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ATIVIDADES PaSTORAIS

AGENDA AGOSTO 2021

DOM LEONARDO ULRICH STEINER 

O pregador deve ser o primeiro a desenvolver uma grande 
familiaridade pessoal com a Palavra de Deus: não lhe basta co-
nhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário; 
precisa de se abeirar da Palavra com o coração dócil e orante, a fim 
de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimen-
tos e gere nele uma nova mentalidade. Faz bem renovar, cada 
dia, cada domingo, o nosso ardor na preparação da pregação, 
e verificar se, em nós mesmos, cresce o amor pela Palavra que 
pregamos. É bom não esquecer que, particularmente, a maior ou 
menor santidade do ministro influi sobre o anúncio da Palavra. 
Como diz São Paulo, “falamos, não para agradar aos homens, mas 
a Deus que põe à prova os nossos corações” (1Ts 2,4). Se está vivo 
este desejo de primeiro, ouvir a Palavra que temos anunciamos, 
esta será transmitida duma maneira ou doutra ao povo de Deus: 
“A boca fala da abundância do coração” (Mt 12,34). As leituras 
do domingo ressoarão com todo o seu esplendor no coração do 
povo, se primeiro ressoarem assim no coração de quem anuncia.

Jesus irritava-se com pretensiosos mestres, muito exigentes 
com os outros, que ensinavam a Palavra de Deus, mas não se 
deixavam iluminar por ela: “Atam fardos pesados e insuportáveis 
e colocam-nos aos ombros dos outros, mas eles não encontram 
nem um dedo para os deslocar” (Mt 23,4). E o Apóstolo São Tiago 
exortava: “Meus irmãos, não haja muitos entre vós que preten-
dam ser mestres, sabendo que nós teremos um julgamento mais 
severo” (3,1). Quem quiser pregar, deve primeiro estar disposto a 
deixar-se tocar pela Palavra e fazê-la carne na sua vida concreta. 
Assim, a pregação consistirá na atividade tão intensa e fecunda 
que é “comunicar aos outros o que foi contemplado”. Por tudo 
isto, antes de preparar concretamente o que vai dizer na prega-
ção, o pregador tem que aceitar ser primeiro trespassado por essa 
Palavra que há-de trespassar os outros, porque é uma Palavra 
viva e eficaz, que, como uma espada, “penetra até à divisão da 
alma e do corpo, das articulações e das medulas, e discerne os 
sentimentos e intenções do coração” (Heb 4,12). Isto tem um va-
lor pastoral. Mesmo nesta época, preferimos escutar as testemu-
nhas: Tem sede de autenticidade (…), reclama evangelizadores 
que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar 
como se eles vissem o invisível. (cf. Papa Francisco, EG,149-150)

ENCONTRO COM A PALAVRA

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

01 • SOLENIDADE DE SANTO AFONSO DE 
LIGÓRIO E ORDENAÇÃO PRESBITERAL DE 
DAVI MIGUEL DA SILVA PLÁCIDO (CSsR) E 
ROBSON BEZERRA DE SOUZA (CSsR)
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida, às 9h

01 • FESTEJOS DE SANTO AFONSO
Tema: Tudo o que o coração de Jesus deseja para nós é que 
cumpramos a vontade de Deus” (1Sm 7:12)
Tríduo: de 29/07 a 31/07, às 19h30
Carreata do Padroeiro: Dia 01/08, saindo da Comunidade de 
Nazaré, às 17h
Missa do padroeiro: Dia 1/08, às 18h30, com D. Leonardo Steiner
Local: Paróquia Santo Afonso – Av. Constantino Nery, 5785 – Flores

04 • MISSA DOS 25 ANOS DE ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL DE DOM JOSÉ ALBUQUERQUE, 
PE. ZENILDO LIMA E PE. GERALDO BENDAHAM
Local: Catedral Metropolitana de Manaus, às 19h

10 • DIA DEDICADO A SÃO LOURENÇO, 
PADROEIRO DOS DIÁCONOS PERMANENTES
Missa presidida por D. Leonardo Steiner, às 19h no Santuário São José

11 • MISSA SOLENE EM HONRA A SANTA CLARA, 
COM DOM LEONARDO STEINER
Local: Mosteiro São Damião – Rua Careiro Castanho, 853, 
Loteamento Chico Mendes – Jorge Teixeira • Horário: 10h30

31 • FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO
Tema: Com São Raimundo Nonato construindo um caminho de fé e 
vida. “Até aqui o senhor nos ajudou”(1Sm 7:12)
Carreata do Padroeiro: Dia 01/08, às 09h
Missa de Abertura dos Festejos: Dia 01/08, às 19h
Feijoada do Padroeiro: Dia 15/08, às 11h (apenas para retirada 
no local e entrega nas proximidades)
Novenário: de 22 a 30 de agosto, às 19h, na Igreja S. Raimundo Nonato
Festa Dia 31: Missa Solene, às 18h, com a Bênção dos Raimundos 
(as) e Nonatos (as)
Endereço: Praça Ismael Benigno, 151 – São Raimundo
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

esus chamou os doze Apóstolos e começou a enviá-los dois 
a dois (Mc 6,7). Os doze foram chamados e enviados, por 
Jesus. Na raiz de todo chamado e envio está a graça do 
encontro. A iniciativa não é do discípulo, da discípula, 
mas do mestre Jesus. Ele busca, ele chama, ele convida, 
ele atrai. Para ser discípulo e ser enviado somos atraídos 
para participar do caminho, da vida de Jesus, do Rei-
no. Discípulo que é discípulo, discípula que é discípula 
sente-se encontrado por Jesus e, porque encontrado o 
segue. Encontro é “um acontecimento, com uma Pessoa, 
que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orien-
tação decisiva” (DAp 12). Um “acontecimento fundante 
e encontro vivificante com Cristo, manifestado como 
novidade de vida e de missão de todas as dimensões da 
existência pessoal e social. Isto requer, a partir de nossa 
identidade católica, uma evangelização”. (DAp 13)

O profeta Amós, chamado e enviado, nos indica que 
o ser chamado e enviado não se apoia na função, no sta-
tus que está a exercer; o seu preparo. “Eu não sou profeta, 
nem filho de profeta, mas vaqueiro e cultivador de sicô-
moros. Mas o Senhor tomou-me de detrás do rebanho e 
me disse: Vai profetizar a meu povo Israel.” (Am 7,12-15) 
Amós a nos indicar que o chamado é graça, é escolha de 
Deus. O que importa é o que o chamado faz com aquele 
que foi atraído, com aquele que foi chamado. Deus faz do 
plantador de figos e do cuidado de gado um profeta. Não 
é tanto o que fazia, mas o que Deus agora pede que faça. 
O mesmo aconteceu com os discípulos Pedro, Tiago, João: 
eram pescadores; Mateus era cobrador de impostos. Ou-
viram o convite e aceitaram o envio. 

No chamado nasce o discípulo, a discípula. Chama-
do e envio; chamado-envio. No chamado há um envio, 
um desalojar, um sair para seguir e no seguir existe um 
segundo sair para testemunhar, ser presença de quem 
chamou. O significativo do chamado é que existe um 
mistério do desígnio do agrado, do bem-querer de 
Deus! É benevolência, pois chamado é gratuidade. E 
a resposta também tem gosto de gratuidade alegre, 
cheia de gratidão. O dar-se conta de ser visto, escolhido 
e amado por Deus desperta a alegria suave e benfazeja; 
uma resposta, uma correspondência de gratuidade. 

“Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, 
a não ser o bastão: nem pão, nem alforje, nem dinheiro; 
que fossem calçados com sandálias, e não levassem duas 
túnicas.” Encorajador e iluminador o modo de ir para ter 
força sobre os espíritos impuros. O poder sobre os espí-
ritos impuros nasce do despojamento, de liberdade, da 
pobreza- riqueza de quem está a caminho enviado por 
Jesus que é o Caminho, a Verdade, a Vida. Nenhum peso, 

nenhuma sobrecarga, nada de sobras, apenas o cajado, 
sandálias e duas túnicas, isto é, o anúncio, o estar a cami-
nho. Tudo na quase pobreza-riqueza do chamado-envio. 
Aquele que envia é toda a segurança, toda a veste, a se-
gurança dos passos. É que o anunciado é o pobre da Cruz, 
o pouco da Eucaristia, na fragilidade de Belém. Como 
anunciar a fragilidade e a pobreza de Deus senão na po-
breza e na graça do envio?

Todos somos chamados e enviados, pois todos 
participamos da vida, morte e ressurreição de Jesus. 
Somos a comunidade dos filhos e filhas de Deus. As vo-
cações, os ministérios, os serviços são chamado-envio. 
Envio e chamado para a missão, a evangelização. So-
mos todos vocacionados para a missão, anunciar e viver 
o Reino de Deus e sua justiça.

O Evangelho não é a religião do eu, a pregação do 
eu. As testemunhas caminham livres do eu para vicejar 
a Jesus e seu Reino. Por não ser a religião e o anúncio 
do eu, são enviados dois em dois. Dois a dois não é um 
mais um. Mas dois a dois: uma comunidade missioná-
ria; imbuída, tomada pela benevolência do chamado-
-envio. Os chamados-enviados são comunidade em 
viagem; apoio um ao outro na fé, na esperança, na 
caridade; lavam os pés um do outro; os pés uns dos ou-
tros. O Reino de Deus não é formado por um, mas por 
um povo, por uma assembleia de fiéis, a comunidade 
missionária. É a Igreja que é enviada a anunciar o amor 
de Deus pela humanidade, pelo universo. O envio será 
sempre comunitário e não solitário. 

As nossas comunidades serem comunidades mis-
sionárias. Comunidades missionárias que rezam pela 
vocação: matrimonial, consagrada, presbiteral. Termos 
a graça de leigos que se sentem chamados e enviados 
para anunciar a Jesus e seu Evangelho. Rezar pelas ir-
mãs e irmãos que servem às comunidades com os mi-
nistérios e a coordenação. A comunidade missionária 
que desperta jovens para a missão, para uma vocação e 
missão própria na Igreja, ser padre.

Chamados-enviados: estar na graça da eleição! 
Estar e ser um em e com Cristo, colocando nossa vida 
à disposição da obra evangelizadora. Quem evangeliza 
é o espírito, o estilo de vida da comunidade, do dois a 
dois, que deixa nascer e florescer o Reino de Deus.

Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós! Deus 
abençoe!

Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

J
No chamado há 
um envio, um 
desalojar, um sair 
para seguir e no 
seguir existe um 
segundo sair para 
testemunhar, ser 
presença de quem 
chamou.

Chamado-envio
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Cada vida é um 
dizer específico 
de Deus para o 
mundo. 

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. 

Chegou o mês de agosto, e como ele a Igreja Cató-
lica no Brasil faz um chamamento muito especial, para 
que cada fiel lembre que na vida, ninguém nasce à toa. 
Ninguém nasce para ser uma peça escangalhada. Cada 
vida é um dizer específico de Deus para o mundo. Como 
disse o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventu-
de realizada na Polônia: “Na vida ninguém tem reser-
va”. Neste ano dedicado a São José, vale a pena recordar 
a aceitação por José, do chamado de Deus revelado em 
sonho para que acolhesse Maria como sua esposa e Je-
sus como seu filho. E assim José responde ao chamado 
de Deus: ser o pai adotivo de Jesus e patrono universal 
da Igreja. 

Tendo presente que a pandemia do Coronavírus 
ainda faz parte da nossa vida, e a partir de um olhar de 
fé, somos todos sobreviventes, faz-se necessário cada 
fiel fazer a si mesmo, à luz do Espirito Santo de Deus, 
a seguinte pergunta: para que sobrevivi? Creio eu caro 
leitor, se estamos vivemos, é porque temos um chama-
do na vida a responder. Deus acredita nos seus filhos e a 
eles deu inúmeros dons. Essa é hora, este é o momento 
dos cristãos reavivarem os dons recebidos de Deus para 
que a Graça opere através deles. Feliz é aquele que ao 
chegar no final da vida possa dizer as mesmas palavras 
proferidas por São Paulo: “combati o bom combate” (2 
Tm 4,7 ). Que o chamado feito por Deus a cada um, aju-
de o fiel a sentir-se realizado fazendo a vontade divina 
acontecer na resposta generosa dada com a vida teste-
munhada a favor dos irmãos. 

Aproveite também para acompanhar nesta edição, 
o que vai acontecer em nossa Igreja Local neste mês 
vocacional. Lembre-se de acompanhar a programação 
das nossas rádios católicas: Rio Mar FM 103,5 e Casta-
nho FM 103,3. Sempre à serviço da evangelização.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

Em outras épocas da história, as voca-
ções na Igreja surgiam como flores de 
jardins bem cuidados que crescem, 
desenvolvem, dão frutos e exalam 

perfumes agradáveis. Mas no atual contexto, as 
vocações estão a cada dia mais difíceis de serem 
germinadas. No entanto, pela vontade do Pai, é 
possível brotar água da rocha e flores no deserto. 
Estas imagens descrevem a crise que se vive na 
igreja com a escassez das vocações, principal-
mente na vocação sacerdotal. 

Os tempos são outros e exige repensar os 
modelos vocacionais para responder os novos 
contextos históricos. Uma realidade que se pre-
cisa enfrentar ou talvez nunca se enfrente devido 
ao medo de estar contrariando os ensinamentos 
evangélicos do Mestre Jesus.

