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MENSAGEM DO ARCEBISPO

“O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como 
das outras vezes: ‘Samuel, Samuel’. E ele respondeu: ‘Fala, 
teu servo escuta”. (...) E Samuel crescia, e o Senhor estava 
com ele. E não deixava sem efeito nenhuma de suas pala-
vras.” (1Sm 310.19).

A Palavra de Deus! Deus que estabelece conosco uma 
relação e, por isso nos dirige a sua palavra. Palavra dirigida às 
gerações, até recebermos a Palavra-Filho, Palavra-Jesus.

A Palavra de Deus! Como é extraordinário podermos, 
na Palavra, saborear a relação vital existente entre Deus e 
nós, na participação do mistério do Reino da vida! Como 
é estupendo podermos à luz da Palavra darmo-nos con-
ta do sentido do nosso existir, da presença das pessoas 
no conviver e da obra da criação. Como é extraordinária 
a Palavra de Deus! Diante de Deus, em diálogo com Ele, 
participando de seu amor!

A palavra é sempre a palavra de alguém, à espera 
de alguém. A palavra de uma pessoa. E para o cristão a 
Palavra se fez carne e veio habitar a terra da nossa huma-
nidade: Jesus-Palavra! 

Palavra pessoa que suscita em nós o desejo da escuta 
e faz nascer a palavra da correspondência. “É essa, Senhor 
a Palavra que nos dirigistes, o Verbo todo-poderoso... 
Bem sabíeis, ó Deus, Criador dos homens, que este amor 
não pode ser imposto, mas que é necessário estimulá-lo 
no coração humano. Porque, onde há coação, não há li-
berdade e onde não há liberdade, também não há justiça” 
(Guilherme de Saint-Thierry, Tratado sobre a contempla-
ção de Deus). A Palavra estimula nosso coração, isto é, os 
nossos serviços, a nossa vocação, os nossos ministérios, 
a nossa maternidade, a nossa paternidade, nossa vida e 
missão. Ela renova o nosso conviver, a nossa vida social, 
a vida familiar. A palavra que é Palavra de Deus desperta 
para a liberdade do espírito, concede a boa medida da 
justiça, oferece a desmedida transbordante do amor! 

Ressoa a palavra do amado, o coração estremece e 
recolhe a palavra do Amado. A palavra recolhida guarda 
a vida do Amado. “Se alguém me ama guardará a minha 
palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele” (cf. Jo 
14,23). Ressoa a Palavra do Deus amante e no ressoar da 
palavra, colhemos a sua presença pleni cando a nossa 
vida. Como ouvintes e praticantes da palavra, participamos 
de seu amor e somos a manifestação de seu cuidado. So-
mos transformados em pessoas guardadoras, curadoras. 

“Bati várias vezes à porta desta Palavra, até que pude 
compreender o que o próprio Deus me dizia”, confessava 
Santo Agostinho. O amante da Palavra de Deus a buscava 
de modo constante e intenso. O amante da Palavra in-
sistentemente batia à porta como a amado na porta da 
amada. E, por isso, acolhia e recolhia a palavra. Vamos 
bater à porta da Palavra para recebermos a graça de ouvir 

o próprio Filho. E, então, como não recolher as palavras? 
Como deixar que as palavras do Filho de Deus permane-
çam sem efeito e não encontrem nossa pessoa?

São Jerônimo, o homem da Palavra, numa de suas car-
tas escreve: “Sem dúvida que o texto «quem come a Minha 
carne e bebe o Meu sangue» encontra toda a sua aplicação 
no mistério eucarístico; mas o verdadeiro corpo de Cristo e 
o Seu verdadeiro Sangue são também a palavra das Escritu-
ras, a doutrina divina. Quando vamos receber os sagrados 
mistérios, se uma partícula cai ao chão, camos preocupa-
dos. Quando escutamos a palavra de Deus, se estamos a 
pensar noutra coisa enquanto ela nos entra pelos ouvidos, 
em que responsabilidade não incorremos! Sendo a carne do 
Senhor verdadeiro alimento e o Seu Sangue verdadeira be-
bida, o nosso único bem é comer a Sua carne e beber o Seu 
sangue, não apenas no mistério eucarístico, mas também 
na leitura da Escritura”. (São Jerônimo, Carta 53 a Paulina)

Deixemo-nos guiar pela Palavra de Deus, sigamos as 
vias da Palavra. Sejamos um re exo da Palavra-Cristo que 
o Pai fez brilhar sobre nós. 

A tua palavra é tudo para nós, a Igreja! Palavra salva-
dora, transformadora, libertadora, curadora; Palavra aco-
lhedora, Palavra puri cadora, iluminadora; Palavra sa-
maritana, pastora; Palavra consolo como bênção. “Como 
viver sem a tua palavra, a palavra do meu Amado, a pa-
lavra do meu amor, o meu bem querer? Então, Senhor, já 
não a minha, mas a tua palavra! A tua feita toda minha, 
na minha a tua, nada de minha que não seja a tua. Assim, 
Senhor, quando a tua palavra já não for minha, mas tua, a 
tua toda feita minha, a minha feita toda tua; feito palavra 
serei palavra-testemunha!” 

Leiamos todos os dias um versículo da Bíblia, deixan-
do-nos fecundar e iluminar pela Palavra de Deus. Colo-
quemo-nos à escuta da palavra. Como rezamos no salmo: 
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para 
minhas veredas.” (Sl 119,105)

Leiamos a Palavra de Deus em família; que ela nos trans-
forme em bondade, perdão, misericórdia e esperança.

Nossa Senhora Imaculada, geradora da Palavra-Je-
sus, rogai por nós! Deus abençoe!

+ Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

A palavra é 
sempre a palavra 
de alguém, à 
espera de alguém. 
A palavra de uma 
pessoa. E para o 
cristão a Palavra 
se fez carne e 
veio habitar a 
terra da nossa 
humanidade: 
Jesus-Palavra!
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É um mês para 
uma intensa 
animação bíblica, 
especialmente na 
família. 

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Chegou o mês de 
setembro, e como ele toda a comunidade eclesial é 
convidada a reunir-se em torno da Palavra de Deus, e 
fazer dela luz para guiar o seu caminho. É um mês para 
uma intensa animação bíblica, especialmente na famí-
lia. Salutar é para o el aprender a fazer uma leitura 
orante com a palavra de Deus ao iniciar mais um dia de 
labuta. Oração assim, ajuda o el a entrar em conexão 
com Deus, e sendo por Ele preparado para acolher as 
alegrias reservadas para o dia, e os desa os que visam 
levar a fé à perfeição. A Palavra de Deus também serve 
para corrigir. Quantas passagens bíblicas descrevem 
oportunidades de conversão, momentos nos quais, a 
sorte do el é mudada para algo melhor. As sagradas 
Escrituras, como coletâneas de livros servem como 
meios para que o Divino Mestre possa tocar as profun-
dezas da alma humana e nela fazer nova todas as coi-
sas. Aproveite também para acompanhar nesta edição, 
o que vai acontecer em nossa Igreja Local neste mês de 
animação bíblica. Nossa equipe da revista, fazendo eco 
as palavras de nosso Arcebispo Dom Leonardo Steiner, 
convida você também que ainda não se vacinou, car 
atento a sua vez, e quando ela chegar, por amor à sua 
vida e a dos outros, vacine-se. E assim colaborar para 
que o mais breve possível possamos ter a nossa vida de 
volta. Lembre-se de acompanhar a programação das 
nossas rádios católicas: Rio Mar FM 103,5 e Castanho 
FM 103,3. Sempre à serviço da evangelização.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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 verdadeira experiência espiri-
tual cristã passa necessariamen-
te pelo encontro com a Palavra 
de Deus. A Palavra é o Verbo En-

carnado (Jo 1,14), isto é, sendo de condição di-
vina, assumiu nossa humanidade, tornando-se 
Pessoa (Fil 2,6-7). A partir da Palavra é possível 
o encontro pessoal, comunitário e pastoral com 
Cristo, presente na Palavra e em cada pessoa, 
especialmente nos pobres (Mt 25, 35-39). 

A Palavra de Deus na vida pessoal – O lu-
gar por excelência para iniciar o envolvimento pes-
soal com a Sagrada Escritura é a catequese. Nos en-
contros criativos e pedagógicos, recomenda-se que 
os primeiros passos para gostar e amar a Palavra de 
Deus seja no processo catequético. O contato com o 
Livro Sagrado, o manuseio e a introdução são in-
gredientes indispensáveis para saborear a mensa-
gem contida no texto bíblico escrito por inspiração 
divina. Certamente a leitura orante da Sagrada Es-
critura todos os dias, é uma fonte inesgotável onde 
os cristãos bebem para alimentarem sua fé. 

Para facilitar o crescimento espiritual do cristão 
adulto na fé, aconselha-se utilizar o método da Lei-
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Após passar um período de um mês de 
descanso, quando aproveitou para realizar 
uma cirurgia, o Papa Francisco retomou no 
Vaticano, durante o mes de agosto, as suas 
catequeses semanais, que este ano trazem 
como tema central o estudo da Carta de 
São Paulo aos Gálatas, criando assim uma 
perfeita harmonia com o Mês da Bíblia, 
como é conhecido setembro pelas nossas 
comunidades católicas no Brasil.

Essas audiências acontecem às quar-
tas-feiras e durante o verão europeu são 
realizadas na “Aula Paulo VI”. Na Praça São 
Pedro, no entanto, continuam a acontecer 
aos domingos a Bênção do Angelus, que o 
Papa profere da janela do Palácio Apostóli-
co do Vaticano. Muitos turistas e grupos de 
diversos países se reúnem nestes dois even-
tos, para ouvir a palavra do Vigário de Cristo, 
que não deixa de passar esperança e ânimo 
aos milhares de católicos e pessoas em ge-
ral, que o seguem ao vivo também pelas 
emissoras de TV e redes sociais na internet. 

