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ATIVIDADES PaSTORAIS

AGENDA OUTUBRO 2021

DOM LEONARDO ULRICH STEINER

“Na presença de Deus, numa leitura tranquila 
do texto, é bom perguntar-se, por exemplo: «Se-
nhor, a mim que me diz este texto? Com esta mensa-
gem, que quereis mudar na minha vida? Que é que 
me incomoda neste texto? Porque é que isto não me 
interessa?»; ou então: «De que gosto? Em que me 
estimula esta Palavra? Que me atrai? E porque me 
atrai?». Quando se procura ouvir o Senhor, é normal 
ter tentações. Uma delas é simplesmente sentir-se 
chateado e acabrunhado e dar tudo por encerrado; 
outra tentação muito comum é começar a pensar 
naquilo que o texto diz aos outros, para evitar de o 
aplicar à própria vida. Acontece também começar a 
procurar desculpas, que nos permitam diluir a men-
sagem específi ca do texto. Outras vezes pensamos 
que Deus nos exige uma decisão demasiado grande, 
que ainda não estamos em condições de tomar. Isto 
leva muitas pessoas a perderem a alegria do encon-
tro com a Palavra, mas isso signifi caria esquecer que 
ninguém é mais paciente do que Deus Pai, ninguém 
compreende e sabe esperar como Ele. Deus convida 
sempre a dar um passo mais, mas não exige uma 
resposta completa, se ainda não percorremos o ca-
minho que a torna possível. Apenas quer que olhe-
mos com sinceridade a nossa vida e a apresentemos 
sem fi ngimento diante dos seus olhos, que esteja-
mos dispostos a continuar a crescer, e peçamos a Ele 
o que ainda não podemos conseguir.” (Papa Francis-
co, EG,153)

LER E ESCUTAR 
A PALAVRA

LEITURA DA BÍBLIA

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

01 Festa de Santa Teresinha
9h – Adoração ao Santíssimo Sacramento 
11h – Missa com unção dos enfermos 
15h – Terço da Divina Misericórdia
19h – Missa campal presidida por Dom Leonardo Steiner 
Local: Paróquia Santa Teresinha, Av. J – Alvorada 2
Informações: (92) 98502-1964

10 Círio de Nazaré
6h30 – Missa no Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima, presidida pelo padre Milton Both, pároco, e 
concelebrada pelos padres do PIME
7h30 – Carreata do Círio – do Santuário Nossa Senhora de 
Fátima para a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
10h – Missa do Círio, presidida por Dom Leonardo Steiner, 
e concelebrada pelos padres do PIME
Informações: (92) 3622-1566

12 Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida
5h30 – Carreata pelas ruas do bairro 
8h – Missa Solene 
10h – Missa com as crianças • 12h – Missa com os devotos 
17h – Carreata festiva • 18h – Celebração Eucarística

 Local: Santuário N. Sra. Aparecida, no 341 – bairro Aparecida
Informações: (92) 3633-4759

31 Encontro Arquidiocesano Pastoral do Dízimo
Local: Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
Horário: 8h às 12h • Obs: Vagas limitadas
Informações: (92) 99205-0603/99443-66998
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

O 
Evangelho, a boa nova é Jesus. Ele o 
enviado pelo Pai. A misericórdia do Pai 
na terra dos Homens tornou-se a razão 
do nosso viver e do nosso anúncio. Je-
sus Cristo é missão, Ele o missionário do 

Pai! Como nos lembra Papa Francisco: “A amizade com o 
Senhor, vê-lo curar os doentes, comer com os pecadores, 
alimentar os famintos, aproximar-se dos excluídos, tocar 
os impuros, identificar-se com os necessitados, fazer apelo 
às bem-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia de 
autoridade, deixa uma marca indelével, capaz de suscitar 
admiração e uma alegria expansiva e gratuita que não se 
pode conter. Como dizia o profeta Jeremias, esta experiên-
cia é o fogo ardente da sua presença ativa no nosso cora-
ção que nos impele à missão, mesmo que às vezes impli-
que sacrifícios e incompreensões (cf. 20,7-9). O amor está 
sempre em movimento e põe-nos em movimento, para 
partilhar o anúncio mais belo e promissor: «Encontramos 
o Messias» (Jo 1,41).” (Mensagem para o Dia Mundial das 
Missões/2021) 

E nós não podemos deixar de anunciar aquele que 
experimentamos como caminho, verdade e vida! Como os 
apóstolos, nós ouvimos as maravilhas de reconciliação, de 
misericórdia, de fraternidade tornado visível entre nós. Os 
apóstolos e nós somos testemunhas do bem e da bondade 
que Ele é para o nosso conviver, para as nossas famílias, 
nossas comunidades. Jesus é missão, pois Ele nos envia 
como anunciadoras e anunciadores, como testemunhas 
de que Ele transforma a vida da comunidade eclesial.

Uma comunidade missionária! Comunidades eclesiais 
missionárias! Uma comunidade que vive de Jesus e de seu 
evangelho; uma comunidade que testemunha Jesus e seu 
evangelho. Uma comunidade que é dinamizada pela mis-
são: ela leva Jesus e sua palavra às pessoas, aos diversos 
ambientes, às periferias geográficas e existenciais. Ela 
tomada pelo ânimo que Jesus desperta, como os apósto-
los que saíram a proclamar a vida de Jesus, anuncia, cria 
novos discípulos e discípulas que se tornam missionários 
e missionárias. Com alegria mostra o caminho do Evange-
lho e anuncia pela caridade e a misericórdia que Ele salva. 
Uma comunidade missionária que sai ao encontro dos 
irmãos e irmãs que deixaram de participar da comunida-
de; vão ao encontro e mostram a riqueza do Evangelho às 
pessoas que deixaram de seguir a Jesus. Uma comunidade 
imbuída de Jesus e sua vida a despertar pessoas que não 
o conhecem para o caminho do serviço e do amor. Uma 
comunidade que se organiza e sai em missão, evange-
liza. Uma comunidade que pensa e sugere ministérios 
que possam ajudar a comunidade ter a Jesus Cristo como 
missão. As nossas comunidades missionárias participando 
da escuta da Assembleia Sinodal e oferecendo caminhos 

missionários à nossa Arquidiocese. Comunidades da cida-
de, comunidades da periferia, comunidades ribeirinhas, 
comunidades indígenas. Todas as comunidades que tem 
Jesus como missão. Todas com o desejo da Missão que é 
Jesus.

Jesus nos envia pelo mundo inteiro e a todas as cria-
turas para que todos ouçam uma boa nova. Somos missio-
nárias, missionários da compaixão e da esperança! Diante 
de tanta violência, de tanta tensão, de tanta desilusão: 
compaixão e esperança! Diante de tanta agressão e des-
prezo para com os pobres, os povos originários: compaixão 
e esperança! Diante do esquecimento e do fechamento em 
grupos, mesmo eclesiais: compaixão e esperança! É que 
vimos em Jesus e seus discípulos e discípulas o anúncio e o 
testemunho de uma vida que é de reconciliação, de amor. 
E nós vimos que o novo Reino é de compaixão e esperança, 
pois muitos irmãos e irmãs viveram e vivem da verdade do 
Evangelho! Cada um de nós já experimentou a vida salvífi-
ca que Jesus nos deixou: não desanimamos, pelo contrário, 
reafirmamos a compaixão e a esperança! E, assim, “Não 
podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos”.

Como gesto concreto, em todas as Igrejas do mundo, 
será realizada nos dias 23 e 24 de outubro a coleta mis-
sionária, destinada de forma integral para a missão da 
compaixão e da esperança. Oitenta por cento dos recursos 
são enviados para o Papa que entrega à Congregação para 
Evangelização dos Povos. É um fundo universal de solida-
riedade que mantém 1.050 dioceses mais necessitadas 
do mundo. Vinte por cento fica no Brasil para manter os 
trabalhos das Pontifícias Obras Missionárias. Rezemos e 
ofereçamos nossa ajuda! Desejamos oferecer a riqueza do 
Evangelho a todos os povos, incentivar a cooperação mis-
sionária pelo mundo e oferecer o contributo missionário 
na construção de um mundo mais justo e fraterno.

“No Dia Mundial das Missões que se celebra anual-
mente no penúltimo domingo de outubro, recordamos 
com gratidão todas as pessoas, cujo testemunho de vida 
nos ajuda a renovar o nosso compromisso batismal de ser 
apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. Lembramos 
especialmente aqueles que foram capazes de partir, deixar 
terra e família para que o Evangelho pudesse atingir sem 
demora e sem medo aqueles ângulos de aldeias e cidades 
onde tantas vidas estão sedentas de bênção.” (Papa Fran-
cisco, Mensagem para o Dia Mundial das Missões, 2021)

Nossa Senhora Imaculada Conceição, geradora do 
Missionário do Pai, rogai por nós! Deus abençoe!

+ Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

O amor está 
sempre em 
movimento e 
põe-nos em 
movimento, 
para partilhar 
o anúncio mais 
belo e promissor: 
«Encontramos o 
Messias».
(Jo 1,41)

JESUS CRISTO É MISSÃO



EDITORIAL

A
Um engajamento 
em prol daqueles 
que mais sofrem, 
prioritariamente 
os mais pobres.

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. No mês de outubro, a 
nossa Igreja sempre faz um chamamento a todos os fi éis: 
pelo batismo somos todos missionários. E neste momen-
to em que ainda sofremos com a pandemia e suas conse-
quências, a missão dada a nós por Cristo, urge diante dos 
nossos olhos chamando a todos para um engajamento 
em prol daqueles que mais sofrem, prioritariamente os 
mais pobres. A carta de São Tiago diz: “a fé sem obras é 
morta” (Tg 2,17). Diante de um cenário de conservado-
rismo esquizofrênico presente em parte no tecido social 
hodierno, é preciso ir além de uma pauta de costumes 
estéril e alcançar aqueles que estão à beira do caminho, à 
margem sem emprego e com fome. É o rosto de cada um 
destes milhões de vulneráveis sociais que convoca todos 
os cristão a romperem o imperialismo egocêntrico e sair 
em direção ao outro, cujo olhar clama por misericórdia e 
esperança. Somos todos Igreja, povo de Deus e samarita-
na para que ninguém seja deixado para trás. Que Nossa 
Senhora da Divina Providência ajude cada um de nós a 
fazer da solidariedade, o chão missionário pelo qual, a 
fé e a obra são expressão de uma experiência de Deus 
autêntica. Aproveite também para acompanhar nesta 
edição, o que vai acontecer em nossa Igreja Local neste 
mês de animação missionária. Lembre-se também de 
acompanhar a programação das nossas rádios católicas: 
Rio Mar FM 103,5 e Castanho FM 103,3. Sempre a serviço 
da evangelização.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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OCORRE QUANDO ASSIMILAM 
COMPORTAMENTO E SENTIMENTOS DE JESUS

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

N inguém se torna missionário/a de 
uma hora para outra, como se fos-
se um ato mágico. Se isto ocorrer é 
falso. Torna-se discípulo/a missio-

nário/a de Jesus Cristo, passa pelo processo de as-
similação do chamado divino e reposta decidida e 
generosa do escolhido/a. Disse Jesus: “Eu que esco-
lhi vocês..., destinei para ir e dar fruto” (Jo 15,16b). 

Então, discípulo/a missionário/a são aqueles/
as que reconhecem conscientemente que foram 
escolhidos/as por Jesus e aceitos pela comunidade 
eclesial, vivem a plena comunhão na diversidade 
de carismas e dons. Aceitam com humildade os 
apelos e as exigência do Evangelho: “se alguém me 
quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua 
cruz e siga-me” (Mc 8,34).

Esta experiência do chamado missionário, 
ocorre desde o início das primeiras comunidades 
cristãs que transmitiram a Fé em Jesus as gerações 
através do anúncio do Evangelho Lc 1,2), mesmo 
diante das perseguições e do martírio (cf At 7, 54-
60). Não anunciavam uma ideia, mas “aquilo que 
existia desde o princípio, o que ouvimos, o que 
vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o 
que nossas mãos apalparam: - falamos da Palavra, 

profecia

MISSÃO DOS 
DISCÍPULOS/AS 
MISSIONÁRIOS/AS

UM PAPA MISSIONÁRIO 
DENTRO E FORA DE ROMA

PE. ADELSON ARAÚJO DOS SANTOS SJ

É incrível como, apesar da idade avançada e 
de ter passado por uma recente cirurgia, o Papa 
Francisco é o primeiro a nos dar o exemplo de 
que ser cristão é ser missionário, assumindo a 
missão de Cristo de espalhar a Boa Nova por to-
dos os lugares e a todas as pessoas. Essa missão, 
que Francisco desempenha com tanto ardor, no 
caso do Papa, tem sempre uma dupla face: Por 
um lado ele realiza a missão de líder espiritual 
mundial de milhares de católicos, espalhados 
pelo mundo inteiro; Por outro lado, o Papa é 
também o bispo de Roma e, como tal, dedica 
parte do seu tempo às ovelhas da sua diocese. 

Um exemplo claro disso nós pudemos 
perceber nas atividades pastorais que Francis-
co realizou no último mês setembro. Durante 
05 dias o Papa esteve visitando dois países 
do leste europeu, Hungria e Eslováquia. No 
primeiro, ele num só dia se encontrou com os 
bispos locais, com os representantes do Conse-
lho Ecumênico das Igrejas e alguns líderes das 
comunidades hebraicas, concluindo a sua visi-
ta presidindo a missa de encerramento do 52º 
Congresso Eucarístico Internacional. Como um 
verdadeiro peregrino, no mesmo dia Francisco 
viajou para a Eslováquia, onde participou de 
outro encontro ecumênico. No dia seguinte, 
o Papa se encontrou autoridades civis e di-
plomáticas, bispos, sacerdotes, seminaristas e 
religiosos/as, concluindo a sua viagem missio-
nária com um grande encontro com os jovens.