Hoje são muitas as possibilidades de reali-
zações na vida do jovem e da sociedade. A maio-
ria dos jovens decidem escolher outro modo de 
vida, influenciados pelo modelo econômico que 
prega o bem-estar social, que promete bens, 
conforto e prazer por toda a vida. 

profecia

DEUS É MAIOR QUE 
QUALQUER CRISE 
VOCACIONAL

O PRESENTE DO PAPA: UM 
POÇO PARA FORNECER 
ÁGUA A 35 MIL PESSOAS 
EM UGANDA

VATICAN NEWS

Recursos no valor de 5 mil euros serão des-
tinados à construção de um poço em Apeito-
lim, na diocese de Moroto, em Uganda. Essa foi 
a doação do Papa Francisco que pegou todos 
de surpresa, inclusive Padre Marco Canovi, mis-
sionário comboniano há 50 anos em Karamoja, 
no nordeste do país. Em nome de toda a comu-
nidade, ele expressou o seu "muito obrigado" 
ao Pontífice pela constante preocupação com 
os pobres e com a África.

Graças ao Papa, água a 35 mil 
pessoas
"A construção do poço vai permitir o abas-

tecimento de água local e por fim às longas 
viagens das mulheres e crianças de Amaler, 
Kalowakaner e Apeduru", explica Padre Marco. 
A primeira fonte disponível na região, semide-
sértica e habitada principalmente pela etnia 
Karamojong, dedicada à criação de ovelhas, 
está a cerca de 5 quilômetros do assentamento 
e todos os dias eles têm que se deslocar a pé 
para abastecer os 35 mil residentes.

Um gesto paterno
O sacerdote comenta que, inicialmente, 

havia compartilhado a notícia com os pró-
ximos de casa. Mas, na manhã seguinte, 
“no início da missa, informei os fiéis sobre 
a grande delicadeza do Papa para conosco. 
É um gesto paternal, que é uma bênção e 
uma ajuda que será percebida cada vez que 
as pessoas tirarem água daquele poço".

“Houve um grito de alegria, seguido por 
uma oração fervorosa durante a Eucaristia.”

Gratidão afetuosa e oração constante
Após a notícia da hospitalização do Papa, 

acrescenta o comboniano, “convocamos a as-
sembleia várias vezes para rezar juntos: que-
remos testemunhar a nossa gratidão afetuosa, 
que se torna numa oração intensa por este pai 
que temos diante de Deus", continua o sacer-
dote: "um pai que pensa em nós, que nos aju-
da, nos dá esperança e nos encoraja a não ter 
medo e a não nos sentirmos sozinhos".

ELE CONTINUA AMANDO, SALVANDO, 
CONVIDANDO E ENVIANDO EM MISSÃO
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Esta meta ambiciosa, nem sempre é possível de 
ser alcançada, principalmente pela juventude pobre 
e excluída das oportunidades. Por vezes, esta menta-
lidade economicista de se dá bem em tudo, obtendo 
lucro e vantagens, influencia decisões nas vocações 
religiosas e sacerdotais. Se não ocorrer a conversão no 
decorrer do caminho vocacional, as consequências são 
danosas para o exercício do apostolado.

Mas Deus é maior que qualquer crise! Ele conti-
nua amando, salvando, convidando e enviando em 
missão pessoas que se deixam formar pelo Evangelho 
de Jesus, pois “quem escuta a minha palavra possui a 
vida eterna” (cf. Jo 5,24). Este versículo bíblico foi es-
colhido para ser o lema do mês vocacional 2021. 

Quem vai anunciar o Evangelho para que germi-
ne vocações? – Leigos e leigas, diáconos, religiosos e 
religiosas, padres e todo Povo de Deus que faz parte 
da comunidade eclesial. As famílias evangelizadas 
que acreditam nas vocações são chamadas a serem 
anunciadoras do Reino num mundo cada dia mais 
longe da experiência fraterna. 

Para que alguém escute a Palavra se faz neces-
sário que tenham anunciadores de qualidade que 
testemunhem a verdade do Evangelho, apresentan-

do que vale a pena abandonar-se com 
toda confiança a serviço do Reino de 

Deus, de modo gratuito e generoso.
O esforço humano pelas voca-

ções é importante, mas não basta, 
pois, a vocação é dom e chamado divino. 
Por isso é necessário rezar com insistência, 

suplicando que o Pai envie trabalhadores 
para serem sinais do Reino. “Pedi ao Senhor 

da messe que envie operários. ” (Mt 9,38).



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

18º COMUM
Ex 16,2-4.12-15
Sl 77(78),3.4bc.23-24.25.54 
(R/.24b)
Ef 4,17.20-24 • Jo 6,24-35

S. Eusébio de Vercelli, 
Br., Mfac. S. Pedro J.
Eymard, br., Mfac.
Nm 11,4b-15 • Sl 80(81), 
12-13.14-15.16-17
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(R/. 12a) • Mt 17,22-27

S. Lourenço, festa
2Cor 9,6-10
Sl 111(112),1-2.5-6.7-8.9 (R/. 5a) 
Jo 12,24-26

S. Clara, memória
Dt 34,1-12
Sl 65(66),1-3a.5.16-17 R/. cf. 
20a.9a) • Mt 18,15-20

S. Joana F. de Chantal, 
Br., Mfac.
Js 3,7-10a.11.13-17
Sl 113(114),1-2.3-4.5-6
(R/. Aleluia) • Mt 18,21-19,1

Ss. Ponciano e Hipólito, 
verm., Mfac. S. Dulce dos 
Pobres, br., Mfac.
Js 24,1-13 • Sl 135 (139),1-3.16-
18.21-22.24(R/) • Mt 19,3-12

S. Maximiliano M. 
Kolbe, memória
Js 24,14-29
Sl 15(16),1-2a.5.7-8.11 (R/. cf 
5a) • Mt 19,13-15

ASSUNÇÃO DE N. 
Senhora, Solenidade
Ap 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab
Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R/. 10b) 
1Cor 15,20-27a • Lc 1,39-56

S. Estêvão da da 
Hungria, br, Mfac.
Jz 2,11-19
Sl 105(106),34-35.36-37.39-
40.43ab.44 (R/. 4a) • Mt 19,16-22

Jz 6,11-24a
Sl 84(85),9.11-12.
13-14 (R/. 9b)
Mt 19,23-30

Jz 9,6-15
Sl 20(21),2-3.4-5.6-7 (R/. 2a)
Mt 20,1-16a

S. João Eudes br., 
Mfac 
Jz 11,29-39a
Sl 39(40),5.7-8a.8b-9.10 (R/.
Cf. 8a.9a) • Mt 22,1-14

S. Bernardo, memória
Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Sl 145(146),5-6.7.8-9a.9bc-10 
(R/. 2a)
Mt 22,34-40

S. Pio X, memória
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17
Sl 127(128),1-5 (R/. 4)
Mt 23,1-12

21º COMUM
Js 24,1-2a. 15-17.18b
Sl 33(34),2-3.16-17.18-19.20-
21.22-23 (R/. 9a)
Ef 5,21-32 • Jo 6,60-69

S. Rosa de Lima festa
2Cor 10,17-11,2
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14 (R/. cf. 
12a.13a) • Mt 13,44-46

S. Bartolomeu, 
Apóstolo, festa
Ap 21,9b-14
Sl 144(145),10-11.12-13ab.17-18 
(R/. cf. 12a) • Jo 1,45-51

S. Luís de França, br., 
Mfac. S. Jose de 
Calasanz, br., Mfac.
1Ts 2,9-13 • Sl 138(139),7-8.9-
10.11-12ab (R/.1a) • Mt 23,27-32

1Ts 3,7-13
Sl 89(90),3-4.12-13.14.17 
(R/. 14)
Mt 24,42-51

S. Mônica, memória
1Ts 4,1-8
Sl 96(97),1.2b.5-6.10.11-12 
(R/. 12a)
Mt 25,1-13

S. Agostinho, 
memória
1ts 4,9-11
Sl 97(98),1.7-9 (R/.9)
Mt 25,14-30

22º COMUM 
Dt 4,1-2.6-8 • Sl 14(15),2-3ab.
3cd-4ab.5 (R/. 1a) • Tg 1,17-
18.21b-22.27
 Mc 7,1-8.14-15.21-23

1Ts 4,13-18
Sl 95(96),1.3.4-5.11-12.13 
(R/. 13b)
Lc 4,16-30

I1Ts 5,1-6.9-11
Sl 26(27),1.4.13-14 (R/. 13)
Lc 4,31-37

LITURGIA

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

A LITURGIA E OS MESES 
TEMÁTICOS NO BRASIL

D

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – AGOSTO/2021
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ias e meses temáticos não fazem parte do calendário das ce-
lebrações litúrgicas oficiais. Jamais sobrepõem ao Domingo 
e o Mistério celebrado, pois o Domingo é festa magna que 
concentra o fato máximo da nossa Redenção. Os grandes te-
mas podem ser lembrados nas celebrações dominicais sem 
jamais substituírem ou sobreporem a espiritualidade, o fato, 
a teologia subjacente e as maravilhas próprias do Domingo, 
dia do Senhor por excelência.

Mesmo que não estejam escritos no calendário oficial da 
Igreja, os meses temáticos podem ser integrados nas celebra-
ções, como parte da memória, mas nunca se sobrepondo a ela, 
que é, antes de tudo, profissão de fé, ação de graças e contem-
plação diante do mistério (cf. Guia Litúrgico pastoral p. 27). 

Os meses temáticos agosto, setembro e outubro, estão li-
gados às três primeiras dimensões das Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil – o mês de agosto, ligado à Pri-
meira Dimensão chamada Comunitário - Participativa traz na sua 
essência os ministérios e também a pastoral vocacional; o mês 
de setembro, ligado à Dimensão Bíblico - Catequética com todas 
as exigências que a Palavra de Deus traz para a pastoral, para a 
catequese e para a sagrada Liturgia e o mês de outubro se liga à 
Dimensão Missionária da Igreja e nos motiva para a seriedade da 
vida missionária, critério ímpar para se viver o cristianismo. 

Para dar aos meses temáticos o seu justo lugar, é importan-
te que a Equipe de Pastoral Litúrgica prepare bem a celebração. 
Na Missa, os “temas” podem ser lembrados no início, como re-
cordação da vida, na homilia e nas preces dos fiéis (cf. Guia Litúr-
gico Pastoral p. 28). O canto final da celebração pode também 
ser um canto que faça referência à intenção do mês (vocações, 
bíblia, missão etc; pode ser também um canto mariano). 

Em se tratando de meses temáticos, podemos nos per-
guntar: como surgiu o mês vocacional? Em 1981, a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sua 19ª As-
sembleia Geral, instituiu agosto como o Mês Vocacional com 
o objetivo principal de animar e reanimar as comunidades, 
paróquias e dioceses para que rezem pelas vocações de for-
ma especial incentivando as orações e promovendo as voca-
ções em cada realidade, conscientizando as comunidades da 
responsabilidade que compartilham no processo vocacional. 
É por isso que cada domingo do mês de agosto é dedica-
do à celebração de uma determinada vocação. No primeiro 
domingo, celebra-se sacerdócio e os ministérios ordenados; 
no segundo domingo, o matrimônio junto à semana da Fa-
mília; no terceiro domingo, a vida consagrada, e no quarto 
domingo, os ministérios não ordenados. No mês de agosto, 
a Igreja renova o chamado de Deus a todos nós que nos quer 
pessoas realizadas.

O mês de setembro, desde 1971, para os católicos do 
Brasil é o mês dedicado à Bíblia, ressaltando a necessida-
de da Palavra de Deus para o nosso discipulado. O mês de 
outubro que começa com a memória litúrgica de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, dedica 
o terceiro domingo como Jornada Mundial das Missões, é 
considerado na Igreja Católica do Brasil, como em todo o 
mundo, o 'Mês das Missões'; a Igreja busca conscientizar 
cada discípulo, recordando-o da necessidade que ele tem 
de ser missionário.

Concluindo, vamos relembrar que os meses temáticos 
não devem se sobrepor ao mistério celebrado, e sim ser ilu-
minados pelo espírito próprio de cada tempo litúrgico.



família

"Prometo ser 
fiel, na alegria 
e na tristeza, 
na saúde e na 
doença, amar-te 
e respeitar-te 
todos os dias da 
minha vida."

Vocação matrimonial
O QUE SIGNIFICA CASAR EM TEMPOS DE PANDEMIA?

Vocação é uma palavra derivada do verbo latino voca-
re que significa chamar. Com isso podemos ver que, 
“é a resposta humana a um chamado divino”. Ao 
longo do mês de agosto, poderemos ver que a cada 

semana é dedicada à celebração de uma vocação, uma delas é a 
vocação para a vida em família a partir do matrimônio (Dia os Pais).

Consciente disso, e partindo daquilo que propõe a Igreja, levo 
a vocês uma simples reflexão sobre o que significa responder ao 
chamado de Deus, assim também como é importante as ações 
que uma família pode realizar, a vivência de sua vocação, a partir 
do Sacramento do Matrimônio, como falei no início. A qual res-
pondem o homem e a mulher, ao chamado a sua vocação por 
Deus, para formarem uma família. Preciso também destacar a 
ordem ou sequência dos fatos, no contexto bíblico: primeiro o ma-
trimônio, depois a formação da família. O Livro do Gênesis está es-
crito: “Deus criou o homem à imagem de Deus, criou o homem e a 
mulher. Deus os abençoou: “Sejam Fecundos e Multipliquem-se” 
(Gen. 1, 27-28). Vejamos que primeiro veio a bênção, que atual-
mente é ministrada pelo sacerdote que assiste ao Matrimônio, 
depois a ordem para “frutificar e multiplicar”, a partir da união dos 
corpos, que “já não são mais dois mais uma só carne” (Gen. 2,24).

Portanto, para o casal que é batizado, que crer em Deus e em 
Seu Filho Jesus e tem a Sagrada Escritura como referencia para as 
suas vidas, o casamento só se realiza no Sacramento, isto é, união 
sagrada diante de Deus aqui representado pela Igreja. Primeiro, 
porque o cristão foi batizado, e tornou-se filho de Deus: Com isso, 
o Homens e Mulheres cristãos podem dizer o que disse Tobias a 
Sara sua esposa: “Somos filhos dos Santos (patriarcas) e não de-
vemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus” (Livro de 
Tobias, 8,5). Porque o cristão é membro da Igreja, na qual toda a 
vida do casal deve ser santificada. Por isso São Paulo disse a res-
peito do casamento: “Esse mistério é grande: me refiro a Cristo e 
à Igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si 
mesmo, e a mulher respeite o seu marido” (Ef 5,32).

“Prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença, amar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida”. 

No dia da celebração de seu Matrimônio, a maioria dos 
casais faz esses votos olhando para o futuro, e rezando para 

que tenham muito mais momentos bons e felizes do que mo-
mentos ruins, tenham mais bem-estar do que doença.

Porém, vimos que durante a pandemia, enquanto o mundo 
enfrenta a pior doença global em um século, onde milhões de 
pessoas assustadas passando por momentos verdadeiramente 
difíceis, aquelas palavras assumem e tomam um sentido adicio-
nal, e o casal que decide realizar o seu sacramento nesse tempo de 
pandemia precisam abrir mão de algumas coisas, como o número 
de convidados, e muita vezes ter que realizar a parte social de seu 
casamento somente com os familiares e um número bem reduzido 
de amigos, além de ter que estar de máscara na celebração.

Uma das coisas que mais têm me impressionado nos últimos 
meses é o número de casais que nos procuram para saber onde po-
deriam realizar a preparação para o Matrimônio, e se têm mostrado 
dispostos e sem medo, de modo proféticos e corajosos – a pronun-
ciar e a viver aquelas palavras, mesmo em tempos de pandemia.

O amor entre os esposos reflete o amor de Deus por cada 
um de nós, por isso a vocação ao matrimônio se faz impor-
tante para a Igreja. Diz o Papa Francisco em uma de suas ca-
tequeses sobre a família que " a aliança conjugal é algo que 
enriquece a Igreja" e que para viver a vocação ao matrimônio 
é preciso "um grande ato de fé e de amor". Esse movimento 
de amor “testemunha a coragem de acreditar na beleza do 
ato criador de Deus e de viver aquele amor que leva a ir sem-
pre além de si mesmo” (catequese do dia 6 de maio de 2015).

Contudo, viver a vocação matrimonial em tempos de pan-
demia é um desafio ainda maior e constante. Ambos precisam 
estar comprometidos a viver a promessa do amor conjugal. Para 
poderem ser ajuda para o outro, é preciso primeiramente acei-
tá-lo como ele é com suas qualidades e defeitos.

Acolher o outro na totalidade de sua verdade, ser com-
preensivo, companheiro e, na medida em que o outro sentir 
necessidade de mudar em alguma atitude, saber orientá-lo 
para dar a ele a oportunidade de fazê-lo crescer como pessoa 
na vocação matrimonial em direção a santidade do casal.

Que a sagrada família de Nazaré, possa iluminar os casais 
que estão procurando regularizar a sua situação sacramental 
nesses tempos de pandemia, AMÉM! 

FRANCISCO NASCIMENTO, COORDENADOR DA PASTORAL FAMILIAR



FUNDAÇÃO RIO MAR



10  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • AGOSTO •  2021

REPORTAGEM

O mês de agosto é dedicado às diversas vocações: sacerdotal, religiosa, familiar, 
catequética, etc. Iniciamos o mês vocacional celebrando a memória de San-
to Afonso de Ligório (1696-1787), bispo e doutor da igreja que foi fundador 
da Congregação do Santíssimo Redentor (CSsR). Os Missionários Redentoris-

tas tiveram sua origem na cidade de Scala, sul de Nápoles, Itália, em 1732 para “continuar o 
exemplo de Jesus Cristo Salvador, pregando aos pobres a Palavra de Deus, como disse Ele de 
si mesmo: ‘enviou-me para evangelizar os pobres’. Dessa maneira, a Congregação participa do 
mandato da Igreja que, por ser sacramento universal de salvação, é, por natureza, missionária”.

Os Missionários Redentoristas trabalhamos em mais de 80 países nos cinco continen-
tes e em todas as regiões do Brasil. Na Amazônia os primeiros Missionários Redentoristas 
chegaram em 1943 vindos dos Estados Unidos a convite do Dom João da Mata do Amaral, 
então bispo da Diocese de Manaus.

MISSIONÁRIOS MISSIONÁRIOS 
REDENTORISTASREDENTORISTAS

PE. AMARILDO LUCIANO, CSSR, VICE-PROVINCIAL
FOTOS ARQUIVO DA ASCOM

HÁ QUASE 80 ANOS EVANGELIZANDO NA AMAZÔNIA

No Brasil somos 
aproximadamente 600 
confrades organizados em 
nove (Vice) Províncias. Na Vice-
Província de Manaus somos 
42 confrades trabalhando no 
Amazonas, no Acre, no Pará e 
no Amapá.



“Fortes na fé, alegres na esperança, 
fervorosos na caridade, inflamados no zelo, 
humildes e sempre dados à oração, os Reden-
toristas, como homens apostólicos e genuínos 
discípulos de Santo Afonso, seguindo conten-
tes a Cristo Salvador, participam de seu mis-
tério e anunciam-no com evangélica simplici-
dade de vida e de linguagem, pela abnegação 
de si mesmos, pela disponibilidade constante 
para as coisas mais difíceis, a fim de levar aos 
homens a copiosa redenção”. (Const. 20)

Os Redentoristas vivem em comunidades 
missionárias. Por meio de missões, retiros, 
pastoral paroquial, Santuários, meios de co-
municação social, apostolado ecumênico, mi-
nistério da reconciliação e ensino da Teologia 
Moral, proclamamos o amor de Deus nosso 
Pai que em Jesus “habitou entre nós”.

No Brasil somos aproximadamente 600 
confrades organizados em nove (Vice) Provín-
cias. Na Vice-Província de Manaus somos 42 

confrades trabalhando no Amazonas, no Acre, 
no Pará e no Amapá.

Na Vice-Província de Manaus hoje temos 
28 estudantes na formação inicial. Para infor-
mações sobre acompanhamento vocacional, 
procure a sede da Vice-Província de Manaus 
– Rua Alexandre Amorim, 339, bairro Apa-
recida, ou ligue: 3633-6644/99420-2657 (Pe. 
Marino Nerys).

ORDENAÇÃO PRESBITERAL

No dia 1º de agosto, na festa de Santo 
Afonso, são ordenados presbíteros os 
diáconos: Robson Bezerra (de Codajás) 
e Davi Plácido (de Rodrigues Alves/Ac) 
no Santuário Nossa Senhora Aparecida 
em liturgia presidida por Dom Leonardo 
Steiner, arcebispo de Manaus.

FORMAÇÃO 
INICIAL
O nosso sistema de formação 

inicial está organizado em cinco 
etapas distintas e complementares: 
promoção vocacional, 
aspirantado, postulantado, 
noviciado e juniorado. Após o 
acompanhamento vocacional 
o candidato aspirante inicia o 
processo comunitário numa casa de 
formação (no bairro São Lázaro) e 
depois avança para o postulantado 
(no bairro Educandos). Nessas duas 
etapas o formando estuda filosofia 
na Faculdade Salesiana Dom 
Bosco e se prepara o Noviciado, 
que é realizado juntamente com 
os formandos de outras Unidades 
Redentoristas da Conferência da 
América Latina e Caribe (as casas 
de Noviciado ficam em Tietê/Brasil 
– Piedecuesta/Colômbia – Bela 
Vista/Argentina). E o juniorado – 
após a primeira profissão religiosa 
– é realizada em Manaus ou 
Londrina. Os professos estudam 
no ITEPES (Manaus) ou na PUC/PR. 
Nessa etapa o religioso de votos 
temporários cursa teologia e se 
prepara para os votos perpétuos 
e, no caso dos candidatos clérigos, 
para a ordenação diaconal e 
presbiteral.
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VIDA E FÉ

IRMÃS CLARISSAS 
CAPUCHINHAS 
SACRAMENTÁRIAS 
E A MISSÃO DE ADORAR 
JESUS NA EUCARISTIA
TEXTO E FOTOS RAFAELLA MOURA

O Mosteiro São Damião foi erigido no dia 11 de agosto 
de 2011 e faz parte da Custódia dos Frades Menores 
Capuchinhos do Amazonas e Roraima, fica localiza-
do no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

Nele vivem sete irmãs da Congregação Religiosa Clarissas Ca-
puchinhas Sacramentárias, cujo carisma é serem adoradoras de 
Jesus Eucarístico, para o bem da igreja e de toda a humanidade.

A identidade está baseada como parte integrante da Segunda 
Ordem da Família Franciscana, caracterizada na pobreza, oração, 
contemplação, trabalho e um profundo amor por Jesus Cristo.

As irmãs estão presentes no México, Filipinas, Itália, África, 
Brasil, Equador, Estados Unidos, onde vivem enclausuradas, ou 
seja, isoladas do convívio social. Essa é uma condição para quem 
deseja viver na congregação.

Por viverem enclausuradas, somente uma das irmãs que é 
chamada de porteira, é responsável por acolher a comunidade, as 
demais irmãs não tem contato com o público.

O contato com a família acontece normalmente por meio de 
ligações telefônicas. Em caso de enfermidade dos pais, a freira tem 
permissão para se deslocar e cuidar de seus pais. Consultas mé-
dicas e possíveis exames são realizados no próprio mosteiro. Em 
outros casos as irmãs podem sair para serem atendidas por uma 
equipe especifica.

No convento cinco irmãs são Filipinas e duas Mexicanas. 
Durante o dia as suas atividades são divididas entre trabalhos 
manuais, orações e estudos. Diariamente cada irmã tem um mo-
mento para adorar o Santíssimo Sacramento e o mesmo não fica 
sozinho em nenhuma hora do dia. Antes da adoração a Clarissa 
deve vestir uma capa, que significa a humanidade, a irmã abraça 
o mundo e ora por ele.

As irmãs vivem da providência divina e da 
confecção de vestes sacerdotais, material litúr-
gico, biscoitos e pães caseiros.

Celebrações são realizadas de segunda á sá-
bado ás 6h30 da manhã e no domingo ás 7h. O 
mosteiro fica localizado a Rua Careiro Castanho, 
202 – Cidade de Deus, Manaus.

Para obter mais 
informações sobre a congregação, 
pelo contato (92) 981566843 ou pelas 
redes sociais: Clarissas Capuchinhas 
Sacramentárias – Manaus.
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CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

Em abril deste ano, por unanimi-
dade, a 58ª Assembleia Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) aprovou a realização do terceiro 
Ano Vocacional da Igreja no Brasil em 
2023, que deverá ser celebrado de 20 
de novembro de 2022 a 26 de novem-
bro de 2023. A iniciativa comemora os 
40 anos do primeiro ano temático de-
dicado à reflexão, oração e promoção 
das vocações no país. A proposta foi 
apresentada pela Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados 
e a Vida Consagrada da CNBB.

À época, o bispo de Tubarão (SC) e 
presidente da Comissão para os Minis-
térios Ordenados, dom João Francisco 
Salm, disse que o Ano Vocacional de 
2023 dará continuidade a um processo 
iniciado em 1983, quando foi celebra-
do o primeiro ano vocacional do Brasil. 
Naquela oportunidade, a iniciativa 
“favoreceu e ampliou o reconhecimen-
to de que toda a comunidade cristã é 
responsável pela animação, cultivo e 
formações das vocações”. O bispo tam-
bém elencou vários frutos que surgi-
ram como a dinamização dos Serviços 
de Animação Vocacional e da Pastoral 
Vocacional e a produção de subsídios.

Após a aprovação, a Comissão Cen-
tral do Ano Vocacional recebeu várias su-
gestões de temas para o Ano Vocacional 
e, considerando as sugestões e reflexões 
nas várias reuniões, a Comissão escolheu 
e divulgou no dia 13 de julho, como 
tema do Ano Vocacional 2023 “Vocação: 
Graça e Missão” e o lema “Corações ar-
dentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33). 

A escolha do tema e lema
O tema  “Vocação: Graça e Mis-

são”  se fundamenta na afirmação de 
que “a vocação aparece realmente 
como um dom de graça e de aliança, 
como o mais belo e precioso segredo 
de nossa liberdade”, conforme o Docu-
mento Final de nº 78.

O lema “Corações ardentes, pés a 
caminho” (cf. Lc 24, 32-33) fala do cora-
ção e dos pés. Recorda os discípulos de 
Emaús. O coração que arde ao escutar 
a Palavra do Ressuscitado e os pés que 
se colocam a caminho para anunciar o 
encontro com o Cristo.

“VOCAÇÃO: GRAÇA E MISSÃO” 
É A ESCOLHA DA COMISSÃO 
CENTRAL PARA O TEMA DO ANO 
VOCACIONAL 2023

CNBB

Crianças e adolescentes são considerados 
sujeitos de direitos e em condição peculiar 
de desenvolvimento de suas potencialida-
des. É de responsabilidade de toda a socie-

dade e do poder público garantir os direitos fundamen-
tais. Apesar das conquistas na legislação internacional 
e de celebrarmos os 31 anos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), no Brasil, a cada hora, 3 crianças 
são abusadas sexualmente e essa triste realidade não é 
diferente no Amazonas e na cidade de Manaus. Trata-se 
de um fenômeno complexo, velado, criminoso, com 
uma realidade sociocultural multifacetada, composta 
por dinâmicas específicas e por diferentes dimensões 
que se relacionam influenciando a sua constituição. O 
fato é que crianças e adolescentes que sofreram abuso 
sexual podem desenvolver problemas sociais, emo-
cionais, psicológicos e cognitivos capazes de impactar 
fortemente na saúde dos mesmos e ainda se perpetuar 
ao longo de sua existência se não forem cuidadas. Isso 
reforça a importância de orientar ações e pactuar estra-
tégias para a atenção integral ao cuidado de crianças e 
adolescentes, dentre as quais, o atendimento psicológico.

