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MENSAGEM DO ARCEBISPO

Advento é o 
caminho da 
memória da 
primeira vinda 
de Jesus que 
acende em nós, 
de novo, a alegria 
da espera, a 
certeza da fé, a 
vigilância para a 
sua segunda. 

Advento – Renasc
"Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem!” 

“O que vos digo, digo a todos: Vigiai!" (cf. Marcos 13,33-37)

� Advento é o caminho da memória da pri-
meira vinda de Jesus que acende em nós, 
de novo, a alegria da espera, a certeza da 
fé, a vigilância para a sua segunda. Vinda 

e esperança de sermos tocados pelo mistério da fragili-
dade e humanidade de Deus, na criança de Belém. É a 
graça, o espírito do Advento!

A Palavra de Deus anuncia: o Filho do Homem pode 
chegar à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhe-
cer. Ele está por vir, Ele é um Advento. Espera e expectativa; 
não sabemos a hora em que Ele virá, mas está por vir.

O Ad-vento é um por-vir, que é ad-vir, sempre um 
vir ao encontro. O Senhor veio e se tornou a presença 
inefável na nossa humanidade e fragilidade. A crença de 
que o Senhor já chegou e já nos visitou, chegou e se fez 
morada em nosso meio, nos dá a disposição da prepara-
ção e de meditarmos o signi cado da hora inesperada 
da chegada de Deus. A visitação de Deus, o encontro 
com a vida que Jesus nos conquistou.

O Advento renova o convite a viver à espera de Jesus, 
a aguardar a sua vinda, a manter-nos numa atitude de 
disponibilidade e liberdade para o encontro com Deus na 
nossa humanidade! Disponibilidade e liberdade que pos-
sibilitam uma vigilância benévola para nos prepararmos 
com alegria para o mistério do Natal. Somos convidados 
a nos voltarmos vigilantes em oração e exultantes no lou-
vor, àquele que vem. (cf. Prefácio do Advento II).

É uma preparação cheia de alegria! Na preparação 
deixarmo-nos encontrar por Cristo, a sentir no coração 
uma serenidade e uma alegria que ninguém e nenhuma 
situação podem tirar. No Advento estarmos na busca da 
verdade, da paz, da alegria. 

“E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós 
contemplamos sua glória, glória que recebe do Pai como 
Filho unigênito, cheio de graça e de verdade.” (Jo 1,15) 
Nós contemplamos, vimos a sua glória! Nós vimos e con-
templamos a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus 
porque Ele veio habitar entre nós, colocou-se em nossas 
mãos. Colocou-se em nossas mãos, no nosso regaço, de-
sejando ser cuidado por nós. O vimos e vemos, na nossa 

fragilidade e humanidade. No meio de nós como um de 
nós: criança, Belém. Deus se tornou visível aos nossos 
olhos e, assim nos tornamos ainda mais visíveis aos 
olhos de Deus.

Santo Agostinho nos recorda esse mover-se de 
Deus em nossa fragilidade: “Jesus jaz no presépio, mas 
leva as rédeas do governo do mundo; toma o peito, e 
alimenta aos anjos; está envolto em panos, e nos veste 
de imortalidade; está mamando, e o adoram; não en-
contrando lugar na pousada, fabrica seus templos nos 
corações dos crentes. Para que se fortalecesse a debi-
lidade, se debilitasse a fortaleza. Assim, acendemos 
nossa caridade para que alcancemos a sua eternidade.” 
(Sermão 190,4).

Estamos a caminho: Assembleia Sinodal e Sínodo. 
Caminhamos para Belém e veremos a presença peque-
na, singela do Deus-criança. O Sínodo e a Assembleia 
desejam nos colocar a caminho para nos deixarmos 
encontrar por Jesus e Ele a nos indicar o caminhar jun-
tos como Igreja missionária, discípula, misericordiosa. 
Comunidades que vivem de Jesus, anunciam a Jesus, 
visibilizam a Jesus. 

Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós! 
Deus abençoe!

A todos um abençoado Natal e fecundo 2022! Deus 
criança nossa esperança!

+ Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. O mês de dezembro 
chegou e com ele a esperança é renovada no coração 
humano. O ano de 2021 trouxe muitas partidas de vi-
das queridas no mundo inteiro, especialmente em nos-
sa cidade, cujas cicatrizes dos momentos de desespero 

carão eternizadas na consciência coletiva, lembrando 
sempre quão danoso podem ser o negacionismo e o 
desvio de verbas públicas em tempos de pandemia. 
Mas em meio a tantas dores também, o mundo rece-
beu com alegria, o início da vacinação. A esperança não 
decepciona. Deus, através do conhecimento cientí co, 
trouxe alento ao mundo inteiro através da vacina que 
dia após dia tem permitido o retorno das atividades, e 
assim, se possa seguir em frente, recolhendo os ensina-
mentos deixados pela pandemia a todos aqueles cujas 
consciências estão abertas. Que o natal deste ano reno-
ve a fé em Deus, na vida e no ser humano. Que o ano de 
2022 desperte em cada um, o desejo de ser uma pessoa 
melhor, seja na família, no trabalho, e na fé. Aproveito 
também para convidar você a participar da ação entre 
amigos da Fundação Rio Mar e ajudar na quitação do 
pagamento da reforma do telhado da nossa Rádio Rio 
Mar FM. A equipe da Revista Arquidiocese em Notícias 
deseja a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 de mui-
ta fé e paz no coração.

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 a 
Imaculada Conceição que interceda pela nossa Assem-
bleia Sinodal Arquidiocesana para que nossa Igreja 
Local continue a promover através do anúncio do Evan-
gelho: a vida, a justiça e a paz.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente 
da Rádio Rio Mar
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A competência ética para resolução do problema da 
fome no Brasil é constitucional, ou seja, somente ações 
de governos investindo em políticas públicas, geração 
de renda real, trabalho e aumento de salário, ajudariam 
a superar a fome. Parece fácil a solução, mas os gover-
nos preferem deixar a população na miséria para depois 
oferecer um auxílio que deixa as famílias em situação de 
dependência econômica, com ns eleitoreiros.

Existe no Brasil comida para todos! Supermerca-
dos lotados de comida, produção alta do agronegó-
cio. Segundo Cida de Oliveira, “as supersafras servem 
apenas para dar lucro, e não para matar a fome da 
população. Nessa perspectiva, toneladas e toneladas 
de soja, milho, cana e outras commodities têm como 
destino o mercado mais lucrativo no momento, seja 
a produção de alimentos, agrocombustíveis ou ra-
ção para bovinos, suínos e aves”. Milhões de pessoas 
passando fome, mas o alimento produzido no Brasil é 
para exportar e gerar lucro para os investidores e não 
para oferecer aos milhões de pobres. Constata-se uma 
realidade imoral economicamente.

Para os cristãos/ãs vale a regra do evangelho: “eu es-
tava com fome, e vocês me deram de comer; eu es-
tava com sede, e me deram de beber; eu era estrangeiro, 
e me receberam em sua casa; eu estava sem roupa, e me 
vestiram; eu estava doente, e cuidaram de mim; eu estava 
na prisão, e vocês foram me visitar (Mt 25, 35-36). Aqui se 
fundamentam as milhares de ações realizadas pela Igreja 
em favor dos pobres, assim como muitos gestos de solida-
riedade de muitas ONGS e instituições que enxergam os 
milhões de pobres abandonados pela pátria desalmada. 
O gesto da cesta básica é paliativo, mas pode ser repetido 
várias vezes até que as lágrimas dos pobres se transfor-
mem em alegria da oportunidade do trabalho digno. Feliz 
Natal sem Fome!

! I
“EU ESTAVACOM FOME, E VOCÊS ME DERAMDE COMER” MT, 25, 35

NOTÍCIAS DO VATICANO
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atal com fome. Milhões de famílias 
não comerão neste Natal. Segundo 
o relatório da Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Segu-

rança Alimentar (Rede PENSSAN), 116,8 milhões 
convivem com algum grau de Insegurança Ali-
mentar (leve, moderada ou grave). Para se ter 
uma ideia do tamanho do drama humano vivido 
por milhões de crianças, jovens, idosos e mulheres 
brasileiras, somente comparando com a popula-
ção da Argentina. O número de famintos corres-
ponde a duas vezes a população do país vizinho. 
Não têm o que comer e, portanto, passam fome 
19,1 milhões de pessoas nascidas no Brasil injusto 
e desigual que corresponde à grande São Paulo. 