E quanto ao povo de Deus, em Roma? 
Bem, apesar do cansaço que essas viagens 
internacionais devem lhe causar, Francisco 
ainda encontrou energia para se encontrar 
com o seu rebanho romano, três dias após 
voltar do leste europeu, quando se reuniu 
com os sacerdotes, religiosos/as e represen-
tantes leigos das paróquias e movimentos 
eclesiais da diocese, em um encontro que 
serviu de preparação para o grande momen-
to do Sínodo de Roma e da Igreja universal, 
a ser aberto ofi cialmente em 10 de outubro. 
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que é a Vida. (...) dela damos testemunho, (...) agora 
o anunciamos a vocês” (1Jo 1,1-3). Não é proselitismo 
para ganhar mais adeptos, mas experiência de vida 
que convence a partir do testemunho cristão. 

A missão fi ca completa quando os discípulos/as 
missionário/as assimilam o mesmo olhar, comporta-
mento e sentimentos do Mestre (cf. Mt 15, 32, Mc 6, 
34, Lc 9,13, Jo 6, Fl 2,5) em relação as multidões de pes-
soas da periferia urbana e interior, famintas de Deus e 
dignidade, contribuindo para abrir os olhos dos cegos, 
libertar os oprimidos (Lc 4, 18-19), pois muitas são 
tolhidas de seus direitos constitucionais. Em qualquer 
decisão missionária a serviço do Reino, a contemplação 
de Mateus 25 deveria estar impresso na memória como 
critério para garantir a fi delidade do agir missionário.

O testemunho é a principal linguagem de comu-
nicação do cristianismo, por isso recordemos a famosa 
frase de Papa Paulo VI quando disse que o “homem 
contemporâneo escuta com melhor boa vontade as 
testemunhas do que os mestres, (...) ou então se escuta 
os mestres, é porque eles são testemunhas. Cuidemos 
do testemunho missionário".

Por fi m, Gratidão ao Espirito Santo que tem im-
pulsionado tantas mentes e corações disponíveis ao 
anúncio e testemunho do Evangelho de Jesus, propor-
cionado muitas alegrias e esperanças as pessoas que 
aceitaram a proposta do Evangelho.



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

S. Teresinha do Menino 
Jesus memória
Br 1,15-22
Sl 78(79),1-5.8.9 (R/. 9b)
Lc 10,13-16

Ss. Anjos da Guarda, 
memória
Ex 23,20-23 • Sl 90(91),
1-2.5-6.11-13 (R/. 11)
Mt 18,1-5.10

27º COMUM
Gn 2, 18-24
Sl 127(128), 1-2.3.4-5.6 (R/. 
cf.5)
Hb 2,9-11 • Mc 10,2-16

S. Francisco de Assis, 
memória
Jn 1,1-2,1.11
(Sl) Jn 2,2.3.4.5.8 (R/. 7c)
Lc 10,25-37

S. Benedito, br.,MFac. 
Jn 3,1-10
Sl 129(130),1-2.3-4ab.7-8 (R/.3)
Lc 10,38-42

S. Bruno, br., MFac.
Jn 4,1-11
Sl 85(86),3-6.9-10 (R/. 15b)
Lc 11,1-4

N.Senhora do Rosário, 
memória
At 1-12-14
(Sl)Lc 1,46-55(R/.1,49)
Lc 1,26-38

Jl 1-13-15;2,1-2
Sl 9A(9),2-3.6.16.8-9
(R/. 9a)
Lc 11,15-26

S. Dionísio e Coms.,verm., 
MFac. S. João Lonardi, 
verm., Mfac.
Jl 4,12-29 • Sl 96(97), 1-2.5-
6.11-12 (R/. 12a) • Lc 11,27-28

28º COMUM
Sb 7,7-11
Sl 89(92),12-13.14-15,16-17
(R/.cf 1) 
Hb 4,12-13 • Mc 10,17-30

S.João XXIII,br., MFac
Rm 1,1-7
Sl 97(98),1-4 (R/.2a)
Lc 11,29-32

S. Sra. Aparecida, 
solenidade
Est 5,1b-2;7,2b-3
Sl 44(45),11-16 • (R/. 11a.12a)
 Ap.12,1.5.13a.15-16a • Jo 2,1-11

Rm 2,1-11
Sl 61(62), 2-3.6-7.9
 (R/.13b)
Lc 11,42-46

S.Calixto I, verm.,MFac.
Rm 3,21-30
Sl 129(130),1-2.3-4.5-6
(R/. 7)
Lc 11,47-54

S. Teresa de Jesus 
(Teresa D’Ávila),memória
Rm 4,1-8
Sl 31(32), 1-2.5.11
(R/. cf.7) • Lc 12,1-7

S. Edwirges, br.,MFac.
S.Margarida M. 
Alacoque,br., MFac.
Rm 4,13.16-18 • Sl 104(105), 6-7.8-
9.42-43 (R/. 8 a) • Lc 12,8-12

29º COMUM
Is 53,10-11
Sl 32(33),4-5.18-19.20.22
(R/. 22) 
Hb 4,14-16 • Mc 10,35-45

S. Lucas, Evangelista, 
Festa 
2 Tm 4,10-17b
Sl 144(145), 10-11.12-13ab.17-18
(R/. 12a) • Lc 10,1-9

Ss. João de Brébeuf, Isaac 
Joques e comps., Verm. 
MFac. S. Paulo da Cruz, br., MFac
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 • Sl 39(40), 
7-8a.8b-9.10.17 (R/. cf 8 a 9a) • 
Lc 12,35-38

Rm 6,12-18
Sl 123 (124), 1-3.4-6.7-8
(R/.8 a)
Lc 12,39-48

Rm 6,19-23
Sl 1,1-2.3.4.6
(R/. Sl 39{40},5 a) 
1 Lc 12,49-53

S. João Paulo II Br., 
MFac
Rm 7,18-25 a
Sl 118(119),66.68.76.77.93.94
(R/. 68 b) • 2 Lc 12,54-59

S. João de Capistrano, 
br., MFac.
Rm 8,1-11
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6(R/.cf 6)
3 Lc 13,1-9

30º COMUM
Jr 31,7-9
Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6
(R/. 3) 
Hb 5.1-6 • Mc 10,46-52

Rm 8,12-17
Sl 67 (68),2.4.6-7ab.20-21 
(R/. 21 a )
Lc 13,10-17

At 11,19-26
Sl 86(87),1-3.4-5.6-7
(R/. Sl 116[117],1a)
Lc 13,18-12

Rm 8,26-30
Sl 12 (13),4-5.6 (R/. 6 a )
Lc 13,22-30

Ss. Simão e Judas 
Tadeu Apostolos, festa
Ef 2,19-22
Sl 18(19), 2-3.4-5 (R/. 5a)
Lc 6,12-19

Rm 9,1-5
Sl 147(147b), 12-13
14-15.19-20(R/. 12a)
Lc 14,1-6

N. Senhora no Sábado
Rm11,1-2a.11-12.25-29
Sl 93(94), 12-13a.14-15.
17-18(R/. 14a)
Lc 14,1.7-11

31º COMUM
Dn 6,2-6
Sl 14 (18),2.3 a.3bc-4.74.51 ab
(R/. 2) 
Hb 7,23-28 • Mc 12,28 b-34

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

NÃO HÁ MISSÃO SEM CELEBRAÇÃO

N

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – OUTUBRO/2021

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

2624 25

1 2

27 28 29 30

4

31

OUTUBRO  2021 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  7

o mês de outubro, conhecido popularmente como Mês Mis-
sionário, a Igreja recorda com gratidão todas as pessoas, cujo 
testemunho de vida nos ajuda a renovar o nosso compromisso 
batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. 
"A missão da Igreja está em continuidade com a missão de Cris-
to: 'Como o Pai me enviou, também eu vos envio' (Jo 20,21). Por 
isso, a Igreja tira força espiritual de que necessita para levar a 
cabo sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na euca-
ristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste modo, 
a eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamente vértice 
de toda evangelização, porque seu fi m é a comunhão das pes-
soas com Cristo e, nele, com o Pai e com o Espírito Santo" (Eccle-
sia de Eucharistia, 22). 

A presença pascal de Cristo comporta sempre um duplo 
aspecto: ao mesmo tempo que é uma boa notícia, também é 
um envio em missão. Para ser fonte de missão, a liturgia antes 
de tudo precisa ser lugar de experiência de Deus, que como o 
Pai, por Cristo, no Espírito Santo acolhe e reúne seus fi lhos e 
fi lhas como comunidade de irmãos e irmãs. Assim, a liturgia 
só será plenamente missionária se for experiência densa e 
transformadora de Cristo ressuscitado, a exemplo das primei-
ras comunidades que a cada dia viam o número de fi éis cres-
cer porque "dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos 
na oração e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento 
com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e go-
zavam da simpatia de todo o povo"(At 2,46-47).

O tempo, depois do Concílio Vaticano II, foi marcado pelo 
esforço da Igreja de inserir-se profeticamente na transformação 
social, política e cultural do continente, mergulhando solidaria-
mente na defesa dos pobres. Medellín (9,4) colocou a liturgia no 

centro dessa missão na história do povo, ligando liturgia e vida, 
celebração e compromisso histórico, afi rmando que “a celebra-
ção litúrgica coroa e comporta um compromisso com a realidade 
humana”. Puebla (465) assumiu o maior entrosamento que co-
meçou a existir entre formas litúrgicas tradicionais e a piedade 
popular. Santo Domingo (53) quis assumir uma liturgia em total 
fi delidade ao Concílio Vaticano II, que em seu primeiro docu-
mento “Constituição sobre a Sagrada Liturgia” (SC), afi rma que 
da liturgia, nasce a força e o dinamismo missionário da Igreja.

A Igreja recebe e descobre a sua missão quando celebra a 
Liturgia. “Sem a Celebração, a missão vira publicidade. “Só po-
demos ser testemunhas daquele que ouvimos, que nossos olhos 
contemplaram e que nossas mãos tocaram, se seu fogo nos puri-
fi car até moldar-nos totalmente a ele. (J. Corbon, Liturgia de Fon-
te). “Como os apóstolos que viram, ouviram e tocaram a salvação 
que é o próprio Jesus (cf. 1 Jo 1, 1-4), também nós, hoje, podemos 
tocar a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada dia 
e encontrar coragem para partilhar com todos um destino de 
esperança, esse traço indubitável que provém de saber que es-
tamos acompanhados pelo Senhor. Como cristãos e cristãs, não 
podemos reservar o Senhor para nós mesmos: a missão evan-
gelizadora da Igreja exprime a sua valência integral e pública na 
transformação do mundo e na salvaguarda da criação. Viver e ce-
lebrar a missão é aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimen-
tos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado 
é também meu irmão, minha irmã” (mensagem de sua santidade 
o Papa Francisco para o dia mundial das missões de 2021). Esteja-
mos atentos e prestemos atenção que em todas as celebrações 
somos enviados como missionários do Reino: Levemos a todos a 
alegria do Senhor ressuscitado! Essa é a nossa missão.



Aevangelização em um primeiro 
momento consiste em iniciar a 
pessoa e as famílias em todas 
as dimensões da vida de fé, é a 

Iniciação à Vida Cristã (IVC) que pode e deve 
começar este processo, mas nesse contexto 
evangelizador estamos enfrentando difi cul-
dades em proporcionar momentos para essa 
iniciação, pois a IVC deve ser apresentada como 
oportunidade para a concretização de um novo 
estilo catequético sendo caracterizado pelas 
marcas do querigma e da mistagogia. 

Estamos vivendo em uma realidade em 
que alguns estudiosos podem querer afi rmar 
que já não se pode atribuir aos pais a função 
de iniciar seus fi lhos na fé. Não muito tempo 
atrás sempre foram os pais que explicavam 
e conduziam seus fi lhos a compreenderem a 
fé recebida através do batismo e, se tinha na 
família, um verdadeiro ambiente de fé, onde 
ensinavam e praticavam a fé cristã. Já Hoje 
podemos ver casais que na formação para a 
vida matrimonial conseguiram assimilar e 
pensar em sua iniciação cristã porque querem 
que seus fi lhos recebam através do exemplo 
dos pais e da família, a fé cristã e não pela ne-
cessidade do matrimônio, essa evangelização 
é realizada quase que de modo espontâneo, 
por infl uência do ambiente e também pela 
espiritualidade que os palestrantes passam no 
momento de suas palestras. 

Percebemos nas novenas realizadas sempre 
no mês de agosto nas casas com as famílias, que 
a própria geração de pais, hoje, não teve a opor-
tunidade de uma formação cristã autêntica para 
repassar para seus fi lhos. É preciso também con-
siderar a defi ciência da própria catequese, à me-
dida que ela não encontrou respostas oportunas, 
nem realizou mudanças necessárias que a nova 
situação da sociedade e da Igreja vem exigindo.

A prática de evangelização em grupos de 
famílias que, reunindo-se nas casas para refl etir 
e rezar em momentos fortes em nossas comuni-
dades, como: a Campanha da Fraternidade, mês 
mariano, mês Vocacional, em destaque para a 
Semana Nacional da Família, tem uma longa his-
tória na Igreja de Manaus. Essa prática aproxima 
e evangeliza as famílias como processo de IVC. 
Em nossa arquidiocese, sempre houve muitos 
grupos, motivados em levar até as famílias mo-
mentos de oração e refl exão, especialmente pela 
reza do terço com as famílias na comunidade e 
por círculos bíblicos nas casas e não podemos 
esquecer encontros de grupos de jovens e das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).

No caminho de formação integral propor-
cionado pela preparação para vida matrimonial 
e também pelos encontros de pós matrimônio, 
a pessoa aprenderá que a vida cristã é também 
um combate contra o mal e o pecado, dai a 
preocupação da pastoral familiar em realizar 
encontros bem consistentes que proporcione o 

encontro com a fé e a espiritualidade cristã que 
a nossa igreja representa. Esse é um caminhar 
que a partir da comunicação de Deus ao ser hu-
mano, pela vontade livre do próprio Deus, que 
deve acontecer por dentro da vivência da vida 
de fé da pessoa. 

Nesse sentido, a evangelização catequética 
verdadeira é aquela que faz uma íntima ligação 
de fé com a vida concreta da pessoa humana, 
sendo correlacionando a experiência da pessoa 
com os elementos da fé confi gurando-se com 
a mesma maneira como Deus se manifestou no 
passado nas primeiras comunidades e ao povo 
antigo onde continua a se manifestar ainda hoje.