Em consonância com o Plano Nacional de Enfrenta-
mento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, 
em Manaus, desde 2013, o Serviço de Atendimento 
Psicológico Familiar da Arquidiocese de Manaus (SA-
PFAM), vinculado à Cáritas Arquidiocesana e Cáritas 
Alemã (Projeto Içá Ação e Proteção), vem realizando 
atendimento de intervenção psicológica para meninas 
e meninos que foram abusados sexualmente em par-
ceria com a rede de proteção e o sistema de garantia 
de direitos. Não atendemos por demanda espontânea. 
Os casos são encaminhados pelos Centros de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS), percorren-
do anteriormente o fluxo de rede (Delegacia, Conselho 
Tutelar, SAVVIS, perícia no IML...). O Projeto Içá – Ação e 
Proteção desenvolve ainda atividades de prevenção ao 
abuso e exploração sexual nas escolas e comunidades 
das Paróquias e Áreas Missionárias de Manaus e Região 
Metropolitana (área de abrangência da Arquidiocese). 

Na abordagem psicológica utilizamos o modelo de 
grupoterapia cognitivo-comportamental para meninas 
e meninos vítimas de violência sexual e seus cuidadores 
não-abusivos - proposta psicoterapêutica brasileira de Ha-
bigzang & Koller, 2011; Hohendorff, Habigzang & Koller, 
2014. O atendimento psicológico tem duração de cinco 
meses, mas com o monitoramento por mais 12 meses 
após o término. Cinco psicólogos(as) especializados na 
área realizam um encontro semanal com duas horas de 

atividades psicoterapêuticas para três grupos específicos 
de meninos, meninas e familiares/cuidadores não-abu-
sivos. A Cáritas Arquidiocesana contratou esse ano uma 
advogada para acompanhar especificamente os casos 
atendidos, para que os mesmos não sejam arquivados e 
sejam julgados conforme prevê a legislação, responsabili-
zando os responsáveis pelo abuso cometido. 

O enfrentamento e o manejo dos sintomas decor-
rentes do abuso sexual, a prevenção para a proteção 
e, sobretudo, a superação das dores da alma com pro-
moção de resiliência em um ambiente de acolhida e 
cuidado, constituem parte dos objetivos desse Serviço 
oferecido pela nossa Arquidiocese.

Esse importante sinal de amor da Igreja de Manaus às 
dezenas de crianças e adolescentes atendidos anualmen-
te, já nos renderam livros e artigos científicos publicados e 
ainda pesquisas científicas continuam em curso, o que faz 
com que essa iniciativa tenha recebido inúmeras menções 
honrosas em nível internacional, nacional e local. No mais, 
nessa experiência, independente das dores vivenciadas por 
todos nós da equipe de psicólogos e, sobretudo das crianças 
e adolescentes, passamos a entender que resiliência não é 
sinônimo de invulnerabilidade e a sua promoção é impera-
tivo necessário para um desenvolvimento mais saudável na 
infância e adolescência. Na nossa proposta psicoterapêutica 
os resultados indicam que crianças e adolescentes mais do 
que sujeitos passivos de qualquer ação ou programa, têm 
que ser assumidos/as como sujeitos de direito, de participa-
ção, decisão, de autonomia e de protagonismo participativo 
e transformador no enfrentamento do abuso sexual. Porque 
pra nós é possível sim “sarar as feridas da alma”.

ABUSO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM FOCO O ATENDIMENTO 

PSICOLÓGICO ARQUIDIOCESANO
PE. HUDSON RIBEIRO, PSICÓLOGO, PH.D, COORDENADOR DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO FAMILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS - SAPFAM

ONDE FUNCIONA? 
No prédio da Cáritas Arquidiocesana: 
Av. Joaquim Nabuco, 1023-centro



MATÉRIA ESPECIAL

SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO QUE 
HÁ 173 ANOS VEM FORMANDO NOVOS 
SACERDOTES NA AMAZÔNIA

Fundado em 1848, com a deno-
minação de Seminário São José, 
pelo bispo do Pará, funcionou 
este até o início do século pas-

sado, quando teve suspensas suas ativida-
des. Foi nessa conjuntura que o 6º bispo do 
Amazonas, Dom João da Mata Andrade e 
Amaral (1941-48), o encontrou ao assumir 
a diocese.

Não mediu esforços para superar esse 
obstáculo. Menos de dois anos depois de 
empossado, na festa do padroeiro da Casa, 
usando a residência episcopal e auxiliado 
pelos Salesianos, o bispo reabriu o Semi-

nário, na praça General Osório (edifício de-
molido) confrontando com o atual Colégio 
Militar de Manaus. Uma nova interrupção 
das atividades aconteceria no final da dé-
cada de 1960.

Dez anos adiante, a igreja do Amazonas 
começou a colher os frutos desse empreen-
dimento, a partir de 1954 foram ordenados 
os padres Manoel Bessa; Luiz Ruas; Vicen-
te Albuquerque; Jorge Normando, Moisés 
e Bernardes Lindoso; Onias Bento; Tiago 
Brás; Francisco Pinto; Juarez Maia. Um pou-
co mais a frente, os padres Sebastião Puga 
e Luís Souza.

INFORMAÇÕES E IMAGENS ANTIGAS LIVRO MANAUS, ENTRE O PASSADO E O PRESENTE DO ESCRITOR DURANGO DUARTE  
FOTOS ARQUIVO DA ASCOM

O TERRENO LOCALIZAVA-
SE NA ANTIGA CHÁCARA 
SILVÉRIO NERY, NA RUA EMÍLIO 
MOREIRA, BAIRRO PRAÇA 14 
DE JANEIRO
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SEMINÁRIO SÃO JOSÉ
LANÇADA A PEDRA 
FUNDAMENTAL DO 
PRÉDIO PRÓPRIO DO 
SEMINÁRIO SÃO JOSÉ, 
EM 4 DE JUNHO DE 
1944

A pedra fundamental do prédio próprio desse es-
tabelecimento de ensino foi lançada no dia 4 de junho 
de 1944, por ocasião do 2º aniversário do Congresso 
Eucarístico. O primeiro pavilhão do Seminário Dioce-
sano – denominado Pavilhão Dom Basílio – foi inau-
gurado menos de dois anos depois, em 20 de março 
de 1946, quando era dirigido pelo padre Estevão Di-
mitrovitsch.

O terreno localizava-se na antiga chácara Silvério 
Nery, na rua Emílio Moreira, bairro Praça 14 de Janei-
ro, onde hoje funciona uma das unidades de uma ins-
tituição particular de ensino superior. Antes disso, ali 
já havia funcionado o Instituto de Ciências Humanas e 
Letras – ICHL e, depois, a Faculdade de Estudos Sociais 
– FES, da atual Universidade Federal do Amazonas – 
Ufam.

No dia da inauguração do Pavilhão Dom Basílio, foi 
afixada uma placa, em mármore, datada de 23 de março 
de 1946, com inscrições referentes ao Papa Pio XII, ao ar-
cebispo metropolitano do Pará, Dom Mário de Miranda Vil-
las-Boas, e ao 25º aniversário de ordenação sacerdotal do 
bispo diocesano Dom João da Mata de Andrade e Amaral.

Em 9 de junho de 1948, aconteceu o lançamento 
da pedra fundamental do segundo pavilhão – área 
que recebeu a denominação Dom João da Mata –, 
cuja parte principal foi inaugurada em 1º de novem-
bro de 1950.

Após 25 anos de funcionamento, em 1968, suas 
atividades foram novamente paralisadas. Em 16 de 
julho de 1975, durante a realização, em Manaus, do 
9º Congresso Eucarístico Nacional, Dom Milton Cor-
rêa Pereira assumiu o compromisso de reativá-lo. 
Funciona, atualmente, no Centro de Treinamento 
Maromba, situado à rua São Luís, s/n, no bairro Cha-
pada, Zona Centro-Sul, onde acolhe jovens de oito 
das nove dioceses do Regional Norte 1 (AM/RR) e 
tem como Reitor o Pe. Zenildo Lima, que há cinco 
anos recebeu a missão de conduzir a Instituição que 
conta com 54 seminaristas no total, 33 estudantes 
de Filosofia e 21 estudantes de Teologia.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Numa sociedade onde a cultura do individualis-
mo perpassa todas as dimensões, também a 
vivência da fé, o discipulado nos leva a assumir 
a necessidade de ser comunidade e orientar a 

nossa vida do dia a dia desde essa dimensão comunitária. É na 
comunidade que a gente vai descobrindo elementos que nos 
ajudam a crescer humanamente e espiritualmente, que nos 
ajudam a compreender o Mistério de um Deus que é Trinitário, 
comunitário.

A Igreja católica, tendo como referência as reflexões do 
Concilio Vaticano II, há mais de 50 anos nos convida a viver em 
sinodalidade. Com avanços e retrocessos vamos dando passos 
que nos ajudam a entender a grandeza que encerra a vivência 
sinodal, comunitária.

Essa dinâmica sinodal de ser Igreja é um dos elementos 
presentes no pontificado do Papa Francisco. Aos poucos, ele 
tem dado passos que ajudem à Igreja a entender e assumir 

essa dinâmica sinodal, propondo-a como o modo de 
ser Igreja no século XXI. Mas para isso se faz ne-
cessário que essa caminhada seja assumida por 
todos os batizados.

O próximo Sínodo, que tem como tema 
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, parti-

cipação e missão”, pode ajudar a entender 
melhor o que isso significa na vida das 

comunidades. Seguindo os passos 

iniciados no Concilio Vaticano II e intensificados nos últimos 
anos, refletir sobre a vida da Igreja em nível universal, pode 
ajudar a afiançar o alicerce sobre o qual construir o futuro.

Comunhão, participação e missão são elementos indis-
sociáveis se realmente queremos avançar na vida e na cami-
nhada eclesial. Estamos diante de realidades que provocam a 
necessidade de olhar para o outro como alguém em quem a 
gente descobre elementos que nos fortalecem como pessoas e 
como homens e mulheres de fé. Quando a gente assume essa 
proposta, vamos descobrindo que uma Igreja sinodal nos en-
riquece, nos faz crescer e entender melhor esse Deus em que 
a gente diz crer.

Viver em sinodalidade e assumi-la na prática pastoral, se 
torna o grande desafio para os próximos anos. Para isso deve-
mos entender que não estamos falando de conceitos teóricos 
e sim de modo de viver a fé, na prática, nas comunidades. É 
tempo de parar, escutar, discernir e encontrar o caminho, re-
tomando aquilo que nos faz discípulos e discípulas de Jesus, 
um chamado que tem como ponto de partida e de chegada o 
desejo de viver a fé em comunidade, em sinodalidade.

A PRIMEIRA VOCAÇÃO
PE. LUIS MODINO

Ser chamado, esse é o sentido da vocação. Muita gente identifica a vocação 
com o chamado a ser padre, religioso ou religiosa, esquecendo que a vocação 

do cristão nasce do Batismo e que representa um convite a ser Igreja, a 
caminhar juntos, a viver a sinodalidade.

Sinodalidade
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COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO 
E MISSÃO SÃO ELEMENTOS 
INDISSOCIÁVEIS SE REALMENTE 
QUEREMOS AVANÇAR NA VIDA 
E NA CAMINHADA ECLESIAL.



MISSÃO

No dia 3 de julho, a Área Missionária Maria Imaculada (AMMI), ce-
lebrou os 60 anos de vida sacerdotal do padre Robert Marie Jo-
seph de Valicourt, mais conhecido como Pe. Roberto de Valicourt, 
missionário francês da Congregação dos Missionários Oblatos de 

Maria Imaculada (OMI). A celebração foi presidida pelo próprio homenageado, 
contando com a presença do bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros, do Pe. Patrick 
Urias, pároco da AMMI; Pe. Lindomar Felix da Silva, Provincial da Província Obla-
ta do Brasil; Pe. Pedro Kurran; Pe. José Roberto de Araújo; Pe. Geraldo Levron; 
Pe. Carlos Romero, além das Irmãs Sementes do Verbo; Irmãs da Fraternidade O 
Caminho e demais padres convidados. Foi uma celebração muito bonita e com 
vários momentos emocionantes, como por exemplo durante a sua homilia, onde 
Pe. Roberto contou um pouco da sua caminhada vocacional e religiosa. 

Nascido em 28/05/1933, em Besançon, uma pequena cidade de França 
onde Estudou no colégio Saint Jean, coordenado pela congregação dos Ma-
rianistas. Na juventude se engajou no Exército onde ficou por quase três anos, 
servindo na França, na Áustria e na Alemanha. Durante a guerra, um colega 
lhe deu um exemplar do Evangelho foi aí que leu a passagem das escrituras 
que dizia: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (Jo 
10,10). Foi quando nasceu a sua vocação pela Paz, pela fraternidade univer-
sal, pela missão e pelo Evangelho de Jesus Cristo.

Ingressou na OMI em fevereiro de 1954. Estudou filosofia e teologia no 
escolasticado Oblato de Solignac que era conveniado com o Instituto Cató-
lico de Paris. Foi ordenado sacerdote em 02 de julho de 1961 na Abadia de 
Solignac, já nas vésperas do Concílio Vaticano II. Trabalhou por sete anos na 
Paróquia Nossa Senhora do Bom Socorro na periferia de Paris – Bobigny. Na 
Paróquia, onde começou a exercer seu sacerdócio, a equipe oblata ajudava o 
povo a participar ativamente, utilizando o Francês para que todos pudes-
sem entender. Em 1968, Padre Roberto recebeu sua obediência missioná-
ria para o Brasil, quando os superiores da França e da Bélgica estavam 
iniciando uma nova missão em Belém do Pará.

