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LEITURA DA BÍBLIA

Vamos ler diariamente um versículo
da Palavra de Deus (Papa Francisco)
AGENDA NOVEMBRO 2021

2 Missa de Finados

7h30 – Missa Solene – presidida por Dom Leonardo
10h – Concerto Sinfônico Réquiem de Mozart com o Coral do Amazonas e
Amazonas Filarmônica • Local: Catedral Metropolitana de Manaus
Informações: (92) 98158-8119

7 a 14 V Jornada Mundial dos Pobres

Tema: “Sentes Compaixão?”
Lema: “Sempre tereis pobres entre vós (Mc 14,7)”
– As Paróquias e Áreas Missionárias são convidadas a realizar atividades junto aos
pobres e vulneráveis
– Oração do Terço na Rádio Rio Mar com membros das Pastorais Sociais,
Comunidades de vida e Cáritas Arquidiocesana
Informações: (92) 3234-2567 / 99143-1257 (Cáritas)

12 a 21 Festa de Cristo Rei do Universo

Tema: “José o ‘Pai do Coração’ de Jesus Cristo Rei do Universo”
De 12 a 20, às 18h20 – Novenário, terço seguido de missa e Adoração ao
Santíssimo Sacramento • Dia 21 – 6h30 – Missa seguida de translado da imagem
de Cristo Rei pelas ruas do bairro • Dia 21, 19h – Missa solene
Informações: (92) 3231-1732 (Secretaria Paroquial)

14 Missa Ação de Graças pelos 67 anos Rádio Rio Mar e 23 anos
Fundação Rio Mar

Horário: 7h30 • Local: Catedral Metropolitana de Manaus
Informações: (92) 99142-5677 (WhatsApp)

20 a 27 7o Festival de Música “Amor de Pai”

Promoção: Área Missionária Divina Misericórdia
Inscrições: até 10 de novembro (http://bit.do/inscricaofestival2021)

27 e 28 Fim de Semana 159

Promoção: Encontro Matrimonial • Público-Alvo: Casais, sacerdotes e religiosos/
religiosas • Horário: A partir das 8h • Local: Colégio da Polícia Militar – CPM
V – Av. Nilton Lins, 3259 – Flores • Informações e Inscrições: (92) 99136-7019
(Hildo) e (92) 99136-3802 (Jana)

PALAVRA E VIDA
DOM LEONARDO ULRICH STEINER

“O pregador deve também pôr-se à escuta do povo, para
descobrir aquilo que os fiéis precisam ouvir. Um pregador é
um contemplativo da Palavra e também um contemplativo
do povo. Desta forma, descobre «as aspirações, as riquezas
e as limitações, as maneiras de orar, de amar, de encarar a
vida e o mundo, que caracterizam este ou aquele aglomerado humano», prestando atenção «ao povo concreto com
os seus sinais e símbolos e respondendo aos problemas que
apresenta». Trata-se de relacionar a mensagem do texto bíblico com uma situação humana, com algo que as pessoas
vivem, com uma experiência que precisa da luz da Palavra.
Esta preocupação não é ditada por uma atitude oportunista
ou diplomática, mas é profundamente religiosa e pastoral.
No fundo, é uma «sensibilidade espiritual para saber ler nos
acontecimentos a mensagem de Deus», e isto é muito mais
do que encontrar algo interessante para dizer. Procura-se
descobrir «o que o Senhor tem a dizer nessas circunstâncias».
Então a preparação da pregação transforma-se num exercício
de discernimento evangélico, no qual se procura reconhecer –
à luz do Espírito – «um ‘apelo’ que Deus faz ressoar na própria
situação histórica: também nele e através dele, Deus chama
o crente». Nesta busca, é possível recorrer apenas a alguma
experiência humana frequente, como, por exemplo, a alegria
dum reencontro, as desilusões, o medo da solidão, a compaixão pela dor alheia, a incerteza perante o futuro, a preocupação com um ser querido etc.; mas faz falta intensificar a
sensibilidade para se reconhecer o que isso realmente tem a
ver com a vida das pessoas. Recordemos que nunca se deve
responder a perguntas que ninguém se põe, nem convém fazer
a crônica da atualidade para despertar interesse; para isso, já
existem os programas televisivos. Em todo o caso, é possível partir de algum fato para que a Palavra possa repercutir
fortemente no seu apelo à conversão, à adoração, a atitudes
concretas de fraternidade e serviço, etc., porque acontece, às
vezes, que algumas pessoas gostam de ouvir comentários
sobre a realidade na pregação, mas nem por isso se deixam
interpelar pessoalmente.” (Papa Francisco, EG,154-155)
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

S

SER OUTRO DE NÓS MESMOS

omos chamados à santidade! Um chamado
que Deus faz a cada um de nós. Como nos
recorda a Palavra de Deus: “sede pois santos,
porque eu sou santo” (Lv 11,45; cf. 1Pd 1,16).
A palavra santidade é formada de duas
palavras santo e idade. Idade vem de "it" que quer dizer
nas línguas antigas força, vigor, energia. Força vigor energia do santo. Santo é referido a Deus. Em hebraico temos
a palavra Kadosh. “Kadosh”, santo, significa que é “outro”,
separado, exatamente o oposto de algo que é comum. A
palavra “Kadosh”, exprime o sentido de santidade e consagração. Moisés designou o “Santo dos Santos” o lugar mais
importante do templo, morada de Deus.
Santidade a força, o vigor, a energia de Deus; a força,
energia, o vigor dos que se assemelham a Deus, o Santo!
“Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo, céu e terra
proclamam vossa glória, hosana nas alturas!...”. Aquele
que é santo tem o modo de Deus, a força, o vigor de Deus.
Ser santo, ser o “outro” de nós mesmos, ser quem ainda
não somos. Santidade a força, a energia que possibilita ser
outro que somos. O dinamismo de transformação para ser
sempre mais o que nos foi dado ser como discípulas, discípulos de Jesus. Nunca estamos prontos conosco mesmos.
A santidade não depende da vocação a que somos
chamados. Não importa ser leigo-leiga, religiosa-religioso,
presbítero, diácono, bispo. A santidade não está reservada às
pessoas que têm possibilidade de se afastar das ocupações
comuns, para dedicar muito tempo à oração. Todos somos
chamados à santidade, vivendo com amor e oferecendo o
próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada
um se encontra, na vocação a que foi chamado.
A santidade é criativa! Quem deixou-se tomar pela beleza da santidade sabe encontrar formas sempre mais perfeitas de viver o que já faz: “há inspirações que nos fazem apenas tender para uma perfeição extraordinária das práticas
ordinárias da vida cristã” (São Francisco de Sales, Tratado do
Amor de Deus). Quando estava na prisão, o Cardeal Francisco
Xavier Nguyen Van Thuan renunciou ao desejo da liberdade,
vencendo a ânsia de sua libertação. Sua decisão foi “viver o
momento presente, cumulando o de amor”. Dizia: “aproveito as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações
ordinárias de maneira extraordinária” (Cinco pães e dois peixes). A santidade descobre muitas possibilidades para maturar a vida do Evangelho. A santidade oferece a oportunidade
de ser criativo na cotidianidade. Não menosprezar nenhum
momento, nenhum gesto ou palavra. Ela cresce com pequenos gestos, pequenos passos: caminho das pequenas coisas.
O caminho da santidade pede momentos de quietude,
solidão e silêncio diante de Deus. As novidades dos meios
tecnológicos, as inúmeras ofertas de consumo, às vezes,
deixam espaços vazios onde a voz de Deus deixa de ressoar.
“Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a
uma velocidade cada vez maior; aqui não reina a alegria, mas

a insatisfação de quem não sabe para que vive. Então, como
não reconhecer que precisamos deter esta corrida febril para
recuperar um espaço pessoal, às vezes doloroso mas sempre
fecundo, onde se realize o diálogo sincero com Deus? Em certos momentos, deveremos encarar a verdade de nós mesmos,
para a deixar invadir pelo Senhor; e isso nem sempre se consegue, se a pessoa ‘não se vê à beira do abismo da tentação mais
opressiva, se não sente a vertigem do precipício do abandono
mais desesperado, se não se encontra absolutamente só, no
cume da solidão mais radical’”. (Papa Francisco, GE, 29)
Mas, o caminho da santidade, santidade que transforma,
leva em consideração a presença do outro. Percebe as necessidades dos outros, as suas angústias e esperança, desejos e
abandonos. Por isso, não se esconde e não ignora a presença do
necessitado:“Não é saudável amar o silêncio e esquivar o encontro com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar
a oração e menosprezar o serviço. Tudo pode ser recebido e integrado como parte da própria vida neste mundo, adentrando a
fazer parte do caminho de santificação. Somos chamados a viver
a contemplação mesmo no meio da ação, e santificamo-nos no
exercício responsável e generoso da nossa missão.”(GE, 26)
A Festa de Todos os Santos nos leva a celebrar o caminho da santidade proposto por Jesus. O caminho de sermos outro de nós mesmos. A Solenidade de Cristo Rei nos
deixa meditar o caminho extraordinário de sermos outro
de nós mesmos, para sermos como Cristo. Rei, pois servo
dos servos, rei, pois amante da humanidade.
Ao fazermos memória dos irmãos e irmãs que faleceram,
estamos visibilizando o caminho verdadeiro: Jesus, caminho,
verdade e vida. A vida que não se apaga é a vida em Cristo.
Nos santos, nos falecidos contemplamos o conjunto de
suas vidas, vidas de transformação em Jesus Cristo. Nesse
ver poderá sobressair o sentido da totalidade da pessoa;
o caminho percorrido feito de pequenos gestos, palavras,
silêncio, oração, caridade que deixam entrever a ação de
Deus na vida da pessoa.
A Assembleia Sinodal, o Sínodo, nos colocou a caminho: “caminhar juntos”. Caminhar juntos é caminho de
santidade. Por isso, todo nosso esforço de escutarmos e
dizermos o que seja melhor para viver o Evangelho e o
melhor para ser uma Igreja missionária sinodal.
Peçamos ao Espírito Santo a sabedoria de Jesus para cada
momento da nossa vida e em cada opção que tenhamos de
tomar, para discernir o lugar que isso ocupa na nossa missão.
E permitamos que Ele plasme em nós aquele mistério pessoal
que possa refletir Jesus Cristo no mundo de hoje. Reflita, irradie a santidade no mundo de hoje! (Papa Francisco, GE 23)

Todos somos
chamados à
santidade,
vivendo com amor
e oferecendo
o próprio
testemunho
nas ocupações
de cada dia,
onde cada um
se encontra, na
vocação a que foi
chamado.

Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós!
Deus abençoe!
+ Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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A

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Nossa Igreja Local já
respira o sopro do Santo Espírito de Deus através da Assembleia Sinodal Arquidiocesana convocada no dia 9 de
maio de 2021 por nosso arcebispo, Dom Leonardo Steiner. Os trabalhos de reflexão já começaram através de um
processo de escuta de todas as forças vivas de nossa Arquidiocese de Manaus. De fato, uma Assembleia Sinodal
é um instrumento preciosíssimo 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. É chegada a hora de todos os fiéis reunidos
neste chão de missão, discernir à luz do Santo Espírito os
passos a serem dados para o anúncio da Boa Nova face
aos desafios atuais para a evangelização.
Aproveite também para acompanhar nesta edição,
o que vai acontecer em nossa Igreja Local no mês de
novembro e o que foi notícia no mês de outubro. Neste
mês, a nossa Rádio e Fundação Rio Mar celebram aniversário. Que possamos mais e mais valorizar nossas
rádios católicas, seja a Rio Mar FM 103,5 ou Castanho
FM 103,3 sempre a serviço da evangelização.
Peçamos à Imaculada Conceição que interceda
pela nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana para
que nossa Igreja Local continue a promover, através do
anúncio do Evangelho, a vida, a justiça e a paz.
Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar

Uma Assembleia
Sinodal é um
instrumento
preciosíssimo de
consulta ao Povo
de Deus.
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O SUCESSO DA
REALIZAÇÃO DA
ASSEMBLEIA SINODAL
RESPONDER AS PERGUNTAS, OUVIR A PALAVRA
DE DEUS SOB A LUZ DO ESPÍRITO SANTO

N

PE. GERALDO F. BENDAHAM

os subsídios preparados pela Comissão Sinodal Arquidiocesana,
enviados às famílias, aos padres,
aos diáconos, às pastorais, aos serviços, aos movimentos, às comunidades de vida,
ao laicato, à vida consagrada, aos indígenas, às
comunidades rurais e ribeirinhas destacam-se
três pontos fundamentais para o sucesso da realização da Assembleia Sinodal: as perguntas, a
Palavra de Deus e a luz do Espírito Santo.
As perguntas inseridas nos subsídios são
fundamentais para ajudar no processo de diálogo quando encontram corações disponíveis,
atentos e abertos ao diálogo. Quanto mais disponíveis e generosos em participar dos encontros
com responsabilidade e sem pressa, tanto
mais se qualificará a experiência do caminhar juntos. Expressa-se com profundidade todas as preocupações, dificuldades,
desafios, pontos fracos e fortes da
evangelização, tendo
como horizonte o
anúncio do Reino de Deus.
A Palavra de
Deus é o alicerce
fundamental de todas as ações
eclesiais. Ela é a Luz que ilumina o

caminho da vida. Segundo a carta aos Hebreus 4,12,
“palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do
que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até
o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e
até onde as juntas e medulas se tocam; ela sonda os
sentimentos e pensamentos mais íntimos”. Por isso,
em cada subsídio está contido um texto bíblico para
ser lido e relido, orado, meditado e contemplado. É
muito importante saber com clareza o que a Palavra
de Deus diz a cada pessoa e ao grupo. Sugere-se que
este encontro com a Palavra seja de profunda espiritualidade e calmaria.
Espera-se que todos/as estejam conscientes que
o Espírito Santo é o protagonista que conduz a missão
de anunciar o Evangelho. Segundo o Documento
Preparatório do sínodo sobre a sinodalidade: “o
Espírito de Deus, que ilumina e vivifica este ‘caminhar juntos’ das Igrejas, é o mesmo que atua
na missão de Jesus, prometido aos Apóstolos
e às gerações de discípulos que ouviram
a Palavra de Deus e que a
puserem em prática”
(DP 16). Por isso, é
muito importante
esta consciência de
que o Espírito Santo
está presente. Coloquemo-nos
a sua disposição para discernir o que o
Espírito diz à Igreja.