É com este espírito renovado através da 
sagrada comunhão que fi nalizo com alegria 
ao ver muitas pessoas e famílias sendo trans-
formadas, evangelizadas em um novo processo 
catecumenal através da preparação para a vida 
matrimonial, transformando-se em discípulos 
missionários de Jesus, comprometidos com a 
família a vida é o dinamismo da igreja e enga-
jados na construção do reino de Deus. 

Que São José o protetor de Jesus e Maria 
possa proteger nossas famílias.

família

A evangelização catequética 
verdadeira é aquela que faz uma 
íntima ligação de fé com a vida 
concreta da pessoa humana.

E A MISSÃO DE 
EVANGELIZAR 
E PREPARAR 
PARA A VIDA 
MATRIMONIALFRANCISCO NASCIMENTO E 

LÚCIA LIMA, COORDENAÇÃO 
DA PASTORAL DA FAMÍLIA

INICIAÇÃO À 
VIDA CRISTÃ 
(IVC)

Percebemos nas novenas realizadas sempre A evangelização catequética 



FUNDAÇÃO RIO MAR
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100 anosREPORTAGEM

A SERVIÇO DO EVANGELHO

SOCIEDADE DAS 
MISSÕES ESTRANGEIRAS

POR: PE. ERLIN PEREZ (SME); RODRIGO PENA E ROSA MARIA (RECOMIS)

Centenário com sabor de missão

ASociedade das Missões Estrangeiras (SME), foi fundada 
em 1921 pelos bispos da Igreja Francófona do Canadá 
para ajudar a proclamar o Evangelho a todas as nações 
em regiões necessitadas em qualquer parte do mundo e 

principalmente em lugares distantes onde nenhum outro missionário 
quisesse estar presente. Sua meta nestes 100 anos foi a fi delidade ao 
mandato de Jesus: "Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a 
toda criatura "Mc 16,15. Dessa forma, a SME deseja testemunhar a 
presença de Cristo àqueles a quem os envia, através dos seus compro-
missos e da sua vida fraterna e intercultural.

Inicialmente a SME era formada quase exclusivamente por ca-
nadenses, aos poucos se tornou internacional. Com o tempo a SME 
integrou padres de outros países como associados ou como membros 
permanentes, tendo em 1997, o seu carácter internacional ofi cializa-

do. Em 1986 um novo avanço missionário foi a admissão de Leigos e 
Leigas que quisessem viver o mesmo chamado numa total disponibi-
lidade para a ação evangelizadora da Sociedade. 

Os membros e associados da SME colocam-se a serviço do Evange-
lho para anunciar a Boa Nova aos povos do mundo, para que tenham 
vida abundante em Jesus Cristo. O SME deseja testemunhar a presença 
de Cristo àqueles a quem os envia, através dos seus compromissos e da 
sua vida fraterna e intercultural. A SME realiza o seu serviço: 

• Acolhendo os valores culturais e religiosos dos povos com os 
quais partilha a vida quotidiana; 

• Testemunhar a própria fé;
• Formar comunidades vivas e missionárias nos ambientes que as 

acolhem; 
• Empenhar-se na promoção da justiça e do respeito pela digni-

dade humana. 

Inicialmente a SME era formada quase exclusivamente por ca-
nadenses, aos poucos se tornou internacional. Com o tempo a SME 
integrou padres de outros países como associados ou como membros 
permanentes, tendo em 1997, o seu carácter internacional ofi cializa-

• Formar comunidades vivas e missionárias nos ambientes que as 
acolhem; 

• Empenhar-se na promoção da justiça e do respeito pela digni-
dade humana. 



As equipes missionárias do SME, formadas 
por sacerdotes e leigos, estão localizadas na 
América Latina (Brasil, Honduras e Peru), na 
África (Quênia), na Ásia (Camboja, Hong Kon-
g-China, Japão e Filipinas) e no Canadá, aten-
dendo a diversas necessidades da Igreja Local. 
Em todos os países há eventos de Celebração 
dos 100 anos da SME.

Presença itinerante no Amazonas 
Na Assembleia Geral de 1991 foi proposto 

formar uma equipe eclesial e apostólica, tendo 
um projeto comum de evangelização "Além-
-Fronteiras". O Conselho Central (Canadá) teve 
a responsabilidade de orientar onde se reali-
zaria esse novo projeto, como também em de-
signar o pessoal integrante para tal iniciativa. 
Logo de início foi orientado a formação de um 
pequeno grupo missionário (PGM) com posto 
de leigos, leigas e sacerdotes. 

François Lapierre, superior geral da SME, 
então viajou para Honduras e Brasil a fim de 
conhecer alguns lugares onde poderia ser 
iniciado o projeto de um novo grupo, numa 
região ou país onde não tivesse ainda a pre-
sença da Sociedade das Missões Estrangeiras. 
Foi assim que François encontrou-se com dois 
bispos do Amazonas: Dom Jorge Eduardo Mar-
skell (SFM), da Prelazia de Itacoatiara e Dom 
Gutemberg Freire Regis (CSsR), da Prelazia de 
Coari, com objetivo de recolher os elementos 
necessários para discernir onde uma equipe 
poderia atuar na evangelização. 

Após ter recolhido as informações das 
duas prelazias, como também da diocese de 
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Honduras, foi realizado um discernimento com 
os membros do Conselho Central (Canadá) e 
alguns futuros membros da equipe. Finalmente 
decidem em aceitar a proposta de Dom Gutem-
berg Regis para atuar na Prelazia de Coari. 

Durante setembro e outubro de 1991 houve 
encontros para ser constituído o primeiro núcleo 
da equipe com o casal Martine Sansfarçon e Yves 
Bédaro, além do jovem Claude Comeau e o Pe. 
François Lapierre. Em 3 de dezembro, na festa de 
São Francisco Xavier, Pe Guy Labonté (P.M.E) foi no-
meado membro da equipe da SME. Em 2017, com 
o lema: “Lembramos, Acreditamos, Celebramos” 
a Sociedade das Missões Estrangeiras (SME) cele-
brou os 25 anos de presença na Amazônia, conse-
quentemente no Brasil. A celebração foi realizada 
no dia 30 de julho, na igreja de Cristo Rei da Área 
Missionária João Paulo II, zona leste de Manaus. 

Nestes 29 anos de presença missionária 
neste chão do Amazonas, passaram vários 
membros, Padres e Associados Leigos e Leigas 
da SME. Atualmente tem três brasileiros que 
fazem parte da SME: Pe. José Domingos Barão 
e Pe. Acássio Ferreira Rocha (ambos em missão 
no Quênia) e João Marinho da Silva Neto (Leigo 
Missionário – Missão no Japão). 

Atualmente a SME, continua caminhando com 
o povo de Deus da Arquidiocese de Manaus, na Área 
Missionária João Paulo II, no bairro Jorge Teixeira na 
Zona Leste da Cidade, tendo como pároco Pe. Erlin 
Peréz, com apoio do Pe. José Domingos. Estão co-
laborando na Pastoral Familiar o casal missionário 
Joel e Yessenia e na Pastoral dos Migrantes a Yes-
senia. Também colaboram na Rede Eclesial Pana-
mazônica (REPAM) no Eixo de Formação e Métodos 
Pastorais através da leiga missionária Luningning.



AEquipe Itinerante (EI), 
é um grupo de pes-
soas leigas, religiosas 
e sacerdotes, enviadas 

e apoiadas pelas suas instituições, 
que desejam prestar um serviço 
itinerante-inserido aos diversos 
grupos, comunidades, aldeias, or-
ganizações, paróquias, e outros na 
Pan-amazônia. 

A Equipe não é uma instituição 
formalmente constituída e não tem 
personalidade jurídica própria, para 
poder manter um perfi l institucional 
“leve” que lhe permita itinerar com grande 
mobilidade. A Equipe Itinerante se apoia 
institucionalmente nas organizações que 
a compõem na pessoa dos membros envia-
dos e apoiados por elas. 

Considera recurso e riqueza sua plura-
lidade e diversidade, respeitando e apro-
veitando os carismas de cada membro para 
melhor servir à missão. A Equipe também 
forma parte da Rede Itinerante da REPAM, 
coordenada pela Confederação Caribenha e 
Latino-Americana de Religiosos/as (CLAR).

Desde 1998, a partir da inspiração de 
Pe. Claudio Perani, italiano Jesuíta, a equi-
pe se reúne para atender aos apelos da vida 
mais ameaçada, em lugares distantes e iso-
lados, um dos maiores desafi os para a vida 
missionária na Amazônia e Pan Amazônia. 
Há mais de vinte anos que a EI segue a iti-
nerância como projeto de vida.

A EI segue em caminhos de rios distan-
tes para “estar aonde ninguém quer estar e 
com quem ninguém quer estar”, na escuta 

gratuita aos povos originários, ribeirinhos, 
quilombolas, e também, indígenas que mi-
graram para a vida urbana expulsos de suas 
terras em busca de vida digna. Essa escuta 
das difi culdades e aprendizagem, na convi-
vência com as diversidades culturais supõe 
construir com os povos um caminho, e solu-
ções que devem partir sempre deles. 

Atualmente a Equipe tem dois núcleos. 
Um em Manaus com residência e escritório 
no Mestre Chico II e dispõe de quatro agen-
tes leigos e quatro religiosos. E outro na trí-
plice fronteira Bolívia/Peru/Brasil (BOLPE-
BRA) com residência em Iñapari-Peru com 
cinco religiosos e dois leigos.

Uma metodologia que considera o tra-
balho em equipe e respeita a contribuição 
e o conhecimento dos grupos com quem 
se trabalha; que celebra a diversidade re-
ligiosa, cultural, espiritual, de idades, de 
gêneros etc.

Dois acontecimentos impactaram for-
temente a missão na itinerância. O primeiro 
foi o signifi cado que teve a visita do Papa 

VIDA E FÉ
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Equipe  

A Mística dos encontros, ricos em simbologia, 
desde o Sínodo até as celebrações têm a linguagem 
e expressão da Amazônia e da Pan Amazônia, de sua 
diversidade cultural, intercultural e interinstitucional 
que acompanha e conduz nas itinerâncias.

MÍSTICA E SEUS ELEMENTOS

PRESENÇA E AÇÃO MISSIONÁRIA 
A SERVIÇO DA PAN-AMAZÔNIA

Itinerante
Francisco ao Porto Maldonado, Peru, 
em 2012. Ele veio sentir de perto a 
situação do povo da Amazônia, e de 
lá saiu convencido de que um Sínodo 
para a Amazônia seria um aconteci-
mento necessário para tornar visível ao 
mundo aquela situação que ele mesmo 
viu. E, o “Sínodo Para a Amazônia” que 
cumpriu sua missão de revelar ao mun-
do o que talvez nunca teria acontecido 
sem aquele tão importante evento 
para o maior desafi o hoje que é ” Ser 
Uma Igreja em Saída”, ao encontro dos 

mais necessitados da terra.

INFORMAÇÕES E FOTOS EQUIPE ITINERANTE  EDIÇÃO DE TEXTO RAFAELLA MOURA
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CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

O arcebispo de Belo Horizonte 
(MG) e presidente da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom 
Walmor Oliveira de Azevedo divulgou 
na sexta-feira, 3 de setembro, um vídeo 
por ocasião do próximo Dia da Pátria, 7 
de setembro. De acordo com o presi-
dente da CNBB, a data deve inspirar em 
cada brasileiro o reconhecimento de 
que todos são irmãos, inclusive daque-
les com quem não se concorda.

Essa verdade, segundo do Walmor, 
precisa ser contemplada e ajudar no 
reconfi guramento da interioridade de 
cada um frente a um contexto no qual o 
Brasil está sendo contaminado pela raiva 
e pela intolerância. De acordo com o ar-
cebispo de Belo Horizonte, em nome de 
ideologias muitos dedicam-se à ofensas, 
chegando ao absurdo de defender o ar-
mamento da população.

“Quem se diz cristão ou cristã deve ser 
agente da Paz e a paz não se constrói com 
armas. Somos todos irmãos. Esta verdade 
é sublinhada pelo Papa Francisco na carta 
encíclica Fratelli Tutti”, disse.

Os ensinamentos da Fratelli Tutti, 
aponta dom Walmor, devem também 
inspirar cuidados com os que sofrem. “A 
fome é realidade de quase 20 milhões 
de brasileiros. Aquele pai que não tem 
alimento a oferecer para o próprio fi lho 
é seu irmão. Nosso irmão. Do mesmo 
modo, a criança e a mulher feridas pela 
miséria são suas irmãs, nossos irmãos e 
irmãs”, afi rmou no vídeo.

De acordo com o presidente da CNBB, 
os católicos e cristãos não podem fi car 
indiferentes à realidade que mistura de-
semprego e alta infl ação, num contexto 
agravado pela pandemia, situação que 
acentua as exclusões sociais. A saída, de 
acordo com o arcebispo, está na urgência 
em implementar políticas públicas para a 
retomada da economia e a inclusão dos 
mais pobres no mercado de trabalho.

CNBB

DIA DA PÁTRIA: PRESIDENTE 
DA CNBB PEDE A BRASILEIROS 
QUE NÃO SE DEIXEM CONVENCER 
POR QUEM AGRIDE OS PODERES 
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO

POR: DIÁCONO, AFONSO DE OLIVEIRA BRITO

Acruz da logomarca institucional irradia 
para todos os cantos a Cáritas, a solida-
riedade que liberta. Da cruz da Paixão, 
mas também da vitória sobre a morte, 

saem chamas de fogo que expressam o 
amor incondicional, promotor da Jus-
tiça e da Solidariedade libertadora 
que se propaga aos quatro pontos 
cardeais do planeta e do cosmos.

Estar a serviço é o carisma 
da Cáritas Arquidiocesana de 
Manaus, desde sua criação em 
1962, é incumbida de articular 
todas as obras sociais católicas. 
Ao longo de sua trajetória atravessa 
fases como: distribuição de ali-
mentos, organização de aulas 
de reforço escolar aos poucos 
se adéqua aos novos tempos 
e de forma gradativa encontra 
um novo sentido, na ideia da 
educação de base e promoção 
humana, na substituição do 
assistencialismo pelo funda-
mento do Concilio Vaticano II e 
da Conferência de Medelín.