Ainda segundo o relatório da Rede PENS-
SAN, “em apenas dois anos, o número de pes-
soas em situação de insegurança alimentar 
grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. 
Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e 
brasileiras passaram a ter a experiência da fome 
em seu dia a dia”. A realidade dos brasileiros/as 
economicamente nos governos anteriores não 
andava boa, mas depois que entrou o governo 
atual a situação econômica cou péssima para 
os pobres que estão passando fome.

A crise econômica já existia antes da Co-
vid-19 e agravou-se com a crise sanitária em 
todo território brasileiro, provocando mortes em 
todas as camadas sociais, porém para a popula-
ção em situação de vulnerabilidade as conse-
quências foram extremamente maiores.

profecia
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PE. ADELSON SANTOS (SJ)

O Papa Francisco teve uma agenda 
intensa de encontros com diversos líderes 
mundiais no último mês de novembro, 
em meio à reunião do G20, grupo que 
reúne as principais economias do mundo. 
O evento aconteceu em Roma e durante a 
sua realização o papa recebeu no Vatica-
no nomes como o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden; a chanceler alemã, An-
gela Merkel; o presidente da Autoridade 
Palestina, Mahmoud Abbas, entre outros. 
Presente no encontro do G20, o presiden-
te brasileiro não visitou o Papa.

Outro momento importante no cená-
rio mundial ao qual o Papa Francisco fez 
questão de participar enviando a sua men-
sagem por meio do seu Secretário de Esta-
do, o cardeal Pietro Parolin, foi a COP26, a 
Conferência de Glasgow sobre as mudan-
ças climáticas. O Papa alertou os líderes 
de mais de 100 países presentes de que 
“não há mais tempo para esperar; agora 
são muitos os rostos humanos que sofrem 
com esta crise climática”. O Papa Francisco 
conclamou a todos os países a um com-
promisso maior com o cuidado da nossa 
casa comum, dizendo: “Devemos agir com 
urgência, coragem e responsabilidade. 
Devemos também agir para nos preparar 
para um futuro em que a humanidade seja 
capaz de cuidar de si e da natureza”. 

Finalmente, outro evento signi cativo 
envolvendo o nosso querido Papa Fran-
cisco, tem sido a conclusão deste "Ano de 
São José", no dia 8 de dezembro deste ano, 
marcando assim a conclusão da celebração 
dos 150 anos da declaração do Esposo de 
Maria como Padroeiro da Igreja Católica. 
Devoto de São José, o Papa revelou que 
ama muito São José, “porque ele é um 
homem forte e silencioso. Na minha mesa, 
tenho a imagem de São José dormindo. E 
enquanto dorme cuida da Igreja!”.
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Is 25,6-10a
Sl 22(23),1-3a.3b-4.5-6
(R/. 6cd)
Mt 15,29-37

Is 26,1-6
Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27a
(R/. 26a)
Mt 7,21.24-27

S. Francisco Xavier
Is 29,17-24
Sl 26(27),1.4.13-14(R/. 1a)
Mt 9,27-31

Is 30,19-21.23-26
Sl 146(147A),1-2.3-4.5-6 (R/.
Is 30,18)
Mt 9,35-10,1.6-8

0
Br 5,1-9
Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6
(R/. 3)
Fl 1,4-6.8-11 • Lc 3,1-6

Is 35,1-10
Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14(R/.
ls 35,4d)
Lc 5,17-26

Is 40,1-11
Sl 95(96),1-3.10ac-13(R/. cf. Is
40,9-10)
Mt 18,12-14

Çm 0
Gn 3,9-15.20 • Sl
97(98),1.2-3ab.3cd-4
(R/. 1 a) • Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

Is 41,13-20
Sl 144(145),1.9.10-11.12-
13ab(R/.8)
Mt 11,11-15

Is 48,17-19
Sl 1,1-2.3.4.6 (R/. cf. Jo 8,12)
Mt 11,16-19

Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80), 2ac.3b.15-16.18-
19(R/. 4)
Mt 17,10-13

0
Sf 3,14-18a
(Sl) Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/. 6)
Fl 4,4-7 • Lc 3,10-18

m
Nm24,2-7.15-17a
Sl 24(25),4bc-5ab.6-7bc.8-9
(R/. 4b)
Mt 21,23-27

Sf 3,1-2.9-13
Sl 33(34),2-3.6-7.17-18.19.23
(R/. 7a)
Mt 21,28-32

Is 45,6b-8.18.21b-25
Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R/.
cf. Is 45,8)
Lc 7,19-23

Is 54,1-10
Sl 29(30),2.4.5-6.11.12a.13b
(R/. 2a)
Lc 7,24-30

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17(R/.
cf 7)
Mt 1,1-17

Jr 23,5-8
Sl 71(72),1-2.12-13.18-19 (R/. cf 7)
Mt 1,18-24

0
Mq 5,1-4a
Sl 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19
(R/. 4)
Hb 10,5-10 • Lc 1,39-45

Is 7,10-14
Sl 23(24), 1-2.3-4ab.5-6 (R/.
7c.10b)
Lc 1,26-38

Ct 2,8-14 ou
Sf 3,14-18a
Sl 32(33),2-3.11-12.20-21
(R/. 1a,3a) • Lc 1,39-45

1Sm 1,24-28
(Sl) 1Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd
(R/. 1a)
Lc 1,46-56

Ml 3,1-4.23-24
Sl 24(25),4-5ab.8-9.10.14
(R/. Lc 21,28)
Lc 1,57-66

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-3.4-5.27.29 (R/. 2a)
Lc 1,67-79

m 0 R
Is 9,1-6
Sl 95(96),1-2a.2b-3.11-12.13 (R/.
Lc 2,11) • Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

J I Zm
Eclo 3,3-7.14-17a • Sl 127(128),
1-2.3.4-5 (R/. cf 1) ou Sl 83(84),2-
3.5-6.9-10(R/. cf. 5a) • Cl 3,12-21
ou 1Jo 3,1-2.21-24 • Lc 2,41-52

1 Jo 1,1-4
Sl 96(97),1-2.5-6.11-12
(R/. 12a)
Jo 20,2-8

1 Jo 1,5-2,2
Sl 123(124),2-3.4-5.7b-8
(R/. 7a)
Mt 2,13-18

 
1Jo 2,3-11
Sl 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R/. 11a)
Lc 2,22-35

1Jo 2,12-17
Sl 95(96),7-8a.8b-9.10 (R/. 11a)
Lc 2,36-40

S. Silvestre I
1Jo 2,18-21
Sl 95(96), 1-2.11-12.13 (R/. 11a)
Jo 1,1-18

LITURGIA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5 
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br
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Advento celebra a vinda, a encarnação de Jesus, fazendo me-
mória das grandes promessas de Deus, vendo na espera do 
povo antigo a nossa espera, mas já realizada em Jesus. As duas 
primeiras semanas desse tempo são consagradas ao fortaleci-
mento da esperança na vinda gloriosa do Senhor no nal dos 
tempos (dimensão escatológica), centrando-se nas atitudes 
da vigilância e da espera. Nas duas semanas seguintes, com a 
novena do Natal, nossos corações se abrem na expectativa da 
festa que se aproxima e da sua preparação imediata. 

No tempo do Advento retomamos toda a caminhada do povo 
de Israel na espera do Messias e alimentamo-nos da esperança 
dos profetas, como Isaías. Acreditamos, com Zacarias e Isabel, 
nas promessas de Deus, ao mesmo tempo em que nos deixamos 
engravidar, como Maria, pela Palavra, para acolher o Senhor que 
vem no mais profundo de nossas vidas. O que uni ca o Advento é a 
“mística da gravidez”, que cria em nós uma atitude permanente de 
espera con ante, que nos faz crer na força escondida da vida que, 
continuamente está para nascer. Esta espera se intensi ca nos 
últimos dias antes da festa do Natal. Somos pedagogicamente le-
vados a lembrar, dia a dia, os acontecimentos que preparam o nas-
cimento em Belém, para viver em nós a expectativa de um novo 
parto da salvação de Deus. Os primeiros cristãos expressavam esta 
ânsia na invocação: “Marana-thá!” Vem Senhor Jesus! Este tempo 
exige de nós uma atitude espiritual: Expectativa, espera ardente e 
ativa. Esperar contra toda esperança. “Preparem os caminhos do 
Senhor”; Vigilância: Oração mais intensa; Escuta assídua da Pala-
vra de Deus; Atenção a nós mesmos, à comunidade, à história.