Vale a pena destacar uma dessas belas 
e profundas mensagens do Santo Padre, a 
falar de Jesus para a multidão que o acom-
panhava no dia 08/08 passado: “Só Ele nutre 
a nossa alma, só Ele nos perdoa daquele mal 
que sozinhos não conseguimos superar, só 
Ele nos faz sentir amados, até quando todos 
nos desiludem, só Ele nos dá a força de amar, 
só Ele nos dá a força de perdoar nas di cul-
dades, só Ele infunde no coração a paz que 
procuramos, só Ele dá a vida para sempre, 
quando a vida aqui na terra acaba”.

Que neste mês da Bíblia busquemos 
nos deixar alimentar ainda mais por esta 
presença amorosa e esperançosa de Jesus 
em nossas vidas.
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tura Orante que consiste na leitura atenta do texto bí-
blico, rezar saboreando versículo por versículo, meditar 
o texto sagrado ligando com outros textos da Bíblia e 
contemplar a beleza da Palavra que salva e comprome-
te a vida. Este exercício, precisa de tempo e dedicação. 
Seguindo estas etapas, a pessoa descobrirá logo os fru-
tos do crescimento espiritual no cotidiano da vida crista.

A Palavra de Deus na vida comunitária – A 
experiência pessoal com a Palavra de Deus, exige vida 
comunitária de fé na comunidade reunida em torno 
do Ressuscitado, onde todos em fraternidade colocam 
seus dons a serviço do corpo que é a Igreja. Para cele-
brar a memória da presença do Senhor na comunidade, 
escuta-se a Palavra de Deus e atualiza-se a mensagem 
para os dias atuais. A Palavra é partilhada por todos e 
serve como norma orientativa para a vida comunitária. 
A comunidade se alimenta do pão da Palavra e do Pão 
da Eucaristia para ter coragem e força na caminhada, 
sobretudo diante dos con itos sociais e econômicos da 
sociedade. A comunidade, o caminhar juntos fortalece 
a caminhada de fé pessoal na Pessoa de Jesus.

A Palavra de Deus na vida pastoral – A alma 
da vida pastoral é o Espírito Santo que garante o su-
cesso do anúncio da Palavra na missão, o verdadeiro 
autor da sagrada Escritura. Invocá-lo é fundamental 
para que a vida pastoral possa corresponder a vontade 
de Deus, segundo o Espirito é o caminho permanente 
para se manter a delidade no trabalho evangeliza-
dor. Agindo assim, as ações pastorais não se tornarão 
vazias ou puro ativismo exaustivo que conduz a cami-
nhos de cansaço e exaustão estressante.

Por m, sem a Palavra de Deus não é possível 
manter a vida pessoal, comunitária e pastoral de 
pé com delidade ao anúncio do Reino de Deus. A 
Palavra de Deus é o alimento para a vida dos cris-
tãos e sobretudo para aqueles que estão iniciando o 
processo da Iniciação à Vida Cristã. A Palavra de Deus 
para a Igreja é Jesus que se encarnou na história da 
humanidade. É o Verbo que se fez carne e tornou-se 
uma pessoa para elevar o ser humano, liberta-o do 
pecado. Por isso a vida pessoal, comunitária e pasto-
ral vive somente da Palavra de Deus.
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CATEQUESE LITÚRGICA
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Arquidiocese em Notícias
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Discípulas do Divino Mestre
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palavra de Deus é o grande “motor” de toda a obra criadora e 
redentora de Deus. Sua Palavra tem o poder de fazer existir. 
“A Palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós” (Jo 1,14). 
Palavra viva, humana, palpável, a palavra mais bonita pronun-
ciada pelo Pai, Jesus de Nazaré: “O que existia desde o princípio, 
o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos; o que 
temos contemplado e nossas mãos têm apalpado – a Palavra da 
Vida – estamos anunciando a vocês” (1Jo 1-3).

A Palavra de Deus é, sem dúvida, um dos grandes pilares 
da espiritualidade cristã. Utilizada de modo abundante em 
toda parte onde os cristãos se reúnem, torna-se presente de 
modo eminente nas celebrações litúrgicas. Essa Palavra é 
vital para a comunidade cristã: “a Igreja cresce e se constrói 
ao escutar a Palavra de Deus” (ELM 7). O Concílio Vaticano II 
recuperou a tradição de valorizar as duas mesas: Palavra e 
Eucaristia como atesta a Constituição Dei Verbum: “A Igreja 
sempre venerou a Sagrada Escritura da mesma forma como 
o próprio Corpo do Senhor, porque, de fato, principalmente 
na sagrada liturgia, não cessa de tomar e entregar aos éis o 
pão da vida, da mesa da Palavra de Deus como do Corpo de 
Cristo” (DV 21). Portanto, as duas mesas são fontes de ali-
mento para todas as pessoas que delas se aproximam.

O Concílio realçou a importância da palavra de Deus, a r-
mando que Ele “está presente na sua palavra, pois é ele que fala 
ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura” (SC 7). Então, é salvação 
oferecida em tempo real, no momento em que o el participa 
da celebração litúrgica. Quando Deus comunica sua palavra, 
naturalmente espera nossa resposta, resposta de amor. 

Três elementos constituem esta parte da celebração litúr-
gica católica: a comunidade reunida em assembleia, o livro das 

Escrituras e o leitor que profere a leitura. Que o nosso cuidado 
em proclamar, sobretudo hoje, com os cuidados e exigências 
que temos, seja de fato um modo de levarmos a Palavra para 
que se realize na vida, nos ouvidos, no coração daqueles que a 
acolhem, e sobretudo daqueles que buscam ter os olhos xos 
no Senhor.

A palavra de Deus na liturgia recorda e prolonga a his-
tória da salvação - ELM 4 b (Introdução ao Lecionário). Deus, 
que é pleno de amor e misericórdia quer salvar e fazer com 
que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade 
(cf. SC 5). As comunidades têm adotado as leituras do lecio-
nário dominical, de acordo com o ano litúrgico e seguindo 
a estrutura da Liturgia da Palavra, conforme descreve o n. 
55 da Instrução Geral do Missal Romano (IGMR): “A parte 
principal da Liturgia da Palavra é constituída pelas leituras 
da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, 
sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a pro ssão de 
fé e a oração dos éis (preces). Pois nas leituras explana-
das pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério 
da redenção e da salvação, e oferece alimento espiritual; e 
o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio 
dos éis. Pelos cantos o povo se apropria dessa palavra de 
Deus e a Ele adere pela pro ssão de fé. Alimentado por esta 
palavra, reza a oração universal pelas necessidades de toda 
a Igreja e pela salvação do mundo”.

A Liturgia da Palavra é um diálogo, o diálogo da alian-
ça. A comunidade cristã, antes de tudo, escuta a Palavra de 
Deus, deixando-se evangelizar por ela. A seguir, prega-a à 
humanidade, dando testemunho dela por todos os meios, 
sendo verdadeiros discípulos missionários.
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 dia 4 de agosto é muito especial para todo sacer-
dote, pois nesta data comemora-se a Festa de São 
João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Porém, 
para Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Ma-

naus; Pe Zenildo Lima, Reitor do Seminário São José; e Pe. Geraldo 
Bendaham, coordenador de pastoral arquidiocesano, essa data 
marca 25 ano de sacerdócio e foi motivo de comemoração em uma 
missa solene presidida por Dom Leonardo Steiner, na Catedral Me-
tropolitana de Manaus, onde três dos mais importantes presbíteros 
da Arquidiocese de Manaus comemoraram junto com familiares, 
amigos, religiosos e leigos, as bodas de prata exercendo sua bela 
vocação de evangelizar ao próximo amando e servindo.

A homilia da celebração foi partilhada pelos três homenageados, 
onde aproveitaram o momento para relembrar um pouco de suas cami-
nhadas, falar do despertar da vocação; comentar a respeito das conquistas 
e di culdades, fazer alguns agradecimentos e renovarem cada vez mais 
os seus votos perante Deus e a comunidade católica que estava presente. 

“Sou uma pessoa de fé e procuro manter dentro de mim a es-
perança de que as coisas vão melhorar. Ser uma pessoa de Deus 
ajuda a não perder a minha identidade e a consciência de que a 
vida é um valor. A questão religiosa ajuda muito a sustentar a vida 
na cidade. Tenho alegria de poder colaborar com o trabalho pasto-
ral e evangelizador da Arquidiocese de Manaus. Creio que não sou 
centralizador e nem autoritário no trabalho pastoral. É claro que 
com tanta pluralidade de ideias dentro da Igreja, é impossível que 
não haja con ito, mas isso ajuda a enriquecer as diferenças entre 
os membros. O importante é que todos caminhem nos diferentes 
carismas, mas seguindo o mesmo objetivo geral. Procuro ser uma 
presença positiva na história, contribuindo com um mundo me-
lhor, onde as pessoas sejam reconhecidas na sua dignidade. Nossa 
meta é trabalhar para o Reino, estando sempre a serviço do povo 
de Deus. No caso da Igreja o objetivo é evangelizar, pois na Igreja 
uns plantam, outros regam, mas quem faz crescer é Deus”, disse 
Pe. Geraldo.



 0 0 Ç

Fora os “frutos da casa”, a Arquidiocese de Manaus também conta 
com três presbíteros missionários que, em 2021, também completam 
25 anos de sacerdócio. O Pe. Aparecido Donizetti Maciel, vindo da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP) e atualmente é pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/Careiro da Várzea; o Pe. Bruno 
Bach, da Diocese de Alagoinhas na Bahia, que desde janeiro de 2018 
atua como pároco da Área Missionária Sagrada Família – Japiim e o bispo 

auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, o primeiro bispo natural de Mato Grosso do Sul e que atua na 
arquidiocese de Manaus desde dezembro de 2016.