NOTÍCIAS DO VATICANO

PAPA FRANCISCO NOS
FALA DA IMPORTÂNCIA
DO PROCESSO SINODAL,
POBRES E JOVENS
PE. ADELSON SANTOS (SJ)

Entre tantos compromissos e atividades
importantes que, cotidianamente, o Papa
Francisco realiza, podemos destacar três
eventos aos quais ele quis dar atenção especial nestes últimos tempos. O primeiro, foi,
sem sombra de dúvida, a abertura do processo sinodal em vista à realização do próximo
Sínodo dos Bispos, com o tema “Sinodalidade
na Igreja: Comunhão, participação e missão”.
Esta abertura se deu nos dias 9 e 10 de outubro, com uma sessão solene e a celebração
eucarística presidida pelo Papa na Basílica
de São Pedro. Em ambos os momentos,
Francisco se dirigiu aos católicos do mundo
inteiro, reafirmando que o sínodo deve ser
um momento especial de encontro, escuta e
discernimento de toda a Igreja, que começa
a partir de agora e se concluirá em outubro
de 2023. O segundo momento que mereceu
atenção do Papa foi o Dia Mundial dos Pobres,
com o lema “Sempre tereis pobres entre vós”
(Mc 14, 7), celebrado no dia 14 de novembro.
Referindo-se a esta data, o Papa escreveu que
“o rosto que Deus revela é o de um Pai para os
pobres e próximo dos pobres”, nos convidando a uma conversão que consiste “em abrir o
nosso coração para reconhecer as múltiplas
expressões de pobreza” e superar a “cultura
da indiferença e da injustiça com que se olha
os pobres”. Finalmente, o Papa quis também
dar atenção especial à Jornada Mundial
da Juventude, celebrada na sua diocese de
Roma no dia 21 de novembro, com o tema
"Levanta-te! Eu te faço testemunha do que tu
viste". Francisco lembrou que “quando um jovem cai em certo sentido a humanidade cai”,
mas se ele se levanta, ele levanta o mundo.
"Levanta-te", ensina o Papa, é a exortação de
Jesus a Paulo e também o convite aos jovens
a sair da cegueira para redescobrir a própria
autenticidade por meio de Cristo.

LITURGIA

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

A ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS
A PALAVRA DE DEUS É FONTE DE VIDA E TESOURO INESGOTÁVEL

leitura frequente dos textos da Sagrada Escritura nos ajuda
a descobrir sua riqueza permanente, sempre nova nas diversas situações de nossa vida. Ela sustenta um relacionamento pessoal com o Deus vivo e com a sua vontade salvífica e
santificadora. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Palavra
continua agindo em todos os tempos.
A chave para descobrir a Palavra de Deus na vida é esta:
alimentar em nós "os mesmos sentimentos que animavam
Jesus" (Fl. 2,5); buscar uma profunda experiência de Deus e,
ao mesmo tempo, como Jesus, estar muito atento aos problemas das pessoas que precisam de uma palavra de conforto. Como conseguir esta atitude, este olhar? Como suscitar
em nós os mesmos sentimentos que animavam Jesus?
O texto de Lucas 10, 38-42 nos mostra como deve ser a
escuta atenta da Palavra. Maria se coloca aos pés do Mestre
para escutar e aprofundar sua amizade com Jesus. A escuta da
Palavra de Jesus não tira as pessoas da ação; pelo contrário,
dá novo sentido e orienta para as adequadas escolhas que se
deve fazer. Esse exercício de escuta diária da Palavra é nosso
sustento espiritual e nos compromete no serviço aos irmãos
e irmãs. Para nos ajudar neste caminho, a Igreja oferece um
excelente método que é a Leitura Orante. Este método pode
ser realizado tanto pessoal, quanto comunitariamente.
A Leitura Orante da Palavra de Deus é uma maneira de
refletir, à luz do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras. Escutando a voz de Deus por meio da palavra, meditando, rezando e vivendo os seus ensinamentos, buscamos conhecer
mais, e ao mesmo tempo que rezamos e meditamos, somos
chamados a colocar em prática o que Cristo nos diz. Vamos
aos passos desse método que nos proporciona entrar num
diálogo profundo com o Senhor. Antes de tudo, devemos nos
colocar à luz do Espírito Santo de Deus e pedir sua ajuda.

1º PASSO: LEITURA – O que diz o texto? Leitura lenta
e atenta do texto; fazer um instante de silêncio, predispondo-se a escutar. Reler, repetir, considerar bem o sentido de
cada frase. Observar os verbos presentes no Texto. Quem são
os personagens que aparecem? O que dizem, o que fazem?
Atenção aos detalhes do texto.
2º PASSO: MEDITAÇÃO – O que o texto me diz? Ler novamente o texto. Atualizar, assimilar e encarnar a palavra,
ligando-a com a vida. Repetir com a mente e o coração o que
chamou mais atenção na leitura. Deixar a Palavra manifestar
toda sua força dentro de nós. Perceber o que esta palavra tem
a ver com a minha vida e a vida do mundo. Eu me assemelho
mais, a qual personagem do Evangelho? Qual é a Boa Notícia
para mim, para nós e para o mundo? Que apelo me faz?
3º PASSO: ORAÇÃO – O que o texto me faz dizer a Deus?
Deixar brotar de dentro do coração, tocado pela palavra,
uma resposta ao Senhor. Poderá ser uma prece de louvor,
agradecimento, pedido de perdão, súplica etc. Assumir um
compromisso. Recitar um salmo que expresse o sentimento
que está em mim.
4º PASSO: CONTEMPLAÇÃO – Ver a realidade com os olhos
de Deus. A contemplação tem a ver com a nova atitude que o
Espírito fez nascer em nós através da escuta atenta, da meditação e da oração. Voltamos aos afazeres da vida com um novo
olhar sobre os acontecimentos e com a determinação de dar o
primeiro passo para construir a unidade e a paz no mundo.
Na nossa caminhada pessoal e no serviço pastoral devemos
colocar sempre mais no centro a Palavra de Deus, amá-la de coração sincero, acolhê-la com alegria, fazê-la frutificar em nossa
vida. Eis o nosso compromisso, nosso caminho de santidade.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – NOVEMBRO/2021
Domingo

Segunda

Terça
1

Rm 11,29-36
Sl 68(69), 30-31.33-34.
36-37 (R/. 14c)
Lc 14,12-14

7

Todos os Santos,
Solenidade
Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R/ cf.
6) • 1Jo 3,1-3 • Mt 5,1-12a
33º TEMPO COMUM
Dn 12,1-3
Sl 15(16),5.8.9-10.11 (R/. 1a)
Hb 10,11-14.18• Mc 13,24-3
JESUS, CRISTO REI
DO UNIVERSO
Dn 7,13-14
Sl 92(93),1ab.1c-2.5 (R/. 1a)
Ap1,5-8 • Jo 18,33b-37

14

21

28

1º ADVENTO – C
Jr 33,14-16
Sl 24(25),4abc-5ab.8-9.10.14
(R/. 1b)
1Ts 3,12-4,2 • Lc 21,25-28,34-36

Sb 1,1-7
Sl 138(139), 1-10 (R/.24b)
Lc 17,1-6

8

15

S. Alberto Magno
1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Sl 118(119), 53.61.134.150.155.158
(R/. cf 88)
Lc 18,35-43
S. Cecília
Dn 1,1-6.8-20
(Sl) Dn3,52.53.54-55.56 (R/.
3,52b) • Lc21,1-4

22

29

Is 2,1-5
Sl 121(122),1-4a(4b-7),8-9 (R/.1)
Mt 8,5-11

Quarta
2

FIÉS DEFUNTOS
Is 25,6a,7-9
Sl 41(42),2-3.5bcd;
42(43), 3-5
(R/. Sl 41[42],3a)
Rm 6,3-9 • Mt 25,1-13
Dedicação da Basílica
de Latrão
Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c11.16-17 • Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
(R/.5) • Jo 2,13-22
S. Margarida da Escócia
S. Gertrudes
2Mc 6,18-31
Sl 3,2-3.4-5.6-7 (R/. cf 6b)
Lc 19,1-10
S. Clemente I
S.Columbando
Dn 2,31-45
(Sl) Dn 3,57.58.59.60.61
(R/. cf Dn 3,59b)
Lc 21,5-11

S. André, Apóstolo
Rm 10,9-18
Sl18(19A),2-3.4-5(R/. 5a)
Mt 4,18-22

9

16

23

Quinta
3

S. Martinho de Lima
Rm 13,8-10
Sl 111(112),1-2.4-5.9
(R/cf. 5a)
Lc 14,25-33

S. Leão Magno
Sb 6,1-11
Sl 81 (82),3-4.6-7 (R/. 8a)
Lc 17,11-19

10

17

S. Isabel da Hungria
2Mc 7,1.20-31
Sl 16(17).1.5-6.8b.15 (R/. 15b)
Lc 19, 11-28

24

S. André Dung
Lac e comps
Dn 5,1-6.13-14,16-17.23-28
(Sl) Dn 3,62.63.64.65.66.67 (R/.
Dn3,59b) • Lc 21,12-19

Sexta
4

S. Carlos Borromeu
Rm 14,7-12
Sl 26(27),1.4.13-14
(R/.13)
Lc 15,1-10
S. Martinho de Tour
Sb 7,22-8,1
Sl 118 (119),89-91.130.135.175
(R/.89a)
Lc 17,20-25

11

18

Dedicação da Basílica
de S. Pedro e S. Paulo
1Mc 2,15-29
Sl 49(50),1-2.5-6.14-15 (R/.23b) •
Lc 19,41-44

25

S. Catarina
De Alexandria
Dn 6,12-28
(Sl) Dn 3,68.69.70.71.72.73.74
(R./ Dn 3,59b) • Lc 21,20-28

Rm 15,14-21
Sl 97(98), 1.2-3ab.3cd-4
(R/cf. 2b)
Lc 16,1-8

S. Josafá
Sb 13,1-9
Sl 18(19A) 2-3.4-5 (R/.2a)
Lc 17,26-37

Sábado
5

12

19

Ss. Roque Gozáles, Afonso
Rodrigues e João Dell Castillo
1Mc 4,36-37.52-59
(Sl) 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R/.
1Cr.19.13b) • Lc 19,45-48

26

Dn 7,2-14
(Sl) Dn 3,75.76.77.78.79.80.81
(R/. Dn3,59b)
Lc 21,29-33

6

N. Senhora
Rm 16,3-9.16.22-27
Sl 144(145),2-3.4-5. 10-11 (R/
cf. 1b)
Lc 16,9-15

13

N. Senhora
Sb 18,14-16; 19,6-9
Sl 104(105),2-3.36-37.42-43
(R/. 5a)
Lc 18,1-8

20

N. Senhora
1Mc 6,1-13
Sl 9A(9),2-3.4.6.16B.19 (R/.cf.15a)
Lc 20,27-40

27

Nossa Senhora
Dn 7,15-27
Sl Dn 3,82.83.84.85.86.87 (R/.
Dn3,59b)
Lc 21,34-36

30
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família

O SUBSÍDIO DE
ESCUTA NAS FAMÍLIAS

O PROCESSO DE REALIZAÇÃO E EXPERIÊNCIA
DE QUEM JÁ FEZ COM BASE NO SUBSÍDIO

E

FRANCISCO NASCIMENTO, PASTORAL DA FAMÍLIA

m março de 2021, a Arquidiocese de Manaus
iniciou o processo da Assembleia Sinodal, e
no mês de setembro foi entregue pela Coordenação de Pastoral o subsídio de escuta
que contém nove edições, sendo a primeira dedicada
às famílias. É um subsídio prático com uma metodologia simples de ser conduzida e utilizada como novenas
em nossos encontros. É a partir dessas novenas que as
famílias estão percebendo a importância que está sendo
esse processo de escuta para a assembleia e grande é a
alegria das famílias que recebem os grupos de apresentação, acompanhamento e que recolhem os relatórios ao
final de cada encontro. Está sendo uma grande oportunidade para as famílias terem a possibilidade de expor
seus anseios familiares e poderem ser ouvidas como
membros ativos em suas comunidades e na Igreja, com a
oportunidade de apresentarem a sua sinodalidade como
igreja e famílias cristã que são.
A Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus,
através das paróquias e áreas missionárias, está próxima
às famílias com este subsídio que veio em um momento
onde as famílias estão necessitadas de escuta devido a
este tempo de superação da pandemia. Também, a partir
deste processo de escuta do subsídio, está nos colocando
como sinal de esperança e acolhida, e nossas famílias podem sentir a necessidade de colocar como prioridade tudo
que há de mais urgente para as famílias que querem que a

igreja faça um papel de mãe para os seus filhos que estão
às margens, e cada vez mais empobrecidos materialmente, mas ricos de espírito e de esperança.
Queremos agradecer as famílias que estão abrindo
as portas de suas casas para receber os encontros das
novenas de escuta com a partilha do Evangelho.
Que a Sagrada Família de Nazaré ilumine os caminhos dessa nossa escuta em família em direção à Assembleia Sinodal Arquidiocesana. Amém!