O Advento nos prepara para a festa do Natal que é a 
celebração da memória litúrgica da vinda do Salvador, da 

sua manifestação em nossa humanidade. O Verbo eterno 
de Deus criador, subsistindo na condição de Deus, se abaixa 
à condição de um simples ser humano feito servo de todos 
e, desta maneira, vem nos resgatar a “cidadania” divina que 
havíamos perdido... O Verbo eterno se faz nosso irmão e, 
desta maneira, podemos agora sentir Deus como nosso “pa-
rente” mais próximo, ou seja, nosso Pai. Consequentemente, 
na qualidade de lhos e lhas de Deus, sentimo-nos tam-
bém “parentes”, os mais próximos, uns dos outros, irmãos e 
irmãs, irmanando-nos todos na busca da paz. E então can-
tamos: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens 
por ele amados” (Lc 2,14).

Pelo sim de Maria e “graças à compaixão do nosso Deus, 
o sol que nasce do alto vem nos visitar, para guiar nossos 
passos no caminho da paz!” (Lc 1,78). Deus se fez humano 
para nos tornar divinos. Ele vem para levar a criação e a 
história à plenitude. Vem como salvador da humanidade, e 
não só para os cristãos. Precisamos intensi car nossa oração 
e trabalhar pela paz no mundo, pela unidade das Igrejas e 
pela comunhão entre as culturas.

Por isso a Igreja, na voz do ministro que preside a cele-
bração litúrgica da festa de Natal, reza com alegria e con-

ança: “Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano 
e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, 
dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dig-
nou assumir a nossa humanidade...” (Oração do dia de Na-
tal). E o povo todo responde com entusiasmo: “Amém”.

Vivamos com intensidade, na espera con ante do Senhor 
que veio, que vem e que virá sempre acampar no meio de nós. 

R R
R



 família é a sociedade doméstica, onde estão 
inseridos pai, mãe e os lhos, esta é a con-

guração familiar que estamos acostuma-
dos na vivência em nossas comunidades. A 

partir do momento que fomos avisados por nossos párocos 
que as comunidades cariam fechadas para as celebrações 
com o intuito a diminuição do contágio da Covid-19, com 
essa necessidade do afastamento ao convívio em nossas 
comunidades, tivemos que nos reunir para a vivência de 
nossa fé ainda mais forte em família, dentro de nossos la-
res, isso foi excelente e possibilitou ainda mais para a convi-
vência e o diálogo em família. Mas olhando para trás, quase 
dois anos se passaram e a pandemia continua em um ritmo 
lento mas ainda é uma realidade que estamos vivendo. 

É com essa consciência de que ainda precisamos nos 
cuidar que queremos falar um pouco sobre a responsabili-
dade e a necessidade de assumir os deveres e as obrigações 
de ser pai sem a companhia da esposa, após ter sido tirada 
do seio familiar por essa pandemia de Covid-19, ainda que 
precocemente, ainda tendo que se manter ativo em sua vida 
pro ssional continuando com o seu trabalho, cuidar dos -
lhos e cultivar ainda mais a sua fé em Jesus Cristo.

Um dos maiores desa os, em meio a tantas notícias 
negativas vinda pelas redes sociais e também pelos jornais, 
e com a necessidade do isolamento social, é manter a saúde 
mental, física, além da espiritual. O maior desa o de ser pai 
em meio a esta pandemia é ajudar a sua família a manter a 
saúde mental em relação a fé em Deus. Precisamos cuidar não 
só dos protocolos de higiene, mas também da educação, do 
carinho necessário aos lhos, conversas e brincadeiras para dar 
um mínimo de alívio ao estresse das crianças e dos jovens no 

seio familiar. Ser pai está naturalmente associado ao cuidado 
individual e coletivo e principalmente de amar incondicio-
nalmente e se preocupar com os lhos. Esta pandemia traz 
várias preocupações adicionais para o pai que sempre viveu a 
sua fé ao lado de sua esposa e lhos, agora está em um novo 
caminho e precisará entender que Jesus continua lhe acompa-
nhando nesse novo caminho e não vai abandoná-lo. 

A Pastoral Familiar em nossas paróquias e áreas mis-
sionárias está lá para dar o apoio necessário para essas fa-
mílias que estão precisando ser ouvidas e acompanhadas 
nesse tempo tão difícil. Também precisamos lembrar das 
famílias que estão em nossas periferias, pois quando a 
perda acontece nessas famílias que vivem em situação de 
vulnerabilidade, o quadro é agravado pelas imposições das 
desigualdades sociais, econômicas e religiosas, limitando 
ainda mais o futuro dessas crianças e jovens, colocando-
-os a múltiplas privações, privações estas que não incluem 
somente, riscos de evasão escolar, sobrevivência pelo tra-
balho infantil, inclusive casamento infantil e não podemos 
esquecer dos incidentes frequentes de violência de todos 
os níveis. Apesar de já terem seu direito constitucional a 
tratamentos normativos diferenciados e políticas públicas 
adequadas já garantidos, nem sempre essas famílias com 
suas crianças e jovens são assistidas e acompanhadas em 
condições ideais e necessárias para o convívio social.

Não podemos deixar de falar que a Igreja é nossa 
mãe, e está sempre empenhada em apoiar com todas as 
suas forças a presença boa e generosa dos pais nas famí-
lias, porque os pais são para as novas gerações protetores, 
condutores e mediadores insubstituíveis da fé, da fé na 
justiça e na proteção de Deus, como foi São José.

família

Ser pai está 
naturalmente 
associado ao 
cuidado individual 
e coletivo e 
principalmente 
de amar 
incondicionalmente 
e se preocupar com 
os lhos.

Ç
MEDIADOR INSUBSTITUÍVEL DA FÉ
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0stamos vivendo um momento em que "estamos saindo de um 
momento muito complicado para a humanidade e para a Igreja", 
como reconhece Dom Giambattista Diquattro. Para o Núncio de 
Sua Santidade no Brasil, "a Covid-19 criou um momento de dis-

persão na humanidade, um momento de di culdade, de pobreza, de luto".
Numa fase em que parece que a pandemia está sendo superada, o 

arcebispo italiano a rma que "a Igreja está relançando seu trabalho pas-
toral e seu trabalho de evangelização". Isto é algo que o Sínodo para a 
Sinodalidade quer tornar realidade, o que, na opinião do representante 
papal no Brasil, "a questão do Sínodo é uma nova realidade, que não é 
nova, porque está presente no Concílio Vaticano II, que está sendo atua-
lizada de forma cada vez mais forte na realidade da Igreja universal".

Para Dom Giambattista Diquattro, "o Papa Francisco insiste em uma 
nova primavera, se é que se pode dizer nesse sentido, que é uma primavera 
no âmbito do Concílio Vaticano II". Neste sentido, ele insiste que "a questão 
da sinodalidade é um compromisso que envolve todo o povo santo de Deus".

Neste contexto particular e neste momento particular, como tem sido 
comum nos últimos anos, em que o Papa Francisco determinou que os pá-
lios seriam entregues às igrejas particulares, ele visitou Manaus, onde em 
31 de outubro entregou o Pálio ao arcebispo metropolitano. Dom Giam-

battista salienta que "sabemos que seu signi -
cado é a comunhão fortalecida entre 

o Papa e os arcebispos, neste caso 
entre Dom Leonardo Steiner e 
o Papa Francisco, uma comu-
nhão fortalecida, que é uma 
comunhão que se espalha, se 
difunde, é criada no nível de 

toda a Igreja aqui no Brasil".