Não há dúvidas de que a vocação de ambos é fruto de um trabalho missionário, por amor a Cristo, 
à Igreja, e ao povo de Deus, conforme comentou Dom Tadeu. “Em outu-
bro de 2016, com 20 anos de padre, um chamado totalmente inédito na 
minha vida, o chamado do Papa Francisco para ser bispo auxiliar na Ar-
quidiocese de Manaus. Não pensava em viver essa missão, embora seja 
implícito na vida do padre também ser bispo; mais é coisa que não acon-
tece sempre. Fiquei muito contente com a con ança do Papa Francisco 
em minha pessoa e ao mesmo tempo assumir a vocação sacerdotal na 
perspectiva missionária do chamado que Deus me fez para a Amazônia. 
Celebrando hoje esse jubileu de prata sacerdotal entendo mais ainda 
que viver signi ca sermos amados, se não tememos ir ao mais fundo de 
nós mesmos”, concluiu o bispo auxiliar.

Já Pe. Zenildo lembrou dois discursos realizados há 25 anos, no dia 
de suas ordenações pelas mãos de Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo de 
Manaus naquela época, que em sua homilia os exortava a que fossem pa-
dres de verdade, e o outro discurso foi o dele próprio, em que falou como 
porta-voz dos três, ressaltando “como é bom sermos portadores de uma 
boa notícia”, insistindo em que o mundo nunca é um ambiente hostil 
para o ministério sacerdotal. Pe. Zenildo também frisou a necessidade de 
atualizar o ministério do padre, “para que o povo não deixe de acreditar, 
para que o povo não deixe de sonhar com a terra prometida, para que o 
povo não deixe de ter esperança, para que o povo não abandone a Alian-
ça”. De acordo com o Reitor, os 25 anos de vida sacerdotal tem sido um tempo de ampliar horizontes, de 
alargar a missão, a exemplo da missão de Jesus. Ele destacou como ao longo desses 25 anos a missão da 
Arquidiocese de Manaus cresceu, lembrando do cuidado dos moradores de rua, do trabalho que realiza 
na Fazenda da Esperança, a quem mostrava como novos interlocutores e destinatários da missão. “25 
anos depois a alegria que a gente experimenta é de uma vocação com um talho eminentemente ecle-
sial”, disse. Finalizou dizendo que a sua vocação, “é uma vocação de Igreja, quanto mais cresce a missão 
da Igreja, mais cresce os horizontes do nosso ministério”, disse o Reitor do Seminário.

Dom José em sua homilia, 
disse que “celebrar 25 anos é 
rea rmar o desejo de querer 
continuar” insistindo em que “se 
nós somos apaixonados por esta 
Igreja particular de Manaus é 
porque um dia Cristo se tornou tão 
próximo, tão presente, que a gente 
quis ser como aquele padre, como 
aquela religiosa, como aquele 
agente de pastoral”, destacando 
a acolhida das comunidades por 
onde eles passaram. “No meu lema 
episcopal: “Não fostes vós que me 
escolhestes, mas fui eu quem vos 
escolhi…” (João 15,16) reconheço 
que o chamado recebido foi um 
presente divino. Sou profunda-
mente grato por todos aqueles e 
aquelas que me ajudaram e me 
acompanharam ao longo de toda 
a história vocacional. E’ um grande 
privilégio poder caminhar junto 
ao povo de Deus que vive sua fé 
na Arquidiocese de Manaus, nesta 
bela e espetacular Igreja inserida 
nas terras amazônicas”, comentou o 
bispo auxiliar.
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“Sou uma pessoa de fé e procuro 
manter dentro de mim a esperança 

de que as coisas vão melhorar. Ser 
uma pessoa de Deus ajuda a não 

perder a minha identidade e a 
consciência de que a vida é um valor."

Pe.Geraldo Bendaham, Coordenador de Pastoral
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 casal Rosângela e Paulo possui 42 
anos de convivência, deste 37 como 
casados. De acordo com eles, o se-
gredo dessa longevidade, é olhar 

para o altar, para Deus, buscando a força, a pa-
ciência, a resignação para superar as di culda-
des que se apresentam numa relação conjugal, 
mas, sobretudo, a renovação dos sentimentos 
que nutrem um pelo outro.

Apesar de virem de famílias católicas, onde 
aprenderam a vivenciar valores cristãos, o despertar 
para o exercício de uma espiritualidade mais pro-
funda não se deu nos primeiros anos de casamento. 
A frequência a uma celebração eucarística quase 
que se restringia aos momentos mais festivos do 
calendário litúrgico: Natal, Ano Novo, Páscoa....

Os lhos chegaram. Três homens: Paulo Ri-
cardo, Paulo Vítor e João Paulo. Com eles cres-
ceu o sentimento e a mais absoluta necessida-
de de lhes apresentarem à Esperança, ao Amor 
Eterno... Cientes dessa responsabilidade e 
realidade, aproximaram-se da fé que nutriam.

Todos passaram a frequentar assiduamen-
te a as missas na Capela onde o casal mora até 
hoje. Aprenderam a viver em comunidade, a 

participar dos demais momentos religiosos 
usualmente praticados pela coletividade local: 
novenas, rezas do terço, procissões, arraiais. 
Eles se acostumaram a levar a folha de canto 
e o boletim semanal para casa e, antes de to-
dos dormirem, passaram a ter um momento de 
oração e louvor em família.

Segundo o casal, desse “aproximar-se da Igre-
ja” começaram a surgir convites para participarem 
de movimentos, serviços, pastorais e ainda de de-
sempenharem atividades junto à comunidade. A 
experiência junto à Renovação Carismática Católica 
(RCC), trouxe o louvor, os cânticos; o Encontro Matri-
monial Mundial (EMM), antigo Encontro do Diálogo, 
a oportunidade buscar “aprender como ser o melhor 
casal possível”; o Encontro de Casais com Cristo (ECC), 
a maravilha de “servir a Igreja em favor da evange-
lização das famílias”; as Equipes de Nossa Senhora 
(ENS), a busca da “espiritualidade conjugal”.

Isso tudo os fazia lembrar das palavras de 
São João Paulo II quando, durante o seu papado, 
ensinou que era na pluralidade dos movimentos 
da Igreja que encontramos a unidade, e que no 
âmago dessa a rmação, encontrava-se a Palavra 
de Deus, a Escritura Sagrada e a Oração.

Dessas experiências resultaram na partici-
pação, por aproximadamente 10 anos, na equi-
pe de liturgia da Capela de Santa Bárbara junto 
ao Ministério de Música, e depois como Minis-
tros do Batismo; no ECC das equipes atuantes 
nos processos de formação de novos casais; nas 
ENS nos diversos postos de serviços conforme 
dispõe a estrutura do movimento: Casal Res-
ponsável de Equipe, Casal Ligação, Casal Piloto, 
Casal Animador entre outros, sempre tendo 
como companheira a Bíblia Sagrada.

Atualmente, assim como os lhos, a família 
cresceu com a presença de uma nora e da geni-
tora da parte feminina do casal. O testemunho 
do casal ante a sua “igreja doméstica” continua, 
com a participação nas Equipes de Nossa Se-
nhora, no Apostolado da Oração e como Minis-
tros Extraordinário da Eucaristia da Paróquia de 
Nossa Senhora de Nazaré. 

Eles têm, como convicção absoluta, a neces-
sidade da realização da Oração Conjugal, sempre 
precedida da Leitura ou Escuta da Palavra, a r-
mando que o Senhor os escuta quando, como 
casal, dobram os joelhos em louvor e em preces 
dirigidas a Ele.

Esclarecem que nem tudo são ores. Há 
momentos em sua caminhada como casal que o 
desânimo, o cansaço, os desencontros, acabaram 
por predominarem e a ocasião do “encontro diá-
rio” com o Divino não se realizou... o Senhor cou 
a esperá-los. Mas, con antes na misericórdia do 
Amor Eterno, voltam para casa, como lhos pró-
digos, certos da acolhida e do abraço do Pai.
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“Com espírito fraterno, uno-me a 
esta mensagem de esperança por um 
futuro mais luminoso. Graças a Deus 
e ao trabalho de muitos, hoje temos 
vacinas para nos proteger da Covid-19. 
Elas dão a esperança de acabar com a 
pandemia, mas somente se elas estive-
rem disponíveis para todos e se colabo-
rarmos uns com os outros.”

É o que a rma o Santo Padre numa 
mensagem em vídeo aos povos lati-
no-americanos, lançando um apelo à 
consciência de cada um fazendo votos de 
uma atitude responsável para enfrentar 
juntos a pandemia.

O amor é também social e político
“Vacinar-se, com vacinas autoriza-

das pelas autoridades competentes, é 
um ato de amor. E ajudar a fazer de modo 
que a maioria das pessoas se vacinem é 
um ato de amor. Amor por si mesmo, 
amor pelos familiares e amigos, amor 
por todos os povos. O amor também é so-
cial e político, há amor social e amor po-
lítico, é universal, sempre transbordante 
de pequenos gestos de caridade pessoal 
capazes de transformar e melhorar as 
sociedades”, prossegue o Papa.

Vacinar-se, um modo simples 
de promover o bem-comum

Francisco conclui a rmando que 
vacinar-se é uma forma simples mas 
profunda de promover o bem comum e 
de cuidar uns dos outros, especialmente 
dos mais vulneráveis. “Peço a Deus que 
cada um possa contribuir com seu pe-
queno grão de areia, seu pequeno gesto 
de amor. Por menor que seja, o amor é 
sempre grande. Contribua com estes pe-
quenos gestos para um futuro melhor.”

Apelo conjunto dos prelados 
latino-americanos

O apelo do Papa é reforçado por 
vários cardeais do continente, que foram 
unânimes em nos lembrar da necessida-
de de vacinar-se contra o coronavírus.

José Horacio Gómez, do México, 
presidente dos bispos dos EUA, espera 
que com a ajuda da fé as pessoas possam 
enfrentar os riscos da pandemia e que 
todos nós possamos nos vacinar.

CNBB
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uma tarde de maio de 2020, em plena 
pandemia da Covid-19, procurei o Pe. 
Slawomir Drapiewsk (diretor do Colégio 
Dom Bosco) para conversarmos sobre a 

situação de uma criança e a mãe dela, que viviam em 
situação de vulnerabilidade social na área do centro 
de Manaus. O intuito da conversa era descobrirmos 
juntos como poderíamos ajudá-los. Com um xícara 
de um bom café em mãos, nessa tarde conversamos 
muito sobre nossa admiração e carinho por São João 
Bosco, o santo sonhado. Um mês depois já estávamos 
falando da possibilidade de criarmos um projeto volta-
do para crianças brasileiras e venezuelanas no centro da 
cidade de Manaus.