Chegando no Pará, encontrou o problema até então desconhe-
cido para ele, que era a ocupação de terras, onde trabalhou com os 
sem-teto e sem-casa. Depois Pe. Roberto foi enviado para essa mis-
são na diocese de Marabá, onde encontrou problemas provenientes 
da construção da Transamazônica. Fazendeiros que vinham do sul e 
sudeste para comprar terras no sul do Pará pertencentes aos possei-
ros, criando muitos conflitos. Estando em Marabá foi formador de jo-
vens vocacionados que desejavam ser Oblatos, muitos dos quais são hoje 
sacerdotes, inclusive o Pe. Gilson, fundador da Fraternidade O Caminho. 

Regressando a Belém, continuou com a missão de formar os futu-
ros Missionários Oblatos na Casa da Missão. Em seguida, foi enviado 
para a cidade Sumaré, com a finalidade missionária de acompanhar 
os pré-noviços na etapa da filosofia. Em dezembro de 2009, foi en-
viado para a nova missão assumida pelos Missionários Oblatos na 

PE. ROBERTO DE VALICOURT

60 anos de missão 
e evangelização 
na Amazônia
DIÁCONO JHORDAN DE SIMONE LIMA, MISSIONÁRIO OBLATO DE MARIA IMACULADA (OMI)
EDIÇÃO DE TEXTO ÉRICO PENA

“Eu vim para que 
tenham vida, e 
a tenham com 
abundância”. 
(Jo 10,10)

Arquidiocese de Manaus, a Área Missionária Maria Imaculada e desde 
2011, tem se dedicado ao serviço missionário junto aos povos indíge-
nas presentes na cidade de Manaus. 

Sem dúvidas, nestes 60 anos de sacerdócio ministerial, Pe. Ro-
berto de Valicourt, tem sido uma luz nas situações mais difíceis, se-
meando vida onde jaz a morte, a fim de que Deus seja glorificado, 
uma vez que: “A glória de Deus é o homem vivo”. 

Sinodalidade
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

O atual templo da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição – Catedral Metro-
politana de Manaus, como lugar do Sa-
grado e sede das ações da solene liturgia, 

guarda a herança da fé e da religiosidade que perpassa 
os tempos das gentes do Amazonas.

A história da devoção e culto a Imaculada Concep-
ção da Virgem Maria nesta localidade data dos remotos 
anos de 1695, quando missionários da ordem Carmelita 
chegaram a então Fortaleza de São José da Barra do Rio 
Negro – povoado do entorno onde hoje está situada a 
cidade de Manaus – e ergueram uma singela capela 
para elevar culto a Deus, sendo dedica a capela a Ima-
culada Conceição. Este foi o primitivo templo, o “templo 
de taipa”. 

Passados anos, durante o governo de Manoel da Gama 
Lobo D’Almada, já no período da Capitania de São José do 
Rio Negro, no século XVIII, ouve melhorias nas instalações da 
Igreja sendo o templo de taipa substituído pelo “templo de 
madeira de lei”, o segundo, que findou-se com a destruição 
deste por um violento incêndio ocorrido em 1850.

O “templo de pedra”, que temos até nossos dias e 
nos reunimos para a celebração da Memória da Páscoa 
do Senhor, teve uma longa e prodigiosa construção ini-
ciada em 1858 e “findada” em 1878, 20 anos após seu 
início. Teve suas bençãos de dedicação realizada em 15 
de agosto de 1877, pela oração do então pároco Padre 
José Manuel dos Santos Pereira.

Sobre o estilo arquitetônico o prédio possui estilo 
eclético com forte predomínio neoclássico. Boa parte de 
seu material original permanece o mesmo do século XIX, 

com destaque ao altar-mor feito em pedra de lioz 
vindo de Lisboa. 

Hoje continuamos neste templo de Deus, de-
dicado à Mãe da Conceição, Padroeira da Cidade, 
e da Arquidiocese de Manaus e de todo o Estado do 
Amazonas, servindo e bendizendo a Deus pelas infinitas 
graças e celebrando a administração dos Sacramentos e 
da Sagrada Liturgia! 

Pastorais, movimentos e serviços: 
Pastoral da Acolhida; Pastoral do Batismo; Pastoral 

da Comunicação; Pastoral do Dízimo; Pastoral Familiar; 
Pastoral da Juventude; Catequese; Liturgia; Grupo de 
Coroinhas; Ministros Extraordinários da Comunhão Eu-
carística; Apostolado da Oração; Legião de Maria; Movi-
mento Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Endereço e contato: 
Praça Oswaldo Cruz, s/nº, Centro, Manaus-AM, 

Telefone: (92) 98158-8119
E-mail: secretaria@catedralnsconceicao.org
Site: http://catedralnsconceicao.org/
Facebook: @catedralnsconceicao
Instagram: @catedraldemanaus
YouTube: @catedraldemanaus

A CIDADE BATIZADA 
COM AS ÁGUAS DA 
VIRGEM DA CONCEIÇÃO!

Salve Maria!
BRUNO MIRANDA BRAGA, HISTORIADOR, DOUTORANDO EM HISTÓRIA PELA PUC-SP E AGENTE DA PASCOM DA CATEDRAL

SOBRE O PÁROCO:
Pe. Joaquim Hudson de Souza 

Ribeiro, nasceu em Parintins, AM, 
no dia 31/08/1973. Aos 18 anos 
de idade iniciou sua caminhada 
no Seminário Arquidiocesano São 
José. Cursou Filosofia e Teologia. 
Durante o Seminário, atuou na 
Comunidade do Menino Jesus 
(Igarapé do 40, Crespo), na 
Área Missionária Santa Mônica 
(Manoa) e Santa Helena (Novo 
Israel). Ainda como seminarista e 
residindo com o arcebispo emérito 
Dom Luiz Soares Vieira, em 1997 
assumiu a coordenação paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças (Colônia Antônio Aleixo) e 
da Paróquia Nossa Senhora Mãe 
dos Pobres (Puraquequara). No dia 
14/03/1999 foi ordenado diácono, 
na Paróquia São Pedro Apóstolo 
(Petrópolis). No dia 12/10/1999 
foi ordenado sacerdote diocesano. 
De 1999 a 2004 foi pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das 
Graças. No dia 17/06/2007 foi 
empossado como pároco na 
Paróquia São Pedro Apóstolo, onde 
permaneceu até o dia 1º/01/2017. 
No dia 05/02/2017 foi empossado 
como pároco da Catedral. Também 
é graduado em Psicologia e 
Filosofia, mestre em Cooperação 
Internacional/Educação, Doutor 
em Ciências e Pós-Doutor em 
Psicologia. Coordena o Serviço 
de Atendimento Psicológico 
Familiar da Arquidiocese de 
Manaus (SAPFAM) e o Núcleo de 
Atendimento Psicológico para 
crianças/adolescentes vítimas 
de abuso sexual, ligado à Cáritas 
Arquidiocesana. É Assessor 
Eclesiástico da Pastoral do Povo 
da Rua. O Pe. Sebastião Maia e os 
diáconos permanentes, Ruzeval 
Rodrigues Cardoso e Edson 
Ferreira de Sousa, também atuam 
na Catedral, dando suporte ao 
pároco nas diversas atividades 
realizadas.

A Catedral Metropolitana de Manaus – N. Senhora da 
Conceição faz parte do Setor Centro Histórico, ligado 
à Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios. A 
padroeira é celebrada no dia 8 de dezembro.



CULTURA

PE. ADELSON E A 
IMPORTÂNCIA DAS 
UNIVERSIDADES 
CATÓLICAS NO 
DESPERTAR VOCACIONAL 
TEXTO: ÉRICO PENA  FOTOS: ARQUIVO PESSOAL DE PE. ADELSON

A Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma é uma Univer-
sidade Internacional fundada por Santo Inácio de Loyola em 
1555, concentrando estudantes de mais de 100 países, tendo 
como alunos: seminaristas, religiosas, padres e demais lide-

ranças da Igreja, por onde já passaram centenas de bispos e cardeais que 
estudaram na Instituição. É neste importante centro cultural e universitário, 
situado na Itália, que Pe. Adelson Araújo dos Santos (Jesuíta), desde janeiro 
de 2018, trabalha como o único brasileiro da Companhia de Jesus atuando na 
instituição na função professor de Teologia Espiritual e formador no Centro 
San Pietro Favre (São Pedro Fabro), que tem como objetivo preparar futuros 
formadores que vão atuar nas dioceses e/ou congregações religiosas.

Padre Adelson é natural de Manaus, filho do meio de três irmãos (um 
médico e outro jornalista). Foi ordenado em 27/12/1997, por Dom Luiz Soares 
Vieira, hoje Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Manaus, mas sua vocação 
sacerdotal começou aos 12 anos, após o batismo no Espírito Santo, mas só foi 
para o Seminário da Companhia de Jesus da Ordem dos Jesuítas depois dos 
20 anos, após se formar em direito, realizando assim o sonho do seu pai. Seu 
noviciado foi feito na Bahia durante quatro anos e o juniorado em João Pes-
soa, na Paraíba. Atuou como Superior dos Jesuítas da Região Norte e também 
morou em Belo Horizonte, trabalhando como formador dos Jesuítas no Brasil. 

Após esse período, aceitou o desafio e se mudou para Roma, para dar 
aula na própria faculdade onde estudou e agora retorna como professor. “Para 
mim como sacerdote é uma forma de ajudar a igreja católica de modo uni-
versal, pois recebemos estudantes dos cinco continentes e nos sentimentos 

felizes em poder colaborar na formação de novas lideranças da igreja e como 
brasileiro para mim é um privilégio e também uma responsabilidade, pois 
sou o único brasileiro jesuíta destinado a dar aula na Universiade Gregoria-
na, e o Brasil é o terceiro país em número de alunos enviados e eu estando 
lá como brasileiro, é mais um apoio aos nossos alunos do Brasil que chegam 
para estudar lá”, disse Pe. Adelson.

Teologia é o carro-chefe da Universidade, mas também Filosofia, 
Psicologia, História, Comunicação Social, Ciências Sociais são outras 
grandes faculdades que compõe a Universidade Gregoriana. A língua 
oficial é o italiano, mas algumas vezes as aulas são em inglês ou espa-
nhol e, dependendo da situação, também pode ser realizada no idioma 
natal do aluno conforme a aceitação ou não do professor. O período de 
estudo depende do tipo de curso que o aluno irá fazer que varia de dois 
a quatro anos. Além das faculdades tradicionais, a universidade também 
tem uma parte dedicada às artes e aos bens culturais, oferecendo vários 
momentos que os alunos possam expressar a cultura do seu país de for-
ma musical ou por meio da arte.

Sobre a importância no despertar da vocação das universidades ca-
tólicas, Pe. Adelson é direto em afirmar que “as universidades católicas 
tem um papel muito relevante a desempenhar na sociedade, pois elas 
são a ponte entre o diálogo da fé e com a ciência, levando a fé cristã para 
dar luz à ciência de forma harmônica e com base sólida para entender 
melhor a presença de Deus no mundo. Isso por si só já dá uma ajuda 
muito grande para as vocações que vão se solidificando com o tempo, 
no sentido de entender melhor qual o chamado de Deus para a sua vida, 
para que com esses conhecimentos possam refletir e aprofundar sua pró-
pria vocação”, concluiu.
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JUVENTUDE

A música Esperança Jovem, de Zé Vicente, 
nos demonstra a realidade de nossos 
jovens “Estamos pelas praças e somos 
milhões, nos campos e favelas somos 

multidões, perdidos procuramos um caminho”. É nesse 
sentido urgente, da procura do jovem “pelo caminho”, 
que a Igreja deve ser como um farol, sobretudo nesses 
tempos tão atribulados, de mudanças repentinas e de 
tantas vozes que dificultam a compreensão do verda-
deiro evangelho de Cristo. Na Exortação Apostólica pós-
-sinodal Christus Vivit (250) o papa Francisco nos afirma 
que para o jovem “O fundamental é discernir e descobrir 
que o que Jesus quer de cada jovem é, acima de tudo, 
sua amizade”. Por isso, torna-se necessário o serviço de 
animação vocacional de nossas comunidades, em espe-
cial, no apoio à Pastoral Vocacional (PV) e a Pastoral da 
Juventude (PJ) para que o jovem tenha oportunidade 
de encontrar-se com o amor de Cristo que liberta e abre 
todos os horizontes.

As mudanças rápidas que ocorrem na sociedade, 
as transformações tecnológicas, o mau uso das redes 
sociais, o crescimento da miséria, o desemprego, as 
drogas, o surgimento da Covid-19, as doenças psico-
lógicas e o desrespeito às minorias, aliada as ques-
tões ideológicas e religiosas, tóxicas e que alienam, 
são algumas das feridas que afetam diretamente 
nossas juventudes. Todos esses conjuntos de situa-
ções complexas, entre tantas outras que existem, 
acabam por afastar o jovem do discernimento e da 

compressão de si mesmo como ser humano, e tam-
bém a oportunidade do encontro com o desejo do se-
nhor e da missão do evangelho. Lembremos que na 
época de Jesus, o jovem rico (Mc 10,21) também es-
cutou “vozes” que o impediram de ver o olhar verda-
deiro e amoroso de Jesus Cristo que o chamou “Vem e 
segue-me” (Mt 19,21). Por isso, para ajudar os jovens 
na descoberta da beleza de sua vocação é necessário 
uma consciência vocacional maior, iniciando pelos 
pastores e se estendendo a todas as formas de ser-
viços e pastorais.

