplo foi continuado pela 
Igreja ao longo da história, sobretudo quando se tra-
tava de tomar decisões importantes, relativas a as-
suntos doutrinais e pastorais para toda a Igreja. Bas-
ta recordar os 21 Concílios Ecumênicos convocados 
pelos papas para tratar questões relevantes. Desde 
Nicéia (325) até Vaticano II (1962-1965 - concílio 
que mais demorou na história, mais de dois anos, 
enquanto Nicéia, somente dois meses). 

Para o bem da Igreja, é melhor decidir median-
te a participação de todas as pessoas envolvidas 
no processo decisório, atentos ao discernimento da 
vontade do Senhor, sem esquecer os novos contex-
tos históricos. É possível discernir e tomar as deci-
sões acertadas, também nas Assembleias das comu-
nidades, pastorais, movimentos, casas religiosas que 
estejam em plena comunhão com a Igreja. O impor-
tante é ter a consciência evangélica que onde dois 
ou três estiverem reunidos, (cf. Mt 18,20) o Senhor 
está presente através do Espírito Santo (cf. At 2,1). 

Então, é nesta mesma esperança e perspectiva 
que a Igreja de Manaus neste ano e meio de escuta, 
reflexões e acolhimento, confrontará sua caminhada 
de evangelização com os ensinamentos do Evange-
lho e os documentos do magistério eclesial. Quando 
chegar o roteiro oferecido pela comissão de articula-
ção da Assembleia Sinodal, participe deste processo 
responda as questões sugeridas, dando sua preciosa 
contribuição para missão da Igreja.



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Gn 22,1-19
Sl 114(116A),1-2.3-4.5-6.8-
9 (R/.9)
Mt 9,1-8

Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67
Sl 105(106),1-5 (R/.1a)
Mt 9,9-13

S.Tomé, Apóstolo, festa
Ef 2,19-22
Sl 116(117),1-2(R/.Mc 16,15)
Jo 20,24-29

S.PEDRO E S.PAULO, 
APÓSTOLO, solenidade
At 12,1-11 •Sl 33(34),2-3.4-5.6-
7.8-9 (R/.5) • 2Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

S.Antônio M. Zacarias, 
br., MFac.
Gn 28,10-22a
Sl 90(91),1-2.3-4.14-15ab
(R/. cf.2b) •Mt 9,18-26

S.Maria Goretti verm., 
MFac.
Gn 32,23-33
Sl 16(17),1.2-3.6-7.8b e 15 
(R/.15a) • Mt 9,32-38

Gn 41,55-57;
42,5-7a.17-24a
Sl 32(33),2-3.10-11.18-19 
(R/.22) • Mt 10,1-7

Gn 44,18-21.23b-29;
45,1-5
Sl 104(105,),16-17.18-19.20-21 
(R/. 5a) • Mt 10,7-15

S.Paulina do Coração 
Agonizante de Jesus, memória 
Gn 46,1-7.28-30
Sl 36(37),3-4.18-19.27-28.39-
40 (R/. 39a) • Mt 10,16-23

S. Agostinho Zhao Rong 
e comps.verm.,MFac.
Gn 49,29-32;50,15-26a
Sl 104(105),1-2.3-4.6-7 (R/.
cf.Sl 68(69),33) • Mt 10,24-33

15ºCOMUM 
Am 7,12-15 
Sl 84(85 ),9ab-10.11-12.13-14 
(R/.8) • Ef 1,3-14
Mc 6,7-13

Ex 1,8-14.22
Sl 123(124),1-3.4-6.7-8 
(R/.8a) 
Mc 10,34-11,1

S.Henrique,br., MFac. 
Ex 2,1-15a
Sl 68(69),3.14.30-31.33-34 
(R/.cf.33)
Mt 11,20-24

S.Camilo de Lellis.br.,
MFac
Ex 3,1-6.9-12
Sl 102(103),1-2.3-4.6-7 (R/. 8a)
Mc 11,25-27

S. Boaventura, memória
Ex 3,13-20
Sl 104(105),1.5.8-9.24-27 
(R/. 8a)
Mt 11,28-30

N. Sra. do Carmo,festa
Zc 2, 14-12
(Sl) Lc 1,46-55 (R/.Lc 1,49) 
Mt 12,46-50

Bv.Inácio de Azevedo e
Comps., memória
Ex 12,37-42
Sl 135(136),1.23-24.10-12.13-15
Mt.12,14-21

16º COMUM
Jr 23,1-6
Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6(R/.1.6a)
Ef 2,13-18 • Mc 6,30-34

Ex14,5-18
(Sl) Ex 15,1-2.3-4.5-6 (R/.1a)
Mt 12,38-42

S.Apolinário, verm.,
MFac.
Ex 14,21-15,1
(Sl)Ex 15,8-9.10.12.17 (R/. 1a)
Mc 12,46-50

S.Lourenço de Bríndisi,
br.,MFac.
Ex 16,1-5.9-15
Sl 77(78),18-19.23-28 (R/.24b)
Mt 13,1-9

S.Maria Madalena, festa
Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17
Sl 62(63),2.3-44.5-6.8-9
 (R/. 22b) • Jo 20,1-2.11-18

S.Brígida,br., MFac.
Ex 20,1-17
Sl 18(19B),8.9.10.11 
(R/.Jo 6,68c) • Mt 13,18-23

S.Charbel Makhluf,br., 
MFac.
Ex 24,3-8
Sl 49(50),1-2.5-6.14-15(R/.14a)
Mt.13,24-30

17º COMUM 
2Rs 4,42-44 
Sl 144(145),10-11.15-16.17-18 (R/.
cf.16) •Ef 4,1-6 • Jo 6,1-15

S Joaquim e Sant’Ana, 
memória
Eclo 44,1.10-15
Sl 131(132),11-13-14.17-18 (R/.Lc 
1,32a) • Mc 13,16-17

Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Sl 102(103),6-7.8-9.10-11.12-
13 (R/.8a)
Mt 13,36-43

Ex 34, 29-35
Sl 98(99),5-7.9 (R/.cf.9)
Mc ,13,44-46

S.Marta, Memória
1Jo 4,7-16
Sl 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 
(R/. 9a) • Jo 11,19-27

S.Pedro Crisólogo, 
br.,MFac.
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Sl 80(81),3-4.5-6ab.10-
11ab(R/.2a) • Mt 13,54-58

S.Inácio de Loyola, 
memória
Lv 25,1.8-17
Sl 66(67),2-3.5.7-8 (R/.4)
Mt 14,1-12

LITURGIA

ação pastoral é constituída por um conjunto de atividades 
concretas, tarefas ou serviços que a comunidade eclesial e 
cada agente de pastoral – sejam eles ministros ordenados, 
religiosos e religiosas ou fiéis leigos – realizam em favor das 
pessoas. A sinodalidade, contudo, ao exigir o caminhar juntos 
na vivência do evangelho para que a pastoral seja eficaz, de-
monstra que a experiência de Deus constitui o fundamento 
último tanto da ação pastoral como da espiritualidade que a 
sustenta. Sem essa experiência, os agentes de pastoral – seja 
qual for seu grau de importância e responsabilidade na Igreja 
– não conseguem fazer brotar as opções, os valores e as atitu-
des que dão dinamismo ao agir pastoral.

Sinodalidade e conversão pastoral não podem ser assu-
midas separadamente, pois na sinodalidade encontramos a 
unidade e a comunhão de todos os batizados e a conversão 
pastoral é a mola propulsora para o dinamismo do Povo de 
Deus, que, revendo constantemente sua ação, sob o impulso 
do Espírito Santo, se faz presente em todas as circunstâncias. 
Sinodalidade e conversão pastoral correspondem à dupla ver-
tente do amor: a Deus e ao próximo.

A eclesiologia sinodal, à luz do pensamento do papa 
Francisco, destaca a importância da escuta, da acolhida, do 
diálogo, do encontro e da comunhão, ad intra e ad extra da 
Igreja. Pensar a sinodalidade, a partir do pensamento de Fran-
cisco é pensar em uma Igreja capaz de escutar e dialogar com 
todas as culturas, religiões e com os sem religião. Dialogar 
com aqueles que pensam diferente de nós é uma virtude e 
esta é missão de uma Igreja toda ela sinodal. Na linha da si-
nodalidade, o grande desafio atual para a conversão pastoral 
da vida da Igreja é intensificar a mútua colaboração de todos 
no testemunho evangelizador a partir dos dons e serviços de 

cada um, sem clericalizar os leigos nem secularizar o clero. 
O Concílio Vaticano II enfatizou o sacerdócio dos batiza-

dos, recuperou a identidade da Igreja como povo de Deus. A 
participação tornou-se um imperativo: “plena, consciente e 
ativa participação que a própria natureza da Liturgia exige e 
à qual, por força do batismo, o povo cristão, ‘raça escolhida, 
nação santa’, tem direito e obrigação” (SC 14). Sendo assim, a 
comunidade participa através do serviço uns dos outros com 
seus dons e carismas – ministérios – de forma plena, cons-
ciente e ativa. Os ministérios são, portanto, exercidos como 
Diakonia = serviço, formando a diversidade na unidade do 
Corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Nossos ministérios só 
têm sentido se vistos a partir do ministério e no ministério de 
Jesus, que veio servir e doar sua vida sem medida e impul-
sionando seus seguidores no serviço missionário: “Ide pelo 
mundo...”(cf. SC 26; 28-29; CNBB, Doc. 43, nº 54).

A firme decisão missionária deve impregnar todas as 
estruturas eclesiais e todos os planos pastorais de dioceses, 
paróquias, comunidades religiosas, movimentos e qualquer 
instituição da Igreja. Todos os cristãos são chamados a entrar 
decididamente, com todas as forças, nos processos constantes 
de renovação missionária e de abandonar as estruturas que 
não favoreçam a transmissão da fé (CELAM, 2007, n. 365). 
Os bispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados e 
consagradas, leigos e leigas, são chamados a assumir atitudes 
de permanente conversão pastoral, que implica escutar com 
atenção e discernir o que o Espírito está nos dizendo através 
dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta (CELAM, 
2007, n. 366). O caminho sinodal é um convite à mudança de 
perspectiva e aprender a caminhar juntos, buscando a unida-
de na diversidade.

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

VIVER A SINODALIDADE 
NA LITURGIA
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família

FRANCISCO NASCIMENTO PASTORAL FAMILIAR ARQUIDIOCESANA

O diálogo em família é um fator importante 
para exercer a escuta no ambiente familiar e 
para um processo de aproximação dos filhos 
com a igreja doméstica. O diálogo entre pais 

e filhos é uma iniciativa que precisa ser cultivada desde a in-
fância dos filhos, para que o diálogo em família não termine 
em brigas por falta de empatia ou respeito as opiniões do pró-
ximo. Escutar atentamente é o primeiro passo para que haja 
uma conversa saudável entre os membros da família, pois ao 
fazer isso, seus familiares vão compreender que você está em 
busca de um companheirismo em família para quando os 
problemas aparecerem, poderem juntos resolver, onde todos 
os membros da família poder ajudar e não apenas acusá-lo 
por qualquer situação que tenha se manifestado, por esse 
motivo que o diálogo precisa estar acompanhado da escuta.

Há pais que, com a melhor das intenções, procuram en-
tre os familiares criar um clima de diálogo e escuta com seus 
filhos e tentam de maneira bem simples verbalizar sobre 
todo e qualquer assunto para poderem criar um clima favo-
rável à escuta. Essa atitude facilmente pode ser interpretada 
pelos filhos como um interrogatório e a converterem os pais 
em fazedores de sermões. Dialogar com os filhos também 
é escutá-los; os filhos em muitas vezes acabam por não es-
cutar ou procuram escapar com respostas evasivas. Nesses 
casos, confunde-se o diálogo com o monólogo e a comu-
nicação com o ensino, mas na família precisamos entender 
que o silêncio é um elemento fundamental no diálogo. To-
dos tem que dar tempo ao outro para poder entender o que 
foi dito e o que se quis dizer. Um diálogo em família deve ser 
uma interação, e para que seja possível que o diálogo seja 
também uma escuta, é necessário que os silêncios permi-
tam a intervenção de todos os participantes, porque junto 
com o silêncio está a capacidade de escutar.