Está sendo uma
grande oportunidade
para as famílias
terem a possibilidade
de expor seus anseios
familiares e poderem
ser ouvidas como
membros ativos em
suas comunidades e
na Igreja.

FUNDAÇÃO RIO MAR

TELHADO DA
FUNDAÇÃO
RIO MAR
RECEBE REFORMA APÓS
60 ANOS COM RECURSOS
DOADOS EM CAMPANHA

A obra de reforma no telhado do prédio da Fundação Rio Mar teve início no fim do mês de setembro, quase
60 anos depois da construção da estrutura que abriga salas comerciais, além da emissora de Rádio.
VITÓRIA LIMA, RÁDIO RIO MAR FOTOS DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO RIO MAR

A

reestruturação dos 648 m² foi possível após a campanha de
arrecadação do boleto extra, realizada em dezembro de 2020
pela Fundação. Os R$ 49.863,00 contribuíram para financiar
parte da obra, orçada em R$ 96 mil.
O engenheiro civil responsável, Charles Mendonça garante que a reforma vai trazer mais segurança à estrutura.
“Durabilidade e conﬁabilidade. A rádio Rio Mar não precisará
mais realizar nenhuma troca futuramente, pois esse é um tipo de
telhado que dura por toda a vida. É um modelo trapezoidal, que
atualmente, está substituindo os outros modelos mais antigos,
como ﬁbra ou cimento”, explica o engenheiro.
O superintendente da Rádio Rio Mar, Pe. Charles Cunha, destacou
a necessidade de trocar o telhado antigo. Para completar o restante do
orçamento, Pe. Charles estima que a próxima campanha do boleto extra
no fim do ano alcance o valor total.
“Tenho certeza que com a campanha extra de dezembro conseguiremos junto aos amigos da Fundação Rio Mar os R$ 46 mil para concluir a
obra, e assim, teremos um novo telhado para garantir que a estrutura seja
segura e confortável aos nossos funcionários para que continuemos realizando um trabalho com qualidade para a população e aos nossos ouvintes”.
O contribuinte do ‘Clube Amigos da Rio Mar’, Francisco Américo, afirma que está satisfeito de fazer parte deste momento.

“Ano passado eu contribui com o boleto extra e fiquei feliz porque
tenho certeza que ajudei não só com o projeto de obras de melhoria na
estrutura da Fundação e Rádio Rio Mar, mas ajudei a evangelizar o povo
do Amazonas, e isso me deixa realmente contente”.
A previsão é de que a equipe da CMS Engenharia, responsável pela
obra finalize a reforma no prazo de 30 dias.

REPORTAGEM

Sinodalidade

NOVOS CAMINHOS CONSTRUÍDOS NA ESCUTA

E

PE. LUIS MIGUEL MODINO

scutar, algo que não é fácil em uma sociedade onde
muita gente gosta só de falar, se torna uma atitude
urgente e necessária quando queremos caminhar
juntos. Na Igreja, quando a gente fala em caminhar
juntos, estamos falando em sinodalidade, uma palavra que
não é nova, mas que o Papa Francisco tem incentivado nos
últimos anos, especialmente após o Sínodo para a Amazônia.
O Sínodo para a Amazônia assumiu a escuta como um
imperativo, foi uma experiência de verdadeira sinodalidade,
onde participaram mais de 87 mil pessoas, um número importante que determinou o percurso posterior de um Sínodo
que provocou reflexões que podem marcar o futuro da Igreja.
A experiência vivida durante o Sínodo para a Amazônia
tem sido assumida como caminho eclesial em diferentes
níveis. A Igreja universal está repetindo o mesmo esquema,
insistindo na escuta no Sínodo sobre a Sinodalidade, iniciado recentemente em Roma e em cada uma das igrejas particulares. Na América Latina e no Caribe, a primeira Assembleia Eclesial vivenciou um tempo de escuta, que inclusive
foi prolongado, dada a importância desse momento em vista da Assembleia que vai acontecer de 21 a 28 de novembro.
A novidade desta vez veio pelo fato de que a escuta,
como também vai acontecer com a assembleia, foi realizada em modo presencial e virtual, abrindo a possibilidade de
todas as pessoas serem escutadas, na medida em que elas
se cadastraram na plataforma de escuta. Algumas igrejas
particulares, dentre elas a Arquidiocese de Manaus, sentem
a importância da escuta na vida da Igreja.
No mês de março, Dom Leonardo Steiner convocou a
Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que tem começado
com um momento de escuta. Ao longo de vários meses, o
povo de Deus que caminha na arquidiocese tem a possibilidade de realizar seus aportes, como instrumento que possibilite os novos caminhos para a Igreja de Manaus.
A escuta tem que ser mútua, recíproca e transformadora para fazer possível a conversão pastoral que gera novos caminhos. No diálogo, não adianta que só uma pessoa
escute, essa deve ser uma atitude assumida por todos os
interlocutores, que interagem para juntos poder descobrir
objetivos comuns, caminhos que possibilitam a transformação da realidade, do modo de entender a vida.
Quando a gente se dispõe a escutar, consegue descobrir
aquilo que habita o coração do povo, aquilo que aquece os
sentimentos, aquilo que realmente importa. Conhecer as
inquietudes torna mais fácil encontrar caminhos que podem ser assumidos por mais pessoas, gerando reformas que
nascem da base, da vida do povo. Escutar, mesmo sendo um
processo demorado, não representa uma perda de tempo,
bem pelo contrário, nos leva a dar passos significativos que
nos possibilitam avançar decisivamente.
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É o povo de Deus a caminho, juntos, em sinodalidade, superando estruturas que muitas vezes respondem a sentimentos pessoais, inclusive a ideologias,
uma realidade sobre a qual o Papa Francisco nos chama
a refletir constantemente. A grandeza da caminhada em
comum está no fato de que escutando o outro, vamos descobrindo que aquilo que ele pensava, mesmo não fazendo
parte das minhas ideias inicialmente, me iluminou e o assumi como caminho próprio.
Na exortação pós-sinodal Querida Amazônia, ao falar do
diálogo social, o Papa Francisco nos convida a procurar esse tipo
de diálogo entre os diferentes povos “para encontrar formas
de comunhão e luta conjunta”. Escutar o povo é “um dever de
justiça”, um passo prévio e fundamental, segundo o santo Padre, para a gente “poder apresentar as nossas propostas”. Essa
capacidade de escuta está muito presente no Papa Francisco.
Durante a assembleia sinodal, ele prestou especial atenção
às palavras daqueles que nem sempre foram escutados na
Igreja: os povos indígenas e as mulheres.
Algumas pessoas negam esses avanços, mas o
papel dos povos indígenas e das mulheres na Igreja hoje ganhou em importância. No Sínodo para a
Amazônia sentiram-se escutados e isso fez com
que as propostas surgidas no Documento Final
do Sínodo e na Querida Amazônia, tenham
sido acolhidas com maior força e disposição.
Essa experiência ensina a Igreja a
assumir esse caminho como modo de
avançar na sinodalidade. Uma escuta
que acompanha o clamor do povo,
dos vulneráveis, daqueles que
muitos se empenham em apagar
sua voz. Uma escuta que aos
poucos constrói caminhos
de futuro, uma escuta que
gera vida nova, vida em
plenitude, que transborda e chega a todos, um elemento
sempre presente
em uma Igreja
missionária
em saída.

ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

PROCESSO DE ESCUTA SINODAL
UMA CONSULTA AO POVO DE DEUS

“Crescer como presença e sinal do Reino de Deus”, é o objetivo da Assembleia Sinodal vivenciada pela
Arquidiocese de Manaus, desde sua convocação em 9 de março de 2021. Sinodal, sínodo, sinodalidade tem
a ver com o modo de ser e agir da Igreja em seu seguimento a Jesus Cristo. Trata-se do como ela, através de
seus membros, torna-se presença viva de Jesus no mundo, mediante a Luz do Espírito Santo.
POR: COMISSÃO SINODAL

1. PROCESSO DE ESCUTA
Segundo o Papa Francisco a Escuta torna-se o primeiro objetivo e passo da
assembleia sinodal, porque é – antes de mais nada – atitude de quem se põe
à “escuta de Deus até ouvir com Ele o grito do povo; escuta do povo, até respirar
nele a vontade a que Deus nos chama” (Discurso por ocasião da comemoração
do cinquentenário da instituição do Sínodo dos Bispos – 17.10. 2015).
De outro modo, afirma Dom Leonardo: “Buscar a participação do
maior número possível de irmãos e irmãs nas reflexões, discussões,
orientações e dinamização é ser uma Igreja sinodal” (Arquidiocese em
Notícias, julho de 2021). Neste sentido, para favorecer a participação de
todos os batizados/as, a Comissão de Preparação da Assembleia Sinodal,
propôs como ferramentas de escuta do Povo de Deus, SUBSÍDIOS em formato de círculos bíblicos com perguntas inseridas nos encontros, iluminadas pela Palavra de Deus, para serem respondidas.
2. OBJETIVO DA ESCUTA
“Descobrir o modo como o Senhor está chamando a Igreja não apenas para pensar ou falar, mas também para escolher e agir” (WILSON,
Georg). Para escolher e agir é preciso discernir para descobrir, mediante
a Luz do Espírito Santo, qual a vontade de Deus, diante dos grandes desafios e crises das diversas realidades do mundo atual. Segundo o Projeto
de realização da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, trata-se de “uma
profunda leitura da realidade e identificação ‘onde e como’ nos situa-

mos nesta realidade. Aqui estão implicadas a geografia e território da
Arquidiocese, nossa organização, nossa atuação, nossos sujeitos, nossas
estruturas, nossas respostas”.
3. QUEM DEVE PARTICIPAR DA ESCUTA
De forma abrangente, todos/as batizados/as, pessoas idosas, jovens e
crianças envolvidos na vida eclesial ou não. Nesta perspectiva de participação, a Comissão preparou SUBSÍDIOS de escutas para encontros em famílias, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas; grupos eclesiais,
presbíteros, diáconos permanentes, vida consagrada, laicato e juventude.
4. PARTICIPAÇÃO ON-LINE E FÓRUM DE ESCUTA
Num formato online tem sido preparado outras ferramentas de escuta para outros interlocutores da sociedade, tais como: escolas católicas,
instituições que atuam em parceria com a Arquidiocese de Manaus e grupos simpatizantes com a atuação da Igreja, bem como católicos afastados e comunidades cristãs (ecumenismo) e de outras religiões (diálogo
inter-religioso). Com o desejo de escutar ainda mais, a Arquidiocese promoverá um FÓRUM de escuta no dia 19 de novembro de 2021.
WhatsApp: 99219 -1762
E-mail: pastoralexecutiva@gmail.com.
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CIDADANIA

O QUE ESTAMOS FAZENDO AO POVO QUE VIVE EM
SITUAÇÃO DE RUA EM TEMPOS DE PANDEMIA?