Nessa missão, o Serviço de Animação Vocacional 
(SAV/PV) e a PJ, em conjunto com outras pastorais de-
vem promover acolhimento, reflexões, escutas, além 
de ações práticas de evangelização, em especial, para 
aqueles que desconhecem a beleza do Cristo. Às vezes 
é necessário uma única oportunidade para que o en-
contro verdadeiro com Jesus aconteça. Como exemplo, 
temos santo Inácio de Loyola que quando jovem tinha 
sonhos iguais a muitos outros inclusive de nossos tem-
pos: ser famoso, bem sucedido, viver um grande amor, 
no entanto, uma parada forçada por uma bala de ca-
nhão o fez discernir sua vocação através da leitura de 
dois livros que falavam da vida dos Santos e de Jesus, 
a partir disso sua vida mudou e ele encontrou o prin-
cípio e fundamento que faz todo homem feliz e deve 
descobrir “O homem é criado para louvar, reverenciar e 
servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma” 
(Exercícios Espirituais n. 21).

discernimento vocacionalA IMPORTÂNCIA DO

NOS JOVENSPOR MÁRCIO FERNANDES E LUCIANA RAMOS, 
COORDENAÇÃO DA PASTORAL VOCACIONAL

Essa missão da PJ, junta-
mente com a PV e que deve ser 
abraçada por toda a comuni-
dade como SAV da Igreja deve 
ser realizada de forma popular 
e engajada, resplandecendo a 
beleza e a alegria característica 
das juventudes. Seu modo de 
ser, suas culturas, o jeito alegre, 
espontâneo e diverso. Afim de 
que descobrindo seu chama-
do à vida, eles e elas possam ir 
respondendo com alegria a seu 
chamado específico de missão, 
e nisso, também uma vida pro-
fissional de serviço, não pelo 
dinheiro, não pela fama, mas 
pelas pessoas, pelos irmãos, em 
especial, os mais vulneráveis e 
pobres. Vocação é algo que pre-
cisa ser abraçado com seriedade 
por nossas comunidades, pois é 
vida para todos no seguimento 
de Jesus, é continuação da mis-
são do mestre em todos os cam-
pos sociais, em todos os lugares; 
e sem excluir ninguém, para 
todas as pessoas, pois como 
afirma o Christus Vivit (254) “a 
nossa vida na terra atinge sua 
plenitude quando se transforma 
em oferta”, de serviço e amor.

CHRISTUS VIVIT



ESPAÇO CRIANÇA

Chamados e enviados para 
sermos famílias missionárias

FR. FAUSTINO: Na vida sempre aprendemos algo com as diversas 
experiências que temos. E é bom sempre destacarmos as palavras de 
Josué na Bíblia: “Quanto a mim, e à minha família, nós serviremos ao 
Senhor.” (Js 24, 15) Aí está o resumo de uma vida de família missionária. 

PINTE O DESENHO E FAÇA UMA ORAÇÃO PELA SUA FAMÍLIA E 
PELAS FAMÍLIAS DO MUNDO INTEIRO

Continuemos unidos em orações uns pelos outros e nos cuidando.
Paz e bem!

FR. FAUSTINO, TOR

ORAÇÃO

O Pai escolhe, 
o Filho chama 
e o Espírito Santo 
envia

TININHA: Olha! Temos novidade hoje!
TINICO: Para que é este cartaz?
FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Fiz esse cartaz para conversamos um 

pouco sobre o chamado de Deus.
ZEZINHO: Mas, por que você escreveu desse jeito?
FR. FAUSTINO: Pensei em escrever assim, para entendermos que cons-

tantemente Deus nos chama e age em nós de maneira bonita e harmoniosa.
MARIAZINHA: Nos chama para que?
ZEZINHO: Ele nos chama para fazermos alguma coisa em especial?
FR. FAUSTINO: Sim. Deus sempre chama de maneira amorosa, e muito es-

pecial, a cada um de nós. Nos chama para a vida, para sermos cristãos, para sermos 
família, para sermos seus discípulos missionários.

TINICO: E é assim, também, que Deus chama as pessoas para serem 
padres e freiras? 

FR. FAUSTINO: Isso mesmo, Tinico. Mas, estas pessoas nascem dentro de 
uma família. Deus nos chama primeiro para sermos vida e família e para sermos 
sinais do Amor Dele em tudo o que fazemos.

TININHA: E como Deus age da forma que você escreveu no cartaz?
FR. FAUSTINO: Precisamos entender que o Pai é o Criador da vida e esco-

lhe uma família pra gente nascer e viver. O Filho, obediente ao Pai, chama cada 
um de nós, e nossa família, para segui-Lo, servi-Lo e aprendermos amar. O Es-
pírito Santo envia a nós, e nossa família, para sermos anunciadores da presença 
amorosa de Deus no mundo; e permanece no meio de nós, nos animando...

MARIAZINHA: Você vai falar sobre o chamado para sermos cristãos?
ZEZINHO: E, também, sobre discípulos missionários?
FR. FAUSTINO: Sim. Falarei. Quando falamos de ser cristãos e discí-

pulos missionários, precisamos lembrar o nosso batismo.
TINICO: Como assim? Eu não sei o dia que fui batizado.
TININHA: Nem eu. 
FR. FAUSTINO: É importante sabermos o dia em que fomos bati-

zados. Mas, é mais importante sabemos sempre a responsabilidade que 
temos pelo batismo que recebemos. 

MARIAZINHA: Não entendi. 
FR. FAUSTINO: Quero dizer que quando fomos batizados nos tornamos 

cristãos, seguidores de Jesus Cristo; isso é ser discípulo.
TINICO: E o discípulo tem de fazer o que? 
FR. FAUSTINO: Precisa constantemente seguir Jesus e aprender Dele 

o que fazer para sermos mais humanos e fraternos. 
ZEZINHO: Então, ser discípulo missionário é seguir Jesus e fazer o 

que Ele ordena?
FR. FAUSTINO: Podemos dizer que sim. Mas, precisamos lembrar, 

de um modo especial, que o próprio Jesus nos dá a possibilidade de ser-
mos da família Dele.

MARIAZINHA: De que jeito?
FR. FAUSTINO: Quando Ele diz: “Minha mãe e meus irmãos são 

os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática.” (Lc 8, 21) Estas 
palavras de Jesus nos orientam para sempre nos esforçarmos para sermos 
defensores da vida, da família e de um mundo de irmãos.

TININHA: Parece que ainda temos muito o que aprender sobre como 
ser uma família missionária. 
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G I R O  P A S T O R A L

TEXTO PATRÍCIA CABRAL  FOTO ÉRICO PENA     

O Conselho de Leigos e Leigas (CALL) da 
Arquidiocese de Manaus realizou Ato “Em 
Memória e por Justiça – 500 velas por 500 mil 
mortes”, no início da noite do dia 21 de junho 
em frente à Catedral Metropolitana de Manaus 
Nossa Senhora da Conceição, na Praça da 
Matriz, no Centro de Manaus.

Além do CALL participaram lideranças das 
Pastorais Sociais e Movimentos Eclesiais, além 
da presença do arcebispo metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner. Durante o ato, 
várias vítimas da Covid-19 foram lembradas. 
“Queremos recordar a irresponsabilidade 
das autoridades no cuidado nesse tempo 
pandêmico e acendemos essas 500 velas 
para simbolizar a presença de todos os 
que faleceram e que cada vela acesa seja 
esperança de um Brasil melhor, mais justo 
e com mais saúde, onde todas as pessoas 
tenham oportunidade”, afirmou dom Leonardo 
na abertura do evento.

A presidente do CALL, Patrícia Cabral, 
lembrou que o ato foi realizado em várias 

cidades do Brasil e Manaus, que foi 
um dos epicentros da pandemia, não 
poderia ficar de fora. Além disso, é 
missão de todos leigos e leigas ser voz 
profética que denuncia as injustiças e 
a corrupção. “Infelizmente chegamos 
a esse número de mais de 500 mil 
mortos. Desde sábado (19/06), vários 
municípios estão fazendo esse ato 
em Memória e Justiça. E queremos 
reivindicar: comida no prato e vacina 
no braço”, reforçou Patrícia Cabral.

Conceição Silva, representante das Escolas 
de Fé e Política, reforçou a necessidade de 
todos se vacinarem, pois só com a vacina 
para todos é que vamos superar a pandemia. 
“Sabemos que muitas dessas mortes poderiam 
ser evitadas. Muitos são enganados com o 
mito da cura preventiva. Devemos falar com 
todos que estão próximos para irem se vacinar 
e com as duas doses, pois muitos não tomam a 
segunda dose. Precisamos levar a todos o que 
diz a ciência”, desabafou Conceição Silva.

O professor Jonas Araújo refletiu sobre 
as centenas de profissionais de educação que 

sofreram com a Covid-19 e vieram a falecer, 
destacando o professor Dr. Luiz Fernando. Já o 
Deputado Federal José Ricardo, destacou que 
é importante fazer memória, mas também 
é importante fazer justiça, pois boa parte 
dessas mortes poderiam ser evitadas se não 
fosse o negacionismo dos Governos Federal e 
Estadual. “Estamos solidários a todos e todas 
que perderam familiares, parentes e amigos, 
pessoas queridas nessa pandemia”, disse o 
deputado.

CONSELHO DO LAICATO DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS REALIZA 
ATO 500 VELAS PELAS 500 MIL MORTES PELA COVID-19

COMUNIDADE NOSSA SENHORA 
DO PERPÉTUO SOCORRO CELEBRA 
O JUBILEU DE OURO COM MISSA 
PRESIDIDA POR DOM LEONARDO
INFORMAÇÕES MÁRCIA COSTA  
FOTOS PASCOM COM. SANTA LUZIA – PARÓQUIA MÃE DA 
MISERICÓRDIA 

Na tarde do dia 27 de Junho, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, visitou as 13 comunidades que 
compreendem a Paróquia Nossa Senhora 
Mãe da Misericórdia no bairro Compensa 
II. A visita aconteceu em companhia do 
pároco Pe. Leudo Santos, onde ele conversou 

com as coordenações e lideranças, sugeriu 
melhorias, conheceu a realidade dos fiéis que 
residem neste bairro e trouxe palavras de fé e 
esperança. Em seguida presidiu a Santa Missa 
na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro que neste ano celebra 50 anos de sua 
fundação.

O momento inicial deu-se com a 
entrada da imagem de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro em um belo andor 
cheio de rosas na procissão de entrada. A 
celebração contou com os concelebrantes, 
Pe. Leudo Santos e Pe. David Romero. 
Nos momentos finais, o arcebispo foi 
presenteado com uma lembrança, um 
quadro com a imagem de N. S. Mãe da 

Misericórdia, com os seguintes dizeres: 
“Paróquia N. S. Mãe da Misericórdia – 50 
anos da Comunidade N. S. Perpétuo Socorro. 
Obrigado Dom Leonardo Steiner!”



IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO SEDIA MISSA DE 
CORPO PRESENTE DE DOM ALCIMAR CALDAS 
MAGALHÃES, BISPO EMÉRITO DA DIOCESE DO 
ALTO SOLIMÕES
INFORMAÇÕES E FOTO PE. LUIS MODINO 

Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, presidiu na manhã do dia 21 de junho, 
a missa de corpo presente pelo sufrágio de Dom 
Alcimar Caldas Magalhães, bispo emérito da diocese 
do Alto Solimões, falecido ontem, 20 de junho em 
Manaus. A celebração aconteceu na Igreja de São 
Sebastião, no centro da capital amazonense. 

Segundo Dom Leonardo, “tem sido um momento 
para recordar o bem que ele fez, mas o bem que ele 
foi para a Igreja, como capuchinho que foi, sempre a 
disposição do Povo de Deus” e também um momento 
para “louvar a Deus por esta presença, por esta ação de 
Deus no meio de nós”, dizia no início da celebração. 

Dom Leonardo definiu o bispo falecido como 
alguém que “se sentia ligado à Amazônia, à Igreja 
da Amazônia, com tantas iniciativas, e por isso, nós 
queremos louvar e agradecer a Deus, agradecer a Deus 
por ter tentado ser coerente com o Evangelho, por ter 
sido religioso coerente, por ter sido um padre coerente, 
mas por ter sido também um bispo coerente”.

Na sua homilia, o metropolita refletia dizendo que 
“buscar a outra margem é a tarefa da nossa vida, buscar 
a outra margem nos é dado e nos é oferecido por Jesus”. 
Segundo o arcebispo de Manaus, “todos os que buscam a 
outra margem não fazem sem conflito, sem dificuldade, 
porque na medida em que vamos buscando a outra 
margem, vamos percebendo, e temos a percepção cada 
vez mais nítida da nossa fragilidade. E porque percebemos 
a nossa fragilidade, percebemos devagar a presença de 
Jesus que nunca nos abandona, Ele sempre está conosco”.

Lembrando o momento em que Dom Alcimar, 
sendo um adolescente, saiu quase fugido de casa 
porque desejava ser frade; Dom Leonardo Steiner 
se referia ao bispo emérito do Alto Solimões como 
alguém que “além das fraquezas ou dificuldades, ele 
buscou viver o Evangelho, ele buscou seguir Jesus, 
ele foi o anunciador da presença de Jesus, ele não 
deixou jamais de se dar, se doar”. Esse fato era visto 
pelo arcebispo como algo que “é tão extraordinário, 
quando nós pensamos que a essência do Evangelho é a 
misericórdia, a misericórdia, essa doação, esse cuidado”.

PE. KLEYTHON CABRAL ASSUME 
COMO PÁROCO DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Teresinha, localizada 
na rua 09 n° 155-B, bairro Alvorada 2, 
acolheu na noite de 26 de junho o seu novo 
pároco, Pe. Kleython Cabral de Moura, que 
tomou oficialmente posse na celebração 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada por Monsenhor Sabino 
Andrade e também pelos sacerdotes, Pe. 
Cândido Cocaveli, da Área Missionária N. 
Sra. Aparecida, em Cacau Pirêra; Pe. Marco 
Antônio, da paróquia N. Sra. Aparecida, 
do município de Presidente Figueiredo e 
Pe. Leo Jayaraj, da paróquia Santo Afonso, 
auxiliados pelo diácono Luís Paula da 
Silva, que também assumiu como diácono 
responsável da paróquia.