A família não pode perder a motivação pela conversação, 
essa situação deve acontecer com frequência entre pais e fi-
lhos. O que acontece muito em famílias numerosas é que os 
primeiros creem que os últimos não têm nada o que ensiná-los 
e que não podem mudar suas opiniões. Essa situação acontece 
quando os pais escutam pouco seus filhos, ou se procuram es-
cutar, é de uma maneira inquisidora, em uma posição de uma 
rocha impermeável não dando o verdadeiro valor ao conteúdo 
dos argumentos dos filhos. Esse tipo de situação é muito fre-
quente com filhos adolescentes. Estamos diante de um dos 
erros mais frequentes nas relações entre pais e filhos, é crer que 
com um discurso se pode mudar uma pessoa.

É somente través do diálogo que pais e filhos se conhecem 
melhor, conhecem sobretudo suas respectivas opiniões e sua 
capacidade de expor seus sentimentos, mas nunca a informação 
obtida mediante uma conversação será mais ampla e transcen-
dente que a adquirida com a convivência familiar. Por isso que 
se educa muito mais na convivência do que nas verbalizações 
dos valores que se pretendem impor a qualquer custo. Por outro 
lado, todo diálogo deve ter a possibilidade de o outro responder 
ou o direito a réplica. A predisposição de guardar o argumento 
é admitir que pode não concordar com o próprio argumento do 
outro, é uma das condições básicas para que o diálogo seja viá-
vel. Se os pais já entrarem no diálogo com diferentes planos de 
autoridade, não haverá diálogo e sim imposição. A capacidade 
de dialogar tem como referência a segurança que cada um te-
nha em si mesmo e em cada um dos interessados. A família é 
um ponto de referência para a criança e o jovem, nela pode-se 
aprender a dialogar e escutar e com essa capacidade, favorecer 
atitudes tão importantes como a tolerância, a assertividade, na 
habilidade do diálogo e da escuta, também ter a capacidade de 
admitir erros e de tolerar as frustrações que surgirem. 

É com muito amor e carinho às famílias que termino 
pedindo a Deus que possa continuar conduzindo-as em 
direção a santidade da Sagrada Família de Nazaré.

Dialogar com os 
filhos também 
é escutá-los; os 
filhos em muitas 
vezes acabam por 
não escutar ou 
procuram escapar 
com respostas 
evasivas. 

Em tempos difíceis, você precisa de apoio.
 Conheça os livros da Coleção Vida Plena, que você encontra na Paulinas.

Paulinas Livraria
Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM ∙ Tels. (92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99901-1612
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A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO 
FAMILIAR E DA ESCUTA EM FAMÍLIA



FUNDAÇÃO RIO MAR
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PE. ADELSON ARAÚJO DOS SANTOS, SJ JESUÍTA, PROFESSOR DE TEOLOGIA ESPIRITUAL NA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE GREGORIANA, EM ROMA

A sinodalidade tem sido sem dúvida, uma das características do go-
verno espiritual do Papa Francisco, desde o início do seu pontificado 
à frente da Igreja Católica. Mas, o que podemos entender por esta 

palavra, cada vez mais presente nos pronunciamentos do Papa e de outros 
bispos e lideranças eclesias? Para nos ajudar a comprender este termo, deve-
mos recordar que a palavra “sinodalidade” é uma derivação de “sínodo”, que 
significa “caminhar juntos”. Mas, em se tratando de um caminhar juntos como 
e na Igreja, isto é, como comunidade de fé, devemos interpretar também o 
termo “sinodalidade” como um discernimento feito em comum, por todos os 
membros, carismas, ministérios e vocações específicas que caminham em co-
munhão, em busca da descoberta da vontade de Deus. Portanto, em um certo 
sentido, o caminho sinodal deve ser assumido por cada um de nós, batizados 
e batizadas, como um caminhar juntos nos ajudando mutuamente a perceber 
a presença do Senhor em nosso meio, como fizeram os discípulos de Emaús, 
que durante o caminho que percorriam juntos foram percebendo que Jesus 
caminhava com eles e lhes dava novo ânimo e luz na missão de anunciá-lo.

De fato, já na assembleia dos bispos da América Latina e Caribe, realizada 
em Aparecida, em 2007, o documento conclusivo, o qual têve uma importante 
colaboração do então cardeal Jorge Bergoglio, que seria eleito anos depois o nos-
so Papa atual, nos recorda que todos somos discípulos/discípulas e missionários/
missionárias, embora com diferentes carismas, atribuições e serviços ministeriais 
que realizamos em nossas comunidades, em prol do reino de Deus. É este o es-
pírito de sinodalidade que Francisco nos convida a viver, pois ele está convencido 
que só assim seremos capazes de escutar o que nos fala o Espírito Santo hoje, 
muitas vezes a partir das periferias geográficas, eclesiásticas e existenciais e não 
somente a partir do centro do poder. O último sínodo convocado pelo Papa nos 

REPORTAGEM

“A participação sinodal da Vida Religiosa (VR) se 
reveste em três aspectos fundamentais: a VR é por 
identidade do carisma de cada congregação estar em 
Comunhão com a Igreja local; a VR também é chamada 
a inserir-se dentro dos desafios mais emergentes, como 
as periferias geográficas e existenciais da vida do povo; a 
VR se coloca humildemente pedindo que a Igreja a ajude 
a viver o carisma da intuição do fundador. Esses três 
aspectos resumem a sinodalidade da VR na Igreja”.

Frei Paulo Xavier, Pároco da Paróquia de São Sebastião

PARTICIPAÇÃO E 
COMUNHÃO EM 
VISTA DA MISSÃO
O QUE SIGNIFICA A SINODALIDADE NA 
PARTICIPAÇÃO DE CADA SEGUIMENTO DA IGREJA

mostrou exatamente isso, ou seja, a rica contribuição que os povos in-
dígenas amazônicos e as lideranças missionárias, que com eles cami-
nham, trouxeram para o Sínodo especial sobre a Amazônia. 

Por outro lado, isso em nada enfraquece a autoridade do Papa, como 
único Vigário de Cristo na Terra a nos guiar neste discernimento, nem 
muito menos dos bispos diocesanos, nossos pastores nas igrejas particu-
lares espalhadas pelo mundo inteiro, mas nos compromete ainda mais 
em darmos a nossa colaboração na construção de uma Igreja samarita-
na, que cuida dos que mais precisam dela, como também de uma Igre-
ja constantemente em saída, que não fica apenas na sacristia, mas vai 
aonde se encontram aqueles a aquelas que mais precisam receber a Boa 
Nova de Cristo: Jovens, imigrantes, refugiados, casais de segunda união, 
população de rua, mundo da política, da economia, vítimas da pandemia 
da Covid etc. Para cada uma dessas realidades Deus tem algo a dizer. E so-
mos nós, católicos batizados, que somos chamados a discernir o Ele pede 
que anunciemos com a nossa vida e, depois, com as nossas palavras, em 
cada situação. Eis porque um cardeal definiu assim o caminho sinodal: “é 
o caminho do discernimento sob a guia do Papa”. 

E, sendo Francisco um papa jesuíta, nada mais natural para ele do 
que ter a busca do discernimento espiritual como um dos pilares do seu 
pontificado, convidano-nos a todos a fazer o mesmo, isto é, a escutar a 
voz de Deus que fala nos acontecimentos históricos dos nossos tempos, 
como sempre falou ao longo de toda a história da salvação, desde o Antigo 
Testamento, até a chegada do Messias, seu Filho Jesus, a Nova Aliança. E, 
para que esse discernimento seja o mais participativo e rico possível, o 
Papa assume o que o Concílio Vaticano II já afirmara, de que cada cristão é 
chamado a ser uma pedra viva na edificação do Reino, sendo importante e 
fundamental a participação de todos neste caminho sinodal, já que “reina 
entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade e ação comum a to-
dos os fiéis na edificação do Corpo de Cristo” (Lumen Gentium 32).



JULHO  2021 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  11

VISITA DE DOM LEONARDO
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INFORMAÇÕES E FOTOS PE. CÂNDIDO COCAVELI,  
PÁROCO DA ÁREA MISSIONÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

No início da tarde da última segunda-feira, 14 de junho de 2021, 
Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, es-
teve visitando a Área Missionária Nossa Senhora Aparecida, no 
Distrito do Cacau-Pirêra, juntamente com o Pe. Cândido Cocave-

li, administrador local e membros da comunidade local, para avaliar as 
consequências da grande e histórica cheia do Rio Negro. 

As águas avançaram pelos fundos do terreno, alcançando a antiga 
igreja, hoje um espaço reservado para a formação dos agentes de pasto-
ral; a casa paroquial também teve parte de suas dependências alagada.

Na ocasião Dom Leonardo foi visitar os feirantes que tiveram suas 
barracas trazidas para os espaços da via pública, pois o mercado local fi-
cou inacessível com a enchente, ouvindo os relatos dos trabalhadores das 
dificuldades que vêm enfrentando.

Pe. Cândido, partilhou com o Arcebispo a respeito da visita realiza-
da junto com que os diáconos Ricardo Cesar, sua esposa Dora, e Manoel 
Amaral fizeram às famílias que tiveram suas casas de palafitas inunda-

DOM LEONARDO 
VISITA COMUNIDADES DO

das: ali encontraram pessoas recentemente cirur-
giadas, idosos acamados, gestantes e puérperas sem 
condições de deixarem suas habitações, enfrentando falta de água po-
tável, falta de madeira para erguerem suas marombas, além do perigo 
que os circunda com os jacarés e as cobras que entram em suas casas. 

Algumas iniciativas, como doação de alimentos e algumas dúzias de 
tábuas para que alguns pudessem erguer suas marombas internas, fruto 
da partilha feita pelo Pe. Kleython Cabral, pároco da Paróquia Santa Te-
resinha do Menino Jesus, localizada no Bairro do Alvorada, em Manaus.

Dom Leonardo visitou ainda a comunidade Santo Antônio, do Par-
que Caboclo, onde pôde ouvir relatos da coordenadora Kedma e do mi-
nistro da Palavra Wanderly sobre as dificuldades que enfrentam, rece-
bendo do Arcebispo uma palavra de incentivo para continuarem como 
sinais de presença de fé e profética da igreja ai neste local.

Sensibilizado com a realidade, Dom Leonardo, no fim da tarde, des-
pediu-se agradecendo a todos pelo trabalho que realizam, encorajan-
do-os no serviço apostólico. 

 Cacau Pirêra
ATINGIDAS PELA CHEIA HISTÓRICA



VIDA E FÉ

EDIÇÃO DE TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO PESSOAL DO SEMINARISTA

Heyke Gondim Passos, Seminarista da Arquidiocese de Ma-
naus, 21 anos, atualmente esta no quarto ano de formação 
no Seminário São José, uma caminhada para o sacerdócio 
dura no mínimo oito anos, mas que para alguns passa 

rapidamente se levarmos em consideração a grandeza do exercício do 
ministério sacerdotal e sua importância para a vida da igreja, caminhan-
do em frente é preciso olhar para trás e jamais se esquecer às raízes e 
os primeiros passos na fé. No caso de Heyke, sua jornada teve início no 
bairro de Petrópolis, na Paróquia São Pedro Apóstolo, comunidade Santa 
Luzia que sentiu o chamado de Jesus ao sacerdócio.

Aos 15 anos iniciou seu processo de discernimento na Pastoral Voca-
cional da Arquidiocese e aos 18 anos ingressou no Seminário Propedêuti-
co, na época situado em Presidente Figueiredo, ali pôde estar próximo de 
diversas realidades pastorais presentes na diversificada Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida e Santos Mártires, conhecendo comunidades nas 
áreas: urbana, rural e ribeirinha, onde a igreja se faz presente. Transcor-
ridos os tempos de iniciação, foi acolhido no Seminário Maior e enviado 
para a Área Missionária Sagrada Família onde o testemunho do povo foi 
fundamental para a sua edificação humana.