O núncio rea rma que "atualmente, durante este tempo de di cul-
dade e após este tempo de di culdade, a prioridade é verdadeiramente 
a comunhão, a união". Onde há di culdades, onde há divisão a nível da 
Igreja, há problemas, porque o diabo está trabalhando, aquele que é o 
divisor, que divide a realidade, que destrói a Igreja".

Ao entregar o Pálio, ele insistiu que "estes são momentos de medi-
tação, um momento de retiro, um retiro de comunhão, um retiro sobre 
a identidade da Igreja, um retiro também sobre o futuro da Igreja como 
uma identidade compartilhada". Seu representante lembra que "o Santo 
Padre tem sido muito claro, desde o início da Igreja tem havido divisões, 
di culdades, mas o importante é caminhar junto".

Sobre este ponto, ele deu o exemplo das famílias, dizendo que 
"como em todas as famílias, nem sempre há uma harmonia absoluta, 
mas caminhamos juntos". Por esta razão, o prelado recorda, "assim que 
há uma família, há a possibilidade de identi car-se com um nome, que 
é o nome de ser cristão".

Falar de sinodalidade na Amazônia nos traz de volta ao Sínodo para 
a Amazônia, que acaba de completar dois anos de sua Assembleia Si-
nodal. Neste caminho sinodal, o núncio assinala que "desde o Concílio 
Vaticano II, a realidade do povo santo de Deus tem sido muito clara". Foi 
dada uma clara responsabilidade a cada batizado, e a vocação comum de 
cada batizado à santidade".

A rmando que "este trabalho está se espalhando através de situa-
ções particulares", ele enfatizou que "a Amazônia tem uma forma par-
ticular de chamar à santidade". Na Amazônia devemos descobrir como 
este testemunho de santidade é realizado sob a orientação dos bispos, 
em comunhão dos bispos com o Santo Padre, em comunhão dos sacer-
dotes com os bispos, dos leigos com os sacerdotes, como uma família".

Em suas palavras, ele enfatizou que "no discernimento local, por-
que a sinodalidade é um compromisso de toda a Igreja, é entender a 
Igreja como caracterizada pela presença do Espírito Santo em todos os 
batizados, é respeitar a presença do Espírito Santo em todos os batiza-

dos". Nesta perspectiva, “cada lugar é uma faceta diferente, uma 
manifestação diferente, um caminho diferente para o Espírito 

Santo evangelizar através do povo”.
Finalmente, ele assinala que "isto é discernimento, 

mas um discernimento que é realizado em conjunto, não 
é algo que se realiza aqui e não pode enriquecer a Igreja 

universal". É por isso que ele considera que "quando 
falamos de um Sínodo da comunidade eclesial 

da Amazônia, falamos também de um Sínodo 
universal com a comunidade da Amazônia. 

Não é algo separado, no Espírito Santo 
não há separação, há um enriqueci-

mento diferenciado na comunhão".

* Dom Giambattista Diquattro – 
Núncio Apostólico
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� rua é minha casa e os moradores são a minha família, essa 
frase é da Dona Mariza Ferreira Campos (60), que mora 
há mais de 20 anos pelas ruas do centro de 
Manaus, mas mesmo assim não perde sua 

fé em Deus e acredita que dias melhores virão. Devota 
de São Jorge, Dona Mariza é exemplo de uma verdadei-
ra guerreira que tenta ajudar seus irmãos de rua, sendo 
aquela “tia” ou “vó” sempre com um sorriso no rosto, que 
todos recorrem no momento de a ição. “A gente dorme 
junto, amanhece junto e o pouco que temos tentamos 
compartilhar e cuidar um dos outros”, disse.

Atualmente ela e sua neta de 16 anos, “residem” 
junto com vários outros moradores de rua, nas proximi-
dades da igreja dos remédios, fazendo do banco da praça 
ou das calçadas das lojas, sua cama e seu lar durante a noite, 
enquanto que de dia trabalha como catadora de recicláveis, 
como: papelão, plástico e latinha de alumínio, de onde tira uns 
trocados para o seu sustento e também para o seu dízimo da igreja 
que, como ela mesma diz, “não pode faltar, pois até o pouco que ganha-
mos temos que saber sempre agradecer a Deus”, comentou.

Segundo dona Mariza, um dos maiores problemas no meio dos 
moradores de rua, ainda são com aqueles que vivem no mundo das 
drogas que para sustentar o vício acabam partindo para meios ilícitos. 
“Infelizmente nossa realidade é essa, temos muitas pessoas boas que 
vivem nas ruas, mas também temos aqueles que usam drogas e que 
para sustentar seu vício acabam partindo para o roubo. Eu sei muito 
bem como é isso, pois eu perdi uma lha para as drogas e meu em-
prego no Distrito Industrial por causa do meu vício da bebida”, relatou.

Dona Mariza deixou a bebida há vários anos e ainda aconselha 
aos irmãos que convivem com vícios. Assim como gosta de ajudar 
aos outros, ela também não dispensa todo auxílio que recebe, como 
por exemplo, o vindo da igreja católica por meio da Pastoral do Povo 
da Rua (PPR), que faz um trabalho social distribuindo refeições no 
Centro de Acolhida do Povo da Rua Dom Sergio Castriani, localizado 
aos fundos da Igreja dos Remédios. “Mariza é uma amiga querida, te-
nho respeito e uma grande admiração por ela. Agradeço a Deus por 
essa amizade sincera. Que a Imaculada a proteja”, comentou Cristina 
Jagger, agente da PPR.

A gratidão e o carinho são recíprocos e dona Mariza se emocio-
na ao falar com carinho da ajuda recebida. “A criação desse centro de 
acolhida aos pobres e moradores de rua foi uma bênção, pois aqui po-
demos ter um local para tomar banho e trocar de roupa, sem falar que 
também recebemos a alimentação que os agentes da pastoral trazem 
para nós. Aqui é bem melhor que um albergue pois atende a todos e o 
albergue é para os primeiros que chegam”, disse.
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²inodalidade, comunhão, caminhar juntos, escuta, 
discernimento... são palavras, atitudes, uma di-
nâmica cada vez mais presente na caminhada da 
Igreja. Nos últimos anos, o Sínodo deixou de ser 

um evento para se tornar um processo que vai tendo várias 
paradas, ou vários focos.

O Sínodo para a Amazônia, o primeiro em que de fato 
foi aplicada a Constituição Apostólica Episcopalis commu-
nio, um documento de grande importância, mas pouco 
conhecido, pode ser considerado como um momento fun-
damental nessa nova perspectiva eclesial, que vai além da 
dimensão universal da Igreja e se faz presente em níveis 
menores.

Hoje a Igreja vive um Sínodo em nível universal, o Sí-
nodo sobre a Sinodalidade, aberto no mês de outubro, 
primeiro no Vaticano e posteriormente em cada uma das 
igrejas particulares, que vai acompanhar a vida da Igreja 
até outubro de 2023. Tem vivido uma assembleia eclesial 
em nível continental, que também poderia ser considerada 
uma expressão de sinodalidade, e que acompanhou a Igreja 
da América Latina e do Caribe ao longo do ano 2021, desde 
sua apresentação, no dia 24 de janeiro até a celebração da 
Assembleia Eclesial, acontecida de 21 a 28 de novembro.

Mas também algumas igrejas particulares estão viven-
do processos sinodais, dentre elas a Arquidiocese de Ma-
naus. Não podemos dizer que são processos isolados, e sim 
diferentes níveis de viver a sinodalidade, sustentados na 
comunhão. Na medida em que a Igreja vai assumindo essa 
dinâmica de comunhão, além do nível em que ela é viven-
ciada, vamos entendendo aquilo que implica a sinodalidade 
na vida pastoral da Igreja.

A comunhão permite dar passos, avançar unidos, aju-
dar a que as propostas, fruto da escuta e do discernimen-
to, sejam entendidas e assumidas por todos aqueles que 
querem fazer parte dessa igreja sinodal, onde o fato de 
caminhar juntos é decisivo. Esse espírito de comunhão, que 
nem sempre é entendido e vivido no dia a dia da Igreja, nos 
diferentes níveis é, sem dúvida, o caminho a seguir.