A nova estratégia nos exige um diagnóstico da 
realidade para melhor compreendê-la e assim assumir 
uma postura profética que se expressa através da prá-
tica com uma pedagogia libertadora. Avançamos para 
iniciativas inovadoras como a dos projetos alternativos 
comunitários, qualifi cação técnica e pastoral, assumi-
mos uma ativa liderança no conjunto das pastorais so-
ciais. Passamos para um processo de aperfeiçoamento 
da Cáritas como uma organização eclesial e, ao mesmo 
tempo como organização atuante na sociedade em 
parceria com outras forças sociais, em vista de contri-
buir na transformação social.

Diante da crescente exigência a Cáritas passou a 
assumir, como prática sistemática, o planejamento, 
monitoramento, avaliação e sistematização – PMAS e 
a buscar instrumentos – gestão, comunicação, susten-
tabilidade institucional e formação de agentes, culmi-
naram no fortalecimento de processos participativos 
de gestão. Foram sendo criadas Comissões, Grupos de 
Trabalho, Conselhos, Coordenações Colegiadas em com-
plementação às instâncias estatutárias.

A Cáritas tem como missão: Testemunhar e anunciar 
o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a 
vida e participando da construção solidária de uma socie-
dade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em 
situação de exclusão social. Sua missão brota dos apelos 
da realidade, da inspiração do Evangelho, das encíclicas e 

outras orientações da Tradição Cristã (incluindo as diretrizes 
atuais da CNBB) que constituem o chamado Ensino Social 
da Igreja. É da interação entre essas fontes, com apoio das 
ciências humanas e sociais, que se embasa a justifi cativa e 
a razão de existir da Cáritas. Como parte essencial da sua 

missão, assume a promoção, o testemunho e o 
anúncio da solidariedade libertadora.

Da missão emanam algumas afi r-
mações que se desdobram em prin-

cípios, diretrizes e prioridades que 
compõem a IDENTIDADE CÁRITAS. 
Destacam-se: nosso compromisso 
com o testemunho e, em conse-
quência o anúncio do evangelho 

de Jesus Cristo, de forma viva e 
concreta PROMOVENDO A VIDA! Essa 

promoção da vida em vista da "constru-
ção do Reino de Deus", o Reino 
que se apresenta, nas situações 
concretas de busca da justiça 
com solidariedade, se faz "junto 
com" as pessoas (grupos, comu-
nidades) considerando-as "su-
jeitos" de dignidade humana.

Nesse sentido, somos mol-
dados nas caridades teologal e 
temporal, a primeira é virtude 

que nos leva a amar a Deus, ao próximo como a nós mes-
mos, a segunda predomina em meio ao nosso povo as di-
versas ações de caridade fi lantrópica organizada em vista da 
promoção humana, considerando os projetos sociotransfor-
madores, hoje a exigência dos parceiros para apoiar os pro-
jetos (Apoio a agricultores familiar, Crianças e adolescentes 
no combate a exploração e abuso sexual, apoio aos migran-
tes com bolsas multipropósito) sem desconsiderar a três 
dimensões (Assistencial, promocional e transformadora).

Os (as) agentes Cáritas, juntamente com as pessoas 
envolvidas nas ações sócio pastorais, Apoia-se na místi-
ca dos seguidores de Jesus, buscando sempre inserir-se 
de maneira atualizada em cada contexto. A exigência 
ética e evangélica anima à constante busca de agir com 
coerência para denunciar as injustiças e contribuir na 
construção de novas relações de justiça, solidariedade 
e paz. Esta é a dimensão profética da Cáritas que não se 
propõe nenhum tipo de solidariedade assistencialista, 
compensatória, apaziguadora dos confl itos e contra-
dições sociais. A postura profética expressa na missão 
passa por ações estratégicas baseadas na leitura crítica 
da realidade e na percepção dos sinais da vontade de 
Deus na História de libertação de seu povo.

Referência: 
Marco Referencial da Cáritas Brasileira 2013.
Catecismo da Igreja.

CÁRITAS E A MISSÃO JUNTO AO POVO 
DE DEUS NA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

A cruz da logomarca institucional 
irradia para todos os cantos a Cáritas, 

a solidariedade que liberta. Da cruz da 
Paixão, mas também da vitória sobre 

a morte, saem chamas de fogo que 
expressam o amor incondicional, promotor 

da Justiça e da Solidariedade libertadora 
que se propaga aos quatro pontos cardeais 

do planeta e do cosmos.



MATÉRIA DE CAPA

MÊS MISSIONÁRIO E DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

TEXTO E FOTOS PE. BRAZ LOURENÇO (PIME), COORDENADOR PRESBITERAL 
DO CONSELHO MISSIONÁRIO ARQUIDIOCESANO (COMIDI – AM)

SOMOS MISSIONÁRIOS DA 

COMPAIXÃO 
E ESPERANÇA

Caríssimos irmãos e irmãs, nossa Arquidiocese de Manaus, Comunidades 
Eclesiais Missionárias na cidade e nas áreas ribeirinhas, inicia-se o Mês 

Missionário com o tema: Jesus Cristo é missão, tendo como inspiração bíblica: 
“Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos”. (At 4,20)

Desde 1972, as Pontifícias Obras Missio-
nárias (POM), organizam a Campanha 
Missionária no Brasil; realizada sem-
pre no mês de outubro. O Dia Mundial 
das Missões foi instituído em 1926 pelo 

Papa Pio XI, celebrado anualmente no penúltimo Domin-
go do mês de outubro (este ano no dia 24 de outubro). No 
Brasil, o idealizador do Mês Missionário foi o Pe. Gaetano 
Maiello – PIME, Diretor Nacional das POM (1976-1983).

A Campanha diz respeito à animação do mês 
missionário de outubro e uma maior consciência da 
missão ad gentes; através da oração, testemunhos 
missionários e colaboração material para despertar a 
consciência da missão universal.

Na animação da Campanha Missionária deste ano 
evidenciamos o testemunho de missionários e mis-
sionárias da compaixão e da esperança. São pessoas 
anônimas que estão na linha de frente no combate à 
pandemia: profi ssionais da saúde, famílias enlutadas 
com testemunho de esperança, educadores e tantos 
agentes de pastoral que não fi caram indiferentes dian-
te dos gritos por compaixão.

O atual momento de nossa história não tem sido 
fácil. A situação da pandemia evidenciou e ampliou 
o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de 
que tantos já padeciam. É necessário nestes tempos 
sombrios o testemunho de missionários e missio-
nárias da compaixão e da esperança.
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• Missa de Abertura do Mês Missionário 
na Catedral.
• Novenas missionárias nas famílias e 
comunidades.
• Série virtual Cartas da Esperança: 
mensagens feitas por crianças da 
Infância e Adolescência Missionária 
- IAM - endereçadas a famílias que 
perderam alguém para a covid-19. 
• CRUCIFIXO VOCACIONAL 
MISSIONÁRIO - As famílias das 
comunidades comprometem-se 
em rezar diante de um Crucifi xo, 
em casa, as orações diárias de 
intercessão pelas vocações e pela 
missão da Igreja, especialmente por 
lugares que experimentam a dor de 
Jesus crucifi cado. Para tanto, serão 
disponibilizados roteiros e orientações.
• Terço Mariano pela missão e 
missionários/as em lugares de guerra, 
confl itos e fronteiras geográfi cas e 
existenciais; Adoração Eucarística pela 
Missão, saúde e pelo fi m da pandemia.
• Memória Missionária das vítimas da 
covid-19.
• Segundo Festival Missionário – 
Arquidiocese e Manaus – COMIDI - RECOMIS.
• Vigília, Carreata Missionária a 
Testemunhos.
• Missa do Dia Mundial das Missões no 
Santuário São José - Manaus.

Jesus Cristo é missão.
Não podemos deixar de falar sobre o 
que vimos e ouvimos”. (At 4,20)

OUTRAS INICIATIVAS IRÃO 
NOS AJUDAR A CELEBRAR A 
VIDA MISSIONÁRIA NA IGREJA 
DE MANAUS

Essa mensagem de es-
perança rompe com todo de-
terminismo e, para quem se 
deixa tocar por ela, propicia a 
liberdade e a audácia neces-
sárias para se levantar e pro-
curar, criativamente, todas as 
formas possíveis de viver a 
compaixão, “sacramento” da 
proximidade de Deus conosco 
que não abandona ninguém 
à beira do caminho.

A missão é sempre a 
tarefa e a vida da Igreja 
Todos os dias e em todos os meses, a Igreja 

realiza sua ação evangelizadora, mas outubro 
tem um signifi cado especial como o mês das 
missões. Estes tempos difíceis, remodelaram 
a maneira de realizar a ação missionária e 
evangelizadora, por isso a Campanha Missio-
nária de Outubro 2021 quer oferecer à Igreja 
a oportunidade de refl etir sobre a realidade da 
missão e comunicar ao mundo as experiências, 
as conquistas, assim como os desafi os a serem 
enfrentados para o futuro.

Somos Testemunhas 
missionárias do Impossível
Considerando realidade em nosso país, dio-

ceses e comunidades. Situações humanamente, 
impossíveis de serem resolvidas pelas pessoas e 
nas quais o(a) missionário(a), com sua presen-
ça, é testemunha da ação de Deus, para quem, 
tudo é possível. Somos todos convocados a pro-
mover o compromisso de constituir "paróquias 
missionárias em movimento de saída".

Motivados pela Men-
sagem do Papa para o Dia 
Mundial das Missões, a 
Campanha Missionária de 
2021 destaca o testemunho 
de missionários e missio-
nárias da compaixão e da 
esperança: 

“Neste tempo de pan-
demia, perante a tentação 
de mascarar e justifi car a in-

diferença e a apatia em nome 
de um distanciamento social saudável, a missão 
de compaixão é urgentemente necessária por 
sua capacidade de fazer desse distanciamento 
recomendável uma oportunidade de encontro, 
cuidado e promoção.” (Papa Francisco)

Jesus Cristo é Missão, para todos e 
suscita um Despertar Missionário na 
nossa Arquidiocese de Manaus
As refl exões da Campanha Missionária des-

te ano irão abordar: 
O que vimos e ouvimos nas famílias; 

O que vimos e ouvimos na saúde; 
O que vimos e ouvimos na educação; 
O que vimos e ouvimos das populações em 

situação de rua e de abandono; o que vimos e 
ouvimos dos migrantes indígenas; 

O que vimos e ouvimos no mundo do trabalho; 
Através destas propostas desejamos ani-

mar momentos comunitários de Encontros nas 
Comunidades Eclesiais Missionárias na cidade 
e nas áreas Ribeirinhas; que despertem e arti-
culem o compromisso missionário, vivenciando 
experiências a partir do tema da Campanha 
Missionária.

É necessário nestes 
tempos sombrios 
o testemunho de 

missionários e 
missionárias da 
compaixão e da 

esperança.
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Em todo lugar a missão é 
importante, mas na Amazônia, 
ela se torna decisiva, dada a 
pouca presença que a Igreja 
teve ao longo da história em 
muitos locais da região.

Amissão é um elemento constitutivo da vida de todo bati-
zado e da vida da Igreja. Sem missão, o cristão e a Igreja 
perdem sua essência, sua razão de ser. Missão é sair, ir ao 
encontro, se fazer presente na vida das pessoas e desde a 

partilha da vida, comunicar a Boa Notícia do Evangelho, se for necessário 
com palavras, mas sobretudo com atitudes.

Em todo lugar a missão é importante, mas na Amazônia, ela se torna 
decisiva, dada a pouca presença que a Igreja teve ao longo da história em 
muitos locais da região. O Sínodo para a Amazônia fez um chamado para 
deixar de ser uma Igreja de visita e se tornar uma Igreja de presença, 
companheira de caminho, um grande desafi o numa região onde as dis-
tâncias, a falta de missionários e os altos custos, difi cultam essa presença 
cotidiana na vida do povo.

Quando a gente visita as comunidades do interior, inclusive na nossa 
Arquidiocese de Manaus, as vezes a gente escuta do povo uma cobrança 
diante da ausência ou da presença fugaz dos missionários. Não podemos 
esquecer que o tempo no interior da Amazônia é diferente, e que se en-
contrar sem estar olhando o relógio é algo muito valorizado por aqueles 
que vivem nas comunidades mais distantes.

Daí deve surgir uma refl exão que nos leve a sentirmos como Igreja a 
necessidade de nos fazermos presentes nas comunidades, de superar a vi-
são de chegar nessas comunidades em função dos sacramentos, de apren-
der a partilhar a vida, a escutar, a fortalecer as relações com o povo. Para 
isso, é necessário estar disposto a gastar o tempo, aquele que for necessá-
rio, sendo presença eclesial em lugares onde Deus sempre está presente.

O que falta na Igreja da Amazônia para ser essa Igreja presente que 
o Sínodo para a Amazônia está nos pedindo? Responder essa pergunta 
se torna decisivo para poder construir novos caminhos, especialmente 
nessas comunidades onde as visitas sempre foram esporádicas, rápidas e 
inclusive para realizar cobranças, algo que o povo nunca entendeu, nem 
assumiu, e que tem provocado um distanciamento em relação à Igreja 
católica.

Reformular a missão na Amazônia, sobretudo em algumas comu-
nidades, deve se tornar uma prioridade inadiável se a gente não quer 
perder aqueles que ainda continuam professando sua fé e vivendo-a na 
comunidade católica. É tempo de novas propostas, corajosas, mas decisi-
vas para que a missão continue despertando interesse na vida do povo. É 
tempo de arriscar, de superar esquemas preestabelecidos, de olhar o fu-
turo com confi ança e esperança, de se colocar nas mãos daquele que nos 
envia até os confi ns do mundo, até as cabeceiras dos últimos igarapés.