A CÁRITAS ARQUIDIOCESANA E A PASTORAL DO POVO DA RUA: SINAL DE ESPERANÇA DA IGREJA DE MANAUS

U

PE. JOAQUIM HUDSON DE SOUZA RIBEIRO

ma pandemia de amor para o povo em situação de rua. Esse foi
o lema da Campanha Puxirum Manauara, ocorrida no período
de 26 de março a 26 de maio de 2020, no auge da pandemia da
Covid-19, que objetivou mobilizar a doação de recursos financeiros para assistir a população em situação de rua de Manaus, mais vulnerável ainda por conta da pandemia da Covid-19. A Campanha surgiu de uma
conversa inicial entre a Dra. Alzira Costa (procuradora do Ministério Público do
Trabalho – MPT) e a Pastoral do Povo da Rua (PPR), que logo ganhou forma
e foi mobilizando pessoas, grupos e instituições. Foram desenvolvidas ações
voltadas prioritariamente para a população em situação de rua, mas que
também acabou atendendo migrantes e outras pessoas em situação de empobrecimento e vulnerabilidade social assistidas por grupos e comunidades
das Paróquias e Áreas Missionárias da Arquidiocese de Manaus.
A Campanha Puxirum Manauara foi fruto de uma ação conjunta conduzida pela Cáritas Arquidiocesana, Pastoral do Povo da Rua, recursos oriundos do MPT, as doações livres de centenas de pessoas e a forte presença da
Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios e da Catedral Metropolitana foi
possível angariar R$ 530.145,18 destinados a servir o povo em: 2.880 refeições do tipo quentinha para o povo da rua + 3.800 garrafas/copos com água
mineral + 1.200 picolés de fruta + 1.450 cafés da manhã/lanche (povo da
rua); 610 kits de higiene pessoal (povo da rua); 1.530 máscaras; 3.692 cestas
básicas para Instituições/associações/grupos/comunidades que atendem
a população mais vulnerável; incluindo migrantes, população em situação
de rua e indígenas; doações de alimentos perecíveis (banana pacovã, alface,
couve, polpa de fruta, macaxeira, cebola, jambu, feijão de metro, chicória/
coentro) – 4.121 kg (atingindo 3.675 pessoas assistidas pelas comunidades);

12 ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • NOVEMBRO • 2021

banhos semanais do povo da rua (3x na semana) + toalha higienizada + kit
de higiene para 582 pessoas que vivem em situação de rua; repasse de material (grande quantidade de roupas doadas, material de limpeza, máscaras,
álcool em gel, kits de higiene, kit de limpeza, material de EPI) ao Centro da
Família de Aparecida e Arena Amadeu Teixeira (ambas mantidas pelo Governo do Estado e que abrigaram a população de rua no auge da pandemia).
Cantores/compositores amazonenses também se envolveram na Campanha
gravando vídeos que foram disponibilizados na internet: Celdo Braga, Chico
da Silva, Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Sofia Amoedo, Ketlen Nascimento,
Nícolas Júnior, Cileno, Eliana Printes e Karine Aguiar.
Após a Campanha Puxirum, ainda no Ano de 2020, de junho a dezembro,
sempre com o suporte da Cáritas Arquidiocesana, a Pastoral do Povo da Rua
assistiu o povo que vive em situação de rua em mais 4.480 refeições servidas
+ garrafa de água mineral, 4.100 kits de lanche, 324 cestas básicas (para pessoas e famílias que saíram da rua), banhos semanais com troca de roupas, encaminhamentos para abrigamento (incluindo a Fazenda da Esperança), ajuda
para aluguéis sociais para famílias que saíram da rua, entre outras ações.
Em 14 de maio de 2021, com a ajuda de uma doação do Papa Francisco, da
Arquidiocese de Manaus, de outros benfeitores e do MPT, Dom Leonardo Steiner
inaugurou o Centro de Acolhida do Povo da Rua Dom Sérgio Eduardo Castriani, no espaço cedido pela Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, o que vai dar
novo impulso ao atendimento aos mais empobrecidos que vivem em situação
de rua na cidade de Manaus. No Centro de Acolhida atualmente funcionam o
atendimento psicossocial, atendimento médico clínico mensal (incluindo assistência em enfermagem para a testagem rápida de sífilis, HIV e hepatite), área
para encontros, uma lavanderia, banheiros (incluindo a possibilidade de tomar
banho) e cozinha (onde voluntários, Agentes de Pastoral e grupos oriundos de
Paróquias e Áreas Missionárias se revezam) no preparo de refeições.

CNBB
ATÉ SETEMBRO DE 2021 FORAM OFERTADOS PELA PASTORAL DO POVO DA RUA:

• ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA EM FORMA
DE QUENTINHA: 35.092; alimentação distribuída em forma de lanches, café da manhã e kits
de doces/frutas: 9.517; água mineral (garrafa ou
copo de 300 ml): 36.200 unidades; cestas básicas
(famílias que saíram da rua): 1.525; kits de higiene pessoal e outros itens distribuídos nos banhos
(sandálias, calçados, cuecas/calcinhas, absorventes femininos, álcool em gel, máscaras); banhos
com troca de roupas (incluindo roupas íntimas):
1920; lavagem de roupa semanal do povo da rua
na lavanderia do Centro de Acolhida; testagem e
vacinação/Covid-19; atendimento médico e de
enfermagem; centenas de lençóis e cobertores
durante o período da friagem de Manaus.
• POPULAÇÃO BENEFICIADA: pessoas em
situação de rua no Centro de Manaus; Migrantes venezuelanos; Indígenas venezuelanos da
etnia Warao; Famílias que saíram da rua assistidas pela PPR; Famílias da ocupação urbana
predial (Alcy Matos e Casa do Estudante/UFAM);
Mulheres em situação de prostituição no entorno da praça da Matriz; Pessoas em situação de
rua abrigadas no Abrigo Gecilda Albano.
Contando com o apoio da Cáritas Arquidiocesana,
a Pastoral do Povo da Rua tem participado de diversas
reuniões e eventos que tratam de assuntos relacionados aos interesses da população que vive em situação
de rua, sobretudo no que diz respeito às políticas
públicas voltadas para essa população junto às secretarias de assistência social do estado e do município.
As ações da Pastoral do Povo da Rua são
mantidas com a doação de grupos, instituições
e de algumas Paróquias e Áreas Missionárias,
entre tantos outros envolvidos, dentre os quais:
Frades Capuchinhos (Vice-Província), Diocese de
Treviso, Diocese de Trento, Amigos de Frankfurt/
Alemanha, Ministério Público do Trabalho (MPT),

Paróquia N. Sra. dos Remédios, Catedral Metropolitana, Paróquia S. Francisco de Assis (que mantém uma cozinha na sede da Paróquia e fornece
semanalmente 130 refeições), Santuário S. José
Operário, Comunidade Cristo Rei (Seixas e Adala),
Lavanderia Boa Forma, Paróquia São Pedro Apóstolo, Amigos do Renzo (Bari) e Focolari Masculino,
Indústria de Transformadores do Amazonas –
ITAM, Grupo Caridade Amazônica, Fazenda da
Esperança, Escola de Saúde da Universidade do
Estado do Amazonas (Curso e Enfermagem), Pastoral do Migrante e Serviço Pastoral do Migrante,
Comunidade Nova e Eterna Aliança, Comunidade
Aliança de Misericórdia, Grupo Ave Maria, Amazonas Energia, FIEAM/CIEAM/ELETROS/ABRACICLO,
Aldeias SOS, Comunidade Shalom, Instituto, Nossa
Senhora da Conceição entre outros amigos da PPR.
A Pastoral do Povo da Rua e a Cáritas Arquidiocesana agradece a todos os que têm se doado
em favor dos mais empobrecidos com as palavras do Papa Francisco: “Gostaria de dizer, antes
de mais nada, ‘obrigado’ por isso. Num mundo
que tende a correr em duas velocidades, que
por um lado produz riqueza, mas por outro gera
desigualdade, vocês são uma obra de assistência
eficaz, baseada no amor, e, aos olhos da fé, vocês estão entre aqueles que semeiam o Reino de
Deus. No pobre que encontramos está o amor de
irmão e o próprio Cristo. [...]Queridos amigos, vão
em frente com coragem no trabalho! Peço ao Senhor que os sustente, porque sabemos que o nosso bom coração e a nossa força humana não são
suficientes. Antes das coisas serem feitas e além
dessas, quando estamos diante de uma pessoa
pobre, somos chamados a um amor que faz
sentir ela como nosso irmão, nossa irmã; e isso é
possível graças a Cristo, presente totalmente naquela pessoa” (Vaticano, Audiência 01/03/2021).

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA
CULTURA E EDUCAÇÃO CELEBRA
DIA DO PROFESSOR E RESSALTA O
CHAMADO DO PAPA FRANCISCO AO
PACTO EDUCATIVO GLOBAL
FONTE SITE DA CNBB

Criado em 1963, durante o governo de
João Goulart, o Dia do Professor é comemorado nacionalmente em 15 de outubro. A data
homenageia a importância do professor e
estabelece feriado escolar. No entanto, antes
disso, já existia uma lei estadual que instituía
o dia do professor e o feriado escolar no Estado
de Santa Catarina.
A lei nº 145, de 12 de outubro de 1948,
é de autoria de Antonieta de Barros (19011952), a primeira mulher negra a ser eleita
no país e instituiu o marco para que os
educadores passassem a ser vistos como
importantes agentes de mudanças na sociedade. A data faz referência à promulgação
da primeira grande lei educacional do Brasil,
sancionada por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827.
Para celebrar a data e homenagear
os professores brasileiros, o arcebispo de
Montes Claros e presidente da Comissão
Episcopal para Cultura e Educação da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom João Justino de Medeiros,
gravou uma mensagem em vídeo.
“Na pluralidade dos méritos pedagógicos, uma coisa é comum e fundamental, se
educa pela relação interpessoal. A você que
escolheu esta relação com as pessoas como espaço onde se educa, onde se transmite valores
e virtudes, conhecimento, sentimentos. Você é
um grande colaborador para a construção do
futuro da humanidade. Futuro esse que passa,
sem dúvida pela educação”, ressalta.
Dom Justino ressalta ainda, no vídeo,
o Pacto Educativo Global, um chamado do
Papa Francisco para que todas as pessoas
no mundo, instituições, igrejas e governos priorizem uma educação humanista
e solidária como modo de transformar a
sociedade. O pacto foi lançado no dia 15
de outubro de 2020, no Vaticano.

MATÉRIA DE CAPA

Escuta que constró
Para uma pessoa realizar qualquer tipo de serviço, é necessário que ela
tenha disponibilidade e doação. Jesus diz que veio para servir e dar a
vida para o bem de todos. Ele disse ainda que é mais vantajoso dar do
que só receber. Assim unimos o serviço com a capacidade de doação,
superando os sintomas de ambição, sede de poder e rivalidades no
âmbito da convivência comunitária.

A

DOM TADEU CANAVARROS, SDB

vida, em todas as suas dimensões de virtudes e limites, não consegue sua plena realização sem trabalho, serviço, dedicação e compromisso. Mesmo
que seja um dom de Deus, ela necessita ser construída durante o período de sua existência terrena.
A história mostra práticas estranhas no lidar com a
natureza, que eliminam vidas de forma totalmente irresponsável e
desumana.
Diante das maldades do ser humano, que não se apoiam no exercício do serviço e da doação, as pessoas de bom senso devem agir, para
defendê-la, de forma resistente, com coragem e fiéis aos princípios
próprios do direito à vida, apoiadas na capacidade e na generosidade
construtivas. Essa foi a forma constante do agir de Jesus, com fidelidade ao Criador da vida, que a quis com dignidade.
O serviço e a doação são mediações que ajudam a defender e dignificar a vida, principalmente da humanidade desrespeitada. É ação
também de preservação de toda a natureza, evitando que ela seja depredada e colocada em condição de insustentabilidade. A constatação
é de que não é possível continuar fazendo um caminho com chagas
profundas de destruição e de ameaça ao ser humano.
Somos convocados para ser mais transparentes na Igreja e mais
intensos neste serviço e principalmente para anunciar o Evangelho,
que é nossa vocação fundamental. Nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana, a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe e o
Sínodo sobre a Sinodalidade são um apelo à nossa responsabilidade
pois quando amamos muito alguém, nos sentimos responsáveis pela
sua vida e pelo seu destino.
A noção de Sinodalidade aponta para uma nova mentalidade na
vida da Igreja que atinge todos os seus membros. Naturalmente não
esgota todos os imperativos e as exigências da reforma eclesial levada
adiante pelo nosso Papa Francisco, mas sintetiza bem seu espírito e
seu alcance, e explica mesmo a reação que tem encontrado por parte
de alguns dentro da Igreja. Porque, no fundo, se trata de mudar todo o
imaginário social, presente até então na Igreja, com suas representações e práticas, tarefa nada fácil que requer tempo e paciência.
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Toda reforma autêntica nasce da ação do Espírito Santo, fator de
renovação na Igreja, que nos obriga a sair da zona de conforto e segurança para trilhar novos caminhos que o momento histórico exige.
A fidelidade ao Espírito significa saber escutar “os sinais dos tempos”
através dos quais ele se manifesta, saber discernir nas realidades
humanas a presença atuante de Deus, confiante que o Espírito Santo atinge a todos na Igreja. “Cada cristão e cada comunidade há de
discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede” (EG 20).
Estamos num grande exercício de escuta de como a Igreja está
progredindo e o que precisa de fazer melhor. É como voltar à nossa
missão, ao nosso batismo. Quando fomos batizados éramos todos feitos filhos do Pai, irmãos entre nós, todos ungidos e todos enviados
para a missão. Daquele ser batismal vamos contribuir livremente com
o que pensamos, mas nós também vamos ouvir uns aos outros e, ouvindo-nos, vamos tentar ouvir o Espírito Santo.
A melhor preparação de tudo o que fazemos na organização desta
Assembleia Sinodal Arquidiocesana é uma grande escuta do povo de
Deus em geral, incluindo fiéis, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, leigos, leigas e aqueles que não frequentam nossas comunidades. Precisamente a chave da Sinodalidade reside na metodologia
original de uma grande escuta do povo de Deus. É muito valiosa a participação deste número de pessoas que expressam o que desejam, que
desafios existem para a Igreja hoje em toda a nossa região.
O que Deus nos diz neste momento da história para caminharmos
juntos na Arquidiocese de Manaus? Nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana, não é uma espécie de congresso, nem é uma sondagem
ou o resultado de um estudo que nos leva a fazer um documento. É
ouvir Deus, e com Ele, ouvir o clamor do seu povo e ouvir o povo respirar nele a vontade de Deus. Escutando a Deus e escutando-nos uns
aos outros, vamos receber como Igreja o que o Espírito nos diz para
andarmos melhor.
Nossa grande oportunidade de expressar, de dizer, o que pensamos e sentimos para que a Igreja possa, ouvindo-nos, também receber e ver aquelas coisas em que devemos mudar, incluindo aqueles
que podem sentir raiva da Igreja, pessoas feridas e magoadas por
alguns gestos e atitudes.