A partir da parceria entre a Mlodizi Swiatu (gru-
po de voluntários da Polônia), o Colégio Dom Bosco 
e a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, iniciávamos 
em julho de 2021 o Projeto Dom Bosco Sonha Co-
nosco cujo objetivo principal é oferecer atividades 
esportivas, artísticas e evangelizadoras como opor-
tunidade de desenvolvimento saudável, proximida-
de cultural e de convivência para crianças brasileiras 
e venezuelanas que vivem em situação de vulnera-
bilidade social na área central de Manaus. 

A ideia de juntarmos crianças brasileiras e vene-
zuelanas ocorreu-nos pelo fato de que, na la da dis-
tribuição de comida da Pastoral do Povo da Rua, mui-
tas mães e pais venezuelanos com crianças também 
vinham buscar por comida. Nós percebíamos palavras 
ofensivas e desrespeitosas, característicos de ausência 
de acolhida, preconceito e xenofobia contra os vene-
zuelanos. Pensamos que esse projeto também pode-
ria ser um sinal de que é importante acolhermos os 
i(migrantes) e mudarmos esse tipo de visão e de com-
portamento. Nessa mesma la da comida, percebía-
mos que, enquanto os adultos brasileiros xingavam os 
venezuelanos, as crianças brasileiras e venezuelanas 
brincavam e comiam juntas sem nenhum problema. 

Outras razões que levaram à criação do Projeto 
foram: a) o Centenário do Colégio Dom Bosco, onde se 
busca reconhecer mais uma vez a importância de inicia-
tivas voltadas aqueles pelos quais Dom Bosco sonhou 
e fundou a família salesiana: as crianças, adolescentes 
e jovens empobrecidos; b) o crescente número das 
crianças brasileiras e venezuelanas que vivem em si-
tuação de risco de vulnerabilidade social na área central 
de Manaus; c) a importância do incentivo à cultura do 
respeito, da acolhida e proximidade entre brasileiros e 
venezuelanos, diminuindo preconceito de discrimina-

ção: somos todos lhos e lhas de Deus; somos todos 
latino-americanos; d) Por se acreditar no poder trans-
formador da tríade esporte, arte, Evangelho no desper-
tar de sonhos e possibilidades de uma vida mais digna. 

Funcionando às terças e quintas-feiras, das 14 às 
17, na dependência do Colégio Dom Bosco - Centro, o 
Projeto atende 80 crianças - brasileiros e venezuelanas, 
na faixa etária de 6 a 12 anos, residentes no centro de 
Manaus, todas oriundas de famílias que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade acompanhadas pela Cáritas 
Manaus. São oferecidas as atividades Dança, Futsal, 
Artes plásticas, Música (coral e auta doce) e Catequese. 
O Projeto objetiva ainda valorizar as expressões artísti-
co-culturais amazônicas e venezuelanas; proporcionar 
espaços de educação da fé em consonância com a peda-
gogia salesiana; monitorar a condição social das crianças 
e suas famílias, incluindo a frequência na escola onde as 
mesmas estudam no contraturno das atividades. 

Pe. Slawomir observa que o Projeto nasce para 
despertar esperança e possibilidades de sonhar e de 
realizar. Ele inda percebe a alegria e a motivação dos vo-
luntários do Projeto constituídos também por estudan-
tes do ensino médio do próprio Colégio. Além do mais, o 
padre a rma que a gratidão expressada gratuitamente 
pela boca das crianças e de seus responsáveis tem sido 
frequente nas conversas. A monitora das artes plásticas 
Mara Pacheco (48) a rma que tem sido um aprendiza-
do muito rico culturalmente e que se emociona quando 
as crianças rezam o Pai Nosso em português e espanhol. 
O monitor do futsal Télson Margarido (26) também va-
loriza a importância que o projeto dá para os aspectos 
culturais e a proximidade entre as crianças pautadas no 
respeito e na acolhida. Já a monitora de dança Rafaela 
Rocha (23) fala da riqueza da troca, no que diz respeito 
a ela e as crianças brasileiras apresentarem coreogra as 
e ritmos da cultura brasileira e as crianças venezuelanas 
(com a busca e interesse da monitora) poderem dispor 
de um espaço para se manifestarem artisticamente por 
meio das danças e ritmos que já conhecem.
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

nunciar a Palavra, ensinar, organizar as suas 
comunidades, celebrar alguns Sacramentos, 
buscar várias expressões para a piedade po-
pular e desenvolver os múltiplos dons que o 

Espírito derrama neles”, são ministérios assumidos pelos 
leigos e leigas nas comunidades amazônicas, segundo 
a rma o Papa Francisco na Querida Amazônia.

A Palavra é um elemento fundamental na vida das 
comunidades amazônicas, onde a celebração eucarística 
não é algo cotidiano. Daí a importância do Ministério 
da Palavra na vida pastoral de muitas comunidades. 
Nesse sentido, a exortação pós-sinodal do Sínodo para 
a Amazônia destaca que “precisamos promover o encon-
tro com a Palavra e o amadurecimento na santidade por 
meio de vários serviços laicais, que supõem um processo 
de maturação – bíblica, doutrinal, espiritual e prática – 
e distintos percursos de formação permanente”.

São muitos os homens e mulheres que se tornaram 
instrumentos que ajudam a alimentar a vida das comu-
nidades e a fé do povo na Amazônia, através da Pala-
vra. Em muitos casos, são pessoas que testemunham 
a presença de Deus, que semeiam sua voz na vida das 
comunidades amazônicas, desde a simplicidade de uma 
palavra encarnada, que brota do coração, da oração, da 

contemplação dos mistérios de Deus, tão presentes em 
médio de uma realidade sempre surpreendente.

É através da Palavra que o povo vai experimentando 
que Deus fala para eles, que Ele ilumina suas decisões 
e os ajuda a discernir o caminho a seguir em meio a si-
tuações nem sempre fáceis de vivenciar. Diante disso, 
aprofundar no conhecimento e interpretação da Pala-
vra se torna uma urgência cada vez maior. A formação 
permanente dos ministros representa um elemento que 
não pode ser ignorado, pois isso vai fortalecer decisiva-
mente a vida do povo e das comunidades amazônicas.

O Deus que acompanhou a vida de seu povo ao lon-
go da história, continua acompanhando a vida dos po-
vos da Amazônia. Conhecer a Palavra ajuda a reconhecer 
a presença de Deus na história e a descobrir seus sinais 
na história presente. A interpretação da história humana 
a partir da História da Salvação, narrada na Bíblia, Pala-
vra atemporal de Deus, tem que ser algo que deve fazer 
parte do processo evangelizador da Igreja na Amazônia.

Os novos caminhos para a Igreja que o Sínodo para a 
Amazônia propõe, que aos poucos vão se concretizando, 
tem que ter como um dos seus fundamentos a Palavra, 
que precisa ser cada dia mais conhecida para se tornar 
mais presença viva no cotidiano do povo.
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É através da Palavra que o povo 
vai experimentando que Deus 
fala para eles, que Ele ilumina 
suas decisões e os ajuda a 
discernir o caminho a seguir 
em meio a situações nem 
sempre fáceis de vivenciar. 



MISSÃO

� realização de um propósito é 
a frase que resume a vida do 
Sr. Adalberto Barreto Antony, 
ministro e missionário há 13 

anos na Paróquia de Santo Antônio.
Natural de Manacapuru, Adalberto An-

tony tem 68 anos é Funcionário Público Fe-
deral aposentado e Advogado há 30 anos,13 
anos de casado, quatro lhos, sete netos e 
dois bisnetos. Seu chamado à vida missio-
nária surgiu em 2004, quando participou 
das Santas Missões Populares, sentiu-se 
tocado e decidiu fazer parte da equipe.

São quase 17 anos atuando junto aos 
ribeirinhos e indígenas na Área do Tupé, no Rio 
Negro. Cinco comunidades compõem a região, são 
elas: São João, no Tupé; Divino Espírito Santo, em 
Tatulândia; Sant’Ana, na Central; São José, no Caioé 
e Nossa Senhora Aparecida, no Baixote. A Padroei-
ra da Área Missionária é Nossa Senhora dos Nave-
gantes, comemorada no dia 2 de fevereiro.

A equipe missionária se reúne todas as ter-
ças-feiras e realiza visitas às comunidades no 
primeiro e terceiro nal de semana de cada mês. 
São dois missionários para cada comunidade, um 
total de dez pessoas. Uma vez por mês o pároco, 
Frei Messias da Silva celebra a eucaristia.

Seu Adalberto a rma que a família o apoia e 
é a base para sua missão evangelizadora, “Tenho 
apoio incondicional da minha família”. Para ele 
ser ministro e missionário é a vocação que Deus 
lhe deu, “acredito que toda atividade exercida na 

Sr. Adalberto Barreto
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“A multidão dos éis era um só 
coração e uma só alma. Ninguém 
considerava suas as coisas que 
possuía, mas tudo entre eles era 
posto em comum" (At 4,32).

Estamos em setembro, e no Brasil 
é esperando este tempo como o “Mês 
da Bíblia”, cujo tema é a Carta de São 
Paulo Apóstolo aos Gálatas e o lema: 
“pois todos vós sois um só em Cristo 
Jesus” (Gl 3,28d).

Somos convidados, como Igreja da 
partilha, a viver o ser dizimista pela leitu-
ra da Palavra de Deus, criando intimidade 
com a verdade que nos liberta e nos faz 
viver o presente com esperança.

É de suma importância que os nossos 
dizimistas discípulos e missionários da 
vida, tenham contato constate com a Pa-
lavra de Deus, tornando-se conhecedores 
daquilo que somos, lhos do mesmo Pai, 
testemunhando um mundo presente tão 
necessitado do pão partilhado. Re ita 
essa leitura de fé (Lc 9, 10-14) “Onde está 
Jesus nunca falta o pão." 