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Mi� ão
É PRESENÇA TAMBÉM NAS 
COMUNIDADES MAIS DISTANTES

PE. LUIS MIGUEL MODINO

O que falta na Igreja da Amazônia para ser essa Igreja presente que 
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MISSÃO

TEXTO ROSA MARIA SANTOS – EIXO COMUNICAÇÃO/COMIDI
EDIÇÃO ÉRICO PENA

OConselho Missionário Diocesano (CO-
MIDI) da Arquidiocese de Manaus, 
promoveu nos dias 21 e 22 de agosto 
de 2021, o Despertar Missionário nas 

Comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, localizada no Município do Careiro da 
Várzea/AM, Setor Rio Solimões e Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Navegantes. O evento este ano 
teve como tema Jesus Cristo é Missão e o Lema: Va-
mos para a outra margem (Mc 4, 35), tendo como 
objetivo ser presença de evangelização missionária 
em nossa vida como missão e ajudar a fortalecer a 
Igreja em saída e sinodal.

O Despertar contou com a participação do As-
sessor Arquidiocesano do Conselho Missionário 
Diocesano (COMIDI) Pe. Braz Lourenço – PIME, jun-
tamente com a equipe de coordenação (José Kenne-
dy, Andrey Ricardo e Rosa Maria Santos), das Irmãs 
Missionária da Imaculada – PIME, Irmã Franciscana 
de Nossa Senhora Aparecida e um expressivo núme-
ro de leigos e leigas das Regiões Episcopais (Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes 
e Nossa Senhora dos Remédios), que estiveram com 
sinais de esperança, tornando o fi nal de semana 
bastante signifi cativo. Durante a presença missio-
nária, os missionários(as) intensifi caram a prática 

do encontro, escuta, diálogo, oração, partilha, for-
mação e celebração.

Para os missionários(as) foi forte experiência por 
eles vivenciada quanto à proximidade com a reali-
dade de cada comunidade. A experiência de encon-
tro com as pessoas, com as situações familiares, de 
vida, de saúde, de desemprego, econômico e além 
da experiência de animação missionária dos líderes e 
agentes das comunidades mesmo ainda sendo desa-
fi adora com consequência deixada pela pandemia do 
covid-19, tentam reanimar a chama da missão pasto-
ral de suas comunidades. Foi uma experiência muito 
enriquecedora para animação missionária dos que fo-
ram ao encontro e para os que acolheram. Umas das 
características marcante para os missionários que es-
tavam fazendo a sua primeira experiência missionária 
foi ter o coração aberto para acolhida com carinho e 
humildade dos ribeirinhos.

Os corações dos missionários é de gratidão a 
Deus, ao Pe. Aparecido Maciel pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Careiro da 
Várzea/AM e ao Pe. Braz Loureço Assessor do COMI-
DI, pela oportunidade de ir ao encontro das Comuni-
dades Ribeirinhas pelo DESPERTAR MISSIONÁRIO. A 
Igreja nasce da missão e existe para a missão. Existe 
para os outros e precisa ir a todos (EN 14). Somos 
BATIZADOS E ENVIADOS, pois A VIDA É MISSÃO e JE-
SUS CRISTO É MISSÃO.

DESPERTAR MISSIONÁRIO É REALIZADO 
PELO COMIDI EM COMUNIDADES 
RIBEIRINHAS DO CAREIRO DA VÁRZEA

MENSAGEM DO PÁROCO DE 
ACOLHIMENTO E GRATIDÃO

“A vocês, missionários e missio-
nárias, que fazem realizar e atualizar 
o mandato de Jesus: “Ide pelo mundo 
inteiro e anunciai o Evangelho “.

Fico a pensar e a contemplar as 
experiências, cada experiência de cada 
um, de cada uma, permeada pelo to-
que do Espírito Santo ao tocar na reali-
dade de cada área, de cada comunida-
de e de cada pessoa que os aguardava.

Não estou podendo estar com vo-
cês pessoalmente, mas tenho oferecido 
tudo por vocês, pequenos e grandes 
sacrifícios. Assim também, Santa Tere-
zinha fazia, querendo, mas não poden-
do estar fi sicamente na Missão.

Obrigado pela disponibilidade, aber-
tura ao sopro do mesmo Espírito Santo, 
pelo sim de cada uma, de cada um de 
vocês. Lembro o que Jesus disse aos seus 
missionários:” vocês, que deixarem pai, 
mãe... eis que receberão cem vezes mais”.

A toda equipe missionária do CO-
MIDI, animada pelo Pe. Bráz e coorde-
nadores, minha infi nita gratidão! Que a 
Virgem Mãe, estrela da evangelização, 
os guie sempre.

Com afeto e carinho,
Pe. Maciel, pároco na paróquia N. Sra. 

do Perpétuo Socorro, Careiro da Várzea
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CULTURACULTURA

1CONVOCAÇÃO
Convocada no dia 9 de maio de 2021 por 
Dom Leonardo Steiner, a Assembleia Si-

nodal Arquidiocesana já está se tornando ca-
minho, seja através dos trabalhos de refl exão 
e encaminhamentos realizados pela Comissão 
de Coordenação, seja pela dinâmica sinodal de 
intercâmbio de ideias e proposta através das 
reuniões do Clero e dos encontros do Conselho 
de Pastoral. 

Assembleia Sinodal é um instrumento 
de consulta ao Povo de Deus para realizar um 
profundo questionamento e rearticulação das 
nossas forças eclesiais, das nossas estruturas e 
da modalidade da nossa atuação e presença na 
cidade e no interior. 

2 PROCESSO DE 
ESCUTA
Neste sentido, solicitamos que todos/

as dediquem suas energias e forças para viver-
mos o Processo de Escuta, momento importan-
te da dinâmica sinodal visto que desejamos 
ouvir a todos e todas, fi éis batizados e batiza-
dos das nossas comunidades e grupos eclesiais, 
além de católicos afastados e entidades simpa-
tizantes com o serviço da Igreja.

3 PRIMEIRO SUBSÍDIO 
SOBRE AS FAMÍLIAS
O primeiro subsídio foi lançado no sába-

do dia 11 de setembro no Conselho de Pastoral e 
enviado ao grupo dos padres, setores e pastorais. 
O acesso ao material que foi preparado especial-
mente para as famílias, pode ser acessado de for-
ma virtual e impresso pelas comunidades ou apre-
sentado em Datashow. Importante que as famílias 

das paróquias e áreas missionarias se reúnam em 
pequenos grupos, rezem o encontro e respondam 
as perguntas registrando os pontos importantes.

4 PRAZO PARA 
ENTREGA DAS 
RESPOSTAS

As respostas do primeiro subsídio, assim 
como os outros que serão lançados para pú-
blicos diferentes tem até o dia 15 de dezembro 
para enviar as respostas para o seguinte e-mail: 
pastoralexecutiva@gmail.com

Faz-se necessário que todos, presbíteros, 
coordenadores e coordenadoras das comunida-
des, pastorais, movimentos e serviços animem 
aos fi eis a envolverem-se e participarem dos 
momentos de escuta. Além do mais, que deem 
a conhecer o itinerário da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana incentivando a participação de 
todos e todas neste momento importante que 
Deus oferece a nossa Igreja local.

CAMINHO DA ASSEMBLEIA 
SINODAL ARQUIDOCESANA

INFORMAÇÕES: COMISSÃO SINODAL
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LOGOMARCA DA 
ASSEMBLEIA SINODAL
A cruz é o principal elemento em que 

todos os demais se agregam para dar 
valor e sentido à mensagem evangeliza-
dora. Seu formato faz memória da cruz 
do Congresso Eucarístico de 1975, cons-
truída em aquariquara (madeira da Ama-
zônia) apresenta alta resistência e tem 
cavidade em seu tronco, simbolizando 
uma Igreja santa e pecadora que mesmo 
chagada vai ao encontro do mundo cha-
gado, confi gurando uma Igreja em saída.

As mãos, em gesto de doação, to-
mam a forma de uma canoa que ao olhar 
para o fundo se vê as ondas de águas em 
tons de marrom que se associa ao Rio 
Amazonas, fruto do encontro dos rios Ne-
gro e Solimões que são o principal meio 
de circulação na região amazônica. E jun-
to a cor verde da fl oresta, para recordar 
onde se encontra a Assembleia Sinodal.

Ao fundo da logomarca temos o al-
vorecer, que transmite esperança e bele-
za do silêncio de contemplação que esse 
momento trás. A mensagem visual se 
confi gura no gesto de dar e receber com 
as mãos que carregam a cruz numa canoa 
como presença eclesial missionária e soli-
daria da Igreja na Amazônia.

CRONOGRAMA
DATA PROGRAMAÇÃO

Setembro a dezembro de 2021
(devolver até 15 de dezembro)

PROCESSO DE ESCUTA
• Seminários de Análise de Conjuntura
• Encontros com grupos específi cos (Clero – Diaconato – 
Vida Religiosa – Movimentos – Comunidades de Vida...)
• Encontros de Partilha das Escutas nas instâncias 
intermediárias (Setores – Regiões Episcopais)

Setembro/2021

• Subsídio para famílias: 1º encontro (círculo bíblico): “O 
encontro com Jesus e a conversão”
• Subsídios de escuta para comunidades específi cas: 
ribeirinhos, indígenas e grupos eclesiais;
• Encontro de Escuta: Presbíteros e Diáconos Perma-
nentes

Outubro/2021
• Subsídio para famílias: 2º encontro (círculo bíblico): “A 
sinodalidade como caminho de comunhão da Igreja”
• Encontro de Escuta: Vida Religiosa

Novembro/2021
• Subsídio para famílias: 3º encontro (círculo bíblico): 
“Jesus Cristo é missão”
• Encontro de Escuta: Laicato

Janeiro/2022 Elaboração de Síntese das escutas

Fevereiro/2022 Entrega do 2º Subsídio de REFLEXÃO

Março a junho 2022
(devolver até 20 de junho/2022)

II Trabalho de refl exão nas bases 
• Seminários Temáticos – Iluminação bíblico, teológica 
e pastoral
• Encontros de partilha...

30 de junho de 2022 Defi nição da Lista dos Delegados

Julho de 2022 Síntese do II Subsídio e elaboração do Instrumento de 
Trabalho

27 de agosto de 2022
Catedral, às 10h

Missa Solene de Entrega do Instrumento de Trabalho 
e Mandato dos Delegados

24 de setembro de 2022
Encontro com delegados da APA para acolhida do 
Instrumento de Trabalho por Regiões Episcopais e 
outras instâncias

21, 22 e 23/10/2022 Realização dos dias de Assembleia na Maromba 

21/10/2022 Vigílias de Oração pela ASSEMBLEIA nas comunidades

23/10/2022 Caminhada Missionária

08/12/22 Festa da Padroeira – Entrega dos resultados da 
Assembleia

A Comissão de Coordenação da Assembleia Sinodal publicou, no dia 25 
de agosto de 2021, o Edital convocando um concurso para a escolha do 
Hino da Assembleia Sinodal. As inscrições irão até 16 de novembro de 
2021, tendo em vista o anúncio do hino ganhador no dia 08 de dezembro 
de 2021, festa da Padroeira.

O objetivo do Hino é dar ritmo ao processo e será utilizado “em celebrações, 
encontros, reuniões e outros momentos promovidos pela Arquidiocese de Ma-
naus através de suas comunidades, paróquias, áreas missionárias, pastorais, 
serviços e movimentos como aspecto de animação e espiritualidade no cami-
nho sinodal” (Edital, §1.2). O ganhador receberá como prêmio um violão!

HINO DA ASSEMBLEIA
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JUVENTUDE

Em 2019, quando se organizou pela primeira vez a coordenação 
do Setor Juventude da Arquidiocese de Manaus, o sentimento 
que tínhamos era que estávamos dando passos concretos para o 
crescimento. Depois de alguns meses de adaptação e tentativas de 

manter a unidade, veio a pandemia e parece que foi só mais um motivo para 
nos deixar dispersos. Como todos os grupos, fi camos distantes e nosso contato 
foi limitado, assim nos dedicando somente ao trabalho das nossas expressões. 

Passando os meses difíceis, estava na hora de voltar à ativa, mas na 
primeira reunião online nos deparamos com um grande desafi o: muitas 
das coordenações das expressões e a do próprio setor estavam passando 
do tempo de encerrar e não tínhamos jovens para assumir e nem previ-
são do que fazer no "pós pandemia". Estando na coordenação desde o 
início, Tiago Braga (AJS), Lella Beatriz (Shalom) e Stephanie Galvão (an-
tes Ministério Jovem, depois Shalom) assumiam outras missões em suas 
expressões e isso os impossibilitava de renovar. Grande desafi o que nos 
levou a reunir mais vezes, mesmo com poucas participa-
ções, para refl etir o papel do Setor Juventude e o que 
precisávamos para esse novo tempo. 

Após uma pesquisa onde conseguimos ampliar 
nossas visões de quem ainda fi caria como represen-
tante, que no dia 23 de junho, na sede da Comu-
nidade Católica Hallel, elegemos a nova coorde-
nação composta por: Manuella Gomes (Ministério 
Jovem Amazonas/RCC) na função de coordenadora, 
Marcelo Soares (Projeto Juventude para Jesus/Co-
munidade Católica Shalom) na função de secretá-
rio e Mário Borges (Juventude Trina/Comunidade 
Católica Santíssima Trindade) na função de comu-
nicador, função nova nascida do contexto digital 
que estamos inseridos. 

Juntos, com apoio de Dom Tadeu, decidimos que 
essa seria uma coordenação de transição com duração 
de seis meses e com três objetivos: aguardar a entrada 

dos novos representantes das expressões participantes, trazer para perto 
as expressões que fi caram distantes na pandemia e se possível novas, 
e expandir nossa evangelização comum para as redes sociais, por esse 
motivo a importância de agora ter um comunicador.

Desses objetivos, em tão pouco tempo já avançamos em dois: trazendo 
para perto novamente o Ministério Universidades Renovadas, da Renovação 
Carismática Católica e a Pastoral Universitária, bem como criamos uma página 
no Instagram representando todo o Setor Juventude com voz ativa de todas as 
expressões. Nesse espaço já geramos inúmeros conteúdos desde a sua criação 
no dia 04 de agosto de 2021, dentre eles a LIVE mensal “Um olhar para a Ju-
ventude”, que em agosto teve como tema “Um chamado à vocação”. 