Atualmente exerce seu trabalho pastoral na Paróquia Nossa Senho-
ra das Graças, junto aos padres Servos da Caridade, as Irmãs da 
congregação Mãe da Divina Providência, outros três Semina-
ristas e os Agentes de Pastoral que ali no bairro da Colônia 
Antônio Aleixo são referências de cuidado e assistência. 
De acordo com Heyke, de todas as realidades pastorais 
experimentadas em seu processo formativo, essa sem 
dúvidas é uma das mais significativas. “O 
confronto com a miséria, a desigualda-
de, a violência, a fome e a drogadição 
é um confrontar a si mesmo no apelo 
daqueles que sofrem, neles 
vemos o sofrimento de 
Cristo na cruz; não obstan-
te as mazelas encontradas, a 
presença da igreja ali é luz e con-
solo, diversos projetos visam assistir 
e amenizar o sofrimento dos mora-
dores, os trabalhos não param, estar 
presente ali é assumir esse com-
promisso”, disse o seminarista. 

UM SEMINARISTA 
COM O JEITO 
SINODAL DE SER

Heyke Passos
Segundo Heyke, as 

outras expressões missio-
nárias que fazem parte 
da vida do seminarista, 
como a Semana Missio-
nária e os Estágios Pasto-
rais, nas Dioceses e Prelazias, são momentos 
importantes na vida do Seminário, onde o Conselho Missionário de Semi-
naristas (COMISE), se encarrega desta tão prezada dimensão formativa, a 
Missão, essência e eixo fundamental da igreja que procura viver o sonho 
sinodal de partilha, comunhão e união. 

“Nossa Pastoral é eminentemente Samaritana, Ver, requer sair de si e ir 
ao encontro do irmão que sofre, Sentir Compaixão é participar com eles do 
sofrimento, o que para nós é uma experiência Pastoral, para outros é uma 

realidade de vida, Cuidar é o pleno exercício do serviço cristão, é 
seguir o exemplo do mestre que acolhe e cuida dos seus, 

sobretudo os mais fragilizados, “Bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus” 
(Mt 5,3). Cabe a cada uma de nossas comunidades 
rezar pelos seus Seminaristas, vocacionados ou vo-
cacionadas, doravante seremos uma igreja de messe 
grande e muitos operários”, conclui Heyke.
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CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

O Brasil se aproxima da lamentá-
vel marca de 500 mil pessoas vítimas 
do novo coronavírus. Nesse contexto 
de luto, perdas e necessidade de 
esperança e consolo, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
preparou orações, homenagens e 
mobilizações sociais para fazer me-
mória de tantos brasileiros e brasi-
leiras que partiram e para ressaltar 
a mensagem de que “toda vida im-
porta”.

Foram divulgados cards para 
compartilhamento nas redes sociais 
e um vídeo com oração para exibição 
pelas emissoras de televisão de ins-
piração católica. Para o sábado, dia 
19 de junho, foi prevista uma missa 
e todas as dioceses foram convidadas 
a tocar os sinos às 15h, na hora da 
Misericórdia.

Para o bispo auxiliar da arqui-
diocese do Rio de Janeiro e secretá-
rio-geral da CNBB, dom Joel Portella 
Amado, a iniciativa da CNBB, com 
apoio de outras entidades, “é um ato 
de solidariedade, de esperança de 
compromisso para tentar fazer o Bra-
sil um pouco melhor”. “É um número 
simbólico, que mexe com a gente. 
Essas viradas matemáticas elas 
mexem muito com a gente, meio 
milhão de pessoas é muita gente”, 
destacou dom Joel. O momento de 
oração possibilitou que “cada um, 
independentemente do que creia ou 
não, parasse, pensasse e refletisse”.

CNBB PREPAROU 
MOBILIZAÇÃO PARA 
HOMENAGEAR 500 
MIL MORTOS PELO 
NOVO CORONAVÍRUS

CNBB

TEXTO ROSIVANE ANJOS  REVISÃO DIÁCONO AFONSO BRITO

Em parceria com o Comitê Estadual de Enfrenta-
mento à Violência Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes (CEVSCA/AM), a Cáritas Arquidiocesa-
na de Manaus, apoiou a realização do Seminário 

Regional: Violência Sexual Infantojuvenil: Do contexto 
da Pandemia da COVID-19 à migração na Região Ama-
zônica, realizado nos dias 27,28 e 29 de maio de 2021, 
com transmissão pelas redes sociais, diretamente do 
Auditório Mãe Paula e com o objetivo de proporcionar 
uma reflexão sobre a violência sexual contra crianças e 
adolescente no contexto da pandemia da COVID-19 e 
no processo migratório da região Norte.  

Durante o seminário, foi pautada também a ques-
tão da criança/adolescente indígenas Warao em situa-
ção de mendicância nas ruas de Manaus, aumentando a 
vulnerabilidade deste público para que também sofram 
violência sexual, essa questão causou inquietação, pois, 
percebeu-se a falta de informação no atendimento des-
tes e como continua sendo ignorada pelo poder público 
uma abordagem mais efetiva por parte dos equipamen-
tos, por isso a importância de se evidenciar para que as 
políticas públicas possam chegar a todos os cidadãos. 

A programação seguida nos três dias trouxe pes-
soas de referência para sensibilizar e esclarecer a partir 
do olhar antropológico e jurídico, bem como o próprio 
atendimento nas instituições. No primeiro dia, tivemos 
a participação da criança Isabele Rodrigues de Melo 
Brasil (10 anos) abrindo o evento, tocando violino. Em 
seguida com a mediação de Pe. Hudson Ribeiro, a pri-
meira mesa trouxe o tema: Visão antropológica face a 
legislação indígena e o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, com o Educador Padre Josiah Okal K’okal - Missi-
natio da Consolata Facultad Latinoamericana de Ciên-
cias Sociais e Dr. Murilo José Diagiácomo – Procurador 
de Justiça do Ministério Público do Paraná. Dos pontos 
discutidos, Pe. K'okal destacou que “Os Warao em Brasil 
devem ser tratados como indígenas e não como imi-
grantes ou refugiados; uma interpretação da lei ou sua 
aplicação que não leve em conta as particularidades de 
cada povo indígena é arbitrária e ultrajante”. 

No segundo dia, com a mediação da assistente so-
cial Ingrid Luiza Paranatinga de Souza, a segunda mesa, 
falou dos Impactos da pandemia: reorganização da rede 
de proteção no enfrentamento à violência sexual contra 
crianças e adolescentes. Esteve nesta mesa representan-
tes da Secretaria de Estado da Assistência Social do Ama-
zonas- SEAS/AM - Assistente Social Victoria Adele Moniz, 
Thiago Almeida Garcia- UNICEF Manaus- Representando 
Amazonas, Roraima e Pará. Thiago destacou os compro-
missos centrais para as crianças na ação humanitária que 
podem garantir os direitos de crianças e adolescentes. 
Na sequência, aconteceu o lançamento do livro Infância 
e Violência Sexual- Mesa local da Tríplice Fronteira Ama-
zônia. Onde a Dra. Cristiane Bonfim Fernandez aborda o 
direcionamento dessas violências ao publico infantojuve-
nil respondendo “o que é violência?” e “o que é violência 
sexual?” Refletindo sobre o modo como a sociedade con-
temporânea compreende a(s) violência(s) e sobre como 
responde a ela(s): com tolerância e/ou intolerância? 

No último dia (29), apresentando o tema Violência 
sexual contra crianças e adolescentes: A ótica da pes-
quisa, a prevenção e atendimento das vítimas, Coor-
denando a mesa a assistente social, Maria Joseilda da 
Silva Pinheiro, Profª Dra. Cristiane Bonfim Fernandez 
– Universidade Federal do Amazonas/UFAM; Eliana 
Hayden- Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
Psicólogo Márcio Santos do Serviço de Atendimento às 
Vítimas de Violência Sexual – SAVVIS e Assistente So-
cial Joana Darc Ferreira Lima da Cáritas Brasileira Norte 
2. Essa mesa evidenciou os trabalhos realizados pela 
Sociedade Civil, no enfrentamento a Violência Sexual 
contra crianças e adolescentes no Amazonas, Pará, 
Bahia e Sergipe através do projeto Içá Ação e Proteção/
Cáritas Brasileira, mas também de que forma a edu-
cação está trabalhando a sensibilização/prevenção e a 
saúde o atendimento propriamente dito desse público. 
Esse seminário foi uma resposta para as pessoas que 
diante da situação de pandemia acreditavam que es-
tava tudo parado sem ter com quem contar, uma res-
posta também de esperança àqueles que acreditam na 
causa da proteção e defesa das crianças e adolescentes. 

SEMINÁRIO REGIONAL DEBATE A VIOLÊNCIA 
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Sinodalidade
MATÉRIA DE CAPA

MONSENHOR ANTÔNIO LUIZ CATELAN FERREIRA, DOUTOR EM 
TEOLOGIA DOGMÁTICA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE GREGORIANA DE 
ROMA – PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA DA PUC RIO 

1. O MAGISTÉRIO DO PAPA FRANCISCO A 
RESPEITO DA SINODALIDADE

Sinodalidade é uma palavra que indica o 
nosso caminhar juntos. Ela é derivada de “síno-
do”, que significa “caminho feito em comum”.

Durante a homilia da Solenidade de São 
Pedro e São Paulo, dirigindo-se aos Arcebispos 
aos quais impunha o pálio, Francisco afirma: 
“Devemos avançar por esta estrada da sinodali-
dade”. Trata-se de uma convicção que vem sen-
do expressa por ele desde os primeiros meses 
de seu pontificado. Depois disso, diversas ve-
zes ele voltou a esse tema. E, principalmente, 
tem tomado decisões que promovem a sino-
dalidade. Entre elas está a criação de um Grupo 
de Cardeais, para sua assessoria em temas de 
maior importância, a valorização das Confe-
rências Episcopais, a reforma da Cúria Romana.

Para compreender o que ele pede à Igreja 
ao indicar a sinodalidade, há duas referências 
maiores: o Discurso na comemoração do cin-
quentenário da instituição do Sínodo dos Bispos 
e a Constituição Apostólica Episcopalis Commu-
nio. Merecem muita atenção também as homi-
lias e discursos pronunciados por ocasião da ce-
lebração de assembleias sinodais. Dessas duas 
referências mencionadas, destaco três intuições.

2. A SINODALIDADE É “O CAMINHO QUE 
DEUS ESPERA DA IGREJA DO TERCEIRO 
MILÊNIO”

A imagem do caminho utilizada pelo Papa 
em muitas ocasiões para se referir ao signifi-
cado do sínodo e da sinodalidade, tem uma 
grande densidade teológica. É tomada da eti-
mologia de sínodo “caminhar juntos”, e é muito 
adequada para indicar a processualidade que 
é conatural ao estilo sinodal. Mas, sobretudo, 
remete a Cristo, “Caminho, verdade e vida” (Jo 
14,6) e ao modo como cristão da primeira ge-
ração se identificavam: “os do caminho” (At 9,2; 
24,13-16) e como “peregrinos” (Hb 11,8-16). 

A afirmação de que esse é o caminho que 
Deus espera da Igreja é justificada por ele em 
chave missionária.

Para a promoção desse caminho, o primei-
ro fundamento teológico individuado por Fran-
cisco no Discurso, é a infalibilidade in credendo 
de todo o povo de Deus, a serviço da qual está 
o ministério dos Pastores, e cuja base é a as-
sistência do Espírito que guia a Igreja rumo à 
plenitude da verdade de Cristo (Jo 16,13). Aqui 
se situam também o sensus fidei e o consensus 
fidelium, o que faz de cada batizado um “sujeito 
ativo da evangelização”.

Nisso se baseia a consulta. “A história da 
Igreja testemunha amplamente a importân-
cia do processo consultivo, para se conhecer 
o parecer dos Pastores e dos fiéis no que diz 
respeito ao bem da Igreja. Assim, é de grande 
importância que, mesmo na preparação das 
Assembleias sinodais, receba especial atenção 
a consulta de todas as Igrejas particulares”.

Francisco é consciente que a consulta for-
mal, ao mesmo tempo que indispensável, é 
também insuficiente. “Certamente, uma con-
sulta desse gênero não poderia de modo algum 
ser suficiente para auscultar o sensus fidei. Por 

O DESAFIO DA
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Sinodalidade isso tem criado outros mecanismos de ouvir o 
maior número possível de pessoas envolvidas 
no tema das Assembleias sinodais.