Oficialmente Pe. Kleython está 
assumindo agora, mas já estava à frente 
da paróquia como pároco desde janeiro 
deste ano, antes disso exerceu a função de 
vigário paroquial quando chegou em Santa 
Teresinha, em 23 de outubro de 2018, 
para junto com Pe. Cairo Gama, então 
pároco empossado pelo falecido arcebispo 
emérito Dom Sergio Castriani, assumirem 
a paróquia, trazendo um jeito novo e jovial 
de evangelizar, não demorou muito para 
a comunidade sentir a diferença no modo 
de agir dos jovens padres, que em pouco 
tempo conseguiram não só resgatar os 
paroquianos que estavam afastados, mas 
também fazerem inovações no jeito de ser 
igreja que agradou a todos.

Com o falecimento de Pe. Cairo, em 
maio de 2020, sendo o primeiro padre da 
Arquidiocese de Manaus à falecer vítima 
do Covid-19, Pe. Kleython assumiu a 
responsabilidade, porém não foi apenas 
o querido Pe. Cairo, mas sim outros 

comunitários que foram vencidos na 
batalha contra esse vírus mortal. Foram 
momentos difíceis, de luto, tristezas 
e mudanças na rotina do dia a dia da 
comunidade de modo a evitar mais 
perdas de vidas. Pe. Kleython, apesar 
de muito abalado com a morte de seu 
amigo pessoal, seguiu em frente como 
administrador paroquial, sendo aquele 
pastor incansável que, mesmo no 
momento de dor e desespero, estava lá 
com uma palavra amiga, mesmo que às 
vezes precisasse ser mais enérgico com os 
comunitários, tudo era feito e dito para o 

bem de todos.
Tal atitude de preocupação e cuidado 

com o seu rebanho, foi muito bem 
lembrada em um dos trechos da homilia 
de Dom Leonardo, quando o arcebispo 
salientou o papel do pároco afirmando 
que “é a comunidade que faz o padre”, 
no sentido de apoiar, ouvir e cuidar, do 
mesmo modo que o pároco tem essa 
missão, de estar a frente do rebanho, 
em todos os momentos, principalmente 
naqueles quando mais precisam, é ele o 
servo de Deus, o missionário da Boa Nova, 
que vem para acalentar as almas que 
movidas pela dor e tristeza, precisam de 
alguém para lhes guiar, assim também 
como nos bons momentos é aquela pessoa 
que estar prestes a incentivar e animar nos 
projetos que surgem para evangelizar a 
comunidade de modo geral.

E Pe. Kleython já demonstrou ser essa 
pessoa, pai, amigo, irmão e por isso disse 
sim a esse novo desafio, de assumir uma 
paróquia que o acolhe agora, como seu 
pastor oficialmente empossado, mas que 
já o ama como amigo e pároco há muito 
tempo e que, certamente com o diácono 
Luis, “fruto da casa”, nascido e criado no 
bairro do Alvorada, conhecido por seu 
enorme carisma e simpatia, tem tudo para 
conduzirem da melhor forma possível a 
paróquia de Santa Teresinha. Ao final da 
celebração, a comunidade mostrou um 
pouco do seu carinho, presenteando o 
pároco com algumas vestes sacerdotais, 
emocionado Pe. Kleython agradeceu a todos 
pelo carinho e pela presença. “Eu e o diácono 
Luís temos a incumbência te fazer a palavra 
de Deus se cumprir em sua plenitude, para 
o bem do seu povo e para que a unidade 
da igreja seja visibilizada também nesta 
paróquia”, concluiu Pe. Kleython. 
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GIRO PASTORAL

Livros que são um apoio para 
quem se dedica a conduzir a 
evolução espiritual

Este livro trabalha com exemplos concretos, vivências 
e teorias que se conectam com a complexidade da 
dimensão interior das pessoas, nos elementos da 
Antropologia da Vocação Cristã (AVC).

Este livro é dedicado a todos que acompanham 
alguém na vida: pais, professores, amigos, médicos, 
psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, 
educadores sociais, diretores espirituais, sacerdotes, 
mentores e os chamados “coaches”, pois mostra, de 
forma simples e clara, o caminho comum a todo tipo 
de acompanhamento.Compreender e acompanhar a pessoa humana

Av. Sete de Setembro, 665 - Centro - Telefone: 3633-4251

Siga a Paulinas Manaus nas redes sociais:
https://www.facebook.com/livpaulinasmanaus

Instagram: @paulinas.manaus

A arte de acompanhar

DOM LEONARDO STEINER ABENÇOA 
BARCO HOSPITAL SÃO JOÃO XXIII QUE 
SERÁ ESTRUTURADO PARA ATENDER 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS NO 
AMAZONAS

TEXTO ANA MARIA REIS  FOTO ÉRICO PENA

Ter atendimento médico na Amazônia é 
um desafio por causa das condições logísticas, 
ainda mais nas comunidades ribeirinhas, 
onde é preciso viajar horas de barco para 
chegar a um hospital ou unidade de saúde. 
O documento que transfere o Barco Hospital 
São João XXIII para a Fraternidade foi assinado 
na sede do Ministério Público do Trabalho 
na manhã do dia 1º de julho. Em seguida, 
embarcação foi abençoada no Porto de São 
Raimundo, pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus Dom Leonardo Steiner.

“Esse Barco Hospital vai para além da 
Galiléia e da Decápole, vai para essa região toda 
da Amazônia, do Negro e do Solimões e haverá 
de curar também os enfermos, mas não apenas 
os enfermos do corpo, também os enfermos do 
espírito, da alma, porque Jesus sempre que cura 
alguém, diz os teus pecados estão perdoados, 
Ele quer curar a pessoa por inteira. Que esse 
Barco Hospital seja esse sinal da presença 
misericordiosa de Deus no meio de nós em Jesus 

e que cada enfermo, cada enferma que entrar 
nesse barco hospital seja recebido como se 
recebesse por Jesus”, disse o arcebispo.

Quando o Papa Francisco esteve no Brasil, 
em 2013, e conheceu o projeto Barco Hospital 
no Rio de Janeiro, o Presidente e Guardião 
Geral da Fraternidade São Francisco de Assis 
na Providência de Deus, Frei Francisco Belotti, 
recebeu uma missão do Santo Padre. “No Rio 
de Janeiro, perguntou se nós estávamos na 
Amazônia, eu disse que não e ele deu dois 
tapinhas no meu rosto e disse assim: ‘então 
devem ir’. Nós assumimos, na beira do Rio 
Amazonas, a Santa Casa de Óbidos (PA) e, 
depois, o Hospital 9 de Abril de Juruti (PA). 
Percebemos que as pessoas tinham dificuldade 
de chegarem no hospital. Organizávamos 
mutirões de cirurgias e exames e as pessoas, 
muitas delas, não chegavam. Foi aí, então, que 
surgiu a ideia de criar um hospital que fosse 
até as pessoas”, afirmou.

A partir de 2022, indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos do Amazonas também vão 
poder contar com uma embarcação como as 
que atuam no Estado do Pará. A estrutura do 
Barco Hospital São João XXIII já está pronta, 
nos próximos meses serão instalados os 
equipamentos para viabilizar os atendimentos. 
A intenção é inaugurar até o fim deste ano. 
São 48 metros de comprimento com 4 pisos, 
do tamanho de um navio, para ser capaz de 
suprir demandas dessas populações, desde o 
atendimento básico até alta complexidade.

“Aonde tem uma série de consultas, 
inicialmente, depois tem uma série de 
diagnóstico e, se necessário for, cirurgias, 
se necessário for, internações e sempre 
acompanhado por duas ambulanchas, que, 
muitas vezes, levam pessoas operadas até suas 
residências”, explicou Frei Francisco Belotti.

Os Frades da Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na Providência de Deus 
vão cuidar do Barco Hospital, mas ainda será 
definido se a base será em Manaus ou em 
Parintins. “Porque, na verdade, muita coisa que 
diagnosticamos nos barcos nós encaminhamos 
para algum hospital, então precisamos ter um 
hospital de referência”, disse Frei Belotti.

A operacionalização dos trabalhos do 
Barco Hospital será feito pelo Sistema Único do 
Saúde e deve contar com o apoio de entidades 
públicas, civis e religiosas, além de outras 
doações que são feitas por meio de empresas 
brasileiras e estrangeiras.

PARÓQUIA N. SRA. DO P. SOCORRO 
ENCERRA FESTEJOS DA PADROEIRA 
COM MISSA, CARREATA E BINGO 
ELETRÔNICO

TEXTO ÉRICO PENA 
FOTO COLABORAÇÃO PASCOM N. SRA. P. SOCORRO - EDUCANDOS

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, localizada à Rua Inocêncio de Araújo, 
44 – Educandos, realizou na noite de 27 de 
junho, o encerramento dos festejos em honra à 
padroeira que esse ano trouxe como tema “Mãe, 
em teu colo a unidade e a paz”. As celebrações 
foram presididas pelo pároco, Pe. Alfredo Avellar 



ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
03 Pe. Enésio Severino da Silva (SJC)
06 Diác. Valdomiro Lima Gonçalves
11 Diác. João Bosco Barbosa de Souza
11 Frei Francisco Areque Neto (OFM)
11 Pe. Alfredo Viana Avelar (CSSR)
11 Pe. Carlos Eduardo Castro dos Santos 

(Diocesano)
15 Diác. Francisco Alves de Sousa
15 Pe. Gastón Gabriel Aquino (Assoc. Servos da 

Caridade – Guanellianos)
15 Pe. Hilton Brito de Oliveira (Diocesano)
20 Pe. Charles Cunha da Silva (Diocesano)
22 Diác. Arlindo Santos Misturini
23 Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso
23 Frei Moacir Busarello (OFM)
27 Frei José Faustino Fernandes (Terceira 

Ordem Regular de São Francisco)
27 Pe. Ricardo Pontes de Oliveira (Diocesano)
30 Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima 

(CSsR)
31 Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro (Diocesano)
31 Pe. Jorge Alan de Oliveira Almeida de Jesus 

(Missionários de Guadalupe)

ORDENAÇÃO
04 Dom José Albuquerque de Araújo 

(Presbiterial)
04 Pe. Geraldo Ferreira Bendaham (Diocesano)
04 Pe. Zenildo Lima da Silva (Diocesano)
05 Frei José Faustino Fernandes (Terceira 

Ordem Regular de São Francisco)
05 Pe. Hugo Gildardo Hernández Tellez 

(Missionários de Guadalupe)
05 Pe. Antônio Figueiredo (PIME)
10 Pe. Bichehe Afonso Amane (Instituto 

Missões Consolata)
11 Pe. Jardson da Silva Sampaio (Diocesano)
14 Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão 

(Diocesano)
15 Dom Mário Pasqualotto (Episcopal)
18 Pe. Gilson da Silva Pinto (Diocesano)
19 Pe. Anselmo de Souza Mantovani (Soc. do 

Apostolado Católico – Palotinos)
30 Pe. Israel Magdaleno Juarez (Diocesano)
31 Diác. Gilberto de Castro Saraiva

e aconteceram em dois momentos, às 7h da 
manhã, seguida de carreata com bênçãos dos 
carros no final e também às 19h, seguida da 
coroação de N. Senhora e finalizando com o 
super bingão eletrônico.

Os festejos tiveram início com o novenário 
no dia 18, com celebrações sempre às 19h 
com a presença de um padre convidado da 
Congregação do Santíssimo Redentor (CSSR), 
um verdadeiro retiro espiritual. Em virtude da 
pandemia, ainda não foi possível se realizar a 
tradicional procissão, que foi substituída pela 
carreata que percorreu as principais ruas do 
bairro e também por algumas paróquias do 
Setor Maria Mãe da Igreja como: Paróquia São 
Lázaro, Paróquia Imaculado Coração de Maria, 
Igreja São Francisco, Capela Sagrada Família e 
Capela N. Sra. do P. Socorro e Santo Afonso.

Ao final da celebração da noite, a 
comunidade também realizou a Coroação 
de N. Senhora com a participação de sete 
crianças, seis adultos e demais integrantes da 
Pastoral das Artes. Para encerrar, foi realizado 
o bingo eletrônico, tendo entre os prêmios: 
microondas, fogão, geladeira, TV, Cama Box e 
valor em dinheiro. “Nós fizemos um novenário 
muito orante e todos nós fomos tocados por 
esses dias de celebração e hoje podemos 
celebrar muito bem. Nossa gratidão a todos 
que ajudaram na organização e na doação 
de alimentos, nós fazemos isso por amor a 
mãe do Perpétuo Socorro e pelo filho dela. 
Obrigado a todos pela ajuda e contribuição e 
parabéns à paróquia”, disse Pe. Alfredo.

CARREATA E MISSAS MARCAM O 
ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE 
SÃO BENTO

TEXTO ÉRICO PENA 
FOTO COLABORAÇÃO DANILO UCHÔA – PASCOM SÃO BENTO

A Paróquia São Bento, situada na rua 
Prof. Felix Valois – Cidade Nova, pertencente 
ao Setor Pe. Pedro Vignola, Região Episcopal 
N. Sra. Aparecida da Arquidiocese de 
Manaus, realizou na noite deste domingo 
(11/07) a missa em homenagem ao 
padroeiro presidida pelo Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Manaus, Dom José 
Albuquerque, concelebrada padre Pe. Ornelo 
Tonini (PIME), que tomou posse como 
pároco á um mês, e pelo vigário paroquial, 
Pe. Antônio Figueiredo sendo auxiliados pelo 
diácono Amarildo Vieira.