O não ser dizimista el na sua comu-
nidade é duvidar que a partilha existe. É o 
mesmo que “desconhecer a Escritura e as 
Palavras de Jesus Cristo e privando-se em 
anunciá-lo. Se queremos ser discípulos e 
missionários de Jesus Cristo é indispensá-
vel o conhecimento e vivência da Palavra. 
É preciso fundamentar nosso compromis-
so missionário e toda a nossa vida cristã 
na rocha que é a Palavra de Deus. ” (Docu-
mento Aparecida 247).

Ser dizimistas éis é assumir nosso 
compromisso batismal e na partilha cristã. 
Jesus não desprezou a prática do Dízimo, 
leia e medite (Mt 23,23).

Como verdadeiros irmãos e cristãos di-
zimistas pela Palavra, continuemos a per-
manecer rmes até o m. A missão precisa 
continuar através da sua ajuda. Sem a par-
tilha a fome mata. “Buscai primeiro o reino 
de Deus e a sua justiça e todas essas coisas 
vos serão dadas em acréscimo.” (Mt 6,33)

Leia a Bíblia e seja um dizimista el.
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Igreja, advém de um desígnio divino. Sem isso, 
o trabalho seria estéril.”

Para atender as necessidades, o ministro 
passou por formação catequética para poder 
preparar os moradores para receberem os sa-
cramentos.

A evangelização segue a mesma linha dos 
ribeirinhos não-indígenas, respeitando suas 
tradições.

“Acredito que toda 
atividade exercida na 
Igreja, advém de um 
desígnio divino. Sem 
isso, o trabalho seria 
estéril.”



PARÓQUIA EM DESTAQUE

&om as bênçãos da Imaculada Conceição, 
padroeira do Amazonas, foi fundada no 
dia 8 de dezembro de 1980, a Paróquia 
Nossa Senhora das Dores, que abrange o 

bairro Redenção, localizado na Zona Oeste da cidade 
de Manaus, AM. Por um tempo foi uma comunidade 
ligada à Paróquia Santa Cruz e, como tantas outras 
paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese de 
Manaus, também surgiu em meio às comunidades 
que se reuniam para rea rmar e fortalecer a fé, re-

etindo sobre a realidade do povo de Deus, procu-
rando se organizar à luz do Evangelho. 

Os padres da Congregação do Santíssimo Re-
dentor marcaram presença no local por muitos anos, 
entre eles, o Pe. Jacson Damasceno Rodrigues (que 
depois se tornou o 1º bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus) e o Pe. Wolney Augusto de Souza Mou-
rão (hoje diocesano). Em 2009, vindos da Diocese do 
Piauí, passaram a atuar na paróquia o Pe. Francisco 
das Chagas Lopes Matos (2009-2010) e o Pe. Antô-
nio José Gomes de Oliveira (2011-2016). No dia 2 de 
setembro de 2016, assumiu como pároco, o Pe. Eudo 
Castro do Nascimento, diocesano ligado à Arquidio-
cese de Manaus.

Os agentes das comunidades colocam-se a serviço 
do Reino de Deus, buscando promover a cada ação, uma 
vida nova em Cristo, dedicando-se às pastorais, movi-
mentos e serviços que estão implantados na paróquia: 
Pastoral do Batismo, Pastoral da Comunicação (Pas-
com), Pastoral da Criança, Pastoral do Dízimo, Pastoral 
Familiar, Catequese, Coroinhas, Liturgia, Conselho Mis-
sionário Paroquial (Comipa), Ministros Extraordinários 
da Comunhão Eucarística, Movimento Apostolado da 
Oração, Movimento Encontro de Casais com Cristo (ECC), 
Movimento Equipes de Nossa Senhora, Movimento Re-
novação Carismática Católica (RCC) / Grupo de Oração 
Hosana, e Movimento Terço dos Homens.

A paróquia faz parte do Setor Alvorada/Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios e é composta 
por sete comunidades eclesiais: 1. Nossa Senhora das 
Dores (Rua Campo Grande, 444, Redenção) / Matriz; 2. 
Nossa Senhora do Carmo (Rua Projetada I, 8, Reden-
ção); 3. Sagrado Coração de Jesus (Rua Anápolis, 1257, 
Redenção); 4. Santa Bárbara (Rua Sucupira, 201, Re-
denção); 5. Santa Luzia (Rua Bela Vista, 145, Reden-
ção; 6. São Francisco (Rua Puranga, 378, Redenção);  
7. São Paulo (Rua Luzânio, 
81, Redenção).
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Pe. Eudo Castro do 
Nascimento nasceu em 
Manicoré, AM, no dia 1º/4/1976. 
Foi ordenado sacerdote 
diocesano no dia 21/10/2012. 
Já atuou na Área Missionária 
Santos Mártires (como diácono 
e padre) e na Área Missionária 
Santa Maria Goretti (como padre 
de apoio). Desde o dia 2/9/2016 
conduz a Paróquia Nossa 
Senhora das Dores como pároco. 
Foi formador do Seminário 
Propedêutico Bom Pastor onde 
está localizado o Seminário São 
José durante cinco anos e meio. 
Atualmente é o coordenador do 
Setor Alvorada, que faz parte da 
Região Episcopal Nossa Senhora 
dos Remédios e membro da 
Pastoral Presbiteral. Faz o 
acompanhamento às Equipes 
de Nossa Senhora e também 
do Movimento do Encontro 
Matrimonial Mundial.
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Telefones: (92) 3651-1038 / 
99904-4354
E-mail: p.n.s.d@hotmail.com
Facebook: @ Paróquia Nossa 
Senhora das Dores
Instagram: 
@paróquiadasdores15
Expediente da secretaria: de 
terça a sábado, das 9h às 12h / 
14h às 17h
Atendente: Marivone Lourenço 
da Silva
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Çm anjo do Senhor disse a Filipe:
– Levante-se e vá para o Sul, no caminho que 

desce de Jerusalém a Gaza; este se acha deserto. Fi-
lipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto 

o cial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintenden-
te de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e 
estava regressando ao seu país. E, assentando na sua carruagem, 
vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe:

– Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo 
para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. 
Então perguntou:

– O senhor entende o que está lendo?
Ele respondeu:
– Como poderei entender, se ninguém me explicar?”

Esta passagem narrada nos Atos dos Apóstolos capítulo 8 
nos mostra o quanto é importante um método de estudo para 
compreendermos a Sagrada Escritura. E esta é a missão principal 
da Igreja: ajudar-nos a entender a Palavra do Senhor.

Já, desde o discurso de São João Paulo II, sobre a interpretação 
da Bíblia na Igreja o papa nos recorda: “A Igreja de Cristo leva a 
sério o realismo da Encarnação e é por este motivo que ela atribui 
uma grande importância ao estudo “histórico-crítico” da Bíblia”.

O documento “A interpretação da Bíblia na Igreja” foi apro-
vado por São João Paulo II, no dia 25 de abril de 1993, apresen-
tado pela Pontifícia Comissão Bíblica. O documento é fruto da 
importância fundamental da Bíblia para a fé cristã, para a vida 

da Igreja e para as relações ecumênicas.
O primeiro capítulo intitulado “Métodos e abordagens para a 

interpretação”, está subdividido em seis partes a) Método histó-
rico-crítico; b) Novos métodos de análise literária; c) Abordagens 
baseadas na tradição; d) Abordagens através das ciências huma-
nas; e) Abordagens contextuais; f) Leitura fundamentalista. A 
Comissão Bíblica apresenta o método histórico-crítico, bem como 
a história do método; a descrição e a avaliação. Na sua exposição, 
o método histórico-crítico, apresenta uma crítica textual, que 
permite em seguida, que o texto seja submetido a uma análise 
linguística e semântica. A avaliação deste método histórico-crítico 
leva ao fator de que não implica em si nenhum apriori. Este méto-
do possibilitou uma abertura de um novo acesso à Bíblia.

Finalizo este voltando ao discurso de São João Paulo II na 
introdução deste documento sobre a interpretação da Bíblia na 
Igreja. “Para chegar a uma interpretação inteiramente válida das 
palavras inspiradas pelo Espírito Santo, é preciso que cada um 
seja guiado pelo Espírito Santo e, para isto, é necessário rezar, 
rezar muito, pedir na oração a luz interior do Espírito, e acolher 
docilmente esta luz, pedir o amor, o único que torna capaz de 
compreender a linguagem de Deus, que “é amor” (1Jo 4,8-16). 
Durante o próprio trabalho de interpretação, é necessário man-
ter-se o mais possível na presença de Deus”.
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“A Igreja de Cristo leva a sério 
o realismo da Encarnação e é 
por este motivo que ela atribui 
uma grande importância ao 
estudo “histórico-crítico” da 
Bíblia”.
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A Pavra de Deus

JUVENTUDE
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“Eis que virão dias, – oráculo do Senhor Iahweh – em que enviarei fome à terra, 
não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor.” Am 8,11

“Deus infunde em nossos corações 
o anseio por sua Palavra. Assim como 
muitos jovens, sempre tive essa sede 
em mim. Ainda que não soubesse dis-
cerni-la claramente, por isso busquei 
preencher o vazio existente com ami-
gos, faculdade, relacionamentos, obje-
tos e situações supér uas, que em nada 
aplacavam o desejo do “algo a mais”. 
Sempre estive na Igreja, bem atuante 
nas pastorais e movimentos jovens, e 
foi através desses que eu conheci a lei-
tura orante da Palavra de Deus, a lectio 
divina. Comecei a meditar a Palavra de 
Deus diariamente com o compêndio 
da lectio divina, produzido pela Com. 
Sementes do Verbo, e pouco a pouco 
descobri que o meu “algo a mais” era a 
sede de intimidade com Deus. 