A consulta, para ele, se situa dentro de um 
dinamismo mais amplo e empenhativo, que 
ele chama de “dinamismo de escuta”. Sobre a 
escuta ele se expressa com muita abundância. 
O sentido que lhe confere é pneumatológico. 
“escuta de Deus até ouvir com Ele o grito do 
povo; escuta do povo, até respirar nele a von-
tade a que Deus nos chama”. E o coloca como 
elemento chave para o discernimento sinodal.

O processo sinodal, a partir da escuta, in-
clui a todos os membros da Igreja. Começa pela 
escuta do povo, prossegue pela escuta dos pas-
tores e culmina na escuta do Bispo de Roma. 
Mas, nesse ponto, o dinamismo retorna, am-
pliado e aprofundado, para o ponto de partida. 

É importante eclesiológica e pastoralmen-
te destacar que na proposta sinodal de Francis-
co não há conflito entre a comunhão de todos 
na Igreja e sua estrutura hierárquica. Do Sínodo 
dos Bispos, a esse respeito, ele afirma que é 

“instrumento adequado para dar voz a todo o 
Povo de Deus precisamente por meio dos Bis-
pos”. E também, que a dinâmica sinodal pro-
move a comunhão entre todos os membros da 
Igreja. “Graças também ao Sínodo dos Bispos, 
aparecerá cada vez mais claro que, na Igreja de 
Cristo, vigora uma profunda comunhão quer 
entre os Pastores e os fiéis, pois cada ministro 
ordenado é um batizado entre os batizados, 
constituído por Deus para pastorear o seu Re-
banho, quer entre os Bispos e o Romano Pon-
tífice, pois o Papa é um Bispo entre os Bispos, 
chamado simultaneamente – como Sucessor 
do apóstolo Pedro – a guiar a Igreja de Roma 
que preside no amor a todas as Igrejas”.

3. A SINODALIDADE COMO DIMENSÃO 
CONSTITUTIVA DA IGREJA

Em uma afirmação que tem sido muitas 
vezes citada e estudada, Francisco expressa 
sinteticamente o fundamento eclesiológico do 
nosso tema. “A sinodalidade, como dimensão 
constitutiva da Igreja, oferece-nos o quadro in-
terpretativo mais apropriado para compreen-
der o próprio ministério hierárquico”. 

Assim ele propõe a sinodalidade como re-
ferencial – “quadro interpretativo” – no qual se 
situa a compreensão da natureza do ministério 
ordenado e reafirma a necessidade de que 
pastores e fiéis caminhem juntos, “pelas sen-
das da história ao encontro de Cristo Senhor”.

A partir disso, Francisco fala do “dinamismo de 
comunhão que inspira todas as decisões eclesiais” e 
que se realiza como “dinamismo de escuta”. 

Para tanto, mostra que a natureza sinodal 
da Igreja se concretiza onde a Igreja é presen-
te, nas mesmas realidades em que se dá a pró-
pria vida eclesial: nas Igrejas particulares e na 
Igreja universal, passando pelos grupamentos 
de Igrejas – formados a partir da proximidade 
geográfica, mas principalmente por homoge-
neidade cultural e histórica – que são consti-
tuídos por disposição da divina providência – 
como se exprime o Concílio Vaticano II.

4. DIOCESES E PRELAZIAS: 
PRIMEIRO NÍVEL DE REALIZAÇÃO DA 
SINODALIDADE

A sinodalidade promove a corresponsa-
bilidade missionária de todos os membros da 
Igreja. A condição de “primeiro nível da sino-
dalidade” atribuída às Dioceses ou Prelazias 
tem sua razão de ser na convivência e na co-
laboração cotidiana entre todos os membros 

da Igreja, já que é primariamente nesse âmbito 
eclesial que se concretizam a corresponsabili-
dade e a participação na evangelização, bem 
como nos processo conduzido em vista do regu-
lar funcionamento das estruturas e dos eventos 
de natureza sinodal (no Discurso o Papa men-
ciona o Sínodo diocesano e os “organismos de 
comunhão”: Conselho Presbiteral, Colégio dos 
Consultores, Cabido de Cônegos e Conselho 
Pastoral). Diversas vezes, Francisco pede que 
o Bispo ouça o que “Espírito diz às Igrejas” (Ap 
2,7) e a “voz das ovelhas” também através dos 
organismos diocesanos de comunhão e partici-
pação, cuja “contribuição pode ser fundamen-
tal”, por meio de diálogo leal e construtivo.

Em função disso, Francisco afirma um 
princípio fundamental em vista da promoção 
da sinodalidade: “Só na medida em que estes 
organismos permanecerem ligados a ‘baixo’ e 
partirem do povo, dos problemas do dia a dia, é 
que pode começar a tomar forma uma Igreja si-
nodal”. Em consequência, orienta: “tais instru-
mentos, que por vezes se movem com fadiga, 
devem ser valorizados como ocasião de escuta 
e partilha”.

Pode-se fazer, a essa altura, uma obser-
vação a respeito dos sujeitos eclesiais da si-
nodalidade. A interação entre participação e 
autoridade é característica fundamental da 
sinodalidade. Ela se dá segundo uma estrutura 
que pode ser descrita com a expressão “todos, 
alguns e um”. O fundamento dessa estrutura-
ção se encontra nos sacramentos da Iniciação 
Cristã (a constituição sacramental do povo de 
Deus pela inserção sacramental, pela configu-
ração e pela participação do Corpo de Cristo), 
no sacramento da Ordem (pelo qual o Cristo 
continua a exercer seu serviço salvífico e sua 
autoridade capital que confere vida à Igreja) e 
nos dons hierárquicos e carismáticos.

CONCLUSÃO
Com alegria percebemos que a nossa prá-

tica de pastoral de conjunto já é um exercício 
concreto de sinodalidade. E ela está estabele-
cida entre nós há muitas décadas. O estímulo 
do Papa Francisco nos ajuda a assumir essa rica 
história e a avançar decididamente pelo cami-
nho da sinodalidade.

Exercer nossa responsabilidade missionária 
ouvindo-nos com atenção e respeito e discer-
nindo com fé e coragem o que Deus pede de 
nós. Assim caminhamos juntos. Assim cresce-
mos na sinodalidade.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

PE. LUIS MODINO

O Papa Francisco convocou recentemente um novo sínodo, 
o Sínodo sobre a Sinodalidade, que terá sua abertura em 
cada uma das dioceses do mundo no próximo mês de ou-
tubro e que terá sua Assembleia Sinodal em outubro de 

2023. Ao longo de dois anos, o processo sinodal irá se desenvolvendo em 
âmbito diocesano, nacional e continental.

A práxis da sinodalidade tem se tornado um elemento fundamen-
tal no pontificado do Papa Francisco. Esse caminho sinodal tem como 
condição indispensável a escuta, pois sem escuta não é possível o outro 
elemento fundamental em todo processo sinodal: o discernimento.

Existe uma Constituição Apostólica que é de grande importância 
para entender o que significa a sinodalidade: a Episcopalis Communio. 
Ela foi publicada pouco antes do início da Assembleia Sinodal do Sínodo 
da Juventude, 15 de setembro de 2018. Nesse Sínodo a escuta come-
çou a ganhar espaço, se tornando uma atitude cada vez mais presente 
e de maior importância no processo sinodal. Muitos jovens, de todos os 
cantos do mundo, inclusive jovens não católicos foram escutados. Alguns 
deles foram convidados para participar da Assembleia Sinodal, mostran-
do a importância que o Papa Francisco dá àqueles que podem aportar 
desde a experiência.

O Sínodo para a Amazônia foi o primeiro sínodo em que a escuta se 
tornou fundamental e decisiva no decorrer de todo o processo sinodal. 
Oficialmente foram escutadas 87 mil pessoas, que seguindo um método 
concreto de escuta foram aportando elementos presentes nos diferentes 
documentos do processo, inclusive no Documento Final do Sínodo e na 
exortação pós-sinodal: Querida Amazônia. 

Durante a Assembleia Sinodal, aqueles que eram escutados com 
especial atenção pelo Papa Francisco eram os representantes dos povos 

indígenas e as mulheres, aportando elementos significativos, como 
ele mesmo aponta na Querida Amazônia. O Papa Francisco sempre 
pediu para eles falar com liberdade, mostrando a realidade que vem 
da base. 

Poderíamos dizer que o Sínodo para a Amazônia tem sido um bom 
laboratório para o Sínodo sobre a Sinodalidade. Mesmo sendo mais 
complexo, se trata de um Sínodo universal, os aprendizados do últi-
mo Sínodo devem ser uma clara referência no processo sinodal que 
vai começar em outubro. A novidade deste novo Sínodo está em que 
essa escuta será realizada em passos escalonados, de baixo para cima, 
para levar a voz do Povo de Deus ao evento da Assembleia Sinodal, 
pensando na Igreja particular e no Povo de Deus, e nas estruturas e 
experiências regionais. 

Na América Latina e o Caribe, a Assembleia Eclesial que vai acon-
tecer em novembro de 2021, e que está sendo preparada através de 
um amplo processo de escuta, torna-se também mais uma referência 
para os outros continentes. Mais uma vez é tempo de escutar, a to-
dos, também àqueles que nunca foram ouvidos. Só assim poderemos 
avançar no caminho da sinodalidade e fazer realidade os novos cami-
nhos que a Igreja do século XXI está precisando. 

O Sínodo para a Amazônia foi o 
primeiro sínodo em que a escuta se 
tornou fundamental e decisiva no 
decorrer de todo o processo sinodal.

UM APRENDIZADO 
METODOLÓGICO PARA 
O PRÓXIMO SÍNODO
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MISSÃO

IRMÃ ALDENORA MARTINS DE SOUSA E IRMÃ MARIA ANA PINTO  FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Uma “Igreja em saída” é uma Igreja decididamente missionária, capaz de 
sair da autoreferencialidade para chegar a todos, a fim de testemunhar 
no mundo o amor salvífico do Senhor.

Trata-se de uma Igreja que toma a iniciativa, sem medo de ir ao 
encontro dos afastados, de chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os 
excluídos (cf. EG 24). O convite do Papa Francisco para uma “Igreja em saída” é a marca 
predominante do seu pontificado, que deseja ver renascer na Igreja nova experiência 
de fé cristã missionária, fundamentada no evangelho, de modo que a mensagem da salvação 
chegue realmente a todos, sem exclusão.

Através deste apelo que o Papa nos faz é que nós Irmãs de São José, sentimos a necessidade 
de sair do Centro de Manaus para uma periferia ficando no meio do povo, sendo presença de 
acolhida. Após um primeiro contacto no Bairro Cidade das Luzes (Tarumã), sentimos o desafio 
de realizar um trabalho de visitar as famílias daquela localidade, incluindo o Parque das Tri-
bos, Povos Indígenas. Com a finalidade de conhecer a história das famílias e suas realidades, 
também convidar as mesmas para a participação das Celebrações na Igreja Católica e outras 
atividades da Comunidade. Contribuindo e apoiando as lideranças para assumirem o seu papel 
dentro da própria Comunidade, vivendo sua missão de leigos (as) na Igreja. Ser uma presença 
atuante junto aos migrantes que vivem neste local em parceria com os grupos que já fazem esse 
trabalho em outros bairros.

Nossa vocação está enraizada nos Mistérios da Trindade, da Encarnação e da Eucaristia, tem 
como finalidade “a busca da união total de nós mesmas e das pessoas com Deus, das pessoas 
entre si e conosco, com a natureza e o cosmo” (nosso Carisma). Vivemos em comunidade, como 
fermento de unidade no mundo, dedicando-nos a todas as formas de serviço que respondam 
às necessidades espirituais e materiais dos tempos, dando preferência aos mais necessitados.

Agradecemos a Deus e as pessoas essa experiência que estamos começando a fazer e pe-
dimos que Ele nos dê sabedoria e luz para desempenhar esse trabalho de missionariedade no 
Amor e com amor.