O tema dos festejos desse ano foi “As 
virtudes de São Bento e São José, nos ajudem a 
crescer no amor à Jesus Cristo”. Além da missa 
solene às 19h, a programação dos festejos 
em honra ao padroeiro também contou com 
o tríduo realizado de 7 a 9 de julho; no dia 11 
o dia começou com a santa missa às 7h30; 
Terço Mariano e Novena de São Bento, às 
9h30; Missa dos Enfermos e Idosos às 12h; 
Adoração Eucarística e Terço de São Bento e 
às 17h uma carreata com a imagem de São 
Bento percorrendo os setores 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8 da Comunidade São Bento, contando com 
a participação de aproximadamente vários 
veículos. Tudo com transmissão ao vivo pelo 
Facebook da paróquia.

Em sua homilia, Dom José falou a 
respeito da importância dos santos como 
pessoas especiais que intercedem por nós 
diante de Deus e também elogiou a temática 
abordada durante os festejos. “Bonito de se 
ver que as virtudes de São Bento e São José 
foram colocadas nas temáticas dos festejos 
desse ano e que isso possa fazer que a fé em 
Jesus possa se transformar em ações e assim 
ajudar a construir o reino de Deus no mundo 
e que as virtudes de São Bento e São José 
nos animem e nos ajudem a ser sinais do 
amor de Deus e verdadeiros testemunhas de 
Jesus Cristo”, disse Dom José.

Tríduo de São Bento – realizado na Igreja 
Matriz São Bento às 19h30
Primeira noite (07/07): 
Subtema: São Bento e São José, homens de 
fé e oração.
Presidente: Pe. Ornelo Tonini
Segunda noite (08/07): 
Subtema: São Bento e São José, homens do 
silencio e da obediência.
Presidente: Pe. Ornelo Tonini
Terceira noite (09/07): 
Subtema: São Bento e São José, homens de 
humildade e caridade
Presidente: Pe. Antônio Figueiredo
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GIRO PASTORAL

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DAS 
CHAGAS CELEBRA A POSSE DE SEU 
NOVO PÁROCO, PE. RUBSON
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Às 19h de 3 de julho, na igreja São 
Francisco das Chagas, localizada no bairro 
Colônia Oliveira Machado, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 

Steiner, deu posse ao presbítero Pe. Manoel 
Rubson Balieiro de Vilhena (diocesano), 
como novo pároco da Paróquia São Francisco 
das Chagas. A missa foi concelebrada pelo 
Pe. Zenildo Lima, Reitor do Seminário 
Arquidiocesano São José e por Pe. Geraldo 
Bendaham, antigo pároco que agora atuará 
somente como Coordenador Arquidiocesano 
de Pastoral e um dos articuladores da 
Assembleia Sinodal Arquidiocesana.

PROCISSÃO FLUVIAL 
RESTRITA E MISSA 
ENCERRAM FESTEJOS 
DE SÃO PEDRO 2021
TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

Há 72 anos acontece a 
procissão fluvial em honra a 
São Pedro, tradição que nasceu 
a partir da Colônia dos Pescadores no 
bairro Educandos. A organização da festa é 
realizada pela Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.

Devido a pandemia, a atividade 
aconteceu com participação apenas das 
equipes de transmissão das emissoras, 
algumas pessoas da organização e a presença 
do Irmão Bruno Coutinho, Padre Amarildo 
Luciano e o Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner.

A procissão pelas águas do Rio Negro 
com o Padroeiro dos Pescadores saiu do 
Terminal Pesqueiro em direção a Ponte 
Jornalista Phelippe Daou e contou com o 
apoio da embarcação Campina Grande de 
propriedade da Família Mustafá. Todo o 
trajeto foi conduzido pelo Padre Amarildo 

e Dom Leonardo que faziam reflexões a 
cerca do tema escolhido para este ano: São 
Pedro e o Serviço de Liderança.

Ao final da procissão fluvial, o ícone 
de São Pedro foi conduzido a um carro que 
o levou até a Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro para dar início à Santa 
Missa com a participação de alguns fiéis.

Dom Leonardo recordou a figura de 
São Pedro como alguém espontâneo e de 
grande fidelidade a Jesus Cristo. Na ocasião 
agradeceu ao Pároco Padre Alfredo Avellar, 
a equipe de liturgia, coroinhas, ministros 
e agentes pastorais que se doam na 
preparação da festa.

Procissão e Missa foram transmitidas 
pelo facebook e Rádio Rio Mar FM 103,5.

Após a procissão de entrada, realizada 
com a participação dos grupos e forças vivas 
que atuam na paróquia e as boas-vindas 
do Arcebispo, Dom Leonardo convidou Pe. 
Rubson a fazer a Profissão de Fé e Juramento 
de Fidelidade em frente ao altar. Ao fim de 
sua homilia, Dom Leonardo agradeceu ao Pe. 
Geraldo pela dedicação à paróquia ao logo de 
quase 5 anos e deu as boas vindas ao Pe. Rubson 
por ter aceito o desafio de estar a frente de mais 
uma parte importante do povo de Deus de nossa 
Arquidiocese. “Pe. Rubson, você que já foi pároco 
em várias comunidades sei que aqui não será 
novidade, mas só peço uma coisa, que o senhor 
seja a presença de Jesus no meio da comunidade 
a partir do evangelho”, disse Dom Leonardo.

Na sequência, 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. Geraldo disse algumas palavras 
de incentivo e motivação a comunidade para que 
continue o trabalho por ele realizado e também 
recebeu o agradecimento da comunidade. 
Pe. Rubson também disse algumas palavras 
de agradecimento à acolhida. “Quero me 
comprometer a ser presente no meio da realidade 
desta comunidade e saber escutar e caminhar 
junto com vocês. Vamos trabalhar juntos e que 
Deus abençoe todos nós. Muito obrigado”, disse 
Pe. Rubson.



VOCAÇÃO DIACONAL

O diácono permanente é um ministro ordenado, 
isto é, ele recebe o sacramento da ordem, no 
grau do diaconado. Ele participa do mesmo 
sacramento que o bispo e o presbítero. Porém, 

eles têm funções diferentes. Mas são funções complementa-
res. Não se trata de mais ou menos importante, mas que são 
ministros ordenados à serviço do povo de Deus, para a santifi-
cação do povo de Deus. Então os diáconos são homens escolhi-
dos por Deus, que generosamente respondem a vocação e são 
confirmados na sua vocação pelo bispo e pela comunidade. São 
cheios do Espírito Santo, e conduzidos por este mesmo Espírito, 
se entregam à realização da missão da Igreja no ministério do 
serviço de forma permanente, isto é, sempre e para sempre. 
São ordenados diáconos permanentes. Justamente a palavra 
permanente diz que não é diácono para depois se tornar pa-
dre, mas é diácono para ficar permanentemente diácono, como 
colaboradores dos bispos, realizando a sua missão sempre em 
unidade com o bispo e o seu presbitério.

A imensa maioria dos vocacionados ao diaconado são pesso-
as casadas. Os diáconos casados são duplamente vocacionados: 
Vocacionados para o matrimônio e para o ministério ordenado. 
Primeiro ele recebe o sacramento do matrimônio, e será uma das 
condições para receber o sacramento da ordem, que ele seja, junto 
com a esposa, exemplo de vivência do ministério matrimonial. E 
sem o consentimento da esposa ele não poderá ser ordenado. Isto 

OS DIÁCONOS E O SERVIÇO NA IGREJA
TEXTO COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS DIACONOS (CAD)  FOTOS ARQUIVO ASCOM E CAD

para indicar o total entrosamento do 
casal no propósito da vocação diaconal.

A vocação para o diaconado não 
acontece de costas para a vocação ma-
trimonial, pelo contrário, nasce, pro-
gride e se realiza em plenitude dentro 
da realização da vocação matrimonial. 

O diácono casado é antes esposo e pai. 
Esta situação leva o diácono a priorizar 
os deveres para com a esposa e com a 
família. Este cuidado e atenção prio-
ritária pela família são a garantia de 
que ele também saberá ter o cuidado 
e atenção pelos membros da comuni-
dade e de todos os necessitados, pois 
é condição para ser diácono saber go-
vernar a própria família.

A Assembleia Pastoral Arquidioce-
sana de 1997, aprovou a restauração 
do diaconado permanente, na Arqui-
diocese de Manaus. Neste mesmo ano, 
os primeiros passos foram dados em 
vista de um processo formativo, com 
os primeiros candidatos em número de 
doze, na Área Missionária Santa Môni-
ca. Fora seis longos anos de caminhada 
até que no ano de 2003, três candidatos 
foram ordenados os primeiros diáconos 

permanentes da Arquidiocese de Ma-
naus e do Amazonas. A Arquidiocese 
de Manaus, conta atualmente com 46 
diáconos, doze candidatos aguardando 
ordenação diaconal e nove candidatos 
aguardando a entrega dos ministérios 
de Acólito e Leitor.

Com objetivo de cultivar a vivência da 
comunhão diaconal, partilha de vida, ex-
periências, e uma maior inserção no cor-
po diaconal, os diáconos e suas esposas se 
reúnem todo primeiro domingo de cada 
mês, na Casa de Retiro Santos Estevão e 
Lourenço, de propriedade dos diáconos 
permanentes da Arquidiocese de Ma-
naus, situado no Ramal do Brasileirinho. 
Ao longo do ano, são realizados encontros 
periódicos das esposas dos diáconos com 
o senhor arcebispo, visando um acompa-
nhamento mais de perto da vivência fa-
miliar, oportunidade para estabelecer ca-
nais de diálogos e escuta, refletir sobre o 
ministério do esposo e do pai, como algo 
que faz parte de suas vidas e missão. No 
dia 17/07/2021 as esposas dos Diáconos 
tiveram um encontro na Maromba com 
o Arcebispo Dom. Leonardo, momento 
muito agradável e proveitoso.

A imensa maioria dos vocacionados ao diaconado 
são pessoas casadas. Os diáconos casados são 
duplamente vocacionados: Vocacionados para o 
matrimônio e para o ministério ordenado. 
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PASTORAL DO MIGRANTE

O Projeto Proteção, Preven-
ção e Resiliência à Co-
vid-19, executado pelo Ser-
viço Pastoral dos Migrantes 

da Arquidiocese de Manaus e pela diocese 
do Alto Solimões, financiado pela União 
Europeia em parceria com Cáritas Suíça e 
Caritas Luxemburgo, se soma às iniciativas 
da Igreja no Brasil, no enfrentamento à Co-
vid-19 e pela valorização da vida, em meio 
à crise macroeconômica que se instalou em 
nosso país. No âmbito da Arquidiocese de 
Manaus, a Pastoral dos Migrantes tem de-
senvolvido esse projeto em conjunto com 
outras ações e também com outras pasto-
rais buscando acolher, proteger, promover 
e integrar os migrantes nestes territórios. 
De fato, existem inúmeras instituições 
eclesiais que têm feito um trabalho em 
rede, e que o projeto Promoção, Prevenção 
e Resiliência à Covid-19, se encontra so-
mando com tudo que vem sendo feito. 

Esse é um projeto que está dentro de 
uma compreensão humanitária e emer-
gencial com migrantes e refugiados, aten-
dendo também às comunidades de acolhi-
da. É uma ação social que tem no seu bojo 
minorar o sofrimento dos mais empobre-
cido e já atendeu aproximadamente cerca 
de 11.500 pessoas, com kits de higiene e 
limpeza e cartão de transferência de re-
cursos financeiros, voltados para o público 
mais vulnerável como mulheres sozinhas, 
mãe de famílias, famílias numerosas com 
idosos, famílias com membros que tenham 
algum tipo de necessidade especial , indí-
genas urbanos e também pessoas em risco 
eminente de ficarem em situação de rua. 

Apesar de termos uma legislação 
avançada, que promove a garantia de di-
reitos universais, há ainda muitas lacunas, 
e em tempo de crise isso se torna mais 
evidente, trazendo inúmeras perdas e 

preconceitos. É preciso desconstruir essas 
narrativas imperialistas que menosprezam 
o diferente, o não igual e elevar nossa prá-
tica à práxis do Samaritano (Lc 10, 25-37), 
que acolhe aquele que está na rua, enfim, 
a misericórdia ultrapassa fronteiras.

Afinal o Migrante neste cenário é opor-
tunidade para exercermos nossa alteridade, 
é oportunidade para o desenvolvimento 
local e é oportunidade para expor as ma-
zelas das políticas públicas que vem sendo 
vilipendiadas por seus gestores. A exemplo 
da política de saúde. Neste projeto de pro-
teção integral e resiliência, destacamos a 
modalidade de cartão saúde, que destinava 
a orientação para as famílias poderem ter 
acesso a exames, medicamentos, fraldas, 
deslocamentos para Unidades Básicas de 
Saúde e Serviços de Pronto Atendimento, 
além de apoio com aluguéis, contas de 
energia e água. 

Enfim, neste cenário de terror, encon-
tramos muitas famílias resilientes e gra-
tas pela presença desta Igreja em saída e 
comprometida com as vidas de homens e 
mulheres vitimas das mazelas da desuma-
nidade. E se você está cansado de tantas 
injustiças sociais ou apenas deseja come-
çar a praticar o bem, saiba que existem 
muitas maneiras de ajudar e fazer com que 
os bons projetos sociais continuem trans-
formando vidas e várias realidades.

E O PROJETO PROTEÇÃO, PREVENÇÃO 
E RESILIÊNCIA À COVID-19

PASTORAL 
DO MIGRANTE
POR JOSE ROBERTO SARAIVA, SECRETÁRIO EXECUTIVO DO SERVIÇO DA PASTORAL DOS MIGRANTES (SPM)
FOTOS ARQUIVO PASTORAL DO MIGRANTE

BENEFÍCIO QUANTIDADE PESSOAS ALCANÇADAS

Kits de Higiene e Limpeza 750 3.000 pessoas

Transferência de renda 300 1.200 pessoas

Ações de Orientação e informação 25 3.900 pessoas



Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

(92) 98159-2333
PQ DAS LARANJEIRAS

(92) 98177-2223
ALVORADA

(92) 98131-3745
JORGE TEIXEIRA

NOVA LOJA 
ZONA LESTE
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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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