Descobri que Deus se dá a nós 
pelo Verbo Encarnado a cada dia, e 
compreendi o que São João nos diz 
no livro do Apocalipse: “A quem tem 
sede eu darei gratuitamente da fonte 
de água viva”. A Palavra de Deus com 
sua força transformadora, aos poucos 
está transformando e trans gurando 
a minha vida!”
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 etapa da juventude é sempre mar-
cada por grandes aspirações. Sonha-
mos com a vida perfeita! O futuro 
ideal composto pela carreira pro s-

sional tão sonhada, a independência nanceira e o 
casamento dos sonhos. Mas o que facilmente não 
lembramos, é que em cada um de nós habita uma 
sede e fome mais profundas, e não é fome de pão, 
nem sede de água, mas no mais profundo do cora-
ção do homem há uma sede de Deus, sede de ser 
e corresponder àquilo que Deus desejou e sonhou, 
sede de fecundidade, sede de união.

Foi com o desejo de ajudar os jovens a descobri-
rem e corresponderem a essa sede mais profunda, 
que a Comunidade Sementes do Verbo, na escuta do 
Espírito Santo, sentiu o apelo de Deus para desen-
volver a Escola Bíblica, doutrinal e Missionária cha-
mada de “Ano Sabático”. O nome é retirado do livro 
do Levítico, onde o Senhor determina o sétimo ano, 
como ano de repouso da terra. Assim no Ano Sabático 
somos convidados a repousar a nossa alma em Deus.

O Ano Sabático proporciona aos jovens, dentro 
de nossas casas de vida, um caminho de 9 meses de 
formação bíblica, fazendo um percurso de Gênesis a 
Apocalipse, descobrindo na história de salvação de 
Israel a nossa própria história de salvação. No cami-
nho com o povo eleito, de Abraão a Jesus, o nosso 
próprio caminho de salvação e eleição. 

Que ninguém seja analfabeto da Palavra de 
Deus, mas que “...essa palavra esteja perto de ti, na 

tua boca e no teu coração, para que possas 
cumprir." Dt 30,14. E é essa experiência que os 
jovens que vivem o Ano Sabático podem experi-
mentar. A experiência de uma Palavra viva, presen-
te, atuante, que dá sentido e transforma vidas.

O Ano Sabático é também um Ano de Cura e 
Conversão, tempo para Deus visitar as nossas histó-
rias e humanidade feridas pelo pecado, é também 
um ano para conhecer e amar a Igreja através do 
estudo da História da Igreja, do Catecismo da Igreja 
Católica, do aprofundamento dos documentos da 
Igreja com a tradição e o Magistério.

Dessa forma, o Ano sabático é um tempo para 
discernimento vocacional, através da vida fraterna, 
do acompanhamento espiritual regular, da vida sa-
cramental e formativa, cremos que cada um se torna 
apto para escutar e responder ao chamado de Deus 
de forma pessoal e livre. Nossa maior alegria é que 
cada um possa encontrar o seu lugar na Igreja, cor-
respondendo assim ao chamado e eleição de Deus.

Que neste mês dedicado Bíblia, cada um possa 
se deixar interpelar por essa Palavra de Salvação e 
não tenham medo de tudo deixaram para segui-la. 
E por m deixo-vos essas belas palavras do nosso 
querido Papa Emérito Bento XVI:

“Assim, eu gostaria com grande força e con-
vicção, partindo da experiência de uma longa vida 
pessoal, de vos dizer hoje, queridos jovens: não te-
nhais medo de Cristo! Ele não tira nada, ele dá tudo. 
Quem se doa por Ele, recebe o cêntuplo. Sim, abri de 
par em par as portas a Cristo e encontrareis a vida 
verdadeira.” (Homilia do Papa Bento XVI no dia 24 
de Abril de 2005)
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Jesus Cristo
ESPAÇO CRIANÇA
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vo nem livre; não há homem e mulher; porque todos somos 
UM só em Jesus Cristo” (Gl 3,26-28).

Pinte o desenho, abaixo, e escreva como você acre-
dita que poderemos viver a unidade. Converse com sua 
família e catequista sobre o que você pensa a respeito.

Continuemos unidos em orações uns pelos outros, nos 
cuidando e vivendo a unidade.

Paz e bem!
 
Fr. Faustino, TOR

FR. FAUSTINO: Olá crianças! Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos 
muito importantes que aprendemos com a Palavra de Deus.

TINICO: Já sei! Que Deus é nosso Pai!
ZEZINHO: Eu acho que você vai falar que a Bíblia é a História Sagrada. Nós já sabe-

mos disso.
FR. FAUSTINO: Eu sei que vocês sabem e alegro-me com isso. Mas, quero falar algo mais.
MARIAZINHA: Então fala, logo.
TININHA: Calma, Mariazinha!
FR. FAUSTINO: Tudo bem, crianças. Neste ano a nossa Igreja, no mês da Bíblia, que 

é Setembro, nos convida para conhecermos mais a Carta de São Paulo Apóstolo aos Gála-
tas, através do versículo que diz: “Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3, 28). 

ZEZINHO: Tem essa Carta na Bíblia? Nunca ouvi falar.
TINICO: Nem eu.
TININHA: Quem escreveu esta Carta? Sobre o que ela fala?
FR. FAUSTINO: Foi o Apóstolo São Paulo quem escreveu esta Carta e nela ele fala 

sobre a liberdade humana e sobre a força libertadora da nossa fé em Jesus Cristo. 
MARIAZINHA: Não entendi.
FR. FAUSTINO: Isso quer dizer que não devemos abusar da nossa liberdade, mas 

devemos nos esforçar para viver a vida espiritual de acordo com mandamento novo de 
Jesus: o amor. Jesus nos liberta dos pecados e nos mostra como viver o amor, o entendi-
mento, a paciência e o respeito pelas pessoas diferentes.

ZEZINHO: Por que São Paulo fala desse jeito? As pessoas não estavam se entendendo?
FR. FAUSTINO: É isso mesmo, Zezinho. 
MARIAZINHA: Mas, por que as pessoas estavam se desentendendo?
FR. FAUSTINO: Porque, no início da vida da nossa Igreja surgiu um con ito que en-

volvia de um lado os judeu-cristãos e do outro lado os não judeu-cristãos. Os judeu-cris-
tãos queriam que os não judeu-cristãos guardassem os mesmos costumes da religião 
que eles tinham antes de seguirem Jesus. Mas, eles tinham costumes 
muito diferentes. Por isso eles se dividiram. 

TININHA: Que estranho! 
FR. FAUSTINO: É bom lembrarmos que já conver-

samos sobre o nosso Batismo. Pelo Batismo, nos re-
vestimos de Cristo e nos tornamos “ lhos de Deus” 
em unidade. Por isso, São Paulo disse que, em Jesus 
Cristo, nós somos cristãos livres dos costumes antigos 
que nos prendem.

ZEZINHO: Mas, depois eles se entenderam?
FR. FAUSTINO: Sim. Isso cou resolvido num encontro em 

Jerusalém, numa conversa com Pedro, Tiago e João, que eram 
apóstolos e representantes da Igreja. Eles ouviram Paulo, Bar-
nabé e Tito e entraram num acordo para que os dois grupos se 
respeitassem e entendessem a liberdade em Jesus Cristo. A r-
maram que o importante era termos e vivermos a unidade.

TINICO: Agora entendi por que você falou que este as-
sunto é muito importante. 

TININHA: Também entendi. Mas, infelizmente todos os 
dias ainda vemos divisão e desentendimento na sociedade, 
nas famílias e na escola. 

FR. FAUSTINO: Verdade. Mas, se nos esforçamos para viver 
melhor o nosso Batismo, vamos sempre recordar que, por ser-
mos revestidos de Jesus, “não há judeu nem grego; não há escra-
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“Alegria do amor na família”, esse o 
tema que foi abordado este ano durante 
a Semana da Família, de 8 a 14 de agosto, 
que traz como lema “Da e recebe, e alegra 
a ti mesmo” e teve a sua abertura o cial 
com a missa celebrada às 7h30 na Catedral 
Metropolitana de Manaus sendo presidida 
pelo Arcebispo Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelo pároco Pe. Hudson 
Ribeiro e contando com a participação de 

representantes da liderança e coordenação 
da Pastoral Familiar Arquidiocesana e 
membros dos setores. A celebração foi 
transmitida ao vivo pela TV Encontro das 
Águas e demais redes sociais da Catedral, 
durante a celebração, além da Sagrada 
Família, também foi feita uma homenagem 
especial aos pais.
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A Pastoral do Migrante da 
Arquidiocese de Manaus, com a parceria 
da Rede um Grito pela Vida, organizou 
um encontro com 137 mulheres, onde 
foi abordado a questão da prevenção ao 
trá co de mulheres e meninas em relação 
á questão do abuso e exploração sexual, 
da servidão doméstica, da retirada 
de órgãos, tendo em vista todas as 
explorações dos migrantes.

A atividade, que aconteceu na frente 
da Catedral de Manaus, contou com a 
participação da Prefeitura de Manaus e 
a parceria do pároco da catedral, padre 
Hudson Ribeiro, e a equipe da catedral.

Segundo a irmã Rose Bertoldo, 
coordenadora da Rede um Grito pela 
Vida, “foi uma atividade em que as 
mulheres relataram algumas situações 
e procuraram perguntar sobre essa 
realidade”. A religiosa destaca a 
presença de muitas mulheres jovens, a 
grande maioria com crianças no colo, 
considerando a atividade como um 
momento muito importante para o 
trabalho de prevenção.
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A igreja católica celebrou no dia 16 de Julho a 
festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, também 
conhecida como Flor do Carmelo. Durante todo o 
dia a paróquia, localizada a Avenida Silves, bairro 
Raiz, zona sul da cidade, realizou uma extensa 
programação para que todos os éis e devotos 
pudessem participar. Pela manhã houve a alvorada 
com queima de fogos, missas com a imposição do 
escapulário e adoração ao Santíssimo Sacramento, 
durante a tarde aconteceu o Ofício de Nossa 
Senhora cantado e conduzido pela Legião de Maria, 
celebração com Dom Leonardo Steiner, carreata pelas 
ruas do bairro e a última missa presidida pelo pároco 
Pe. Danival Lopes.

A santa missa das 16h teve transmissão ao 
vivo pela Rádio Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 
103,3. Em sua homilia, Dom Leonardo destacou 
a presença afetiva da mãe para com o lho e do 

lho para com a mãe, gesto de ternura e de quem 
nunca desampara. “Jesus pregado na Cruz entregou 
todos nós a Maria, nem ela e nem nós camos 
desamparados”.