A EXPERIÊNCIA DE 
EVANGELIZAÇÃO DAS IRMÃS 
DA CONGREGAÇÃO DE 
SÃO JOSÉ DE CHAMBÉRY 
NA CIDADE DAS LUZES – 
TARUMÃ
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Congregação das Filhas de Sant'Ana

POBREZA DE 
CORAÇÃO, 
DOAÇÃO 
MATERNA E 
ESPÍRITO DE 
FAMÍLIA

A Congregação das Filhas de Sant´Ana foi funda-
da no dia 8/12/1866, em Piacenza, Itália, por 
Ana Rosa Gattorno. Sua fundadora nasceu em 
1831. Aos 21 anos casou-se, teve 3 filhos, ficou 

viúva muito cedo e um de seus filhos morreu. Sua vida 
foi marcada por grandes lutas que a conduziram para 
uma conversão e entrega total ao Senhor. Em 1858 fez 
seus votos e passou a dedicar-se intensamente à vida 
de oração e comunhão com Cristo. Em sua caminhada 
recebeu a inspiração para fundar a congregação, sendo 
confirmada com a autorização do Papa Pio IX. A partir 
daí, o trabalho feito pela congregação tem sido voltado 
para o atendimento aos mais necessitados da socieda-
de em vários lugares do mundo. A missão da congre-
gação é trabalhar “no campo do Senhor” colaborando, 
na Igreja e com a Igreja, na obra salvífica do Cristo em 
atitude de pobreza de coração, doação materna e espí-
rito de família. (Conf. Constituições Art. 1 e 6).

No Brasil, o início dessa caminhada foi no dia 
27/10/1884, em Belém (PA). Em Manaus, no ano se-
guinte, 1885.

Atualmente, no Amazonas, a congregação possui 
três comunidades, sendo duas em Manaus (Comuni-
dade Retiro Sant’Ana e Comunidade Mãe da Graça e 
da Misericórdia) e 1 no município de Atalaia do Norte 
(Comunidade Alto Solimões). Cada comunidade possui 
sua coordenação e todas estão ligadas à coordenação 
Provincial, que fica sediada em Fortaleza, CE. Somando 
as 3 comunidades, temos 9 religiosas dedicadas ao tra-
balho da congregação.

Dentre as atividades que desenvolvem na Arqui-
diocese de Manaus, as irmãs marcam presença asses-
sorando algumas pastorais e serviços, como: Pastoral 
da Criança, Pastoral Vocacional, Pastoral dos Coroinhas, 
Pastoral da Juventude, Pastoral do Batismo, Pastoral 
da Catequese, Pastoral do Dízimo, Liturgia, Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e 
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Grupo Esperança Viva. Também atuam em alguns projetos sociais 
voltados para crianças e jovens, acolhe diversos grupos para retiros 
e encontros, faz o acompanhamento psicológico e está sempre em 
busca de novas parcerias que possam ajudar no combate à pobreza e 
promover a vida nas comunidades onde atuam. Também colaboram 
participando do Conselho Municipal de Assistência Social e do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Rede 
um Grito pela Vida – de enfrentamento ao tráfico humano e da Cári-
tas. Além dessas atividades, na Comunidade Alto Solimões, as irmãs 
ainda colaboram na produção do programa de rádio da paróquia.

Dentre os principais desafios do trabalho da congregação no 
Amazonas, estão: a extrema pobreza de grande parte da população 
e o difícil acesso aos direitos garantidos; o difícil acesso às localida-
des devido à violência urbana, ao narcotráfico e exploração sexual; 
A infraestrutura de acesso às comunidades rurais e ribeirinhas; a 
formação de novas religiosas para ampliar o alcance do trabalho 
da congregação. A isso junta-se ainda, a situação da pandemia que 

CONTATO:

Comunidade Retiro Sant'Ana
Responsável: Ir. A. Rosilene da 
Silva Trindade
Avenida André Araújo, 2398, 
Aleixo, Manaus, AM / CEP: 
69060-000
(92) 3236-2756 / (92) 98854-0140
retirosantana177@gmail.com

Comunidade Maria Mãe da 
Graça e da Misericórdia
Responsável: Ir. A. Elis Rejânia 
Oliveira Gonçalves
Rua J, Quadra 28, Casa 70, 
Armando Mendes, Manaus, AM / 
CEP: 69089-140
(92) 98919-0565
ir.elisfsa@hotmail.com

Comunidade Alto Solimões
Rua Teófilo Brasil, S/Nº, Centro, 
Atalaia do Norte, AM / CEP: 
69650-000
(97) 98410-1352
mmariamonalisa@gmail.com

Para mais informações: 
https://www.facebook.com/
FilhasdeSantAnna/

estamos vivendo e que repercute no 
serviço de evangelização.

No calendário de atividades 
para 2021, a congregação tem pro-
gramado:

• 5 a 9 de julho: Retiro de Exer-
cícios Espirituais Anual: Amados, es-
colhidos e enviados – “procurava um 
modo de adquirir campos para Deus” 
(TC 299).

• 26 de julho: Solenidade dos 
Santos Genitores de Maria Imacula-
da – São Joaquim e Sant’Ana.

• 14 de outubro: Aniversário 
de 190 Anos de Nascimento de Ma-
dre Rosa (Fundadora).

• 8 de dezembro: 155 anos de 
fundação da Congregação das Filhas 
de Sant’Ana.

A força e a persistência de sua 
fundadora mantêm acesa a chama 
do Espírito Santo de todas religio-
sas que servem na congregação e é, 
também, o que anima as que estão 
em formação. Que o Senhor continue 
enviando mais operários para sua 
messe, principalmente para atuar na 
realidade da Amazônia.

A MISSÃO DA CONGREGAÇÃO É 
TRABALHAR “NO CAMPO DO SENHOR” 
COLABORANDO, NA IGREJA E COM A 
IGREJA, NA OBRA SALVÍFICA DO CRISTO 
EM ATITUDE DE POBREZA DE CORAÇÃO, 
DOAÇÃO MATERNA E ESPÍRITO DE 
FAMÍLIA. 
(Conf. Constituições Art. 1 e 6)
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JUVENTUDE

TIAGO BRAGA, COORDENADOR DO SJ DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Nos tempos de hoje para nós cristãos é cada vez mais desafiador o 
ofício de evangelizar, sempre há questionamentos de como de-
senvolver este serviço em nossos grupos, pastorais, comunidades 
e na sociedade principalmente, neste contexto, onde os mais no-

vos se encaixam? Onde os jovens estão inseridos? Estão como coadjuvan-
tes? Ouvimos suas vozes?

Uma coisa é certa, a juventude vem 
se preparando, se capacitando cada vez 
mais, obtendo mais experiência, para 
dar uma resposta audaciosa neste pro-
cesso, mesmo assim vem a pergunta, o 
que a juventude quer afinal de contas? 
Já não é suficiente? Será que eles não 
devem amadurecer mais, crescer mais? 

A resposta é muito simples, a juven-
tude quer contribuir mais, somar mais, 
quer ser olhada com mais atenção, com 
um olhar maduro para o futuro, capaz 
de assumir novas responsabilidades, 
novos desafios, muito mais que isso, de 
mãos dadas com todos, ser mais JESUS.

Essa premissa vem da seguinte 
afirmação, Jesus é perfeito! E como 
podemos ser como Ele? E concluirmos 
que é impossível sozinhos, a solução é 
a ação de darmos as mãos, com isso fa-
zendo este gesto comunitário, de uni-
dade, conseguiremos abranger mais e 
mais nossos irmãos e a sociedade. 

Os jovens da nossa Arquidiocese 
vem ao longo dos anos se estruturando 
de maneira corajosa e audaciosa por 
meio da implantação do Setor Juventu-
de (SJ), tendo o propósito da construção 
de um espaço que articula, convoca e 
propõe orientações para a Evangelização 
da Juventude, respeitando o protagonis-
mo juvenil, a diversidade dos diversos 
carismas, a organização e a espirituali-
dade para a unidade das forças ao redor 
de algumas metas e prioridades comuns 
à luz do documento 85 “Evangelização 
da Juventude”, das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
e Documento de Aparecida. Dom Tadeu 
Canavarros, bispo Auxiliar da Arquidio-
cese de Manaus, vem caminhando junto 
com a equipe de coordenação de demais 

SETOR JUVENTUDE
E O PROCESSO DE EVANGELIZAÇÃO DOS 
JOVENS DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

membros, estudando, refletindo, planejando e principalmente escutando 
os anseios dos jovens e suas particularidades. 

Na nossa realidade arquidiocesana, o Setor Juventude vem criando 
um espaço de comunhão e participação para unir e articular todos os seg-
mentos juvenis diocesanos num trabalho conjunto. Tendo como missão, 
nesse sentido, favorecer a integração e o diálogo, além de propor algumas 

diretrizes comuns para a evangeliza-
ção, considerando as necessidades de 
cada realidade geográfica e as especi-
ficidades de cada segmento juvenil. 

Na capital Amazonense compõem 
o Setor, Grupos, Pastorais, Movimentos 
Eclesiais, Novas Comunidades e congre-
gações religiosas que trabalham com a 
juventude. Nosso desejo é nos organi-
zarmos e juntos com todos os movi-
mentos de da nossa igreja e sociedade 
civil para juntos darmos uma resposta 
concreta a nossa cidade, lutando sem-
pre juntos, por uma sociedade mais hu-
mana e igualitária, pois juntos somos 
mais Jesus, reforçando que Jesus quan-
do se fez homem aqui na terra cuidou 
de todos, sem nenhuma descrição.

Neste contexto, estamos abrin-
do portas, estreitando parcerias com 
diversos movimentos, criando laços, 
contando com a participação de 
vários jovens e pastorais, mas prin-
cipalmente quebrando paradigmas 
sempre olhando para frente, com as 
bençãos de Nossa Senhora Imacula-
da Conceição, nossa padroeira.



ESPAÇO CRIANÇA

FR. FAUSTINO, TOR

FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje 
quero compartilhar com vocês um sonho que tenho.

ZEZINHO: Sonho? Você tem ou você teve?
MARIAZINHA: Calma, Zezinho. Deixa-o falar.
FR. FAUSTINO: Sem problemas, Mariazinha. É um sonho que tive e que tenho.
TINICO: Como assim? Você sonha todas as noites com a mesma coisa?
FR. FAUSTINO: É mais ou menos isso, Tinico. Quando falo de sonho as-

sim, diz respeito a algo que sempre desejei muito que acontecesse e ainda 
desejo muito que aconteça; porque ainda não aconteceu. 

TININHA: Já está ficando complicado para entender. Por que você não 
fala logo sobre esse seu sonho?

FR. FAUSTINO: OK! Sonhei de novo com uma Igreja mais forte, co-
rajosa, participativa, atuante em todas as decisões na evangelização em 
defesa da vida e do bem comum. 

MARIAZINHA: Mas, isso já acontece.
TINICO: Verdade. A gente sempre percebe que o Papa Francisco, os 

bispos, os padres e os diáconos falam alguma coisa sobre o que está acon-
tecendo em nossa sociedade.

ZEZINHO: Isso mesmo. Falam até mesmo o que precisa ser melhorado. 
FR. FAUSTINO: Realmente isso acontece. Mas, essa não é uma missão 

apenas dos líderes religiosos que estão na administração de nossa Igreja.
TININHA: Por que não?
FR. FAUSTINO: Porque todos nós juntos formamos a Igreja de Jesus Cristo 

que é comunhão e participação. Cada um de nós tem muita importância e valor 
para participar ativamente, decidir e transformar a nossa realidade para o bem 
de todas as pessoas. O nosso batismo é um convite para esta atitude. 

MARIAZINHA: Eu nunca tinha pensado assim. Mas, de onde veio essa 
conversa de uma Igreja assim?

FR. FAUSTINO: Esta uma preocupação de muitos anos atrás; há mais 
de 50 anos.

ZEZINHO: 50 anos? E você sonha com isso todo este tempo?
FR. FAUSTINO: Não, Zezinho. Eu nasci nesta época, mas comecei so-

nhar quando era jovem.
TININHA: Como começou essa preocupação?
FR. FAUSTINO: Foi num grande encontro, chamado Concílio Vaticano 

II, na metade da década de 1960, no qual do Papa da época, com todos 
os bispos do mundo inteiro, fizeram um apelo insistente para que a Igreja 
toda se renovasse na missão no mundo.