Hoje, o Setor Juventude da Arquidiocese de Manaus tem como membros 
jovens representantes das Comunidades Católicas Hallel, Shalom, Despertai 
e Santíssima Trindade, Equipes Jovens de Nossa Senhora (EJNS), Juventude 
Carismática da Renovação Carismática Católica (RCC/MJ e MUR), Movimento 

Eucarístico Jovem (MEJ), Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral 
Universitária (PU), Articulação da Juventude Salesiana (AJS). 

Cada dia que passa, a cada projeto que sonhamos, a 
cada foto curtida ou novo seguidor que temos, a cada en-

trada de uma nova expressão nos faz acreditar que sim, 
estamos dando passos para ser protagonistas dentro 
da nossa arquidiocese. Estamos vivendo de fato aquilo 

que nos chama o Papa Francisco, não ser o amanhã 
do mundo e sim o agora de Deus para a Igreja e 
para a sociedade. 

Não é tão simples, nem tão fácil e constan-
temente aparecem novos desafi os, mas como diz 
nosso lema: juntos somos muito mais fortes! As 
atividades no Instagram foram o primeiro passo 
de muitos que o Senhor vai nos ajudar a dar pela 

evangelização da juventude e isso nos torna muito 
mais que irmãos que só se veem uma vez por mês, 

nos tornamos verdadeiramente amigos. 

NOVA COORDENAÇÃO E NOVA MISSÃO
TEXTO E FOTOS MANUELLA GOMES

  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • OUTUBRO •  2021

tes Ministério Jovem, depois Shalom) assumiam outras missões em suas 
expressões e isso os impossibilitava de renovar. Grande desafi o que nos 
levou a reunir mais vezes, mesmo com poucas participa-
ções, para refl etir o papel do Setor Juventude e o que 
precisávamos para esse novo tempo. 

Após uma pesquisa onde conseguimos ampliar 
nossas visões de quem ainda fi caria como represen-
tante, que no dia 23 de junho, na sede da Comu-
nidade Católica Hallel, elegemos a nova coorde-
nação composta por: Manuella Gomes (Ministério 
Jovem Amazonas/RCC) na função de coordenadora, 
Marcelo Soares (Projeto Juventude para Jesus/Co-
munidade Católica Shalom) na função de secretá-
rio e Mário Borges (Juventude Trina/Comunidade 
Católica Santíssima Trindade) na função de comu-
nicador, função nova nascida do contexto digital 
que estamos inseridos. 

Juntos, com apoio de Dom Tadeu, decidimos que 
essa seria uma coordenação de transição com duração 
de seis meses e com três objetivos: aguardar a entrada 

e Santíssima Trindade, Equipes Jovens de Nossa Senhora (EJNS), Juventude 
Carismática da Renovação Carismática Católica (RCC/MJ e MUR), Movimento 

Eucarístico Jovem (MEJ), Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral 
Universitária (PU), Articulação da Juventude Salesiana (AJS). 

Cada dia que passa, a cada projeto que sonhamos, a 
cada foto curtida ou novo seguidor que temos, a cada en-

trada de uma nova expressão nos faz acreditar que sim, 
estamos dando passos para ser protagonistas dentro 
da nossa arquidiocese. Estamos vivendo de fato aquilo 

que nos chama o Papa Francisco, não ser o amanhã 
do mundo e sim o agora de Deus para a Igreja e 
para a sociedade. 

Não é tão simples, nem tão fácil e constan-
temente aparecem novos desafi os, mas como diz 
nosso lema: juntos somos muito mais fortes! As 
atividades no Instagram foram o primeiro passo 
de muitos que o Senhor vai nos ajudar a dar pela 

evangelização da juventude e isso nos torna muito 
mais que irmãos que só se veem uma vez por mês, 

nos tornamos verdadeiramente amigos. 

SETOR JUVENTUDE 



Infância Missionária
ESPAÇO CRIANÇA
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- Fr. Faustino: Olá crianças! Tudo bem com vocês?
- Mariazinha: Tudo bem. Sobre o que vamos conversar hoje?
- Tininha: Eu acho que é sobre Nossa Senhora Aparecida ou sobre o 

Dia das Crianças.
- Fr. Faustino: Não vamos conversar sobre estes dois assuntos. Va-

mos conversar sobre crianças missionárias.
- Tinico: Como é que uma criança pode ser missionária?
- Fr. Faustino: Quando toma consciência da responsabilidade do 

batismo que recebeu?
- Zezinho: Então eu sou obrigado a ser um missionário porque sou 

batizado?
- Fr. Faustino: É diferente, Zezinho. Quando falamos de responsabi-

lidade não quer dizer que seja uma obrigação; são vivências diferentes. 
 - Mariazinha: Como assim?
- Fr. Faustino: A responsabilidade sempre é uma atitude livre; quando 

tomamos consciência de que precisamos fazer algo pelo bem comum ou 
deixamos de fazer por alguma razão. A obrigação impõe-nos para fazer algo, 
apenas porque alguém mandou fazer e muitas vezes não queremos fazer. 

- Tininha: Lembro que já conversamos sobre o nosso compromisso 
do batismo. Você falou que nossos pais e padrinhos devem nos ajudar 
compreender a nossa missão.

- Fr. Faustino: Isso mesmo. E quando estamos na catequese e na 
participação na comunidade nós vamos compreendendo melhor e dando 
a nossa contribuição. 

- Zezinho: Se eu for missionário, precisarei contribuir com o que? 
- Fr. Faustino: Você poderá contribuir espiritualmente com orações, 

sacrifícios e testemunho de vida.
- Tinico: Não entendi.
- Fr. Faustino: Você pode rezar pelo menos uma “Ave Maria” por dia 

para as crianças pobres dos cinco continentes. Você pode sacrifi car uma 
merenda sua ou um dindim e guardar o dinheiro para doar para ajudar 
nos trabalhos com crianças pobres dos cinco continentes. O testemunho 
de vida surge desta expressão de caridade cristã; você vai agir diferente 
e vai falar para os seus amigos porque você está agindo diferente. 

- Zezinho: Crianças dos cinco continentes? Eu não co-
nheço nem o nosso continente direito.

- Fr. Faustino: Sim, Zezinho. Não precisa conhecer os cinco 
continentes; nem eu os conheço. Basta lembrar das palavras de Je-
sus: “que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita” (Mt 6, 3)

- Tinico: Se eu guardar este dinheiro, quando precisarei entregar?
- Fr. Faustino: Neste ano, a coleta do gesto concreto deste mês mis-

sionário, será realizada nos dias 23 e 24 de Outubro. Você poderá entregar 
na comunidade que você participa.

- Tininha: Mas, se eu me tornar uma missionária será necessário dar 
testemunho de tudo isso?

- Fr. Faustino: Sim. O testemunho sempre é muito importante; se a 
gente não falar as nossas atitudes falarão. 

- Mariazinha: Por que, não? 
- Fr. Faustino: Porque “não podemos deixar de falar sobre o que vi-

mos e ouvimos.” (At 4, 20)

- Zezinho: Parece interessante; mas, não sei se eu vou conseguir. 
- Fr. Faustino: Por isso é importante que os pais de vocês, os padri-

nhos, os catequistas, o padre e pessoas da comunidade saibam que vocês 
querem ser missionários. Eles poderão ajudar vocês. 

- Tinico: E se eu quiser rezar o terço todo, eu posso? Eu já sei rezar décor. 
- Fr. Faustino: Claro que pode! Rezar nunca é demais. Mas, lembre-

-se que precisa ser uma responsabilidade cristã e não uma obrigação. Se 
vocês e mais crianças resolverem assumir esta responsabilidade, serão 
chamados de Infância Missionária. 

- Tininha: Gostei. Eu quero ser missionária. Já tenho a minha Bíblia 
e meu terço. Vou falar com meus pais sobre isso. 

- Mariazinha: Eu também quero ser missionária. Vou conversar com 
meus pais, também.

- Fr. Faustino: E você, Zezinho? O que pensa a respeito? 
- Zezinho: Não tenho certeza ainda. Eu posso pensar mais um pouquinho?
- Fr. Faustino: Sim. Você pode. Jesus não tem pressa para ter a sua 

resposta; nem as respostas de sua irmã e de seus colegas. O importante 
é que seja uma decisão pessoal livre e responsável e não uma obrigação. 
Esta é mais uma maneira que temos para seguir e servir nosso grande 
amigo Jesus e continuar a missão que Ele iniciou. 

Pinte o desenho, abaixo, com as cores dos cinco continentes. Pesqui-
se para saber de qual continente cada uma das crianças tem característi-
cas. Por fi m, escreva de onde são as crianças do desenho.

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

Fr. Faustino, TOR

PEQUENOS MISSIONÁRIOS DA COMPAIXÃO E DA ESPERANÇA



DIA NACIONAL DA 
PASTORAL DO MENOR É 
CELEBRADO COM MISSA 
NO SANTUÁRIO N. SRA. 
APARECIDA 

TEXTO ÉRICO PENA FOTO PATRÍCIA CABRAL

Na noite do dia 27 de agosto, que a igreja católica comemorou a 
festa de Santa Mônica, padroeira das famílias, foi realizada às 18h no 
Santuário N. Sra. Aparecida, a missa pela passagem do dia Nacional da 
Pastoral do Menor, presidida pelo pároco, Pe. Agildo Alves e contando 
com a participação da coordenação da Pastoral do Menor. Durante a 
celebração também foi lembrado os 15 anos da páscoa de Dom Luciano 
Mendes de Almeida, fundador da pastoral.

“A pastoral do menor faz memória de um homem que viveu 
intensamente sua vida dedicada aos pequenos, aos mais pobres, indefesos 
e injustiçados. Em cada ação demonstrava ser um grande defensor dos 
direitos humanos, e da ética. Deixou a todos nós da pastoral seu exemplo 
de humildade e sabedoria e principalmente sua dedicação e luta pelas 
crianças e adolescentes mais pobres e oprimidos. Sobre seus últimos 
momentos de vida o que sabemos de suas últimas palavras” não se 
esqueçam dos pobres” e “Deus é Pai” “criança não é problema é solução“, 
comentou Ana Soares, coordenadora da pastoral do menor.

Antes do fi m da celebração, Pe. Agildo convidou os agentes 
e coordenadores presentes para falar algumas palavras sobre a 
importância da pastoral do menor que está sempre presente para lutar 
em prol dos direitos de crianças e adolescentes. Após esse momento, 
o pároco deu uma benção especial à pastoral. “Que Deus continue 
alimentando-os e animando-os neste ardor em prol dos cuidados com 
crianças e adolescentes”, disse Pe. Agildo.

GIRO 
PASTORAL
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FESTA DO SEMINÁRIO SÃO 
JOSÉ 2021 ACONTECE EM 
FORMATO DIGITAL 
TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

O Seminário Arquidiocesano São José, realizou na noite do dia 28 
de agosto, a sua tradicional festa que, desde 1990, acontece todo último 
sábado do mês de agosto. Esse ano a festa teve como tema “Com Coração 
de Pai” (Patris Corde) e, geralmente este é o momento que o seminário 
faz um belo encontro reunindo as paróquias e áreas missionárias da 
Arquidiocese de Manaus, contando com a presença de bispos, padres e 
leigos em uma agradável noite de reencontros e confraternização cristã.

Em virtude da pandemia, esse ano o evento aconteceu em formato 
digital, com transmissão ao vivo pelo Facebook do Seminário São 
José, contando com a presença apenas dos seminaristas, padres, do 
bispo Auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque e alguns convidados 
benfeitores.

O clima era de muita alegria e descontração. Atrações como a banda 
Coração Azul cantando as toadas do boi Garantido e Caprichoso; Ketlen 
Nascimento, cantando os grandes sucessos da Música Popular Brasileira 
e Música Popular Amazonense; a Banda do Seminário São José além de 
poesias, históricos, entre outras atrações.
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PROJETO SOCIOAMBIENTAL É 
REALIZADO NA A. M. NOSSA SRA. 
DOS NAVEGANTES

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO MAIK ARAÚJO E ANTÔNIA SILVA

Na manhã do dia 4 de setembro, foi 
realizado de 8h às 12h na igreja matriz da Área 
Missionária Nossa Senhora dos Navegantes 
(AMNSN), localizada à Rua da Paz, 12, 
bairro Mauazinho, o Projeto Socioambiental 
denominado “Mauazinho, minha casa comum, 
eu cuido de você”, sendo promovido pelas 

Comunidades Eclesiais de Base (Ceb’s), em 
parceria com o Serviço Amazônico de Ação, 
Refl exão e Educação Socioambiental (SARES); 
além da Escola de Fé e Cidadania do Setor 
Avenida Brasil e Pastoral Universitária.

Palestras, ofi cinas, orientações sobre 
reaproveitamento de resíduos sólidos, coleta 
seletiva, amostra de artesanato feito com 
material reciclado, distribuição de picolés, 
apresentações musicais e momento de oração, 
fi zeram parte da programação do evento, que 
contou com aproximadamente 50 participantes. 
De acordo com Antônia Maria dos Santos Silva, 
coordenadora de CEB's Arquidiocesana, foram 
cerca de dois meses planejando esse projeto 
que, segundo ela, alcançou o objetivo e agora 
a meta é levar essa experiência para outras 
comunidades e escolas também.

“O projeto teve como objetivo mobilizar 
a comunidade para o urgente desafi o de 
proteger a nossa casa comum, na busca de 
um desenvolvimento sustentável e integral, 
além de promover espaços de formação e 
refl exão sobre a cultura ecológica. Nossa 
ideia era estender essa ação não somente 
na comunidade, mas também nas escolas, 
realizando uma caminhada pelas ruas do 
bairro, acompanhadas por uma fanfarra, 
com a participação de representantes de 
alunos, professores e demais membros da 
comunidade escolar. No trajeto, um grupo de 
participantes faria a coleta seletiva de lixo, 
mas como coincidiu com a semana da pátria, 
essa ação junto com as escolas fi cou para 
outro momento”, disse Antônia

De acordo com a coordenadora, esse foi 
um ponta pé inicial que já rendeu muitos 
frutos e futuros gestos concretos. Nada mal 
para algo que surgiu de uma simples LIVE 
e aos poucos foi ganhando forma e apoio 
da arquidiocese de Manaus junto com seus 
grupos e movimentos. “Esse projeto nasceu de 
uma simples ideia de uma senhora chamada 
Antônia Zilma, líder comunitária do mauazinho 
que participantes das CEB's, que trabalha com 
artesanatos feitos com material reciclado e 
precisava de uma oportunidade de expor seus 
trabalhos e também ministrar ofi cinas para as 
comunidades da AMNSN. Queremos agradecer 
também ao Pe. Matias Lima e a todos os 
profi ssionais envolvidos, que participaram no 
projeto, seja ministrando ofi cinas e palestras, 
ou atuando na equipe de música etc., agora 
vamos focar em levar o projeto para outras 
comunidades também”, comentou Antônia.