Na oportunidade o pároco, Pe. Danival de 
Oliveira Lopes, agradeceu a vinda do arcebispo 
e a rmou que a presença de Dom Leonardo 
na paróquia é sinal de força e coragem. “Dom 
Leonardo nossa gratidão ao Senhor, como nosso 
arcebispo vem nos animar, vem nos dizer coragem, 
para frente, Deus está com vocês, muito obrigado 
pela sua presença”, disse o pároco. 
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Na noite de 11 de agosto, a Área 
Missionária Santa Clara (AMSC), Setor Padre 
Pedro Vignola, Região Episcopal Nossa Senhora 
Aparecida encerrou os festejos da padroeira 
com carreata e missa que reuniu todas as 
comunidades que fazem parte da área, entre 
elas: Comunidade São José, São Francisco, 
Nossa Senhora de Nazaré, Santa Luzia.

Os festejos deu-se início no dia 2 de 
agosto de 2021 nalizou-se com a carreata às 

17h30 percorrendo as ruas ao redor da igreja 
e as demais comunidades que fazem parte da 
AMSC, às 19h iniciou a Missa Solene presida 
por Dom Leonardo com a participação dos 
Padres Enésio Severino da Silva SJC (Pároco), 
Pe. Amado Alves da Silva SJC (Vigário) Pe. 
Jailson Félix da Silva SJC (Pároco da Área 
Missionária São Paulo Apostolo) e diácono 
Francisco Pina.

Esse ano tivemos o tema: “Santa Clara 
ardente amor por Jesus na Eucaristia” e o lema: 
“Santa Clara e São José, família com coração 
materno-paternal”. Foi apresentando um pôs 
comunhão pelos jovens das Comunidades 
Santa Clara, Santa Luzia e N. Sra. de Nazaré 
com o tema “Santa Clara nos mostra a grande 

luz” baseado no momento de PANDEMIA em 
que estamos vivendo, na oportunidade foi 
feita uma homenagem a todos as pessoas que 
faleceram devido ao Corona vírus.
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Na noite de 1º de agosto, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
presidiu a celebração em honra à Santo Afonso de 
Maria Ligório, bispo e doutor da igreja, criador da 
Congregação dos redentoristas que ofereceu sua 
vida para anunciar a copiosa redenção aos pobres e 
abandonados. A celebração foi realizada na paróquia 
cujo santo é padroeiro, situada na Av. Constantino 
Nery, nº 5785 – Flores, concelebrada pelo pároco, Pe. 
Leo Jayaraj Arulappan e pelo vigário paroquial, Pe. 
Maria Stephen, contando também com a presença 
dos éis que, com muita alegria, voltaram a celebrar 
de forma presencial, mas ainda fazendo o uso de 
máscaras e higienização com álcool em gel.

A celebração teve início às 18h30, logo após a 
chegada da carreata, que saiu as 17h da Comunidade 
Nossa Senhora de Nazaré. Este ano os festejos 
trouxeram como tema “Tudo o que o coração de Jesus 
deseja para nós é que cumpramos a vontade de Deus”. 
Na programação dos festejos também ocorreu a 
visita nos dias 24 e 25 da imagem peregrina de Santo 
Afonso nas comunidades e, entre os dias 29 e 31, 
foram realizadas as três noites do tríduo, cada dia em 
uma comunidade diferente com um padre convidado.
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Na noite de 27 de julho, às 19h30, na 
Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), 
localizada na Avenida Cosme Ferreira, 
5122, Zumbi dos Palmares, foi realizado o 
lançamento do livro “O Cuidado – Contextos e 
Práticas Interdisciplinares: Saúde, Filoso a e 
Educação”, tendo como um dos organizadores 

o pároco da Catedral Metropolitana de 
Manaus, Pe. Hudson Ribeiro. O lançamento 
aconteceu na área da cantina da FSDB e 
contou com a presença de todos os autores 
que deram sua contribuição na obra, 
além de demais pesquisadores, alunos da 
instituição, seminaristas e também com a 
presença de Dom Leonardo Steiner, Arcebispo 
Metropolitano de Manaus.

GIRO PASTORAL
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A Congregação do Santíssimo Redentor 
(CSsR) – Vice Província de Manaus, realizou 
às 9h do dia 1º de agosto, no Santuário de N. 

Sra. Aparecida, a Solenidade de Santo Afonso 
Maria de Ligório, fundador da Congregação do 
Santíssimo Redentor e também a Ordenação 
Presbiteral dos diáconos Robson Bezerra 
de Souza e Davi Miguel da Silva Plácido. 
A celebração foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada, por Dom Gutemberg 
Régis, bispo emérito da Diocese de Coari, pelo 
Pe. Amarildo Luciano, Vice-Provincial dos 
Redentoristas da Amazônia e demais padres 
missionários redentoristas, além de familiares 
e amigos dos diáconos que foram ordenados.

Após a procissão de entrada, a celebração 
seguiu normalmente com as boas-vindas de 
acolhida de Dom Leonardo. “Hoje é um dia 
muito signi cativo, pois celebramos abertura 
do mês vocacional, dia do padre e a ordenação 
de mais dois novos presbíteros para a igreja 
do Brasil, sobretudo hoje que se comemora a 
festa de Santo Afonso, padroeiro e fundador 
dos Redentoristas”, disse o Arcebispo ao 
fazer a acolhida. Depois da aclamação do 

Evangelho, Pe. Amarildo Luciano, apresentou 
os candidatos a Dom Leonardo iniciando assim 
o rito de ordenação presbiteral.

O rito, que começa “o cialmente” após 
a homilia e é marcado pela prostração do 
candidato; oração consecratória de ordenação, 
realizada com a imposição de mãos do bispo; 
entrega das vestes sacerdotais, realizada pelos 
familiares; unção das mãos do neo presbítero; 
entrega do pão sobre a patena e o cálice com 
o vinho; e a acolhida no presbitério, com o 
ósculo (abraço) da paz, gesto com o qual Dom 
Leonardo, Dom Gutemberg, Pe. Amarildo e 
os demais padres presentes, acolheram os 
novos sacerdotes. “Gostaria de parabenizar os 
novos padres e aos seus familiares que estão 
aqui presentes, assim como agradeço a todos 
nossos os confrades pelo esforço que cada um 
fez para estar aqui. Também agradecemos 
Dom Leonardo de modo especial, pela 
con ança dada a esses nossos dois irmãos 
que vão continuar servindo em nossa 
Arquidiocese”, disse Pe. Amarildo.
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De acordo com o padre pesquisador, essa obra 
reúne autores de todo Brasil, com foco nas áreas de 
saúde, loso a e educação que abordam o tema 
do cuidado de forma geral. “Nunca sentimos uma 
necessidade de ser cuidado como sentimos agora nessa 
época de pandemia e esse livro é uma provocação que 
mostra que é muito importante cuidar, mas também 
é importante do ponto de vista cienti co, se veri car 
o que se produziu em torno disso, pois são poucos 
materiais que abordam esse foco em nível nacional e 
essa obra reúne vários autores quali cados. A obra é 
uma leitura profunda, resultado de pesquisa cienti ca, 
porém muito acessível e compreensível para quem 
cuida e querem se aprofundar na temática do cuidado”, 
explicou Pe. Hudson. 
Entre os artigos presentes, vale destacar o texto 
escrito pelo nosso querido arcebispo emérito 
falecido, Dom Sergio Castriani, que também deu sua 
contribuição para o livro. “Essa é uma contribuição 
inédita de Dom Sergio, onde ele relata a experiência 
que teve com os cuidadores que estiveram com ele 
durante a sua doença, seja da arquidiocese (padres 
e seminaristas) ou de fora, em seu texto ele conta a 
trajetória dele de cuidado e faz uma re exão sobre a 
necessidade e importância do cuidar. Hoje é um dia 
muito importante e memorável e nós gostaríamos 
muito que ele estivesse aqui conosco, mas logo que 
ele concluiu sua participação ele veio a falecer”, disse 
Pe. Hudson.
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Conselho Arquidiocesano de Manaus realizou 
neste sábado, 7 de agosto, o Processo de 
Escuta da Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe. Seguindo a proposta 
do Conselho Episcopal Latino-americano 
(CELAM), o conselho tem respondido as 
questões recolhidas no site da Assembleia.

A Assembleia Eclesial quer dar 
continuidade às propostas da última 
Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano, celebrada em Aparecida em 
2007. A Assembleia Eclesial foi uma sugestão 
do Papa Francisco, que convocou o Sínodo 
sobre a Sinodalidade, que começara sua fase 
diocesana no próximo mês de outubro, e tem 
previsto realizar sua assembleia em outubro 
de 2023.

A Assembleia Eclesial, que acontecerá de 
21 a 28 de novembro de 2021, terá sua sede 
na Cidade do México, onde estará reunido um 
pequeno grupo, e contará com a participação 
remota nas sedes virtuais em cada uma das 
Conferências Episcopais da América Latina e do 
Caribe. A assembleia eclesial é considerada por 
muitos como uma preparação para o próximo 
sínodo, dentro do processo de reforma eclesial 
pretendido pelo Papa Francisco.
Foi sugerido que as paroquias, áreas 
missionárias, comunidades e pastorais da 
Arquidiocese de Manaus realizem o Processo 
de Escuta, que será encerrado no dia 30 
de agosto. Foi destacada a importância 
da Assembleia Eclesial e do Processo de 
Escuta como uma ajuda para o Sínodo 
Arquidiocesano de Manaus, convocado por 
Dom Leonardo Steiner em março de 2021 e 
que está sendo organizado pela comissão 
formada ao respeito. 
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A articulação norte 1 das Comunidades 
Eclesiais de Base (Cebs) do Brasil realizou 
entre os dias 6 e 8 de agosto, um encontro 
formativo com as lideranças das comunidades 
da Área Missionária Santíssimo Redentor 
(AMSR), localizada na AM 010/ Km 25, 
comunidade São Francisco de Assis. O 
encontro foi assessorado pelas articuladoras 
das Cebs Regional Norte 1, Nete Sousa 
e Patrícia Cabral que trabalharam o 
aprofundamento de cada um dos sete temas 
da cartilha “Cebs caminhando com Jesus de 
Nazaré”.