ói novos caminhos
Todos podemos participar, a Arquidiocese de Manaus é uma casa
aberta para todos e a nossa Assembleia Sinodal quer exprimir esta realidade de uma casa aberta, de uma comunidade aberta: caminhamos
juntos mas ouvimos o Espírito Santo mudar aquilo que podemos mudar,
para melhor servir e anunciar com maior clareza e dinamicidade o Evangelho de Jesus, que é a nossa própria vocação.
Isso porque a missão que justifica a existência da Igreja é própria de
todos os seus membros, que, pelo testemunho de vida, pelo anúncio do
Evangelho, pela celebração de sua fé, tornam presente e atual o projeto
de Deus em Jesus Cristo para toda a humanidade.
A vida precisa ser compartilhada, evitando o domínio sobre os outros, tanto no serviço como na doação.
De fato, tudo na Igreja só se justifica enquanto mediação para uma
experiência pessoal com Jesus Cristo. Esse encontro implica uma fé madura que resulta de uma opção livre, consciente do risco que corre, mas
estimulada e sustentada pelo Espírito Santo (1Cor. 12,3), que proporciona uma experiência de sentido, de realização humana, de paz e alegria
que só Deus pode nos dar (Jo 14,27).

A Igreja, nossa Arquidiocese, só conseguirá uma linguagem adequada e significativa se souber não apenas ensinar, orientar e ajudar seus
membros, mas sobretudo, ser capaz de escutá-los, conhecer suas situações existenciais, aprender sua linguagem própria, seus anseios de sentido e felicidade. O Espírito Santo atua em todo o Povo de Deus, levando
muitos a intuírem suas inspirações e a viverem o ideal evangélico com
grande autenticidade. Nossa Arquidiocese docente deve ser também
uma Arquidiocese discente.

“CADA CRISTÃO E CADA
COMUNIDADE HÁ DE
DISCERNIR QUAL É
O CAMINHO QUE O
SENHOR LHE PEDE”
(EG 20)
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Escuta

SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

E

scuta como atitude, como necessidade, como passo decisivo para fazer realidade a sinodalidade, para viver a
comunhão. Para muita gente é mais fácil dizer o que o
outro tem que fazer do que escutar aquilo que faz parte
da sua vida e encontrar junto com ele o caminho a seguir.
O Sínodo para a Amazônia nos ensinou a importância da escuta. Foi um processo no qual participaram oficialmente 87 mil
pessoas, mas podemos dizer que foram bem mais. Essa escuta
se tornou elemento fundamental no decorrer do processo sinodal, influenciando decisivamente o discernimento posterior e as
decisões tomadas, recolhidas no Documento Final e que provocaram a reflexão posterior do Papa Francisco em torno dos quatro
sonhos recolhidos na Querida Amazônia.
A importância da escuta está no fato de que muitas das pessoas que participaram desse momento afirmam que seus aportes
foram recolhidos nos documentos surgidos como fruto do Sínodo
para a Amazônia. Ver que aquilo que a gente fala é levado em
conta, nos aproxima dos outros, e faz com que a gente se sinta
partícipe e assume essas decisões.
Estamos diante de algo que aos poucos está sendo assumido pela
Igreja como atitude, escutar para poder construir juntos, em sinodalidade, em comunhão. Na igreja sinodal, escutar é uma necessidade,
além de um elemento fundamental para chegar em compromissos
comuns, que respondem às necessidades das pessoas e das igrejas locais, e que são assumidos na hora de torná-los realidade a posteriori.
Em Querida Amazônia, o Papa Francisco, falando da Igreja, afirma que “não para de moldar a sua própria identidade na escuta e
diálogo com as pessoas, realidades e histórias do território”. O Santo
Padre faz um chamado a descobrir os elementos que permitem
definir a identidade eclesial, algo que precisa escutar a realidade
de cada lugar para depois construir, tendo como fundamento uma
realidade que sempre tem que iluminar as decisões na Igreja.
Uma escuta que tem que atingir os mais pobres, as vozes daqueles que tradicionalmente tem sido invisibilizados, querendo
lhes tornar insignificantes na construção do futuro. São eles que
questionam as atitudes muitas vezes assumidas secularmente, mas
que quando são analisadas e é escutado o que isso representa na
vida dessas pessoas, percebe-se que deve ser mudada a atitude de
dominação por outra de escuta e serviço.
É tempo de mudar de atitude, de contemplar a realidade com um
olhar diferente, mas sobretudo com um escutar mais atento às vozes de
todos e todas, também daqueles que sempre foram ignorados.
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QUE CONSTRÓI
NOVOS CAMINHOS
PE. LUIS MIGUEL MODINO

"Não paro de moldar
a minha própria
identidade na escuta
e diálogo com as
pessoas, realidades e
histórias do território”.
Papa Francisco

Gente simples

MISSÃO

FAZENDO COISAS PEQUENAS,
EM LUGARES NÃO IMPORTANTES,
CONSEGUE MUDANÇAS EXTRAORDINÁRIAS

Assim foi como iniciou esta grande história de amor
de Cristo por meio de sua Mãe Maria com este povo
peregrino, e como está escrito nos evangelhos as
mulheres são sempre aquelas que buscam estar ao lado
de Jesus de Nazaré, e esta vez não é diferente, foram
as mulheres que saindo de sua zona de conforto foram
buscar onde Deus tinha colocado sua tenda...

E

POR IR. PAULINA PAVÉZ LAGOS*

foi na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da
Área Missionária Família de Nazaré, que pediram humildemente ajuda, para ser acolhidas, escutadas e introduzidas nas
coisas de Deus e vida de comunidade, querendo ser reconhecidas como comunidade católica presente no Itaporanga, periferia das
periferias, e aí chegamos junto com Pe. Flávio e a ministra dona Nete,
com alegria, esperança e curiosidade. Não fomos nós a buscar a elas (es),
foram eles a nos buscar e esta é nossa grande alegria. Deus sempre nos
surpreende com seu jeito de amar, de dar vida e optar pelos mais pobres,
nos fazendo partícipe. Essa é nossa identidade: “Igreja em saída”.
Uma grande motivação moveu o coração destas pessoas e estão dando passos para ser comunidade, doando e construindo esta mesma, com a
Palavra, a Eucaristia e fraternidade, com a certeza que se transformam cada
dia em uma grande esperança no ambiente do convívio onde exige força,
convicção, respeito e clareza daquilo que se quer a favor de cada morador,
na justiça, solidariedade, diversidade de pessoas e religiões e amor incondicional como dizia santa Dulce dos pobres: “Se cada um fizesse sua parte,
mesmo que a pobreza continue mas de alguma maneira temos colaborado
aliviando a dor, sofrimento das pessoas, nossos irmãos”. Morar em Itaporanga (que significa pedra linda na língua indígena) é realmente lindo, natural

e desafiante. Se pode confirmar mais uma vez a força que tem a semente da
Palavra de Deus e que sempre o mesmo Deus se adianta aos nossos passos.
Ele vai às águas mais profundas, abrindo largos, amplos e desafiantes caminhos, para viver seu mandato “Ide e Anunciai”. Estamos tentando ser obedientes a este mandato e em comunhão com nosso pastor, Dom Leonardo,
com Pe. Geraldo e o compromisso das comunidades de nossa Área Missionária Família de Nazaré, buscando no diálogo e oração entender por onde Deus
nos quer levar, sendo presença significativa e propositiva para nosso povo e
pelas famílias. Que ninguém fique sem a experiência de ser profundamente
amado pelo Deus família e assim continuamos escrevendo uma nova página deste grande livro da vida e história de nossa Igreja, nosso povo e em
especial de nossa área missionária. Como disse nosso fundador apóstolo das
famílias: “Se queremos salvar a Pátria, salvemos as famílias, porque uma nação não é outra coisa que uma grande família” (Pedro Bonilli).
*Superiora Delegada das Irmãs da Sagrada Família de Spoleto, Chile-Brasil.
Estamos presentes no processo de evangelização e constituição das comunidades, presença constante e atuante, principalmente como os mais necessitados,
junto com os padres missionários da Consolata e leigos comprometidos com a
construção do Reino.
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VIDA E FÉ

Dom Gutemberg Régis

UM BISPO A SERVIÇO DO POVO E DA AMAZÔNIA
INFORMAÇÕES PE. AMARILDO LUCIANO FOTOS TANNA
KELLYN, FOTÓGRAFA CORRESPONDENTE DO DENVERLINK
DA VICE PROVÍNCIA REDENTORISTA DE MANAUS

D

om Gutemberg Freire Régis nasceu no dia 14 de agosto de 1940,
no Lago do Anamã (AM). É filho
de Joaquim da Silva Régis e Luiza
Freire Régis. Iniciou seu noviciado em 1960 em
Pindamonhangaba (SP) e professou os votos
na Congregação do Santíssimo Redentor no
dia 2 de fevereiro de 1961, na basílica velha
de Nossa Senhora Aparecida – São Paulo.
No mesmo ano se mudou para a cidade de
Oconomowoc, no estado de Wisconsin (EUA),
onde morou e estudou até em 1967, quando
terminou o curso de teologia e foi para a cidade
de Saint Louis. Recebeu a ordenação sacerdotal
em 22 de junho de 1966 e, em 13 de agosto de
1967 celebrou a primeira missa em Manaus na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Em seguida foi trabalhar no município de Coari (AM),
cuidando da Escola dos Irmãos Redentoristas.
Neste mesmo ano, foi transferido para Manaus
para acompanhar os convênios feitos com a Secretaria de Educação do Estado e as escolas de
Manaus, Manacapuru, Codajás e Coari.
Foi vigário cooperador na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, em Manaus; professor do
Seminário Menor Redentorista em Belém (PA);
Consultor, Vice-Provincial e Diretor do Seminário Maior em Manaus entre 1969 e 1974. Foi
ordenado Bispo em 23 de julho de 1978, sendo

o bispo da Prelazia de Coari até 2008, quando
renunciou por motivos de saúde. Exerceu vários mandatos de vice-presidente do Regional
Norte 1; dois mandatos no Conselho Diretor
do Instituto Pastoral Regional; acompanhou
várias pastorais em nível regional.
Retornou a Coari em 2011 como administrador apostólico e, no ano de 2014 houve uma
necessidade que o levou para uma paróquia na
Califórnia (EUA), onde passou apenas 11 meses
quando mais uma vez foi chamado para trabalhar na formação dos teólogos redentoristas em
Chicago, pregando Santas Missões e retiros em
muitos lugares.

UM BISPO QUE NÃO PARA
Mesmo tendo boa saúde, depois de 30 anos, Dom Gutemberg percebeu que a etapa de organizar uma igreja local
estava completa, precisava agora de um novo planejamento.
Ao perceber o seu esgotamento físico, Dom Gutemberg pediu
um coadjutor para depois de um ano renunciar devido ao seu
esgotamento geral. Durante todos o seu tempo à frente da
Prelazia, deu prioridade para visitar a cada cinco anos, todas as
comunidades e mesmo depois de emérito, não queria ficar parado marcando passo e foi ajudar o Bispo de Lábrea, um amigo
espanhol e agostiniano, passando lá quase dois anos, neste
período Dom Gutemberg atendeu às celebrações como bispo.
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Quando surgiu na Vice-Província Redentorista o plano de ter
uma comunidade em Rodrigues Alves (Acre), Dom Gutemberg ofereceu-se para participar desta fundação
onde ele e dois padres formaram
a primeira comunidade. Depois de
um ano foi chamado para ajudar
um padre diocesano em Ipixuna no Sul, do estado do Amazonas, onde ficou um ano
e depois voltou para Manaus com o objetivo de cuidar da saúde, pois precisava fazer
uns exames médicos e por causa disso veio a residir na Casa da Vice-Província, onde
procurou ajudar os irmãos confrades e outros padres da Arquidiocese de Manaus,
atendendo sempre as solicitações que lhe foram feitas.