PADRES MISSIONÁRIOS 
DA CONSOLATA 
TOMAM POSSE NA A.M. 
FAMÍLIA DE NAZARÉ
TEXTO COMPARTILHADO DO SITE HTTPS://
CONSOLATAAMERICA.ORG  FOTO COLABORAÇÃO
PE. JÚLIO CALDEIRA (IMC) E LUCIANO MOTA

Em celebração presidida por 
Dom Leonardo Steiner, arcebispo de 
Manaus, os animadores e fi éis da Área 
Missionária Família de Nazaré (AMFN) se 
reuniram na noite do dia 3 de setembro, 
na comunidade São José Esposo de 
Maria, para acolher aos Missionários da 
Consolata, que iniciam seu serviço.

Na oportunidade, seguindo as normas 
canônicas, leitura dos decretos e entregas 
ofi ciais, o padre Oscar Liofo IMC tomou 
posse como pároco e os padres Joseph 
Mbarire IMC e Paco López IMC foram 
apresentados como vigários paroquiais.

Durante a homilia, Dom Leonardo 
recordou que Jesus é o centro da nossa 
vida e é Ele quem dá sentido à nossa vida 
e missão. Na oportunidade, convidou aos 
membros das comunidades a cuidar do 
padre e para que todos participem da 
vida da área missionária, agradecendo a 
cada comunidade, pastoral e animadores 
pelo serviço que vem realizando.

Por outro lado, agradeceu ao Pe. 
Flávio Gomes pela missão realizada, e 
deu as boas-vindas aos Missionários da 
Consolata, que disseram seu sim para 
seguir animando a vida das comunidades 
da área missionária. Recordou dois 
elementos importantes na vida da 
comunidade e que deve ser animada pelo 
pároco: as celebrações nas comunidades 
e a formação de lideranças maduras que 
testemunhem a fé, tendo como centro a 
Palavra de Deus.



GIRO PASTORAL
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ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
REALIZA MISSA PELO DIA DA 
AMAZÔNIA NO PORTO DO SÃO 
RAIMUNDO
TEXTO E FOTO RAFAELLA MOURA

Na tarde desse domingo, 5 de Setembro, foi 
realizada pela primeira vez a Missa Amazônica 
pela Casa Comum em alusão ao Dia da Amazônia. 
A cerimônia fez parte da programação do Grito 
dos Excluídos e Excluídas e aconteceu no porto do 
São Raimundo, zona oeste de Manaus, reunindo 

representantes, liderança e coordenação das 
pastorais e movimentos da arquidiocese, além 
do clero e alguns religiosos.

O espaço contou com a exposição de 
bandeiras de pastorais, cartazes trazendo o 
número de vítimas da covid-19 e o pedido 
para que as pessoas tomem a vacina, além 
de um mural feito pela Equipe Itinerante, 
destacando o sofrimento da natureza que 
geme como dores de parto.

O Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner destacou o cuidado que devemos 
ter com a Amazônia e que um dia possamos 
realizar os sonhos do Papa Francisco.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
APRESENTA SUBSÍDIOS DE 
ESCUTA DA ASSEMBLEIA 
SINODAL EM REUNIÃO DO 
CONSELHO PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus 
realizou na manhã de 11 de 
setembro, o encontro do Conselho 
Pastoral Arquidiocesano, onde, entre 
outras pautas estava a apresentação 
dos subsídios de escuta da 
Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
que os grupos, movimentos e 
pastorais estarão recebendo de 
forma eletrônica. A Família foi 
escolhida como tema de estudo 
deste primeiro subsídio que tem 
como objetivo favorecer iniciativas 
de encontros em família, afi m de 
que se reúnam ao redor da Palavra 
de Deus para ouvir e falar, rezando e 

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

Há 27 anos a igreja católica realiza no 
dia 7 de setembro, o Grito dos Excluídos e 
Excluídas com o tema: Vida em primeiro 
lugar. Neste ano, o lema escolhido foi: 
Na luta por participação popular, saúde, 
comida, moradia, trabalho e renda já.

A atividade reuniu lideranças e agentes 
dos serviços, pastorais e movimentos da 
Arquidiocese de Manaus, no largo do Mestre 
Chico no centro da cidade. Na ocasião, 
cartazes e bandeiras pedindo pelo direito 
a educação, saúde, moradia, emprego, 
políticas públicas entre outros.

Segundo a presidente do Conselho de 
Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus, 
Patrícia Cabral, entender o processo que 

estamos vivendo no país e unir forças é 
a melhor maneira de conquistar direitos. 
Patrícia destacou que a escolha do lema veio 
a partir dos problemas enfrentados com a 
chegada da Pandemia da Covid-19.

O Arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner salientou o momento de 
difi culdades e violências enfrentadas no 
Brasil. “Nós vivemos um momento de muita 
violência nos gestos e nas palavras e nós, 
às vezes fi camos de braços cruzados, mas 
hoje é o dia de se manifestar e marcarmos 
presenças como cristãos e cidadãos, para 
que a realidade seja vista a partir do nosso 
grito e que nós sejamos ativos para que 
possamos lutar por aqueles que não têm 
voz e não tem vez”, disse Dom Leonardo. 

a melhor maneira de conquistar direitos. 
Patrícia destacou que a escolha do lema veio 
a partir dos problemas enfrentados com a 

Leonardo Steiner salientou o momento de 

Brasil. “Nós vivemos um momento de muita 
violência nos gestos e nas palavras e nós, 
às vezes fi camos de braços cruzados, mas 
hoje é o dia de se manifestar e marcarmos 
presenças como cristãos e cidadãos, para 
que a realidade seja vista a partir do nosso 

possamos lutar por aqueles que não têm 

27a EDIÇÃO DOS GRITOS DOS EXCLUÍDOS REÚNE LIDERANÇAS E AGENTES DE PASTORAL NO LARGO DO MESTRE CHICO
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NATALÍCIO
01 Pe. Claudio Trabacchin
02 Pe. Inácio Luiz Rhoden
02 Pe. Ronaldo dos Santos Araújo
03 Diácono Irineu dos Santos Pena
04 Pe. Gilberto Nobre dos Santos
10 Pe. Diego Omar Corso
14 Pe. Milton Both
14 Pe. Zenildo Lima da Silva
17 Diácono Paulo Sérgio dos Santos 

Oliveira
23 Diácono Francisco Andrade de Lima
24 Diácono Antônio Amarildo Vieira da 

Silva
27 Diácono Francisco Alves Fernandes
28 Pe. Carmelo Rivera Amézquita
28 Pe. Josimar Ramos Marinho
31 Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira
31 Pe. Fausto Beretta
31 Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas

ORDENAÇÃO
05 Monsenhor José Carlos Sabino de 

Andrade
12 Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro
12 Diácono José Messias Alencar
14 Pe. Stephen Michael Thomas Paul
15 Pe. Humberto Vasconcelos de Souza
21 Pe. Eudo Castro do Nascimento
28 Pe. Erlin Enrique Perez
29 Pe. Marciney de Oliveira Marques
30 Diácono Ruzeval Rodrigues Cardoso
31 Pe. Sebastião Monteiro Maia

percebendo os novos caminhos que o Espírito 
Santo vai suscitando no meio de nós.

Fora a apresentação dos subsídios de 
escuta da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, 
também foi tratado de outros assuntos como a 
programação do Mês Missionário, a Campanha 
da Fraternidade 2022 e os comunicados 
das pastorais e movimentos. Logo após a 
oração inicial e acolhida aos presentes, o 
arcebispo Dom Leonardo Steiner, fez uma 
breve apresentação explicando de forma 
clara e sucinta sobre sínodo, sinodalidade 
e a importância de se fazer o estudo desses 
subsídios que foram criados carinhosamente 
pela comissão para facilitar o “caminhar 
juntos”, principalmente com as comunidades 
mais distantes, ribeirinhas e do interior que se 
sentem abandonadas, mas que agora poderão 
ser ouvidas como uma igreja sinodal.

“Sinodalidade é a força e a energia de 
caminhar juntos, vai ser uma caminhada 
longa mas necessária, por isso a participação 
do Processo de Escuta não é apenas parte 
do caminho, mas é a própria maneira de 
caminhar, meio pelo qual perceberemos 
“onde estamos presentes” e “como estamos 
presentes” como Arquidiocese de Manaus. 
Assim, a sinodalidade não é o ponto de 
chegada da Assembleia, mas seu processo. 
Desejamos que todos e todas sintam-se 
animados, envolvidos e comprometidos neste 
processo sinodal. Que São José e a Imaculada 
Conceição nos acompanhe nesta caminhada 
juntos e juntas, rumo ao Reino de Deus”, disse 
Dom Leonardo.

De acordo com o Coordenador 
Arquidiocesano de pastoral, Pe. Geraldo 
Bendaham, serão encontros oracionais, 
meditativos, de refl exão da presença de 
Deus mas olhando para a nossa realidade. “A 
comissão arquidiocesana da Assembleia Sinodal, 
decidiu que os subsídios serão trabalhados em 
formato de círculo bíblicos, onde os encontros 
são feitos rezando, meditando, escutando a 
Palavra de Deus, perguntando e respondendo, 
por isso pedimos a Deus e à Nossa Senhora, 
que todos levem a frente com muito amor e 
comprometimento para que esse processo 
funcione”, explicou Pe. Geraldo.

Este é o primeiro subsídio de uma série 
de outros que virão e serão destinados a 
diversos públicos com realidades diferentes, 
como: Indígenas, Pastorais, Presbíteros, 
Diáconos Permanentes, Ribeirinhos, Vida 
Consagrada, Laicato e Juventude, que serão 

lançados também em breve. “Todo esse 
processo de oração, de escuta, de perguntas 
e respostas, já é uma experiência sinodal, 
já é um encontro de evangelização, já é um 
encontro de participação e comunhão, já é a 
missão acontecendo, por isso não devemos 
simplesmente fazer por fazer e sim vivenciar 
bem esse momento que já vai nos educar e 
preparar para as missões”, disse Pe. Geraldo.

MISSA NA MATRIZ CELEBRA 7 ANOS 
DA REPAM E A ENTRONIZAÇÃO DA 
IMAGEM DE NUESTRA SEÑORA DEL 
VALLE
TEXTO PE. LUIS MODINO FOTO WILSON MARTINS, 
PASCOM CATEDRAL METROPOLITANA

Migrantes, religiosidade popular, a 
Amazônia e seus povos, elementos que 
estiveram presentes na celebração eucarística 
que se realizou na Catedral de Manaus no 
domingo 12 de setembro, presidida pelo 
arcebispo Dom Leonardo Steiner. Foi um 
momento de recordação dos 7 anos de 
caminhada da Rede Eclesial Pan-Amazônica 
(REPAM), que, segundo o arcebispo, “deseja 
ser uma presença maior da Igreja que está na 
Pan-Amazônia”.

Também a entronização de Nossa 
Senhora do Valle, padroeira do Oriente 
venezuelano, uma invocação presente na vida 
do povo daquele país e dos migrantes que, 
tendo chegado a Manaus, podem encontrar 
na imagem uma força para “lamentar sua dor, 
sua distância de sua nação e de suas famílias”, 
disse Dom Leonardo.

Ao entronizar a imagem na Igreja de 
Manaus, “desejamos assim expressar a nossa 
acolhida, o nosso amor, ajudar a enxugar 
as lágrimas, acalentar a saudade, é a 
manifestação do nosso amor para com nossos 
irmãos venezuelanos”, segundo o arcebispo. 
Ele disse que “nela encontrarão forças para 
trilhar o caminho do sofrimento, da separação 
familiar, da saudade da pátria, do ter que 
pedir esmola. Um pequeno gesto da nossa 

parte que, talvez, na fé, ajude a cobrir a nudez e 
matar a fome.

Trata-se de “resgatar a fi nitude humana”, algo 
que a REPAM também tem feito em seus sete anos 
de existência. Nas palavras de seu presidente, 
o Cardeal Pedro Barreto, em mensagem lida 
pelo secretário executivo da Rede Eclesial Pan-
Amazônica, Irmão João Gutemberg Sampaio, 
“estamos neste caminho sinodal que nos leva a 
todos a viver uma Igreja em saída missionária”.
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GIRO PASTORAL

FESTA DA EXALTAÇÃO DA 
SANTA CRUZ
TEXTO ÉRICO PENA

A paróquia de Santa Cruz, localizada na Av. 
Constantinopla – conjunto Ajuricaba, celebrou 
na noite do dia 10/09 a primeira noite do tríduo 
que deu início à Festa da Exaltação da Santa Cruz, 
celebrada todo dia 14 de setembro. A celebração 
foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, concelebrada pelo 
pároco Celso Ferreira. Já no dia 14, o bispo auxiliar 
Dom Tadeu Canavarros, presidiu a grande noite, 
contando com a presença dos paroquianos que 
não escondiam a emoção de poderem participar 
novamente de forma presencial desse momento tão 
importante para a paróquia. “Olhando para a Cruz 
ela simboliza a derrota do pecado e nos apresenta a 
vitória do amor”, comentou Dom Tadeu.