Após a apresentação dos temas foi 
realizado rodas de conversas onde os 
participantes respondiam os questionários 
sugeridos pelo roteiro e também poderiam 
partilhar do que havia entendido sobre os 
temas com o olhar das realidades de suas 
comunidades. A AMSR é composta por 10 
comunidades rurais que possuem uma 
realidade muito diferente dos centros urbanos, 
principalmente no que se refere a localização. 
Para chegar em algumas comunidades é 
necessário caminhar muitos quilômetros de 
ramal.

Os participantes gostaram muito da 
formação e desejam futuramente realizar 
o estudo da cartilha em suas comunidades. 
O encontro terminou com a Missa de envio 
presidida pelo padre Francisco Andrade, 
Missionário Redentorista e pároco da Área 
Missionária que cou muito agradecido com 
a presença das Cebs animando a vivência das 
comunidades.
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Pela primeira vez a igreja católica celebrou 
o Dia Mundial dos Avós e dos idosos. A 
celebração foi realizada na manha do dia 26 de 
julho, às 7h30 na Igreja da Matriz com missa 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner e atendendo 
a um pedido do próprio Papa Francisco que 
instituiu a data e, a partir de agora, deve ser 
comemorada todos os anos no último domingo 
de julho, pois o dia é muito próximo a festa de 
Sant’Ana e São Joaquim, os avós de Jesus.
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 Pe. Odésio Magno da Silva
 Pe. Bento Pavão

 Pe. José Rodrigues Pessoa (Pe. Zezé)
 Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva
 Pe. Leonardo dos Santos Silva 
 Pe. Geraldo Menezes da Silva 
 Pe. Matías Ezequiel Luna
 Frei John Machado Araújo 

 Pe. Rafael Moura de Oliveira
 Pe. Manoel Aparecido Monteiro 
 Pe. Diego Omar Corso
 Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas
 Frei Juan Cruz Vicario Corral
 Pe. Ricardo Gonçalves Castro 
 Pe. André Nazaré de Andrade
 Pe. José Alcimar Souza de Araújo
 Frei John Machado Araújo
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Para bem celebrar Santa Clara neste dia 11 de Agosto, foi realizada 
pela manhã no Mosteiro São Damião, a Santa Missa em honra a 
padroeira da televisão, com a presença do Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e dos auxiliares, Dom José 
Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, além de padres convidados. 

A celebração foi aberta ao público e contou com a participação dos 
éis e devotos, da Pascom da Área Missionária Santa Clara, que zeram 

a transmissão ao vivo e agentes pastorais da área Missionária Cidade de 
Deus. Durante a missa, também foram lembrados os 66 anos de idade 
de Frei Francisco Areque, frade Capuchinho da Área Missionária Cidade 
de Deus onde está situado o mosteiro, e os 27 anos de consagração à 
vida religiosa da Irmã Evangeline do Cristo Cruci cado.

Em sua homilia, Dom Leonardo destacou a vida de Santa 
Clara com dom e compromisso em servir o reino de Deus. Ao nal 
da celebração, a madre coordenadora Maria Evangeline do Cristo 
Cruci cado, fez um agradecimento a todos que colaboraram para a 
realização dos Festejos em honra a Santa Clara.
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Neste nal de semana, 14 de agosto, foi 
realizada a primeira celebração em honra a 

Santa Dulce, na residencial Maria Zeneide, 
ramal das Acácias, km 6,5 da estrada Manoel 
Urbano, distrito do Cacau Pirêra, com o tema; 
Caridade: com santa Dulce somos um simples e 
humilde instrumento de Deus. Esteve presente 
presidindo a celebração, o bispo auxiliar de 
Manaus, Dom Tadeu Canavarros onde citou 
a importância em cultivarmos a doação pelo 
próximo, assim como fez Santa Dulce.

No local estiveram presentes éis e 
devotos de santa Dulce e agente de pastoral 
de outras comunidades adjacentes e do núcleo 
4 – Padre André Delzelle onde participaram da 
celebração. Ao nal da celebração, emocionada, 
a coordenadora da comunidade, Carla, 
juntamente com a coordenação, Érica Costa, 
Sabrina Figueiredo, Maria do Perpétuo Socorro 
e Roberval da Costa, agradeceu aos presentes e 
aqueles que contribuíram para que a festa fosse 

realizada. “Sem a colaboração de todos os amigos 
e familiares a nossa festa em honra a Santa Dulce 
não seria realizada. Falando palavras de incentivo 
a comunidade, a coordenadora do núcleo, Graça 
Hayden falou para não desanimarem e sempre 
continuar ajudando a comunidade. Ao nal da 
celebração, o pároco da Área Missionária, pe. 
Cândido Cocaveli destacou a importância da 
presença da comunidade naquele residencial, 
para a vida cristã e missionária, destacou também 
a presença dos seminaristas que tem se doado e 
se pronti cado no cuidado daquela comunidade.

É a primeira vez que a comunidade celebra 
o dia de Santa Dulce. Devido a pandemia, nos 
anos anteriores, não foi possível a realização 
dos festejos, mas vivendo nessa nova 
realidade, a coordenação tem se dedicado 
inteiramente para o processo de formação e 
evangelização na comunidade Maria Zeneide.
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O Santuário Arquidiocesano São José 
Operário, localizado no bairro Praça 14, zona 
sul, realizou, entre os dias 06 e 13 de agosto, 
a ‘Semana Vocacional’ com o tema “Cristo nos 
salva e nos envia”, inspirada pela exortação 
apostólica pós-sinodal, Christus Vivit (Cristo 
vive), do Papa Francisco. O objetivo dessa 
iniciativa foi proporcionar aos agentes de 
pastorais, grupos e comunidades momentos 
de espiritualidade, re exões e estudos sobre a 
vocação dos leigos na Igreja.

A abertura dessa semana ocorreu na 
sexta-feira, 06, com a Vigília Vocacional, na 
qual houve a Missa, sendo presidida por Dom 
José Albuquerque, bispo auxiliar; bem como 
momento formativo e leitura orante desta 
carta apostólica; no decorrer da madrugada, 
ocorreram diversas o cinas; para nalizar, 
houve a Adoração Eucarística na área externa 
do Santuário, concluindo-se às 6h.

O padre Daniel Cunha, Pároco-reitor, 
destacou como essa semana, repleta de 
aprendizados e espiritualidade, despertou a 
importância do exercício da vocação dos leigos 
em prol da missão evangelizadora.

“Possibilitou a todas as pastorais, grupos e 
movimentos uma confrontação e compreensão 

de que a vocação é um chamado, portanto, 
exige uma resposta, desde o trabalho pastoral 
até e o engajamento que temos como Igreja, 
sendo a resposta um sinal, que merece ser vivida 
com dedicação, zelo e carinho, valorizando todos 
com seus os dons e talentos”, comentou.

No decorrer da semana, diversos temas 
foram abordados por meio de palestras 
presenciais com transmissão ao vivo pela 
Fanpape e canal no YouTube do Santuário.

Dom José conduziu a primeira noite 
de encontros, na segunda-feira, 09, com a 
perspectiva “Vocação e discernimento”. Na 
segunda noite de encontros, o padre Josué 
Nascimento abordou o tema “Quem escuta 
minha palavra possui a vida eterna”. Dando 
continuidade às re exões, o padre Je erson 
Luís, inspetor da Inspetoria Salesiana na 
Amazônia (ISMA), tratou sobre a temática 
“Vocações na Igreja: sobre a vocação à vida 
consagrada”, na terceira noite de palestras.

Para conversar com a juventude, na 
penúltima noite, os convidados foram o 
Salesiano Gustavo Souza, Mayara Vitória, Luis 
Filipe Fialho e a Irmã Gervis Monteiro, na qual 
abordaram sobre “Jovens, símbolo de uma 
igreja que se renova”. Por m, para concluir 
essa semana, na sexta-feira, 13, o Pároco-
reitor, padre Daniel Cunha, explanou suas 
considerações a partir da temática “O que Deus 
nos pede, o que não pode faltar é algumas 
indicações vocacionais”, neste encontro 
também houve o testemunho vocacional dos 
leigos da Fazenda da Esperança e Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré.

Conforme o coordenador do Conselho 
Pastoral Paroquial, Júlio César, estas atividades 
impactaram de modo positivo na continuidade 
das ações pastorais do Santuário. “Deu uma 
renovação nos nossos agentes de pastorais, 
bem como reacendeu a chama do amor 

de Deus que a Pandemia pode ter esfriado 
durante esse tempo que camos distantes 
uns dos outros, então foi muito positiva a 
participação da comunidade e a colaboração 
dos palestrantes”, pontuou.

O gesto concreto desta semana vocacional 
foi a criação de um equipe de animação 
vocacional que estará sendo implementada 
em breve junto às pastorais, movimentos e 
comunidades pertencentes ao Santuário.
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Diáconos e candidatos ao diaconato 
permanente da arquidiocese de Manaus, 
participaram na noite desta terça-feira (10/08) 
da missa solene em honra a São Lourenço, 
santo padroeiro dos diáconos. A celebração 
teve início às 19h no Santuário São José, sendo 
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus, Dom José Albuquerque, 
concelebrada pelo vigário paroquial do 
Santuário, Pe. Ermelindo Vasques (SDB) e pelos 
padres convidados, Leudo Santos e Cândido 
Cocaveli. A celebração também contou com a 
presença das esposa, familiares e amigos dos 
diáconos que durante a celebração, renovaram 
seus votos diante de Dom José.
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Amazongran Mármores e Granitos 
Temos a maior variedade 

de granitos naturais e importados. 
Fazemos bancadas, balcões, 

pia, escada, soleiras, peitoris.
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Instagram e Facebook @amazon.gran 

Rua Visconde de Sinimbu, nº 35 – Flores
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 
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