TINICO: E pra que isso? 
FR. FAUSTINO: Para considerar as novas realidades sociais, culturais e re-

ligiosas que tinha na época e que a Igreja precisava dar assistência. Daí o Papa 
chamou os bispos para realizarem um Sínodo e pensarem em que fazer.

MARIAZINHA: Sínodo? O que isso significa?
FR. FAUSTINO: Sínodo e uma palavra grega que significa “caminhar 

juntos”. Ultimamente esta palavra tem sido muito utilizada na Igreja atra-
vés do Papa Francisco.

ZEZINHO: E por que o Papa Francisco sempre fala desta palavra? 
FR. FAUSTINO: Porque ele quer que aprendamos viver a nossa vida cristã 

como uma Sinodalidade.

ZEZINHO: Sinoda-
lidade é a mesma coisa 
que Sínodo?

FR. FAUSTINO: 
Há sentidos diferen-
tes. Para compreender 
bem a Sinodalidade, é 
preciso considerar também uma 
outra palavra muito importante que é a 
colegialidade.

TININHA: Não entendi. Explique.
FR. FAUSTINO: A colegialidade é exercida pelos bispos junto com 

Papa; como um grupo de colegas que tem muita coisa em comum. A Si-
nodalidade vai além disso e não se reduz apenas ao Papa e aos bispos... 

TINICO: Então, quem mais está envolvido nisso?
FR. FAUSTINO: Vamos tentar entender a partir de três pontos. O primeiro 

realiza-se em cada paróquia e área missionária, com suas várias pastorais, gru-
pos e movimentos. O segundo realiza-se em cada diocese com os bispos, padres 
diáconos e alguns representantes leigos de cada diocese. O terceiro é o da Igreja 
toda, representada apenas pelos bispos junto com o Papa.

ZEZINHO: E o que é feito em cada paróquia e área missionária para isso?
FR. FAUSTINO: É necessário que haja uma coletânea de dados, como 

uma pesquisa, sobre a vivência de cada realidade comunitária.
TINICO: Como assim?
FR. FAUSTINO: Poderá ser feito através de perguntas ou constatação 

sobre a atual realidade de cada comunidade. Algo como saber quantas 
famílias têm, como estão estas famílias, como são os trabalhos de cada 
comunidade, quais são os desafios, o que e como procuram melhorar. 

TININHA: E depois disso faz o que? 
FR. FAUSTINO: Precisa ser feito um relatório sobre a realidade e 

enviá-lo ao bispo. Depois o bispo se reunirá com um grupo menor de re-
presentes para conversarem sobre cada relatório e, por fim, os bispos se 
reunirão com o Papa para conversarem mais a respeito e decidirem o que 
precisa ser feito para juntos caminharmos melhor como Igreja.

ZEZINHO: Nossa. É muita coisa, mas é interessante.
MARIAZINHA: Agora entendi por que todo mundo precisa participar. 

Não dá para todo mundo ir conversar com o Papa, mas ele fica sabendo o 
que pensamos e precisamos.

FR. FAUSTINO: Esse é o meu sonho. 

Para terminarmos esta conversa, peço que escrevam três momentos 
que vocês vêm em suas comunidades com um maior número de fiéis.

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

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

Sonhar com uma Igreja em que 
todos caminham juntos
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INFORMAÇÕES E FOTO SITE CNBB REGIONAL NORTE 1

Os bispos do Regional Norte 1 (AM/RR) 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), concluíram na manhã da quinta-feira 
(20/05), o último dia do encontro presencial 
no Seminário Arquidiocesano São José de 
forma especial, dando as bênçãos e admitindo 
às Ordens Sacras a onze seminaristas da 
Arquidiocese de Manaus, sendo que um 
deles, Odinei Viana Meireles, indígena do 
povo tucano, da diocese de São Gabriel da 
Cachoeira, recebeu o Ministério do Leitorato.

A celebração foi presidida pelo Presidente 
do Regional Norte 1, Dom Edson Damian, da 
Diocese de São Gabriel da Cachoeira. A todos 
os seminaristas que se formaram no Seminário 
São José de Manaus, Dom Edson fazia-lhes o 
convite a serem “testemunhas do Crucificado 

Ressuscitado no coração da Amazônia para 
fazer realidade os sonhos do Papa Francisco”. 
Segundo ele, “a Amazônia vive um tempo 
grandioso, um kairós”, e por isso chamava 
os seminaristas a “entrar nos novos 
caminhos delineados pelo Sínodo para 
continuar a missão na Amazônia”.

Na missa foi lida a carta aberta 
que os bispos da Amazônia, reunidos 
virtualmente nos dias 18 e 19 de maio, 
escreveram ao Povo de Deus, que Dom 
Edson convidava aos seminaristas a 
ler e meditar. Ao final, Dom Leonardo 
Steiner, Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, parabenizou e agradeceu pelo 
sim dos seminaristas que receberam a 
admissão às ordens sacras e o ministério 
do leitorato. Dom Leonardo também 

agradeceu ao reitor, Pe. Zenildo Lima e aos 
formadores do Seminário pelo seu trabalho 
junto à instituição que tem a missão de formar 
os novos sacerdotes da Amazônia.

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

MISSA COM BISPOS DO REGIONAL NORTE 1 CELEBRA A INSTITUIÇÃO DO LEITORATO E 
ADMISSÃO ÀS ORDENS SACRAS DE SEMINARISTAS DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ

SOLENIDADE EM HONRA À SANTA 
RITA DE CÁSSIA É MARCADA PELA 
ORDENAÇÃO PRESBITERAL DE FREI 
JESUS EMMANUEL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Rita de Cássia, uma das 
mais tradicionais de Manaus, localizada na 
Av. Carvalho Leal, 931 – bairro cachoeirinha, 
pertencente à Região Episcopal Nossa 

Senhora dos Navegantes, Setor Santa Rita de 
Cássia, celebrou com muita alegria e emoção 
na noite do dia 22/05, a missa solene em 
honra a padroeira, a Santa dos Impossíveis 
e advogada dos casos desesperados. A 
celebração foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelos freis da Congregação dos 
Agostinianos Recoletos, Juan Cruz Vicario 
Corral, (pároco) Diego Armando Mendez 
(vigário), além dos convidados Frei Joseph 
Shonibare e José Arredondo, da Paróquia 
Santo Agostinho em Pauiní, Frei Luiz Almicar, 
da Prelazia de Lábrea, Além dos Padres 
Orlando Barbosa, Danival Lopes e Francisco 
Oliveira, representando o setor. Durante a 
solenidade também aconteceu a ordenação 
sacerdotal do Frei Jesus Emmanuel Mendoza 
Ledesma, pelas mãos do arcebispo, gerando 
um momento de muita emoção.

Esse ano os festejos da padroeira 
trouxeram como tema “Como Santa 
Rita sejamos criadores de diálogo”. A 
programação iniciou com o novenário 
dia 13, às 19h sempre com uma temática 

diferenciada e uma benção específica. No dia 
22, dia da santa, a programação teve início 
com a missa das viúvas às 6h30, às 8h30 
aconteceu a Santa Missa com benção aos 
que sofrem doentes pelo covid-19, às 10h 
Santa Missa com bênção aos desempregados 
e ao meio dia, Santa Missa com as benção 
de Santa Rita. Após a missa das 12 horas 
aconteceu a carreata saindo da paróquia 
percorrendo todo o bairro da cachoeirinha, 
passando pelo trecho aonde passa a 
procissão a mais conhecida “Procissão das 
rosas”. A missa das 18h foi transmitida pela 
TV Encontro das Águas, pela Rádio Rio Mar 
103.5 FM e Fanpage da Rádio. A solenidade 
não foi aberta ao público, contando apenas 
com a presença da família do Frei Jesus que 
veio diretamente do México das que veio 
para prestigiar a sua ordenação, de alguns 
representantes de algumas comunidades 
eclesiais, das 32 pastorais e movimentos, 
pessoas que ao longo de quase 80 anos 
fizeram parte da história da Paróquia 
contribuindo com o seu crescimento de 
maneira direta ou indireta.



NOVA SEDE DA REPAM INAUGURA 
COM BENÇÃOS DE DOM LEONARDO 
STEINER

INFORMAÇÕES E FOTO PADRE LUIS MODINO – CELAM

Manaus acolhe a secretaria executiva, 
que até final de 2020 tinha sua sede em Quito 
(Equador), e que está formada pelo irmão 
João Gutemberg Sampaio, novo secretário, 
Rodrigo Fadul, vice-secretário, Lidiane Cristo, 
Diego Aguiar e o padre Júlio Caldeira.

O novo espaço foi abençoado pelo 
arcebispo de Manaus, que acolheu a nova 
equipe, que se apresentou a Dom Leonardo 
Steiner, relatando as funções que cada um 
assume na secretaria e no acompanhamento 
dos diferentes eixos. Foi também um 
momento para fazer memória do caminho 
percorrido desde 2014 e de trazer presentes os 
povos do território amazônico.

O arcebispo de Manaus, que acolheu a 
nova sede da REPAM e mostrou o apoio não 
só da arquidiocese como de todos os bispos 
do Regional Norte 1 da CNBB, falou sobre a 
necessidade de “cuidar para que não se torne 
um organismo que seja apenas organizativo, 
não de animação”. Junto com isso, o fato de 
ter vindo a Manaus, leva dom Leonardo a ver 
a necessidade de cuidar para “sempre estar 
envolvendo os outros países”.

Na inauguração também se fez presente 
a irmã Carmelita Conceição, conselheira da 
REPAM. A auditora sinodal vê o momento 
atual como oportunidade para “concretizar o 
que a gente sonhou no Sínodo”. Segundo a 
religiosa salesiana, “é como se a REPAM tivesse 
ficado adulta”, insistindo na necessidade de 
cuidar da planta que nasceu e tem crescido ao 
longo de quase sete anos. A irmã Carmelita 
falou do nascimento da CEAMA “como se uma 
fecundidade fosse se multiplicando, criando, 
descobrindo outras formas de realizar esse 
sonho que foi a REPAM”.

MISSA NA CATEDRAL CELEBRA A SOLENIDADE DE PENTECOSTES: 
A FESTA DO ESPÍRITO SANTO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus realizou 
no domingo (23/05), a celebração de 
Pentecostes, a Festa do Espírito Santo. A 
Solenidade, que geralmente acontece 
todos os anos no Sambódromo 
reunindo de 80 a 100 mil fiéis, esse 
ano mais uma vez foi realizada às 
17h na Catedral Metropolitana de 
Manaus, presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada 
pelos bispos auxiliares Dom 
José Albuquerque, Dom Tadeu 
Canavarros, por Monsenhor Sabino 
Andrade e pelos padres Hudson 
Ribeiro (pároco) e Sebastião Maia, 
sendo transmitida ao vivo pela TV 
Encontro das Águas, Rádio Rio Mar 
FM, Rádio Castanho FM e Redes 
Sociais da Catedral Metropolitana.

Ao contrário do ano passado, quando a 
celebração foi realizada à portas fechadas, 
esse ano a solenidade já contou com um 
número pequeno de representantes dos 
grupos, movimentos, pastorais e demais 
forças vivas de nossa Arquidiocese. Outro 
diferencial foi a apresentação do “Grupo 
Comunidades Nações Indígenas” logo 
após a procissão de entrada, um grupo de 
jovens provenientes do Parque das Tribos, 
o primeiro bairro indígena de Manaus, 
localizado nas imediações do Tarumã Açu, 
onde ali residem 35 etnias, local escolhido 
pelo poeta Celdo Braga e o percussionista 
João Paulo, para conduzirem o projeto de 
bio-instumentos e música orgânica, com o 
qual foi realizada a apresentação.

Durante a celebração, a segunda leitura 
da missa foi proclamada em braile por uma 
pessoa com deficiência visual e uma das 
preces da comunidade foi realizada por uma 
pessoa da pastoral dos surdos, que também 
fez a tradução na Linguagem Brasileira dos 
Sinais (Libras). Durante a sua homilia, o 
arcebispo comentou o quão é extraordinário 
e encantador o Espírito Santo que nos foi 
enviado, o verdadeiro amor que produz 
comunhão, fraternidade, familiaridade, 

deferentes línguas e linguagens, mas 
é o mesmo amor que ama sem fazer 
descriminações étnicas, culturais, raciais ou 
religiosas, que nos ensina que, maior que 
curar enfermos e paralíticos, é o perdão, pois 
é um ato que estava sempre presente na 
vida de Jesus.