CULTURA

POR UMA ESCUTA CUIDADOSA

O

uvir, do latim audire, implica a recepção do som e tem a
ver com ação fisiológica da audição, ou seja, da nossa capacidade auditiva em interação com o meio. Independe
de prestar ou não atenção e de compreender ou não o que
se ouve. Escutar vem do latim auscultare, que significa ouvir com atenção. Escutar é um esforço intencional para compreender o que se ouve e,
portanto, exige atenção, motivação, expectativa. Nesse sentido, para se
comunicar de forma eficiente e eficaz é preciso saber escutar, que é muito
mais do que saber ouvir, uma vez que a escuta é promotora de cuidado.
Sentir-se acolhido, escutado e, consequentemente cuidado, cria possibilidades de conquistar e de reconquistar um melhor equilíbrio nas relações consigo mesmo, com as pessoas e com os outros seres viventes. No
entanto, poder usufruir de condições educacionais que propiciem às pessoas a capacidade de se acolher, de se escutar e de poder construir relações empáticas, poderia tornar mais real o desejo por um mundo de paz
e da equilibrante convivência respeitosa para com as diferenças. Assim
educar para a escuta acolhedora e construtiva é questão de cuidado para
com a vida e, portanto, é também questão ética. É exigência e desafio
para toda a Igreja neste momento de sinodalidade que estamos vivendo.
Na comunicação humana, a escuta torna-se condição fundamental para
a qualidade das relações interpessoais, uma vez que implica, além do esforço intencional para compreender o outro, suspensão de qualquer julgamento, atitude
acolhedora, aberta, imparcial e, portanto, empática, respeitosa, humilde e gratuita.
Nas relações com e entre os seres viventes, o que inclui os seres humanos e as outras formas de vida do planeta, a escuta é imbricada na perspectiva do cuidado, uma vez que é indiscutível que o cuidado para com a
vida, é algo indispensável e essencial, pois, sem o cuidado, a vida não pode
despertar e dele depende para continuar e se aperfeiçoar. O cuidado implica modo de ser e de existir perante o outro (Boﬀ, 1999; Heidegger, 1989). E
se cuida melhor quando, ao se comunicar, se escuta melhor.
Quando eu me permito falar e me permito parar de falar para dar a palavra ao outro e, portanto escutá-lo, eu cuido para restituir ao outro em consideração e respeito à importância do que ele irá falar ou do que eu falei. É
um tempo de obediência livre e voluntária para se aprender, ensinar, construir,
reconstruir, significar e resinificar. Portanto, um tempo dedicado à escuta do
outro provoca naquele que escuta a atitude de presença reflexiva sobre as próprias vivências e provoca ainda em mim, atitude de prestar atenção.
Prestar atenção não se expressa apenas com o olhar, mas com palavras
e atitudes, verbais ou não verbais, incluindo o silêncio comunicante. Aliás, o
silêncio restitui a palavra ao outro. A escuta está para o silêncio, assim como
o silêncio está para a escuta, pois são capazes de criar relações e se fazer comunicação compreensiva em palavra cuidadora de uma disposição a aprender o sentido que o outro me está comunicando, isto é, a acolhida do sentido
possível de tal dizer do outro. É como ser uma caixa de ressonância de um
instrumento musical ou da boca de uma vaca que rumina o capim fresco. Isso
se chama abertura acolhedora de mente e coração abertos e reflexivos, onde
a escuta se torna espaço e ocasião de encontro num silêncio permitido, compartilhado, meditado, gratuito e fecundo. É quando a palavra se funde com a
escuta e ambas assumem a condição de dom e de cuidado.
Estar atento e se fazer vigilante com o uso das palavras é um imperativo
ético da prática do cuidado para uma escuta qualificante que possa exprimir sinceridade, franqueza, atenção, mas sem perder a docilidade, a ternura, a hospitalidade, a discrição, e de ainda deixar brechas de sentido, ou
seja, de não pretender dizer tudo, sem pretender dar conselhos ou direcio-

PE. JOAQUIM HUDSON
DE SOUZA RIBEIRO

nar a pessoa ao que queremos. Como já se disse que a palavra nem sempre
precisa ser dita, a palavra que se faz ser escutada e é cuidante, é a palavra
que basta “ser-aí”. Estar ali, presente, sem agir, mas estar aí disponível. Estar
em silêncio permitindo que o outro se mostre e nos interpele se assim e
quando quiser, sabendo que estaremos aí disponíveis e “sem forçar a barra”.
Escutar é ainda compreender, uma vez que existe uma condição que
nos impulsiona a querer compreender e ser compreendido. É essa condição que dá à pessoa possibilidades de criar pontes relacionais e não
muros separatórios. Compreender o outro significa ainda permitir pôr-se
em contato com a existência da pessoa. E para compreender é preciso se
permitir conhecer a condição do outro e isso exige tempo e dedicação
num devir empático e dialógico constante, cheio de muita flexibilidade,
humildade, abertura acolhedora e profundamente compreensiva.
A compreensão que se está falando é aquela que desperta e provoca
emoção, uma vez que não existe compreensão se não existe capacidade
empática de sentir o sentir do outro. E sentir o outro é ter sensibilidade
pelo outro, permitindo-se tocar e ser tocado pelo outro. Nas palavras do
filósofo Lévinas: “Toda compreensão se dá em uma situação emotiva”
(1949, p.83) que facilita a compreensão do outro. E, para cuidar, é indispensável a capacidade de sentir o outro, a isso chamamos de empatia.
Escutar para o cuidado é escutar de maneira empática e pensante. Além de ser uma atitude, um posicionamento, uma escolha ou
estilo de vida é, sobretudo, uma forma de pensar o cuidado. E
pensar o cuidado, é pensá-lo com o coração e com compaixão
(Stein, 1950, p. 452). Um pensamento que sente o sentir
do outro, que se esforça para compreendê-lo e se dispõe
a concentrar-se sensivelmente e intensivamente sobre o
outro para chegar ao coração das suas vivências. É um
recolher-se no profundo do próprio ser com humildade e determinação de uma escuta contínua e respeitosa do outro e do seu contexto.
E quando esse sentimento pelo outro e com o
outro provoca dor e injustiça pelo que se está passando, surge a compaixão (do grego pathos, mas
também eleos) que é próprio da pessoa justa,
segundo Aristóteles (Carse, 2006, p. 41). Desse
modo, se cuidar implica a capacidade de empatia e
de compaixão, e se tal modo de sentir é próprio da
pessoa justa, então o cuidado não é algo diverso
da justiça, mas está, sobretudo, em uma relação
íntima com esta virtude e com a ética que assume como ideia fundadora que restaura,
repara e que promove. A compaixão, mais do que nunca precisa
estar na base das relações e
do agir em favor do outro pelo
bem do outro e consequentemente o bem de todos. Os
Evangelhos retratam muito
bem o pensar e a ação de
Jesus movidos pela compaixão que escuta, cuida
e restitui a dignidade.
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JUVENTUDE

A IMPORTÂNCIA DO
PROCESSO DE ESCUTA
DO DNJ COM OS
JOVENS

O

POR: MANUELLA GOMES E MEMBROS DO SETOR JUVENTUDE DA
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Setor Juventude da Arquidiocese de
Manaus se prepara para viver pela primeira vez o Dia Nacional da Juventude
(DNJ), dia esse de grande importância
para os jovens de todo o país. Segundo
o site “Jovens Conectados”, a página
oficial da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude (CEPJ)
da CNBB, o DNJ surgiu em 1985 durante o Ano Internacional
da Juventude promovido pela Organização das Nações Unidas, tornando-se uma atividade permanente da CNBB realizada nas dioceses com apoio
dos bispos.
O DNJ celebra a unidade e
a vida de todas as juventudes
de forma alegre, descontraída, dinâmica e comprometida com a realidade social
em que vivem. Todos os anos
debatem temas sugeridos
pela CEPJ, que dão sequência
às reflexões iniciadas com a
Campanha da Fraternidade,
e que nortearam as atividades permanentes do Setor
Juventude, tendo como base
a Pessoa e a Mensagem de
Jesus Cristo.
Para esse ano, comemorando como de costume no
último domingo do mês de
outubro, o lema proposto foi
“Que sejam um!” (Jo 17,21).
Nas palavras de Dom Nelson
Francelino Ferreira, Presidente da CEPJ, esse lema “é um
convite à unidade, para que
sejamos um em Cristo para
que todos os jovens tenham vida. A vida é um dom precioso,
e nesse tempo de pandemia que estamos vivendo os jovens
são chamados a serem guardiões da vida”.
A Pastoral da Juventude (PJ) desde o lançamento foi a
pioneira em viver esse dia de forma especial promovendo
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caminhadas, oficinas e encontros na Arquidiocese. E, por
muito tempo, o setor idealizava encontros que até então,
não tinham sido possíveis de acontecer. Com o retorno das
atividades e vendo a necessidade fortalecer a unidade das
expressões, ressurgiu o desejo de promover algo, mesmo que
em pequeno porte.
Dessa forma, sete membros de cada expressão juvenil
que compõe o Setor Juventude se encontraram para viver
juntos o DNJ em uma tarde de debates no dia 31 de outubro.
O encontro foi organizado conforme o subsídio lançado pela
Pastoral Juvenil da CNBB, que traz o diálogo como alicerce
para viver a unidade.
Conta com a participação de Manuella Gomes, coordenadora do Setor para partilhar sobre o tema “Expressões juvenis: juntos
na edificação da Igreja”.
Para compor a mesa redonda sobre “Diálogo nas
Redes Sociais” Mário Borges, comunicador do setor juventude; Adalberto
Aragão, representante dos
jovens da Comunidade
Católica Hallel; Érico Pena,
membro da Ascom da Arquidiocese de Manaus e
o Frei Lucas Capuchinho,
responsável pela Pascom
da Paróquia São Sebastião
e São Francisco de Assis.
Encerrando com a Santa
Missa presidida por Dom
Edmilson Tadeu Canavarros, bispo referencial da
juventude no Regional
Norte I, que abordará sobre “O diálogo: fruto do
encontro com o Senhor”.
Participar do Dia Nacional da Juventude em unidade em um encontro é um marco na nossa história, pois nos proporcionará viver aquilo que
almejamos por muito tempo e que é função do setor, além
de experimentar desde já o chamado que Jesus nos faz como
irmãos: sejam um!

ESPAÇO CRIANÇA

Eu quero falar, também

– Fr. Faustino: Olá crianças! Como vocês estão?
– Mariazinha: Tininha e Tinico: Bem.
– Fr. Faustino: E você, Zezinho? Por que você
não respondeu nada?
– Mariazinha: É que ele está bravo. Quando
ele está assim, ele fica emburrado.
– Fr. Faustino: O que aconteceu, Zezinho?
– Zezinho: Hoje meu pai e minha mãe estavam conversando sobre umas coisas que o bispo
pediu, sobre a caminhada e o futuro da Igreja, e não me
deixaram falar o que eu penso.
– Mariazinha: Claro! Você quis entrar no meio da conversa deles. O
papai falou para você ficar quieto, porque era um assunto de gente grande.
– Fr. Faustino: Deixa-o terminar de falar, Mariazinha.
– Zezinho: Foi isso. Mas, o papai falou em voz alta, de um jeito bravo comigo, eu não gostei e saí chorando. Eu também queria falar.
– Fr. Faustino: Posso te entender, Zezinho. Todos nós temos direito de falar sobre a opinião
que temos sobre as pessoas, a nossa família, as coisas que acontecem na Igreja, na escola e na
sociedade; independentemente da idade.
– Tininha: Mas, depois você foi conversar com o seu pai sobre esse assunto e sobre o que
você sentiu?
– Mariazinha: Que nada! Ele ficou trancado no quarto.
– Fr. Faustino: Calma, Mariazinha!
– Zezinho: O papai nunca me escuta. Parece que tudo o que eu faço não está do jeito dele e,
por isso, ele sempre ralha comigo. Até parece que ele gosta mais da Mariazinha do que de mim.
– Fr. Faustino: Não é bom pensar assim, Zezinho. Seu pai ama você, sua irmã e sua mãe.
– Mariazinha: Não é bem assim, não. Você já está exagerando.
– Fr. Faustino: Mariazinha, vamos respeitar o sentimento que seu irmão está partilhando
conosco. Isso é importante para ele e para todos nós. Por isso, precisamos aprender a escutar
para dialogarmos melhor.
– Tinico: Puxa, Zezinho! Não fica assim, não. Nós somos amigos e eu gosto de conversar, de estudar, de rezar e de brincar com você. A gente sempre se entende, porque um fala e o outro escuta.
– Zezinho: Verdade. Obrigado, Tinico! Vou tentar não ficar magoado com meu pai, mas eu
acho que sempre preciso falar sobre o que eu sinto, penso e vejo.
– Tininha: Eu acho isso bom. Lá em casa a gente se entende bem.
– Tinico: O papai quase não fala, mas, quando fala, quase sempre é o mais correto.
– Mariazinha: Por que ele quase não fala?
– Tinico: Não sei. Talvez porque ele seja tímido. Ele gosta muito de tocar violão, em algum
canto da casa, quando não está fazendo algum serviço.
– Tininha: Eu acho que porque o papai é gago; ele prefere ficar mais quieto.
– Zezinho: Mas, eu acho o seu pai super gente boa.
– Fr. Faustino: Ok! Crianças vamos voltar para o foco da nossa conversa? Podemos notar
que, por causa do que o Zezinho sentiu e desabafou, conversamos um pouco sobre a importância de ouvir as pessoas. Esse é um bom exercício que deve começar em nossas próprias famílias.
– Tininha: Concordo.
– Mariazinha: Claro! É na família que a gente aprende a falar.
– Tinico: Mas, a gente também aprende a escutar.
– Fr. Faustino: Muito bem, crianças.
– Zezinho: Se é assim, então, ainda não vejo isso lá em casa.