Sem comunhão a Igreja vai perdendo sua essência, vai 
se distanciando do Deus Trindade, do Deus Comunhão, que 
consegue ser visibilizado em sua totalidade em cada uma 
das Três Pessoas que o formam. Sem comunhão a Igreja se 
mundaniza, um dos pecados contra os quais nos adverte 
o Papa Francisco. Ele nos fala de mundanidade espiritual, 
uma atitude, que disfarçada de algo que eleva o espírito, na 
verdade nos faz perder aquilo que dá sentido à nossa cami-
nhada de fé, pessoal e eclesial.

Sermos conscientes daquilo que envolve nossa reali-
dade nos ajuda a superar os pecados que nos afastam do 
necessário caminho comum, em comunhão. Viver a sino-
dalidade, um chamado cada vez mais forte precisa dessa 
atitude de comunhão, presente em todo momento da vida 
da Igreja, mas na verdade só presente quando a gente a 
permite se fazer presente.

Ç R I Z

HOJE A IGREJA VIVE 
UM SÍNODO EM 
NÍVEL UNIVERSAL, 
O SÍNODO SOBRE A 
SINODALIDADE.
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� Documento Final do Sínodo para a Amazônia insiste no 
contato dos seminaristas com a vida do povo, a rmando 
que “com vistas a favorecer o contato do jovem amazôni-
co em formação com sua realidade enquanto se prepara 

para sua futura missão, garantindo assim que o processo de formação 
não se afaste do contexto vital das pessoas e de sua cultura”.

No último nal de semana, de 22 a 24 de outubro, 50 seminaris-
tas e formadores visitaram 22 comunidades indígenas e ribeirinhas no 
Rio Negro, Tarumã Mirim e Cuieiras. São comunidades que, mesmo não 
muito distantes de Manaus, tem vivido tradicionalmente aquilo que o 
Documento Final do Sínodo chama “pastoral da visita”, com pouca pre-
sença dos sacerdotes, que na maioria dos casos chegam para realizar as 
chamadas itinerâncias e celebrar os sacramentos.

Voltar da missão com evidente alegria, mostrando felicidade, ani-
ma para continuar a caminhada. Segundo relatava Leonardo Morais da 
Silva, do 3º ano de Teologia, “é um momento em que a gente retoma, a 
gente relembra nosso primeiro amor vocacional, que a gente relembra 
de onde a gente veio, as nossas comunidades de origem”. 

Esse é um sentimento partilhado por outros seminaristas que partici-
param da missão, como Nathan Oliveira, que está iniciando sua formação, 
no 1º ano de Filoso a. Segundo ele “é uma experiência única e maravilho-
sa, em meu coração ca a saudade, a alegria e a esperança de que as co-
munidades possam progredir na caminhada e permaneçam rmes na fé”.
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A missão é um elemento constitutivo na vida da Igreja, também 
dos presbíteros e daqueles que se preparam para assumir o 
ministério presbiteral. Dentro do processo formativo do Seminário 
São José de Manaus, onde são formados os seminaristas das 
9 dioceses e prelazias que fazem parte do Regional Norte 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Semana 
Missionária sempre foi um momento importante

Os seminaristas destacam a importância de poder conhecer a rea-
lidade das comunidades indígenas e ribeirinhas, que para vários deles 
resulta distante. Uma experiência profunda, onde foram encontrando 
“pessoas fazendo questão de abrir a porta de suas casas para nos aco-
lher”, segundo relata Leonardo Ru no, do 2º ano de Teologia. Ele destaca 
que “nos poucos minutos que a gente passa em cada casa a gente cons-
trói um diálogo bonito sobre a vida, mas também sobre a fé”. 

De fato, os seminaristas descobriram a fé do povo, que o ajuda a 
não deixar de ter esperança de que um dia terá uma vida melhor, mes-
mo diante do abandono do poder público, segundo Leonardo Morais da 
Silva. Ele reconhece que “essa fé, esse sentimento de gratidão, é o que 
anima a nossa vocação, a nossa esperança de sermos padres”. 

Nos momentos de oração e escuta do povo, “nós ouvimos tantos cla-
mores e histórias de vida que inspiram a nossa caminhada como futuros 
presbíteros da Amazônia”, a rma William Aragão do 2º ano de Teologia. 
Ele relata o testemunho de dona Maria, uma senhora de 110 anos, “com 
uma fé tão grande que é exemplo para toda aquela comunidade”. Por 
isso, insiste em que “a missão nos motiva a a rmar: Deus é Bom, Ele nos 
ama e está sempre no meio de nós”.

Os seminaristas caram hospedados nas casas das famílias, onde viven-
ciaram momentos marcantes, como conta o seminarista Giovane, do 1º ano 
de Filoso a. Segundo ele, “a família onde camos hospedados nos relatou 
bastantes milagres pela intercessão de São José”. Ele a rma que tem sido 
“uma experiência muito enriquecedora para nossa formação, lá nós mais 
aprendemos do que ensinamos, com um povo que tem muito a nos ensinar 
com seu jeito de ser, com o seu dia a dia, com a sua cultura, com a sua fé”.
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“Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, 
desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida 
pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, 
sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la 
secretamente. (...) José, Filho de Davi, não temas receber 
Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um lho, e tu lhe porás o nome de Jesus, 
pois ele salvará o seu povo dos seus pecados.” (Mt 1,18-21)

1 os evangelhos encontramos a expressão “o lho de 
José”, colhendo a paternidade de São José. Um pai! Pai!
A palavra “pai” em hebraico se escreve com duas le-
tras: Álef (A) e Vêt (V), ÁV. A letra Alef signi ca: for-

ça, autoridade e a letra Vêt signi ca: casa, habitação; ÁV, a força da 
casa, a autoridade da casa. Como nos lembra Isaías, “Senhor, tu és o 
nosso Pai” (64,8). Deus o Pai da casa de Israel. Ele que gerou 
a casa de Israel e dela cuidou. Ele é a força de Israel! 
Manifestou todo o seu cuidado paternal na relação 
com o seu povo: “Pai para os órfãos e defensor das 
viúvas é Deus em sua santa habitação.” (Sl 68,5)

$�SDWHUQLGDGH�TXH�QDVFH�GR�1DWDO



DEZEMBRO 2021 • $548,',2&(6(�(0�127¨&,$6����

$�SDWHUQLGDGH�TXH�QDVFH�GR�1DWDO
“Quando se completou o tempo 

previsto, Deus enviou seu Filho, nasci-
do de mulher (...) e todos recebemos 
a dignidade de lhos. E a prova de 
que sois lhos é que Deus enviou aos 

nossos corações o Espírito do seu Filho, 
que clama: Abá, Pai!” (Gl 4,4). O envio do 

Filho é a visibilização do quanto somos amados, 
amadas. No envio do Filho somos despertados 

para a paternidade de Deus! No Filho somos lhos/
lhas. Filhas e lhos do mesmo Pai que de to-

dos cuida na força do Espírito.
E José na receptividade e cuidado do 

Filho de Deus foi gerado pai. Assumiu 
a paternidade de Jesus, a quem deu o 

nome revelado pelo anjo: “o nome de Jesus, porque Ele sal-
vará o povo dos seus pecados” (Mt 1,21). Ao dar o nome teve 
a grandeza de indicar a pertença: pai. Foi pai, a força da casa, 
no nascer do menino, força da casa no exílio, foi força da casa 
nos encontros do templo, a força da casa em Nazaré; pai do 
Filho de Deus.

Paternidade, pois a vida de José é do acolhimento; o ho-
mem da acolhida. Deixa de lado as explicações, 
as satisfações para estar sempre na disposição 
do acolhimento. Acolhe a Maria grávida; acolhe a 
ida à Belém, viagem longa e cansativa de Nazaré 
a Belém, o nascer de Deus entre os animais, por 
não haver lugar para eles; acolhe o Menino, aco-
lhe pastores, acolhe os homens do Oriente, acolhe 
a fuga, acolhe o retorno. Passa pela angústia com 
Maria, até encontrar o Menino, depois de três dias, 
no Templo discutindo com os doutores.