“O Espírito Santo que recebemos hoje 
é um amor iluminador, que concede a 
harmonização do nosso existir, uma vida 
reconciliada com o perdão dos pecados com 
nos concede a libertação. É um amor sem 
limites que não nos abandona, um espírito 
matricial, que abre o nosso lar, estende 
as nossas mãos, liberta da paralisia do 
egoísmo, constrói a união, concede a graça 
da solidariedade para com o outro e para o 
bem comum. Os dons que recebemos são 
obras do Espírito, são sopros para igreja 
e para as nossas comunidades que gera 
virtudes, dons, graças, serviços, ministérios, 
que recebemos não para nós mesmo, 
mas sim para o bem comum e para as 
comunidades”, disse Dom Leonardo.

Ao final da celebração, Dom Leonardo 
agradeceu às pastorais, aos serviços, religiosos 
e todas as pessoas que se fizeram presentes e 
acompanharam pelas redes sociais.
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GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Coroação de Nossa Senhora é uma 
solenidade que tem por objetivo saudar, louvar 
e honrar a Virgem Maria, reconhecendo a Sua 
Maternidade Divina e sua Maternidade Espiritual 
da humanidade. Com esse objetivo, a Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, 
realizou na noite do sábado (29/5) a Coroação de 
Nossa Senhora, conduzida pelo pároco Pe. Hudson 
Ribeiro, pelo Pe. Sebastião Maia, auxiliados pelo 
diácono Ruzeval Cardoso. A coroação contou com 
a participação de vários religiosos(as) e leigos(as) 
representantes de grupos, serviços e pastorais 
da arquidiocese de Manaus, sendo também 
transmitida ao vivo pelas redes sociais da Catedral.

Após as boas vindas do pároco, diácono 
Ruzeval proclamou o evangelho e na sequência 
Pe. Hudson, falou um pouco do significado da 
coroação de Nossa Senhora e o momento que 
Ela acontece, pois segundo o padre, a coroação 
é chegar à glória, é todo um processo de vida, 

desde o momento que ela é concebida 
sem pecado e viveu uma vida dedicada 
a Deus. Pe. Hudson ainda comentou a 
respeito da importância de São José, pois 
o sim de Maria também dependia do sim 
de São José, que se deu quando um anjo 
apareceu em sonho para ele. Na sequência 
o padre chamou algumas pessoas 
presentes para dar o testemunho de 
vida em reconhecimento a alguma graça 
alcançada por intercessão de N. Senhora.

Assim como os testemunhos, outro 
momento muito emocionante da coroação 
foi o das ofertas, ofertas do coração como bem 
disse Pe. Hudson, quando alguns grupos da 
Catedral fizeram a oferta simbólica grupos 
da arquidiocese realizaram a oferta simbólica 
em frente do altar. Após esse momento, o 
pároco convidou aos presentes que trouxeram 
suas rosas, para ofertar à Nossa Senhora, 
deixando o altar ao final todo florido. O rito de 

coroação propriamente dito, foi o ponto alto da 
celebração, sendo realizado coma coroa original 
da imagem e com o auxílio das crianças vestidas 
de anjinho que finalizaram o momento da 
coroação com muita emoção e com aquele jeito 
inocente que só as crianças têm. “Nossa Senhora 
merece todo esse carinho e expressão de amor 
que nós temos” finalizou Pe. Hudson.

CATEDRAL METROPOLITANA CELEBRA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA

PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO CELEBRA 
A POSSE DE SEU NOVO PÁROCO, PE. 
JOHN PAUL AROCKIASAMY

TEXTO ÉRICO PENA 
FOTO COLABORAÇÃO EMANOEL LEITE E NATHAN NASCIMENTO

No dia 30 de maio, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, deu posse ao Pe. John Paul 
Arockiasamy, da Congregação dos Missionários 

de Maria Imaculada (MMI), como novo 
pároco da Paróquia São Raimundo Nonato, 
uma das mais tradicionais de Manaus. Entre 
os concelebrantes estiveram presentes: 
Monsenhor Sabino Andrade, vigário 
episcopal da região; Pe. Zenildo Lima, reitor 
do Seminário São José; Frei José Maria, 
da paróquia São Jorge; Pe. Leo Jayaraj, da 
paróquia Santo Afonso; Pe. Stephen Michael 
e Pe. Arcelin Arge, da paróquia São Pedro 
Apóstolo, no município de Manaquiri; e Pe. 
Luis Modinho, auxiliados pelos diáconos, 
Francisco Lima, Luis di Paula e Ademar 
Mendes.

Apesar de estar assumindo agora a 
paróquia de São Raimundo, Pe. John Paul já 
é um antigo conhecido da Arquidiocese de 
Manaus, pois entre os anos de 2014 a 2018, 

foi pároco na Área Missionária São Lourenço 
(AMSL), onde ficou até ser transferido para 
Campo Grande, para assumir como Vice 
Provincial da Congregação dos MMI e também 
atuando como pároco da paróquia Cristo 
Rei. Ao terminar o mandato, Pe. John Paul 
retorna à Manaus, para uma nova missão 
agora em outra pároquia. “Manaus é uma 
terra de missão e apesar de eu ser estrangeiro, 
considero aqui a minha casa e a minha família, 
por isso eu voltei pra cá. Agradeço a acolhida 
de todos e sei que aqui nós temos uma longa 
missão a cumprir e meu desejo é que sempre 
sejamos alegres e unidos, vamos caminhar 
juntos nesta barca de Jesus, construindo 
um tempo novo e uma nova história, deixo 
apenas um pedido: rezem por mim e que Deus 
abençoe a todos”, disse Pe. John Paul.



ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
07 Pe. João Mattos de Abrantes (Dioc.)
09 Pe. Jaroslaw Piasecki (Dioc.de Campo Maior - PI)
09 Pe. Kleython Cabral de Moura (Prelazia de Tefé)
12 Pe. Manoel Rubson Balieiro (Dioc.)
14 Diác. Aluysio de Albuquerque e Silva
14 Pe. José Luis Torres Guzmán (MG)
16 Pe. Anselmo de S. Mantovani (SAC - Palotino)
16 Pe. José Ivanildo Melo (SDB)
17 Frei Paulo Xavier Ribeiro (OFMCAp)
20 Diác. Aluysio de Albuquerque e Silva
21 Diác. Ermilio Freires de Sousa
21 Pe. Pedro F. Curran (OMI – Província do Brasil)
23 Pe. Marciney de Oliveira Marques (Dioc. de 

Parintins)
26 Pe. Erlin E. Perez (Soc. das Missões Estrangeiras)
26 Pe. Martin James Laumann (Dioc.)
28 Pe. Celso Ferreira dos Santos (Dioc.de 

Campo Maior - PI)

ORDENAÇÃO
01 Dom Luiz Soares Vieira (Ordenação Episcopal)
02 Pe. Roberto de Valicourt (OMI – Província do 

Brasil)
04 Pe. Kleython Cabral de Moura (Prelazia de Tefé)
05 Pe. Igínio Mazzuchi (OMV)
05 Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade 

(Prelazia de Tefé)
06 Pe. José Roberto da Silva Araújo (OMI)
07 Pe. Carmelo Rivera Amézquita (CES)
07 Pe. Jorge Alan de Oliveira A. de Jesus (MG)
09 Pe. Antônio José Gomes de Oliveira (Dioc.de 

Campo Maior - PI)
09 Pe. Grzegorz Paderewski (Pe. Gregório) 

(Dioc.de Campo Maior - PI)
09 Pe. Luís Fernando Carnielli Gataroso (Arquid. 

de Ribeirão Preto)
10 Frei Moacir Busarello (OFMCap)
15 Pe. Valdecir Paulo Martins (SDN)
16 Pe. Edson Luiz Ulanowicz (CSsR)
25 Pe. Paulo César Ferreira da Silva (Dioc.de 

Campo Maior - PI)
26 Diác. Agenor Martins Júnior
27 Pe. Auricélio Ferreira Coelho (SDN)
28 Pe. Celso Ferreira dos Santos (Dioc.de 

Campo Maior - PI)
30 Pe. Alejandro Gollaz Mares (MG)

DOM LEONARDO CELEBRA MISSA 
SOLENE EM HONRA À N. SRA. 
AUXILIADORA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A paróquia N. Sra. Auxiliadora celebrou 
no dia 24/5, o dia da Padroeira do Bairro 
do Alvorada 1. Os festejos foram marcados 
por vários momentos de fé e devoção ao 
longo do dia, finalizando a noite com a 
missa solene presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo pároco Pe. 
Wolney Mourão, pelo Pe. Zenildo Lima, 
ex-pároco e agora reitor do Seminário 
Arquidiocesano São José e demais padres 
convidados. A celebração foi transmitida 
pelas redes sociais da paróquia, mas 
também foi presencial seguindo às normas 
de orientação e higienização contra o 
Covid-19.

SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI 
É REALIZADA NA CATEDRAL COM 
NÚMERO RESTRITO DE FIEIS
TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

Na quinta-feira, 3 de junho, a Igreja 
católica celebrou a Solenidade de Corpus 
Christi , (expressão latina que significa Corpo 
de Cristo, realizado na quinta-feira seguinte 
ao domingo da Santíssima Trindade). A 
celebração aconteceu às 17h na Catedral 
Nossa Senhora da Conceição, presidida por 
Dom Leonardo Steiner, concelebrada pelo 
bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros; pelo 
pároco da Catedral, Pe. Hudson Ribeiro e 
padres convidados.

A solenidade do Corpus Christi é uma 
das celebrações mais importantes da 
nossa igreja católica e que costuma reunir 
milhares de fiéis em procissão pelas ruas do 
centro da cidade, mas devido a pandemia 
da Covid-19, foi mais uma vez realizada de 

forma diferenciada. Seguindo as orientações 
da arquidiocese de Manaus, as celebrações 
aconteceram nas paróquias e áreas 
missionárias, com o pároco conduzindo o 
Santíssimo pelas ruas próximas da igreja, 
pedindo para que Deus abençoe cada fiel 
que acompanha de suas casas.

Já na Catedral, a celebração foi marcada 
pela participação de Agentes de Pastoral, 
movimentos e organismos, além dos fiéis. 
Todos seguiram o distanciamento social, 
uso de máscara e álcool gel. Apenas 30% 
da capacidade total da igreja foi ocupada, 
respeitando as medidas restritivas. Em sua 
homilia, Dom Leonardo destacou a presença 
de Cristo Eucarístico em todos os momentos 
da nossa vida.

Durante o ofertório foram trazidas 
algumas placas contendo mensagens sobre 
a atual situação que estamos enfrentando, 
como: a cheia dos rios, a falta de cuidado 
com o meio ambiente e os povos indígenas, 
questões ambientais, pelos que passam 
fome, desempregados, doentes, pelos 
que sofrem com as enchentes, pela vida 
das Comunidades e Paróquias e Áreas 
Missionárias.

Após a missa, Dom Leonardo, Dom 
Tadeu, Pe. Hudson e os demais presbíteros 
conduziram o ostensório ao redor de toda a 
catedral, inclusive por cima das plataformas 
feitas para a população transitar nesta área 
da cidade devido a cheia. No decorrer do 
percurso, foram mencionados mais uma vez 
as questões vividas hoje, citadas durante o 
ofertório.

Por fim, a procissão retornou para 
a catedral, e os fieis já aguardavam 
o arcebispo para adorar o Santíssimo 
Sacramento na área externa da igreja. Todos 
os fiéis puderam acompanhar ao vivo pela 
TV e Rádio Encontro das Águas, Rádio Rio 
Mar FM 103,5, Rádio Castanho FM 103,3 e 
redes sociais da Rádio Rio Mar.
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 
FOTO COLABORAÇÃO ROSEANE GUIMARÃES

O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom José Albuquerque, presidiu 
na noite de terça-feira (08/06), a cerimônia 
de posse do padre Eduardo Santos, que 
atuará como administrador da Área 
Missionária Santa Helena (AMSH), bairro 
Novo Israel – Setor Pe. Ruggero Ruvoletto. 
A Santa Missa iniciou às 19h30, sendo 
concelebrada pelo padre Carlos Antônio 
da Silva (Pe. Carlinhos), auxiliados pelo 
diácono Afonso Brito e contanto com a 
presença de comunitários representando 
as 12 comunidades que vieram dar as 
boas-vindas ao novo padre.