No dia 14 também foi celebrado pela 
primeira vez no campo do Memorial do 
Cruzeiro, situado na Av. Timbiras, Cidade 
Nova – Setor Padre Pedro Vignola, a missa 
da exaltação da Exaltação da Santa Cruz, 
presidida por Dom Leonardo que teve início 
às 19h30, logo após o Terço dos Homens. “A 
nossa salvação veio da Cruz e para nós cristãos 
ela tem um significado muito importante, por 
isso que sempre que olhamos para uma cruz, 
devemos lembrar que fomos salvos por amor e 
na história da igreja temos vários testemunhos 
de homens e mulheres que ao comtemplarem 
a cruz, se tornaram verdadeiros exemplos da 
presença de Jesus”, disse Dom Leonardo.

Você faz parte da nossa história!Você faz parte da nossa história!
 Venha comemorar com a gente!

Em 2021, a Paulinas comemora 90 anos de caminhada 
no Brasil. Venha para a Paulinas Livraria de Manaus 
celebrar conosco esse marco histórico.

Paulinas Livraria
Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM
Tels. (92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99901-1612
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PE. PEDRO CAVALCANTE TOMA 
POSSE COMO NOVO PÁROCO DA 
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA HELENA
TEXTO ÉRICO PENA FOTO ANA RITA, PASCOM AMSH

A Área Missionária Santa Helena (AMSH), 
localizada no bairro do Novo Israel, Setor Pe. 
Ruggero Ruvoletto – Região Episcopal Nossa 
Senhora Aparecida, realizou na noite de 12 
de setembro, a cerimônia de posse do seu 
novo pároco, Pe. Pedro Cavalcante da Silva. A 
celebração teve início às 19h, sendo presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada pelo Adm. 
Paroquial, Pe. Eduardo Santos e também pelos 
padres: Ricardo Pontes, João Abrantes, Jardson 
Sampaio, auxiliados pelo diácono Afonso Brito.

A celebração também contou com 
a presença dos comunitários vindos de 
todas as 12 comunidades que vieram dar 
as boas-vindas ao novo pároco e também 
de visitantes oriundos de outras paróquias 
por onde Pe. Pedro e Pe. João já atuaram.  
“Neste domingo nós recebemos um novo 
pároco na AMSH, queremos agradecer a 
disponibilidade do Pe. Pedro e Pe. João, assim 
como agradecemos também ao Pe. Eduardo a 
toda ajuda que nos deu como Adm. Paroquial 
e agora segue para Roma, para estudar”, disse 
o arcebispo ao fazer a acolhida.

Depois da acolhida, deu-se início a 
primeira parte do rito de posse com Pe. Pedro 
realizando a profissão de fé e o juramento de 
fidelidade diante do altar. Após esse momento 
a celebração seguiu seu rito normal, dando 
continuidade ao rito de posse somente depois 
da homilia de Dom Leonardo, quando Pe. 
Pedro e Pe. João fizeram a renovação das 
promessas sacerdotais e, na sequência, o novo 
pároco recebeu três símbolos importantes para 
recordar a tarefa importante que o pároco têm 
dentro das comunidades, que são: o símbolo 
do batismo (os santos óleos), o símbolo da 
confissão (a estola roxa) e a chave do sacrário.

Após esse momento, Dom Leonardo 
declarou Pe. Pedro empossado e apto para 
desempenhar as funções de pároco. Ao 
final da celebração, Pe. Pedro agradeceu 
a todos os presentes, sobretudo aos 
comunitários que vieram diretamente da 
paróquia São Pedro Apóstolo, onde atuou 
em Rio Preto da Eva nos últimos cinco anos. 
“Hoje a arquidiocese nos confia a missão 
de conduzir não só a AMSH, mas também o 
Seminário Propedêutico e nós estamos aqui 
para proclamar Jesus Cristo, pois a cruz é o 
sinal de um grande amor e a nossa vida só 
tem sentido de tivermos uma fé com muitas 
obras e dedicadas ao crescimento espiritual, 
por isso estamos aqui para vos servir”, disse 
Pe. Pedro.
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 19 de setembro, du-
rante a missa das 7h30, 
celebrada na Catedral Me-

tropolitana de Manaus, foi realizado 
o lançamento oficial do Concurso Prê-
mio Imaculada, que é uma edição especial na área da arte, da cultura, da 
educação e dos direitos humanos; incentivada e promovida pela Arqui-
diocese de Manaus por meio da Catedral. Nesta primeira edição, o Prêmio 
Imaculada fará a escolha do Hino da Padroeira do Estado do Amazonas e 
da Arquidiocese de Manaus. 

Segundo Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Catedral, é uma imensa alegria 
poder convocar os compositores e artistas de modo geral, sobretudo os que fa-
zem parte das paróquias e áreas missionárias da arquidiocese, a participarem 
e deixarem seu nome registrado na história com a oportunidade de compor o 
hino oficial da Arquidiocese de Manaus e da padroeira do Amazonas que, após 
mais de 300 anos de existência, terá finalmente seu próprio hino. 

“As inscrições estão abertas para todos os compositores, músicos, 
poetas e artistas amazonenses, principalmente os que fazem parte da 
nossa arquidiocese, que quiserem participar do concurso, que visa con-
templar o autor do melhor hino em honra à padroeira do Amazonas e da 
Arquidiocese. Todos estão convocados e motivados a somarem conosco 
nessa bela iniciativa artística, cultural e religiosa em prol da composição 
deste hino que nós ainda não temos”, convidou Pe. Hudson.

Para o Arcebispo Dom Leonardo Steiner, que presidiu a celebração, 
este é um momento importante, onde a igreja católica é convocada a con-
tribuir com a cultura da cidade e também da Amazônia. “Queria incentivar 
a todos os compositores a participarem desse concurso; será um hino que 
não ficará só para a Arquidiocese, mas também para a padroeira do Ama-
zonas, por isso, procurem colocar um ritmo próprio da nossa, além de uma 
poesia significativa na letra e assim poder expressar à Nossa Senhora a 
nossa gratidão”, disse Dom Leonardo.

Você faz parte da nossa história!Você faz parte da nossa história!
 Venha comemorar com a gente!

Em 2021, a Paulinas comemora 90 anos de caminhada 
no Brasil. Venha para a Paulinas Livraria de Manaus 
celebrar conosco esse marco histórico.

Paulinas Livraria
Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM
Tels. (92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99901-1612
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EDITAL DE CONCURSO PARA 
O HINO DA PADROEIRA DO 
AMAZONAS É LANÇADO 
DURANTE MISSA NA 
CATEDRAL

CRONOGRAMA

FASES DATA

FASE 1 – LANÇAMENTO DO EDITAL 19/09/21

FASE 2 – PERÍODO DE INSCRIÇÃO 20/09/2021 A 28/10/2021

ANÁLISE DOCUMENTAL DAS INSCRIÇÕES 29/10/2021

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 01/11/2021

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 02/11/2021

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS 06/11/2021

FASE 3 – ANÁLISE DAS COMPOSIÇÕES 02 A 20/11/2021

RESULTADO DA ANÁLISE DAS COMPOSIÇÕES 25/11/2021

FASE 4 – RESULTADO FINAL – APRESENTAÇÃO 
DAS COMPOSIÇÕES E ESCOLHA DO HINO OFICIAL 04/12/2021

Maiores informações você confere na íntegra, no edital publicado no 
site Arquidiocese de Manaus e Redes Sociais da Catedral.



Foi criada em 15 de dezembro de 1941 por 
Dom João da Matta Andrade e Amaral, 
que entregou sua direção ao Pe. Henrique 
Klein, da Congregação dos Padres do Es-

pírito Santo. No dia 1° de maio de 1948, os Padres 
do Espírito Santo, da Província Alemã, deixaram a 
paróquia e a entregaram aos confrades da Província 
Holandesa, que durante muitos anos conduziram a 
missão evangelizadora no local.

Ao longo de sua existência, vários sacerdotes 
deixaram um pouco de si na construção dessa his-
tória, entre eles: Pe. Humberto Meuwissen, espiri-
tano, até 15/08/1992. Pe. Luiz Gonzaga de Sousa, 
diocesano, nascido no próprio bairro, foi empossado 
pároco no dia 06/10/1992, onde permaneceu até 
maio de 1997. Em 01/06/1997 o seminarista Fran-
cisco Sales Pereira da Silva assumiu como coorde-
nador paroquial. Ele foi ordenado diácono no dia 
21/11/1997 e, em 17/04/1998, sacerdote. Perma-
neceu na paróquia até 07/01/2007. Em seguida, Pe. 
Zenildo Lima, diocesano, assumiu a paróquia no dia 
14/01/2007 e ali permaneceu até janeiro de 2012. 
No dia 05/02/2012, foi empossado pároco o Pe. Al-
cione de Queiroz Maia, diocesano e, como vigário, 
o Pe. José Alcimar Souza de Araújo, 
que ali permaneceu até 26/01/2014, 
quando assumiu a Paróquia São João 
Batista, em Iranduba, AM. Padre Al-
cione permaneceu como pároco até 
04/07/2015. Em 01/06/2016 tomou 
posse o novo pároco, padre Ricardo 
Pontes, que fi cou na paróquia até 
maio/2021, para assumir a paróquia 
de Rio Preto da Eva. Em 26/04/ 2021, 
assume como pároco o Pe. John Paul 
Arockiasamy. 

A paróquia faz parte do Setor Ave-
nida Brasil, é ligada à Região Episcopal 
N. Sra. dos Remédios e possui três co-

munidades: São Raimundo Nonato (matriz), Beata 
Maria Assunta e São Vicente de Paulo.

O trabalho de evangelização iniciado no século 
passado com pequenos círculos bíblicos e visitas às 
famílias, aos poucos foi se fortalecendo também 
nos grupos de jovens, nos encontros de casais, nos 
encontros de oração e hoje está presente nas pas-
torais, movimentos, serviços e grupos existentes 
na paróquia, que envolvem os leigos, religiosos 
e missionários: Pastoral do Batismo, Pastoral da 
Catequese, Pastoral da Comunicação, Pastoral dos 
Coroinhas, Pastoral da Cozinha, Pastoral do Dízimo, 
Pastoral da Liturgia, Pastoral do Povo da Rua, Pas-
toral da Saúde, Movimento Apostolado da Oração, 
Movimento Renovação Carismática Católica (RCC), 
Movimento Terço dos Homens, Ministros Extraordi-
nários da Comunhão Eucarística, Cáritas Paroquial, 
Grupo Ágape, Grupo de Evangelização, Grupo de 
Missionários e a Sociedade de São Vicente de Paulo.

Um selo comemorativo foi criado para marcar 
os 80 anos de evangelização celebrados em 2021. A 
paróquia segue fi rme fi ncando suas raízes neste chão 
e dando bons frutos: 80 anos de fé e evangelização.

PARÓQUIA EM DESTAQUE

SOBRE O PÁROCO
Pe. John Paul Arockiasamy nasceu 

em 26/04/1982, em Vettivayal, na Índia. Foi 
ordenado em 24/10/2007, na basílica de 
São Tomé, como sacerdote da Congregação 
dos Missionários de Maria Imaculada (MMI). 
Chegou ao Brasil em 14/04/2008 como 
missionário na Arquidiocese de Campo Grande, 
MS. Foi vigário na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, em Dois Irmãos do Buruti, MS, 
em 2008. No ano seguinte foi vigário na 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em 
Novo Aripuanã, AM. Ainda em 2009 assumiu 
a paróquia Santa Rita de Cássia, em Campo 
Grande, MS, onde permaneceu até 2012. 
Em 2013 foi reitor na Casa de Formação da 
congregação, na Índia. De 2014 a 2017 foi 
pároco na Área Missionária São Lourenço, Setor 
Parque Dez. De 2018 a 2020 foi o provincial 
de sua congregação também o pároco da 
Paróquia Cristo Rei, em Campo Grande/MS. No 
dia 29/05/2021 foi empossado como pároco da 
Paróquia São Raimundo Nonato, em Manaus, 
onde conta com o apoio do diácono Francisco 
Andrade de Lima.

Atendimento do 
pároco e confi ssões:
Terça e quinta-feira, 
das 15h30 
às 18h30.

AUTORES ADRIANA RIBEIRO, PASCOM 
ARQUIDIOCESANA E PE. JOHN PAUL 
AROCKIASAMY FOTOS E IMAGENS ACERVO 
DA PARÓQUIA

28  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • OUTUBRO •  2021

COMUNIDADES:
S. Raimundo Nonato (Pç. Ismael Benigno, 151, S. Raimundo) / Matriz
Padroeiro: São Raimundo Nonato (31 de agosto)
Celebrações: Terça-feira, às 19h • Domingo, às 7h e às 19h

Beata Maria Assunta (Rua São Vicente, 36, São Raimundo)
Padroeira: Beata Maria Assunta (7 de novembro)
Celebração: Domingo, às 9h • Quinta-feira: Terço dos Homens, às 19h

São Vicente de Paulo (Rua São Thomé, s/n, São Raimundo)
Padroeiro: São Vicente de Paulo (27 de setembro)
Celebrações: Sábado, às 18h e domingo, às 17h.
Grupo de Oração Raízes de Jessé, após a missa.
Sexta-feira: Terço dos Homens, às 19h.

Movimento Renovação Carismática Católica (RCC), 
Movimento Terço dos Homens, Ministros Extraordi-
nários da Comunhão Eucarística, Cáritas Paroquial, 
Grupo Ágape, Grupo de Evangelização, Grupo de 
Missionários e a Sociedade de São Vicente de Paulo.

Um selo comemorativo foi criado para marcar 
os 80 anos de evangelização celebrados em 2021. A 
paróquia segue fi rme fi ncando suas raízes neste chão 

Atendimento do 
pároco e confi ssões:
Terça e quinta-feira, 
das 15h30 
às 18h30.

S. Raimundo Nonato (Pç. Ismael Benigno, 151, S. Raimundo) / Matriz



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

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
CASA HENRIQUE

INFORMAÇÕES: 92 99349-5411 � 
INSTAGRAN: @CASA_HENRIQUE

Amazongran Mármores e Granitos 
Temos a maior variedade 

de granitos naturais e importados. 
Fazemos bancadas, balcões, 

pia, escada, soleiras, peitoris.

92 98409-1273
Instagram e Facebook @amazon.gran 

Rua Visconde de Sinimbu, nº 35 – Flores

1717
anos

AJUDANDO A CONSTRUIR 
OS SEUS SONHOS

CASA HENRIQUE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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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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