Certamente se fez muitas perguntas, encon-
trou muitas dúvidas, teve desilusões, mas nesses 
confrontos deixou-se tecer pelo acolhimento pa-
terno. Nada de revolta, de rejeição, de desânimo, 
de descaminhos! É pai! Cheio de sonhos! O homem 
que acolhe o Mistério do Amor manifestado na humanidade. 

José, o pai, homem discreto, quase desapercebido, sem 
palavra. Uma vida cotidiana simples, escondida. Escondida e 
discreta, mas atuante, cuidadora, atenta, paterna. Não aban-
dona na hora da precisão, caminha ao lado e protege na hora 
da fuga e da dor. Discreto, silencioso, trabalhador, sustenta-
dor da cotidianidade da família. Educa pelo seu modo de ser, 
por sua presença, sem imposições, mas no modo do ser justo, 
ajustado, magnânimo, perspicaz.

São Paulo VI recorda que a paternidade de São José se ex-
primiu no ter “ feito da sua vida um serviço, um sacrifício, ao 
mistério da encarnação e à conjunta missão redentora; em ter 
usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Famí-
lia para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu 
trabalho; em ter convertido a sua vocação humana ao amor 
doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu co-
ração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço 
do Messias nascido na sua casa.” (Homilia,19/03/1966)

Natal, nascimento, nascer! Natal tempo novo, novo tem-
po. A manifestação de Deus entre nós: O Unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade, que se fez lho de José. Deus en-
carnado, humanado, um de nós, como nós, não outro de nós! 
Permanecendo quem sempre foi, fez-se um de nós, acolhido 
paternalmente por José.

Nascer para a paternidade. José foi nascido para a paterni-
dade. O nascer de Deus o fez pai. O Menino nascido na pobreza 
e quase abandono o fez pai: protetor, cuidador, velador, aco-
lhedor, fogo que aquece. Seguindo os sonhos, vivendo da força 
de Deus, fez-se pai. Feito pai pelo Filho. No Filho nasceu para a 
paternidade. Nos evangelhos encontramos a bela expressão “o 

lho de José”, demonstrando a sua paternidade. O pai! Pai!

No nascer de Deus que o fez pai, indica o itinerário de todos 
os que são a força da casa, deixam-se fazer pai, mãe, mas tam-
bém que cuidam dos lhos e lhas como José cuidou do Filho de 
Deus, o Filho do Homem. Mostra-nos que no nascer, no Natal, 
somos nascidos para a paternidade, a maternidade. Receber a 
Jesus como um lho nos irmãos sem casa e sem família, indica 
pertencer à paternidade que nos foi concedida, como a São José.

São José nos convida e nos envia para a profundidade da 
fé onde somos movidos pela força de Deus e não nossa. 

SALVE, GUARDIÃO DO REDENTOR E ESPOSO DA VIRGEM MARIA! 
A VÓS, DEUS CONFIOU O SEU FILHO; 
EM VÓS, MARIA DEPOSITOU A SUA CONFIANÇA; 
CONVOSCO, CRISTO TORNOU-SE HOMEM.
Ó BEM-AVENTURADO JOSÉ, MOSTRAI-VOS PAI TAMBÉM PARA NÓS 
E GUIAI-NOS NO CAMINHO DA VIDA. 
ALCANÇAI-NOS GRAÇA, MISERICÓRDIA E CORAGEM, 
E DEFENDEI-NOS DE TODO O MAL. AMÉM.

“JOSÉ, FILHODEDAVI, NÃOTEMASRECEBERMARIA,
Ç (MT 1,20)
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

m I 1 0

A Assembleia Sinodal Arquidiocesana (2021-2022) avança 
através dos encontros realizados em nossas comunidades, 
pastorais, movimentos, serviços e comunidades de vida. Um 
verdadeiro mutirão sinodal de consulta ao Povo de Deus que 
busca através dos questionamentos inseridos nos subsídios 
(perguntas) escutar as realidades da Igreja de Manaus 

 cada encontro preparado com carinho e realizado com amor, 
os cristãos e as cristãs experimentam a graça da participação e 
comunhão eclesial, sinal da Comunhão Trinitária. Os encontros 
deveriam proporcionar discernimentos de novos caminhos cria-

tivos para a missão eclesial e rearticulação das nossas forças para ambientes 
onde a Igreja se encontra ausente. Todo este processo que está ocorrendo, 
mediante a Luz do Espírito Santo, visa o crescimento da Igreja, sinal do Reino 
de Deus.

Neste sentido, os subsídios de escuta enviados aos diversos públicos ecle-
siais, são instrumentos privilegiados porque, além de favorecer o processo de 
escuta sinodal, está contribuindo para a retomada das ações evangelizadoras 
da Arquidiocese de Manaus, após tempo intenso da pandemia da Covid-19.

 Solicita-se que aproveitem bem este momento de kairós da Igreja de 
Manaus para semear a fé, renovar a esperança e fortalecer a fraternidade 
eclesial em vista da missão, sobretudo em lugares que mais precisam de nos-
sa presença solidária e evangelizadora.

Aos poucos as comunidades vão retomando a sua caminhada missio-
nária com os devidos cuidados e prevenção contra vírus. Os encontros são 
momentos importantes que devem ser bem preparados, pois servem para 
fortalecer nossa unidade como Igreja sinodal a caminho.

En m, segundo o Papa Francisco, “o sínodo nos oferece a oportunidade 
de nos tornarmos uma Igreja da escuta: fazer uma pausa dos nossos ritmos, 
controlar as nossas ânsias pastorais para pararmos a escutar. Escutar o Espíri-
to na adoração e na oração, escutar os irmãos e as irmãs sobre as esperanças e 
as crises da fé nas diversas áreas do mundo, sobre as urgências de renovação 
da vida pastoral, sobre os sinais que provêm das realidades locais. Por m, 
temos a oportunidade de nos tornarmos uma Igreja da proximidade, que es-
tabeleça, não só por palavras, mas com a presença, maiores laços de amizade 
com a sociedade e o mundo: Atenção! O tempo urge e já é quase hora de 
enviar as contribuições de cada grupo de escuta da Assembleia Sinodal Ar-
quidiocesana. A data prevista pela comissão sinodal e até 15 de dezembro de 
2021. Gentileza enviar para o seguinte e-mail pastoralexecutiva@gmail.com, 
as suas contribuições das escutas dos encontros. Uma Igreja que não se alheie 
da vida, mas cuide das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as 
feridas e sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus”.
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RETOMADA DAS AÇÕES EVANGELIZADORAS APÓS PANDEMIA
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Deus, nosso Pai, pela ação da tua Palavra 
dais vida à toda criação e envolveis com vossa 
ternura tudo que existe. Tua misericórdia nos 
sustenta e nos acolhe como lhos e lhas mui-
to amados, derramai em nós a força do vosso 
amor para cuidarmos da vida e da beleza de 
nossa casa comum. Como teu Filho Jesus, Pala-
vra que se fez carne, também nós como Igreja 
que se encarna, armamos nossa tenda na Ama-
zônia para sermos presença junto às mulheres 
e homens, populações nativas e migrantes, que 
vivem nos beiradões, nos centros urbanos e pe-
riferias de nossas cidades. 

Dai-nos o teu Santo Espírito para que seja-
mos discípulos missionários, capazes de ouvir os 
clamores do teu povo e anunciar o teu amor, pois 
“não existe amor sem entrega”! Fazei que reuni-
dos em torno da mesa, possamos “comer juntos 
do mesmo pão” da solidariedade, da partilha, da 
inclusão! Suplicamos, ó Trindade Santa, tua pro-
teção e tua bênção sobre este caminhar juntos 
de nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana. 
Te pedimos pelo coração paterno de São José, e 
por Maria, nossa Mãe da Imaculada Conceição. 
Amém! 
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PARÓQUIA EM DESTAQUE
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yo dia 27 de novembro a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora 
das Graças, também conhecida como Nossa Senhora da Meda-
lha Milagrosa.