1. Quem fala mais em sua família?
3. Quem sempre chama para rezar?
5. Quem é mais alegre?

2. Quem escuta mais em sua família?
4. Quem tem mais facilidade para ajudar?

– Mariazinha: Não fala assim, Zezinho. Desse
jeito você fala como se nada estivesse bom lá em casa.
– Zezinho: OK! Foi mal. Desculpa, aí!
– Fr. Faustino: Calma, crianças. Precisa ficar claro, para todos nós, que o exercício de escutamos uns
aos outros é para que a gente se entenda e aprenda
caminhar juntos, dialogando, como irmãs e irmãos, e
não para nos trazer desentendimentos e divisão.
– Tinico: Eu acho muito feio quando as pessoas
não se entendem.
– Tininha: O que você sugere para a gente fazer?
– Mariazinha: Eu acho que precisamos conversar mais.
– Fr. Faustino: Zezinho, sobre o que você gostaria
de conversar em sua família?
– Zezinho: Eu gostaria que meus pais me escutassem mais. A primeira coisa que eu tenho vontade
de falar é o que eu penso sobre a nossa comunidade;
podemos mudar algumas coisas.
– Fr. Faustino: Que bom que está pensando assim!
Que tal, então, chegar em casa e propor uma conversa
familiar e amigável? Será bom todos nós fazermos isso.
Deixarei algumas perguntas para nos ajudar a pensar
melhor e iniciarmos uma boa e saudável conversa.
Continuemos unidos em orações uns pelos outros
e apreendendo a escutar as pessoas ao nosso redor.
Paz e bem!
Fr. Faustino, TOR

GIRO PASTORAL
MISSA E CARREATA
ENCERRAM OS
FESTEJOS DE SÃO
FRANCISCO DAS
CHAGAS
TEXTO ÉRICO PENA
FOTO COLABORAÇÃO PASCOM SETOR MARIA MÃE
DA IGREJA – SÃO LÁZARO E N. SRA. DO P. SOCORRO

A Paróquia São Francisco das Chagas,
localizada no bairro Colônia Oliveira
Machado, celebrou no dia 4 de outubro,
a santa missa em honra ao padroeiro dos
animais e da ecologia, São Francisco de
Assis, um dos santos mais populares e
queridos, conhecido pela sua bondade
e humildade, nascido há mais de 800
anos. A celebração foi presidida pelo
bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu
Canavarros e concelebrada pelo pároco,
Pe. Rubson Balieiro e Pe. Leonardo
Santos.
A programação também contou
com a missa dos agentes de pastorais;
batizados; almoço com os pobrezinhos
de Francisco; adoração ao Santíssimo
Sacramento e finalizou com a carreata
com a imagem do santo percorrendo as
principais ruas dos bairros Educandos e
Colônia Oliveira Machado, com a bênção
dos veículos e fiéis, muitos destes
devotos participaram tanto da celebração
como da carreata, vestidos como São
Francisco, uma forma de homenageá-lo
carinhosamente ou pagar promessa por
alguma graça obtida.

BISPOS DO REGIONAL NORTE 1 DISCUTIRAM
NOVAS DIRETRIZES PARA O TRIÊNIO 2022-2024
DURANTE ASSEMBLEIA ANUAL
POR: RAFAELLA MOURA E ÉRICO PENA

A 48a Assembleia dos Bispos do Regional
Norte 1 da CNBB, realizada entre os dias 20
e 22 de setembro, no Centro de Treinamento
Maromba, com a presença dos 12 bispos
representando arqui/dioceses e prelazias
que compõem o Regional, refletiu sobre
a caminhada da igreja no regional e das
Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil, apresentando novos caminhos para
a Igreja da Amazônia.
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Ao final do terceiro dia, foram
apresentados os resultados das propostas
elaboradas pelas igrejas do regional,
destacando as dificuldades e soluções que
podem contribuir para a Igreja Sinodal,
uma igreja que escuta o seu povo, tem o
rosto amazônico, luta por seus direitos,
sonhos esses do Papa Francisco para a
Amazônia.
Na ocasião foram explanados os nomes
dos ministérios a serem representados:
O Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Tadeu

NOVENA DE SÃO
JOSÉ COMPLETA
22 ANOS DE
EXISTÊNCIA
INFORMAÇÕES COLABORAÇÃO ANDREW ERICLES E A
STEFFANIE SCHMIDT FOTO COLABORAÇÃO ANDERSON
PARDO E CARLOS ALBERTO – PASCOM SANTUÁRIO

A tradicional Novena da São José
completou, em 2021, 22 anos de existência
e para celebrar e conduzir esta ocasião tão
especial, foi convidado o Pe. Sérgio Lúcio, um
dos idealizadores da Novena, em meados de
1999, quando se passou a celebrar a novena
no dia 19 de cada mês, ao meio-dia, porque
se faria a memória mensal a São José (19 de
março) e se aproveitaria o horário do intervalo
de muitos trabalhadores, favorecendo a
participação dos fiéis. A devoção à figura de
São José ajudou imensamente a celebrar
querigma, pois vem sedimentada em
profundas raízes bíblicas: “Homem justo e fiel”
(Mt 1,19).
A programação contou com o
Lançamento da Bíblia do Ano de São José, no
dia 17 de setembro, no Studio 5, juntamente
com a Noite de Espiritualidade (palestra)
com o Pe. Sérgio Lúcio. No dia 19, aconteceu
a missa com novena, sendo presidida pelo
padre convidado às 6h e às 19h, contando
com a presença de inúmeros fiéis e devotos
que puderam participar de forma presencial
desse momento de fé e devoção que faz parte
da religiosidade do povo do Amazonas.

Canavarros como Bispo Referencial da Educação, o Bispo da Prelazia de
Borba, Dom Zenildo Pereira da Silva, referencial para a Vida Religiosa e
Consagrada, e o Arcebispo Metropolitano de Manaus,

A. M. DIVINA MISERICÓRDIA
CELEBRA MISSA EM HONRA A N.
SRA. DO ROSÁRIO E O ENVIO DE
MINISTROS DA PALAVRA E DA
EUCARISTIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Área Missionária Divina Misericórdia (AMDM),
pertencente ao Setor Pe. Pedro Vignola, realizou o
envio e reenvio de 13 Ministros da Palavra e Eucaristia
que irão atuar em suas comunidades. A celebração foi
realizada na comunidade de Nossa Senhora do Rosário,
localizada à rua Rogério Magalhães s/nº – Cidade Nova
II, sendo presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de
Manaus, Dom Leonardo Steiner, concelebrada pelo
pároco, Pe. Flávio Gomes, auxiliados pelo diácono Luiz
Lima. A missa também encerrou com muito carinho e
de forma participativa, os festejos em honra a Nossa
Senhora do Rosário, padroeira da comunidade.
“É com muita alegria que hoje festejamos a
padroeira da nossa comunidade, N. Sra. do Rosário,
o rosário que nos acompanha na possibilidade de
meditarmos os mistérios da fé junto a Nossa Senhora no
momento de oração e, assim como ela, darmos o nosso
sim quando Deus vier ao nosso encontro. E hoje, em nossa
celebração também vamos enviar os novos Ministros e
Ministras da Palavra e da Extraordinária Eucaristia, sem
dúvida um momento importante para a AMDM”, disse o
Arcebispo ao dar as boas vindas no acolhimento inicial.

Dom Leonardo Steiner como
referencial da Comunicação e
Diálogo Ecumênico.
Entre os pontos discutidos
durante a assembleia
estiveram a valorização dos
catequistas, ser presença
junto às comunidades
ribeirinhas, principalmente
as que vivem distantes da
cidade, a presença fecunda
e acolhedora da Eucaristia,
já que muitas pessoas não
têm acesso e quando tem são
poucas vezes ou uma única
vez no ano; acolher a cultura

e o jeito de celebrar do nosso
povo, destacou o presidente do
regional e bispo da Diocese de
São Gabriel da Cachoeira, Dom
Edson Damian.
Ainda de acordo com
Dom Edson, a assembleia
foi um momento de grande
importância para a igreja da
Amazônia, pois foi um encontro
de aproximadamente 50 pessoas,
tendo o foco nos quatro sonhos
do Papa Francisco colocados na
Exortação Pós-Sinodal Querida
Amazônia.
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GIRO PASTORAL
MISSA NA CATEDRAL CELEBRA A ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“Jesus Cristo é Missão”, esse foi o tema do
mês missionário 2021 que teve sua abertura
oficial na celebração eucarística presidida pelo
Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner,
na Catedral Metropolitana de Manaus na
manhã do dia 3 de outubro, com transmissão
pela Rádio Rio Mar 103,5 e TV Encontro das
Águas. Concelebraram Pe. Braz Lourenço,
Assessor Arquidiocesano do Conselho
Missionário Diocesano (COMIDI Manaus) e
Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Catedral. Na
celebração, também estiveram presentes
representantes dos organismos missionários
que fazem parte do COMIDI, como: Juventude
Missionária (JM), Infância e Adolescência
Missionária (IAM), Conselho Missionário de
Seminaristas (COMISE Labontè); Conselhos
Missionários Paroquiais (COMIPA) e a Rede de
Comunicação Missionária (RECOMIS).
De acordo com Pe. Braz, o lema do
mês missionário “Não podemos deixar
de falar sobre o que vimos e ouvimos (At
4,20), nos convida a sermos missionários da
compaixão e da esperança, principalmente
nesses tempos tão necessários de caridade
e presença evangelizadora. A campanha

missionária esse ano, que sempre é
realizada no mês de outubro, nos coloca
nesta atividade em movimento, seguindo
aquilo que o Papa Francisco nos pediu de
sermos uma Igreja em Saída, por isso todos
nós somos convocados a participar das
atividades que teremos ao longo desse mês
missionário”, disse.
Segundo Dom Leonardo, a Arquidiocese
de Manaus é uma igreja 100% missionária
e somos muito gratos pelos leigos e leigas,
religiosas e religiosos que passaram por aqui
e que continuam mostrando a beleza de
Jesus que é a nossa missão. “Nós, que vimos
e vivemos Jesus, queremos falar e anunciar
o Reino de Jesus como caminho da vida de
cada um de nós e por isso que neste mês
queremos reafirmar o nosso compromisso
batismal e sermos discípulos(as)
missionários(as) em nossa casa, no trabalho,
na comunidade e pedir a Deus a graça de
sermos uma igreja cada vez mais missionária
e, em tempo de Assembleia Sinodal,
desejamos despertar nossa igreja de Manaus
o desejo de participar mais ativamente, seja
no interior ou nos ribeirinhos, porque todos
nós seguimos a Jesus”, disse Dom Leonardo
em sua mensagem.

FESTA DO PADROEIRO ABRE
COMEMORAÇÃO DE 65 ANOS DA
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus celebrou no dia 4
de outubro, os festejos em honra a São Francisco,
um dos santos mais populares e queridos há mais
de 800 anos. Na Paróquia São Francisco de Assis,
localizada na Praça Coari, S/N, bairro São Francisco,
os fiéis participaram da missa campal, realizada
às 18h30 na área do estacionamento da igreja,
presidida pelo Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo
Steiner, concelebrada pelo pároco, Pe. Orlando
Barbosa, Monsenhor Sabino Andrade e outros
padres convidados, na ocasião também foi realizada
a abertura dos festejos dos 65 anos da paróquia.
A programação em honra ao santo padroeiro
da ecologia e dos animais teve início com o
novenário realizado do dia 25 de setembro ao dia
3 de outubro, cada dia trazendo uma “cuia” com
um tema diferente, finalizando os festejos no
dia 4 de outubro, com as atividades começando
às 6h30, com a missa em memória aos falecidos
pela Covid, seguida da bênção das plantas e dos
animais; Dom Tadeu Canavarros presidiu a missa
da bênção da saúde, logo depois aconteceu
a carreata com os devotos pelo bairro de São
Francisco; missa da bênção do trabalho, com Pe.
Orlando; celebração das Chagas de São Francisco
pelo fim da Covid-19 e pela querida Amazônia e
a noite, finalizando a programação com a missa
campal. Após a celebração, os devotos foram
convidados a participar da Feira da Economia
Solidária e do festival cultural, com apresentação
de artistas locais.

DIÁCONOS PERMANENTES
REALIZAM RETIRO ANUAL
EM CLIMA DE ORAÇÃO E
CONFRATERNIZAÇÃO

com a abordagem da carta do Papa aos
diáconos de Roma. Foi uma formação
belíssima, um momento muito proveitoso
para refletir sobre a nossa vocação e
orarmos juntos, já que no ano passado,
em virtude da pandemia, não pudemos
ter esse encontro. Estamos muito felizes
e agradecidos por esse momento”,
comentou Armando.