Pe. Eduardo assume no lugar do antigo 
pároco, Pe. Humberto Vasconcelos que teve 
que se afastar de suas funções por motivos 
de saúde. Anteriormente Pe. Eduardo 
atuava como pároco da Área Missionária 
São Lucas (AMSL), onde ficou nos últimos 
seis anos, deixando vários amigos que 
também fizeram questão de estar presente 
nesse momento em que assume uma nova 
missão em outra área missionária. Antes 
de finalizar, Pe. Eduardo também recebeu 
as boas vindas das Irmãs Oblatas Fátima 
e Socorro que deu às boas vindas ao Pe. 
Eduardo, em nome da vida religiosa que ali 
também exercem vários trabalhos.

Antes da benção final, Pe. Eduardo 
disse algumas palavras de agradecimento 
pela acolhida diante deste novo desafio, 
sem esquecer o trabalho realizado pelo 

pároco anterior. “Me coloquei a 
disposição do arcebispo para estar aqui 
na AMSH porque nosso querido padre 
Humberto não merece apenas nosso 
carinho e nossa amizade e sim que 
possamos continuar a grande obra que ele 
iniciou, pois sou testemunha de quanto 
a AMSH cresceu durante a sua missão. 
E assim, logo que possível, esperamos 
que o Pe. Humberto possa estar de volta, 
enquanto isso estarei aqui fazendo parte 
desta grande família que é a AMSH. 
Agradeço a todos que vieram e também 
aos meus pais e os amigos da AMSL que 
também se fazem presentes. Deus abençoe 
a todos”, disse.

GIRO PASTORAL

PE. EDUARDO SANTOS ASSUME COMO NOVO ADM. 
PAROQUIAL DA A.M. SANTA HELENA

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE 
CELEBRA JUBILEU DE OURO E REALIZA 
CAMPANHA PARA A REFORMA DO TELHADO

TEXTO RAFAELLA MOURA  COLABORAÇÃO ÉRICO PENA

A Paróquia Santíssima Trindade, localizada 
no bairro Japiim 1, zona sul da cidade, 
celebrou no domingo, 7 de junho a celebração 
pelos 50 anos de existência da Paróquia. 
Na programação também contou com uma 
carreata pelas principais ruas do bairro e 
celebrações no decorrer de toda a semana. 
É inegável que a história da paróquia já se 
mistura com a história da vida das pessoas que 
vivem nos arredores. “Sou feliz de participar da 
paróquia Santíssima Trindade, minha família 
toda são dessa igreja eu me batizei nela e meus 
pais se casaram lá e eu vou continuar nela por 
toda vida”, disse a paroquiana Lucineide Silva.

Nessas cinco décadas de existência, 
muitos padres e agentes pastorais ajudaram 
a construir a vida da Paróquia Santíssima 
Trindade. O pároco Pe. Martin James Laumann, 
destaca a realização da Santa Missa, mesmo 
diante toda a violência ocorrida no último 
domingo na cidade de Manaus.

“Hoje celebramos os 50 anos, desde o 
começo com o Pe. Purga até a minha gestão, 
foi uma bela celebração bem assistida e bem 
marcada pela presença dos antigos e dos novos 
paroquianos, mesmo com todas as injustiças 
que foram cometidas em nosso bairro. Viva a 
paróquia Santíssima Trindade”, disse Pe. Martin.
A paróquia está realizando uma campanha 
para a troca do telhado da igreja, que por 
consequência do tempo já não suporta as 
fortes chuvas e está com infiltrações, o que 
vem danificando o forro e paredes da igreja. 
“Estamos em campanha para um novo telhado, 
pois precisamos de um lugar digno para celebrar. 
Deus abençoe a todos”, comentou o pároco. 



PE. PAULO CÉSAR TOMA POSSE 
COMO NOVO PÁROCO DA ÁREA 
MISSIONÁRIA SÃO LUCAS

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO HÉLIO AGUIAR

A Área Missionária São Lucas, pertencente 
ao setor Pe. Pedro Vignola da Região Episcopal 
N. Sra. Aparecida, celebrou na noite do 
sábado (5/6) a posse do seu novo pároco, Pe. 
Paulo Cesar Ferreira da Silva. A celebração foi 
realizada na comunidade São João Batista, 
localizada à Rua Carambei s/nº, Núcleo 4 – 
Cidade Nova II, sendo presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo Pe. Zenildo Lima, 
Reitor do Seminário Arquidiocesano São José e 
demais padres convidados do setor, auxiliados 
pelo diácono Irineu Pena.

Após as boas vindas do Arcebispo, Pe. 
Zenildo fez a leitura da nomeação do novo 
pároco, em seguida Dom Leonardo convidou 
Pe. Paulo a fazer a Profissão de Fé e Juramento 
de Fidelidade em frente ao altar. Ao fim de 
sua homilia, Dom Leonardo agradeceu ao Pe. 
Paulo por ter aceitado o desafio de estar a 
frente de mais uma parte importante do povo 
de Deus de nossa arquidiocese, ele que é da 
diocese de Piauí, mas em sua missão aqui na 
arquidiocese de Manaus, já teve passagem 
pela paróquia de N. Sra. Auxiliadora e N. Sra. 
das Graças e agora assume como novo pároco, 

no lugar de Pe. Eduardo Santos que saí para 
assumir como Adm. Paroquial da Igreja de 
Santa Helena, localizada no bairro de Novo 
Israel.

Na sequencia, deu-se início ao rito 
propriamente dito com a renovação das 
promessas sacerdotais e o recebimento de 
alguns símbolos que caracterizam o exercício 
do pároco nas comunidades. Ao fim da 
celebração, Pe. Paulo disse algumas palavras 
de agradecimento. “Chego aqui feliz e com o 

coração cheio de alegria. Quero com a graça de 
Deus, exercer com amor e humildade, aquilo 
que a igreja me confia ao me apresentar como 
pastor dessa área missionária, peço para tanto 
que vocês rezem por mim, a oração de vocês 
sustenta a vocação dos missionários, pois a 
igreja somos todos nós. Obrigado a todos pela 
acolhida, pelo cuidado e pela confiança e que 
a nossa comunhão fraterna cresça a cada dia. 
Gratidão a cada um de vocês”, disse o novo 
pároco. 

TERÇO PELO FIM DA PANDEMIA 
É REALIZADO NA CATEDRAL 
METROPOLITANA DE MANAUS

TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

Na noite do dia 31 de maio, a 
Arquidiocese de Manaus realizou o terço 
pelo fim da pandemia. Este é um pedido 
do Papa Francisco e em todo o mundo 
30 santuários fizeram a reza do terço. No 
Brasil aconteceu no Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida. A programação foi 
transmitida ao vivo pela Rádio Rio Mar 
FM 103,5, Rádio Castanho FM 103,3 e 
plataformas digitais.

No Amazonas são quase 13 mil vítimas 
pela Covid-19, entre as vítimas estão 
aquelas que perderam a vida por falta 
de oxigênio e cuidados médicos. Hoje às 
vítimas morrem de um vírus que já possui 
vacina. O terço foi rezado por Dom Leonardo 
Steiner e agentes pastorais da Arquidiocese 
que conduziram o momento de oração 
diretamente do presbitério, próximo a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Segundo o coordenador de pastoral, 
Padre Geraldo Bendaham, a oração do terço 
é simples mais é muito profunda e o objetivo 

é pedir a intercessão da Mãe da igreja pela 
cura do mundo. “Acreditamos pela nossa 
fé, na intercessão de Maria, pedindo ao seu 
filho que ajude a humanidade para que 
sejamos libertados dessa pandemia que já 
matou tantas pessoas” disse.

Cristina Jagger foi uma das escolhidas 
para compor a equipe que conduziu o terço 
junto com o arcebispo, de acordo com a 
representante da Pastoral do Povo de Rua 
(PPR) a emoção foi única. “Foi uma honra 
poder representar PPR e rezar pelo fim 
da Pandemia em comunhão com o Sumo 
Pontífice e toda a Igreja... é uma bênção. 
Excelente iniciativa de Dom Leonardo que 
sempre está trabalhando em prol dos mais 
pobres. Rezar o terço aos pés da Imaculada 
é sublime. Amor que transborda”, 
comentou.





Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419

AREIA • FERRO • SEIXO • TIJOLO • CIMENTO MAT. 
ELÉTRICO • MAT. HIDRÁULICO • FERRAGENS

TEMOS VARIEDADE E O MELHOR 
ATENDIMENTO DA ZONA LESTE

casahenrique@yahoo.com.br
Av. Mirra, 1857, João Paulo II – Jorge Teixeira

Lave as mãos Isolamento SocialUse máscara

PREVENÇÃO COVID-19

Cada R$ 50,00 em compras,
você concorre a R$ 1.000 
para reformar sua casa.

Somente 01 vencedor com sorteio marcado para 31 de Julho. 
Prêmio ofertado através de compras na loja no valor especificado, 

não em dinheiro.

*Promoção cumulativa, a cada R$50,00 em compras, 
o cliente ganha 01 cupom para o sorteio.
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POR: PE. LEUDO SANTOS, ASSESSOR DA 
PASTORAL FOTOS: ARQUIVO PESSOAL 

A pastoral do dízimo 
da Arquidiocese de 
Manaus em comu-
nhão com a Igreja 

que sofre nesse momento 
difícil de pandemia e das 
enchentes, reconhece a 
força de uma Igreja que 

busca ajudar e caminhar jun-
to aos colaboradores com os diversos grupos sociais, 
empresas e outras mãos estendidas no discernimento. 
Onde todos somos convidados e convidadas a viver a 
experiência da viúva, partilhar com o coração.

Para ser dizimista não devemos esperar ter mui-
to para ajudar e sim o suficiente para sobreviver e 
compartilhar. Essa é a nossa missão! Fazer com que as 
nossas Paróquias, Áreas missionárias, Comunidades 
e Comunidades Ribeirinhas tenham como sobreviver 
dando continuidade a evangelização.

São muitos os desempregados e entre eles, estão 
incluídos aqueles que eram dizimista das nossas co-
munidades. Não devemos deixar de lembrar daqueles 
que tanto nos ajudaram. Por isso que sua partilha no 
dízimo é muito importante para ajudar quem tanto 
somou conosco.  

O Sínodo têm dado uma grande contribuição para 
nossa pastoral na busca de viver para celebrar, viver 
para entender que a fome dói, viver para sentir a dor 
do outro, viver para partilhar como amor. Esses são os 
nossos desafios cristãos que nos ajudam na conversão.

Por esse motivo, venha você também ser dizimista 
ou agente dessa pastoral. Não queremos que você seja 
um dizimista sem ser catequisado mas, que tenha uma 
clareza o quando isso é bíblico e lhe fará um bem mui-
to grande pra você e sua família. 

Precisamos da continuidade a evangelização nas 
nossas pastorais com a sua ajuda, pois o desemprego e a 
fome só crescem. Para isso, é necessário que sejamos uma 
Igreja “Sinodal”, que significa “caminhar juntos”. A pasto-
ral do dízimo arquidiocesana e seus agentes agradecem.

Vem ser dizimista você também!

SOMOS UMA IGREJA SINODAL, 
QUE CAMINHA RUMO AO PROJETO 
DO PAI QUE NOS CHAMA A 
COMPARTILHAR O PÃO DA VIDA

Jesus chamou os 
discípulos e disse: 
“Em verdade vos digo, 
esta pobre viúva deu 
mais do que todos os 
outros que ofereceram 
esmolas. Todos deram 
do que tinham de 
sobra, enquanto ela, na 
sua pobreza, ofereceu 
tudo aquilo que possuía 
para viver”. 
(Mc 12,43-44)

DÍZIMO
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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