A devoção à Nossa Senhora das Graças foi iniciada no século 
XIX, por meio das aparições da Virgem para Catarina Labouré que, ao car órfã, 
adotou Maria Santíssima como sua mãe, a quem dedicou sua vida. Ligada à 
congregação das Filhas da Caridade, Catarina acolheu atentamente as recomen-
dações da Virgem em suas três aparições. Na última delas, Maria Santíssima 
apresentou-lhe o modelo de uma medalha que desejava que fosse cunhada e 
deveria ser dedicada à Nossa Senhora das Graças, com uma rica simbologia. Em 
1832 foi feita a primeira distribuição da medalha. Em 8 de dezembro de 1854, 
o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, declarada 
sem mancha e livre do pecado desde sua concepção, por obra e graça de Deus.

Na Arquidiocese de Manaus, temos duas paróquias dedicadas à Nossa 
Senhora das Graças:

- Paróquia Nossa Senhora das Graças, ligada ao Setor Parque Dez, Região Epis-
copal Nossa Senhora dos Remédios (Rua Libertador, 55, Nossa Senhora das Graças). 
A construção da igreja foi iniciada em 1953 e sua inauguração foi em 27/11/1955.

- Paróquia Nossa Senhora das Graças – Aleixo, ligada ao Setor São José 
Leste. Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes (Travessa Getúlio Var-
gas, 50, Colônia Antônio Aleixo), fundada há 71 anos.

Também temos duas capelas dedicadas à Nossa Senhora da Medalha 
Milagrosa:

- Na Casa da Criança – instituição lantrópica fundada em Manaus em 
1948, no bispado de Dom João da Mata de Andrade e Amaral (Rua Ramos Fer-
reira, 1.345, Centro), temos a Capela Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A 
capela é assistida pelos serviços eclesiais da Paróquia São Sebastião, Mártir e 
São Francisco de Assis e está sob os cuidados das Irmãs Filhas da Caridade de São 

Vicente de Paulo. A capela foi inaugurada no dia 27/11/1956. 
- Na Paróquia Menino Jesus de Praga, ligada ao Setor Parque 

Dez e à Região Episcopal Nossa Senhora dos Remédios, temos a 
Capela Nossa Senhora da Medalha Milagrosa (Ave-

nida Djalma Batista, Conjunto Beverly Hills, Rua 
1, s/nº, Chapada). A capela foi inaugurada no dia 
27 de novembro de 1989. 

No a Senhora das Graças 
ROGAI POR NÓS QUE RECORREMOS A VÓS!

R

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimita-
do que vos deu o vosso Divino Filho sobre o seu coração adorá-
vel. Cheio de con ança na vossa intercessão, venho implorar o 
vosso auxílio. Tendes, em vossas mãos, a fonte de todas as gra-
ças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo; abri-a 
em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos 
peço. Não quero ser o único por vós rejeitado, sois minha Mãe, 
sois a soberana do coração de vosso Divino Filho.

Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra; 
lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos 
que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Ten-
de piedade dos que se amam e que estão separados pela dis-
córdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende pieda-
de dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, 
a esperança e a paz! Atendei, pois, à minha humilde súplica e 
alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por 
intermédio de vossa santa Medalha Milagrosa! Amém.

Nossa Senhora das Graças, rogai por nós!
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recor-

remos a vós.
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FONTE SITE DA CNBB

Na noite do dia 20 de outubro, 
aconteceu a cerimônia de anúncio 
dos ganhadores da 53ª edição 
dos Prêmios de Comunicação da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). A iniciativa se 
deu, de modo remoto, devido aos 
limites impostos pela pandemia.

Os 45 nalistas participaram, 
de forma virtual, de um progra-
ma de televisão dinâmico, com 
produção coordenada pela TV Pai 
Eterno. O programa foi ao ar às 
21h nas emissoras de inspiração 
católica e redes sociais da CNBB. 
O anúncio dos 15 ganhadores 
dos Prêmios foi feito ao longo 
do programa, que contou com a 
apresentação da Manuela Castro, 
assessora de Comunicação da 
CNBB e do jornalista Zé Eymard.

Nesta edição, os pro ssionais 
de comunicação e os agentes da 
Pastoral da Comunicação (Pas-
com) mortos em decorrência da 
Covid-19 foram homenageados. 
Segundo o coordenador da 53ª 
edição dos Prêmios de Comuni-
cação da CNBB, Rafael Alberto, a 
premiação consiste numa forma 
de os bispos reconhecerem os 
trabalhos de comunicadores que 
ajudam a espalhar o profetismo 
da mensagem cristã. “Neste ano, 
a pandemia, aliada à ine cácia 
dos governos, matou muitos 
agentes de Pascom que dedica-
ram suas vidas para a desenvolver 
a comunicação em paróquias e 
comunidades de todo o Brasil”.

Veja a lista dos premiados 
neste link https://www.cnbb.org.
br/saiba-quem-sao-os-ganhado-
res-dos-premios-de-comunica-
cao-da-cnbb/

CNBB
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o dia 20 de novembro de 2016, na con-
clusão do Ano Santo Extraordinário da 
Misericórdia, Papa Francisco instituiu o 
Dia Mundial dos Pobres. Na mensagem 

de lançamento enfatizou: “Este dia pretende estimular, 
em primeiro lugar, os crentes, para que reajam à cul-
tura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura 
do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a 
todos, independentemente da sua pertença religiosa, 
para que se abram à partilha com os pobres em todas 
as formas de solidariedade, como sinal concreto de fra-
ternidade”. E a partir desse dia o Papa vem provocando 
a Igreja para olhar, re etir, agir, rezar e estar cada vez 
mais com os pobres. Na mensagem deste ano para V 
Jornada Mundial dos Pobres o Santo Padre convida 
a Igreja e a sociedade para não apenas se reconhecer 
também pobres e “ car à espera que batam à nos-
sa porta, é urgente ir ter com eles às suas casas, aos 
hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos 
escuros onde, por vezes, se escondem, aos centros de 
refúgio e de acolhimento. É importante compreen-
der como se sentem, o que estão a passar e quais 
os desejos que têm no coração”.

No dia 12 de novembro de 2021 em alusão a este 
dia a Arquidiocese de Manaus, por meio da Cáritas Ar-
quidiocesana e Pastorais Sociais, realizaram o Seminá-
rio sobre a V Jornada Mundial dos Pobres, que este ano 
retrata o tema “Sentes Compaixão?” e o lema bíblico 
“Sempre tereis pobres entre vós” (Mc 14,7). 

O Seminário teve como objetivo apresentar dados 
de combate à fome de milhares de famílias acolhidas 
através das ações realizadas no ano de 2020/2021 pela 
Arquidiocese, por meio das Paróquias, Áreas Missioná-
rias, Comunidades de Vida, Casas de Passagem, Associa-
ções, Pastorais Sociais e Cáritas Arquidiocesana, as de-

mandas são inúmeras, porém, o foco foi na distribuição 
de alimentos, os dados mostram como os grupos da Ar-
quidiocese de Manaus tem assumido um papel impor-
tantíssimo em favor dos mais empobrecidos, buscando 
parcerias para poder apoiar aqueles que sentem fome 
de comida de abraço de amor e acolhida. O seminário 
visa sensibilizar o poder público sobre a importância 
de ações urgentes de combate à fome, estabelecendo 
estratégias que enfatizem o papel das políticas públicas 
redistributivas no enfrentamento da desigualdade.

Um dos encaminhamentos do seminário sugeri-
do por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus, 
é a criação do Vicariato da Caridade com o objetivo 
organizar melhor as ações de caridade em Manaus. 
Dra. Alzira Costa procuradora do Ministério Público 
do Trabalho – MPT, colocou-se à disposição em conti-
nuar apoiando as ações da Arquidiocese, e contribuir 
com os diálogos na criação de políticas públicas seja 
para a população de rua, venezuelanos ou indígenas. 
O vice-presidente da Cáritas Arquidiocesana Padre 
Alcimar Araújo, destaca que é preciso cobrar dos go-
vernantes que façam sua parte, “há muita coisa que 
pode ser feita, e a gente precisa estar cobrando do 
governo para que isso seja realmente uma realidade 
que melhore a vida do nosso povo”.