MISSA CAMPAL ENCERRA OS
FESTEJOS DE SANTA TERESINHA E
A COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA
PARÓQUIA
TEXTO ÉRICO PENA
FOTO ARQUIVO DOS DIÁCONOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 35 diáconos
permanentes e oito candidatos ao
diaconato, participaram nos dias 2 e 3
de outubro do retiro anual dos diáconos
da Arquidiocese de Manaus, realizado no
Centro de Treinamento Maromba, tendo
como temática o estudo da exortação
apostólica do Papa Francisco Patris
Corde (Coração do Pai). O evento foi
organizado pela Comissão Arquidiocesana
dos Diáconos (CAD), visando o espírito
de unidade, partilha, confraternização,
crescimento e comunhão diaconal,
tendo como formadores o bispo auxiliar,
Dom José Albuquerque; o arcebispo
metropolitano, Dom Leonardo Steiner; e
Pe. Roberto Bovolenta, diretor espiritual
dos diáconos.
Foram dois dias de atividades que
agradou a todos conforme conta o diácono
Luís Paula da Silva. “O tema foi muito
acertado, sem falar da convivência com os
formadores e demais diáconos. Ressalto a
importância da oficina que Dom Leonardo
deu sobre o manuseio dos objetos litúrgicos
no altar, foi um momento realmente muito
gratificante e um encontro muito agradável
de aprendizado e trocas de experiências”,
disse.
De acordo com Armando Borges,
coordenador da CAD, também foi feita
uma abordagem sobre o discurso do Papa
Francisco aos diáconos permanentes da
diocese de Roma. “No sábado tivemos
uma análise muito bem preparada por
Dom José, sobre a Patris Corde, e no
domingo Dom Leonardo nos brindou

A Paróquia Santa Teresinha, localizada
no bairro Alvorada 2, Região Episcopal
Nossa Senhora dos Remédios, realizou
na noite de 1 de outubro a missa campal
de encerramento dos festejos de Santa
Teresinha do Menino Jesus, a Santa das
Rosas e Doutora da Igreja. A celebração foi
presidida pelo Arcebispo Metropolitano
de Manaus, Dom Leonardo Steiner,
concelebrada pelo pároco Pe. Kleython
Cabral, auxiliados pelo diácono Luis da
Silva, contando com a participação de
representantes das 14 comunidades, forças
vivas e pastorais que compõem a paróquia
que esse ano completa 50 anos da sua
fundação. Durante a celebração também foi
lembrada a abertura do mês missionário e a
importância que Santa Teresinha teve com
seu exemplo de vida que, mesmo vivendo
enclausurada, é considerada padroeira das
missões.
De acordo com o Arcebispo, Santa
Teresinha soube explicitar por meio do seu
modo de vida, o que é o amor de Deus em
nós e por nós. “Talvez tenha conseguido
expressar isso melhor que Santa Teresinha,
não apenas por palavras, mas em gestos e
perceber que a pequenez e a simplicidade
consegue indicar o caminho do amor, ela
que viveu na contemplação e mesmo em
um mosteiro se preocupou tanto com o
anúncio do Evangelho e por isso se tornou a
padroeira das missões”, disse Dom Leonardo.
“Ano passado, devido à pandemia estar mais
acirrada, muitas pessoas ficaram fora da
igreja por questões de segurança e saúde,

ANIVERSARIANTES
DO MÊS
NATALÍCIO

Pe. Slawomir Drapiewski
Diác. Afonso de Oliveira Brito
6 Dom Leonardo Ulrich Steinter
8 Pe. Alejandro Gollaz Mares
8 Pe. Agnaldo Batista Gomes
14 Pe. Nelson Pereira da Silva
14 Pe. Humberto Vasconcelos de Souza
22 Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.
23 Pe. Antônio Sousa Lima
24 Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão
24 Pe. Ivair Rodrigues Nascimento
3

4

ORDENAÇÃO

Pe. Geraldo Levron
Pe. Hilton Brito de Oliveira
25 Pe. Josimar Ramos Marinho
25 Pe. Inácio Luiz Rhoden
27 Diác. Francisco Alves de Souza
27 Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
27 Diác. João Bosco Barbosa de Souza
27 Diác. Irineu dos Santos Pena
27 Diác. Ronaldo Souza dos Santos
28 Pe. José Nogueira dos Santos
28 Diác. Atanázio dos Santos Salvador
7

18

esse ano, com a situação mais controlada, nós
fizemos essa missa campal com previsão para mil
devotos de Santa Teresinha, ela que morreu com
apenas 24 anos, mas é um sinal de graça de Deus
e que traz para nós o bom perfume das rosas”,
completou Pe. Kleyton.
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GIRO PASTORAL
FIÉIS FESTEJAM PADROEIRA DO
BRASIL COM NOVENAS, CARREATA E
MISSA SOLENE NO SANTUÁRIO DE N.
SRA. APARECIDA

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

No dia 12 de outubro, dia da Padroeira
do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, centenas
de fiéis foram ao Santuário dedicado à
Santa para participar da programação de
encerramento dos festejos que tiveram como

tema “Com Maria, somos povo de Deus,
unidos pela aliança”. Ainda como medida para
evitar aglomerações, no lugar da tradicional
procissão, foi realizada uma carreata onde
dezenas de fiéis participaram com suas
bicicletas, motos e carros.
Conforme o reitor do Santuário, padre
Agildo Alves, a temática do novenário realizado
de 3 a 11 de outubro, promoveu uma reflexão
sobre a dinâmica de um povo unido com a
mesma fé, tendo em vista propósitos comuns
e a relação entre irmãos alicerçada na unidade
com Deus. Segundo o reitor, a festa buscou
promover uma experiência da devoção Mariana,
onde muitos devotos levaram suas intenções
e orações recorrendo à intercessão de Nossa
Senhora, que é a mãe de Deus e mãe do povo.
O dia da festa da padroeira do Brasil, em
Manaus, iniciou com uma carreata festiva
com a imagem da Santa pelas ruas do bairro
Aparecida e bênção dos veículos, seguida de
missa com as crianças e missa com os Devotos.
No fim da tarde houve carreata festiva também

FAZENDA ESPERANÇA

ALEAM HOMENAGEIA A FAZENDA
ESPERANÇA DE MANAUS PELOS 20 ANOS
DE FUNDAÇÃO
INFORMAÇÕES E FOTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ALEAM

A Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas (Aleam) realizou uma Sessão
Especial em homenagem aos 20 anos da
Fazenda da Esperança de Manaus, no dia
28 de setembro, no plenário da Casa. A
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sessão foi proposta pelo deputado estadual
Sinésio Campos (PT) e aprovada de maneira
unânime pelos parlamentares.
Referência no tratamento de
dependentes químicos e alcoólicos há 20
anos em Manaus, a entidade ligada à Igreja
Católica atende, atualmente, 460 internos
na área masculina e 40 na área feminina.

com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
pelos bairros adjacentes: São Raimundo,
Santo Antônio, Compensa e Matinha, tendo a
programação encerrada com uma missa solene
no Santuário Nossa Senhora Aparecida, com
transmissão pelas redes sociais do Santuário.
A carreata foi animada por Padre Amarildo
Luciano e Irmão Bruno diretamente dos
estúdios da Rádio Rio Mar FM, acompanhando
toda a movimentação pelas imagens
realizadas pela equipe da Pastoral da
Comunicação do Santuário Nossa Senhora
Aparecida, que também foram transmitidas
pelas redes sociais, com mais de 17 mil
visualizações, e nos telões para os fiéis que
ficaram no santuário aguardando o retorno
da imagem. Foram dezenas de motos e carros
sintonizados à Rádio Rio Mar, junto com os
ouvintes que são devotos da padroeira do
Brasil. Por fim, aconteceu uma missa solene
dentro do Santuário, presidida por Padre
Amarildo Luciano e concelebrada por padres
redentoristas.

Nesses anos de história já foram ajudadas,
aproximadamente, 20 mil famílias, conforme
informações da própria Fazenda. A Fazenda da
Esperança tem 156 unidades espalhadas e está
presente em 24 países. No Brasil possui unidades
em todos os Estados. No Amazonas está com oito.
“As técnicas que aplicamos buscam
restabelecer o prazer e também o bem-estar em
viver, mostrando que é possível se sentir realizado e
feliz sem o consumo de drogas, no seu dia a dia, por
meio do trabalho, da proximidade com a palavra de
Deus e a própria convivência entre eles, resultando
em uma promissora reinserção à sociedade”, contou
o coordenador regional da Fazenda da Esperança,
Padre Vinicius Esch Gouveia.
No evento estiveram presentes, além dos
citados acima, o fundador da Fazenda da Esperança,
Frei Hans Stapel, o cofundador da Fazenda da
Esperança Manaus, Dom Mário Pasqualotto,
desembargadora do Tribunal de Justiça do
Amazonas, Vânia Maria do Perpétuo Socorro, o
defensor público do Estado do Amazonas, Thiago
Rosas, secretário executivo de Direitos da Criança e
do Adolescente da Secretaria de Estado de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Emerson
José Rodrigues de Lima, Secretária da Mulher,
Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane
Mara Moraes, bem como os acolhidos e demais
convidados.

DEVOTOS CELEBRAM O CÍRIO DE
NAZARÉ COM CARREATA E MISSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A 107ª edição do Círio de Nazaré em
Manaus este ano trouxe como tema “São José,
guardião silencioso da Sagrada Família”. Uma das
festas cristãs mais populares da Igreja Católica
que, em virtude da pandemia, teve que se
adaptar mais uma vez esse ano e, no lugar da
tradicional procissão que sempre reúne milhares
de fiéis, esse ano ocorreu uma carreata, com
aproximadamente 300 veículos percorrendo com
oração e cantos, as ruas das três comunidades
que compõe a Paróquia de Nossa Senhora de
Nazaré, situada na Av. Mário Ypiranga, conjunto
Adrianópolis, sendo recepcionada pelos fiéis
acenando do alto dos prédios ou em frente de
suas casas com muita alegria e emoção.
A condução da Imagem em frota oficial teve
início por volta das 7h30 do dia 10 de outubro,
logo após a celebração realizada no Santuário
Nossa Senhora de Fátima, onde a imagem chegou
durante a trasladação da noite anterior, e foi
presidida pelo Reitor do Santuário, Pe. Milton
Both, e concelebrada pelo pároco da paróquia
de N. Sra. de Nazaré, Pe. Daniel Curnis. O trajeto
da carreata durou aproximadamente de 2h,
até retornar para a Paróquia Nossa Senhora
de Nazaré, onde por volta das 10h, quando foi

realizada a Missa do Círio, presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner.
Para os que não puderam participar da
carreata, foi realizada uma transmissão ao vivo
no auditório da paróquia. Durante a carreata
também foi feita a tradicional homenagem às
pessoas (in memorian e em vida) que realizaram
um trabalho importante para a paróquia e para
o Círio e, entre as novidades desse ano, foi a
presença de um carro com a Sagrada Família,
com um casal e uma imagem do Menino Jesus
com as mãos levantadas como se estivem em
oração pelo povo. “Eles estão casados há oito
dias apenas e toparam representar a Sagrada
Família, já fazendo referência ao tema do Círio
escolhido para esse ano”, explicou Franciomar
Torres, ex-coordenador geral do Círio.
De acordo com Franciomar, foi uma
sensação emocionante participar do Círio “de
forma diferente”, após tantos anos a frente
do evento como coordenador. “Estava na
coordenação do Círio Manaus desde do ano 2000
e para mim a passagem de bastão para o novo
coordenador geral foi com muita tranquilidade
e esse ano eu senti a emoção de trabalhar de
forma diferente, de olhar o Círio do ponto de
vista de um peregrino apaixonado, que quer ver
este evento cada vez maior”, comentou
“Nesta manhã de domingo, aqui nos
reunimos para celebrar N. Sra. de Nazaré,
Nazaré não recorda apenas um lugar
geográfico, Nazaré é o lugar do encontro, é o
lugar da família, da entrega, da generosidade e
do amor. Esse é um espaço que Nossa Senhora
foi alimentando através dos tempos no qual
nós nos inspiramos para sermos filhos e filhas
de Deus. Ao celebrarmos Nossa Senhora de
Nazaré, nós trazemos à nossa memória, esses
significados profundos da nossa fé”, comentou
Dom Leonardo durante bênção da acolhida.

NOSSA SENHORA APARECIDA É FESTEJADA
EM PRESIDENTE FIGUEIREDO
No dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro,
a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada
no município de Presidente Figueiredo, encerrou
os festejos da padroeira com uma celebração
eucarística presidida pelo bispo auxiliar Dom José
Albuquerque, e concelebrada pelo pároco, Pe. Marco
Antônio. A festa teve por tema “Com Maria somos
povo de Deus, unido pela aliança”e a programação
iniciou no dia 1 de outubro com uma carreata, e o
novenário realizado entre os dias 3 a 11 de outubro.
Durante a celebração, Dom José afirmou que
festejar Maria significa demonstrar o amor e a
gratidão que temos por sua presença tão forte no
meio de seus filhos. “Estamos aqui não para adorar
a imagem de Nossa Senhora, pois quem nos acusa
de adoradores de imagem não conhece a nossa fé,
não conhece o nosso amor, nossa devoção, nosso
carinho, nossa gratidão à mãe de Jesus. A história
de Nossa Senhora Aparecida é uma história
profética, que nos traz esperança, significa que
Nossa Senhora quer caminhar conosco, quer estar
no meio de nós”, destacou o bispo que aproveitou
a ocasião para louvar a Deus pela vida das crianças
pois este também foi o dia dedicado a elas.
“Não é só um feriado em nosso país. É um dia
santo. Há 304 anos nós recebíamos do céu um sinal
de que Nossa Senhora queria ser, nesta pátria, em
nosso país, a nossa protetora, a nossa padroeira, a
nossa intercessora”, destacou Dom José.
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RÁDIO RIO MAR

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

Rua Anízio Jobim, nº 751
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
3618-4419

NOVA LOJA
ZONA LESTE

PQ DAS LARANJEIRAS

(92) 98159-2333

JORGE TEIXEIRA

(92) 98131-3745

ALVORADA

(92) 98177-2223
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PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

TEM
Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas, perfis
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!

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