0 Ç m  0
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AÇÕES QUE GERAM CARIDADE E AMOR AO PRÓXIMO

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro a Cáritas estará 
realizando das 8h às 21h, na Praça da Matriz, a X Feira 
da Economia Popular Solidária, trazendo produtos da 
agricultura familiar, artesanatos, roupas gra tadas, 
comidas típicas. A exposição será feita pelos grupos 
acompanhados pela Cáritas e pelas Pastorais Sociais 
e no dia 11 será realizado um bingo eletrônico, 
transmitido ao vivo pelas redes sociais da Cáritas 
Arquidiocesana, sem a presença do público. Prestigie e 
faça parte você também dessa corrente do bem.

PRÊMIO DE 
COMUNICAÇÃO DA CNBB
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PASTORALDA JUVENTUDEREALIZA A
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Em outra parte da cidade, o DNJ 

também era comemorado com Dom 
Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de 
Manaus e 54 representantes de vários 
movimentos e grupos juvenis que se 
reuniram no Retiro Santana, localiza-
do na Av. André Araújo, para celebrar, 
o primeiro DNJ realizado pelo Setor 
Juventudes da Arquidiocese de Ma-
naus. De acordo com Manuella Gomes, 
coordenadora do Setor Juventudes, o 
DNJ foi realizado em diversos lugares 
esse ano como uma forma de marcar 
o retorno pós-pandemia, mas a ideia 
é que em breve o evento seja centrali-
zado apenas em um lugar, com todos 
trabalhando e festejando juntos.

“O DNJ do Setor Juventudes teve 
na sua programação vários momentos 
de animação, re exão e debates sobre 
o tema desse ano ‘Que sejam um’ (Jo 
17,21), tudo com base nos subsídios 
da CNBB. Sabemos que a PJ fez acon-
tecer esse evento durante vários anos, 
e esse ano o DNJ foi realizado em vá-
rias paróquias, mas esperamos que 
em breve possamos voltar a reunir 
todos os jovens e expressões juvenis, 
reunidos em um só lugar sob a organi-
zação do Setor Juventude em parceria 
com a PJ”, disse a coordenadora.

X
COMOFICINASDEARTE, CULTURA E ECOLOGIA INTEGRAL
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� Pastoral da Juventude (PJ) da 
Arquidiocese de Manaus reuniu 
cerca de 180 jovens durante a 36° 
edição do Dia Nacional da Juven-

tude (DNJ), realizado no dia 31 de outubro, 
no Centro Estadual de Convivência da Família 
(CECF) Padre Pedro Vignola, localizado no bair-
ro Cidade Nova. Este encontro foi muito aguar-
dado pelos jovens por ter sido o primeiro depois 
de dois anos.

O evento ocorreu diferente dos outros anos, 
pois teve um acesso limitado de jovens, em vir-
tude dos cuidados necessários em tempos de 
pandemia. Os participantes tiveram que fazer 
inscrições prévias e no credenciamento foi soli-
citada a apresentação de Documento de Identi-

cação, Cartão de Vacinação e exigido o uso de 
máscara e do copo individual. Também foram 
distribuídas máscaras personalizadas para os 
jovens presentes.

A celebração do DNJ começou com a oração 
do Ofício Divino da Juventude (ODJ) e também foi 
feita memória aos falecidos por Covid-19. Foi rea-
lizada uma tarde de o cinas temáticas sobre dan-
ça, saúde mental, artesanato, teatro, reciclagem, 
música, pintura e outras o cinas, a partir dos eixos 
Arte, Cultura e Ecologia Integral assumidos no Pla-
no de Evangelização Trienal. Música e animação 
também zeram parte da programação. O DNJ 
2021 também foi marcado pelo Gesto Concreto 
de Solidariedade, com arrecadação de alimentos, 
itens de higiene e absorventes, que serão doados 
aos que mais necessitam neste m de ano.
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ESPAÇO CRIANÇA

- Fr. Faustino: Olá, crianças! Mais uma vez, estamos chegando no nal do ano. As 
festas nos ajudam a celebrar o amor, a vida e a esperança. 

- Tininha: As festas de m de ano são as que eu mais gosto; principalmente do Natal.
- Zezinho: Eu também gosto. Já estou pensando no presente que vou pedir. 
- Tinico: Eu gosto, porque a gente pode se juntar com as outras pessoas da nossa família. 
- Mariazinha: Do que eu mais gosto é de montar o presépio; sempre invento algo 

diferente. 
- Fr. Faustino: Que maravilha, crianças! Precisamos valorizar muito esse momento 

em nossa vida cristã, mas não podemos nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal.
- Mariazinha: Verdade. Por isso, eu falei que gosto muito de preparar o presépio.
- Fr. Faustino: Penso que todos vocês ajudam a montar o presépio em casa e na sua Co-

munidade. Mas, me preocupa quando noto que nem todas as pessoas observam com calma 
cada imagem quando rezam diante do presépio.

- Tinico: Eu observo todas elas.
- Fr. Faustino: Então, qual dessas imagens você acredita que é a mais discreta?
- Tininha: Eu acho que são os reis magos.
- Zezinho: Eu acho que são os animais.
- Mariazinha: Para mim são os pastores.
- Tinico: É a manjedoura?
- Fr. Faustino: Todas estas imagens fazem parte e são importantes. Mas, a mais 

discreta é a de São José.
- Zezinho: São José? Por quê? 
- Tininha: Ele não é o pai de Jesus? Como ele pode ser discreto?
- Tinico: Eu não acho que ele é discreto. A gente escuta falar sobre ele na Bíblia.
- Mariazinha: Ah! Mas, eu nunca percebi que ele fala em algum momento.
- Zezinho: Será que São José era mudo?
- Tinico: Claro que não! Pelo que sei, quem cou mudo um tempo foi Zacarias, o pai 

de São João Batista.
- Fr. Faustino: Obrigado pelas contribuições, crianças! Vamos continuar nosso assunto?
- Tininha: Sim. Mas, eu quero entender o porquê você falou que São José é discreto. 
- Fr. Faustino: Nas entrelinhas dos Evangelhos podemos encontrar um modelo de 

paternidade em São José, um homem sábio e prudente, que no silêncio orante e com 
um coração bondoso e compassivo, é capaz de compreender a vontade de Deus e fazer 
sempre o bem às pessoas.

- Mariazinha: Eu gostaria de saber mais sobre São José através da Bíblia.
- Zezinho: Pois é... Eu também quero saber e entender o porquê ele é um pai discreto. 
- Fr. Faustino: É importante entender que São José é pouco mencionado nos Evange-

lhos. São Mateus é quem fala mais de José, o esposo de Maria (Mt 1, 16. 18-24; 2, 13-23), talvez 
para justi car a linhagem do rei Davi em Jesus e colocá-Lo na herança de Israel. Marcos não 
fala de José, apenas diz que o povo chamava Jesus de "o carpinteiro" (Mc 6, 3); certamente se 
referindo à pro ssão do seu pai, José. São Lucas fala de José como o noivo de Maria (1, 27) e pai 
de Jesus (Lc 2, 4. 33. 42-52; 3,23; 4,22). São João expressa duas vezes " lho de José" (Jo 1, 45; 
6, 42), e, no restante do Novo Testamento, José não é mencionado. 

- Tininha: Agora entendi. Eu vou procurar estas citações na minha Bíblia. 
- Tinico: Que pena que não se fala muito sobre São José. Ele tem uma vida tão bonita.
- Mariazinha: É mesmo. Principalmente com a responsabilidade que ele teve com a 

Santa Maria para cuidar de Jesus.
- Fr. Faustino: O Papa Francisco colocou este ano dedicado a São José para que 

todos nós pudéssemos conhecer mais e melhor este grande santo e pai exemplar. Ele 
apresentou sete dons de São José: pai amado, pai na ternura, pai na obediência, pai no 
acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador e pai na sombra.

- Zezinho: Não entendi esta expressão “pai na sombra”. O que isto quer dizer?
- Tinico: Eu também não. Por que “pai na sombra”? 
- Fr. Faustino: Porque essa paternidade não é um exercício de posse (de dizer que 

é meu), mas um sinal da paternidade de Deus: José foi chamado para ser um servo e 
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Continuemos unidos em orações uns pelos outros e nos 
cuidando.

Tenham um Feliz Natal, repleto das bênçãos do Menino 
Jesus para o Ano Novo! Paz e bem!

 
Fr. Faustino, TOR

um representante de Deus na paternidade de Jesus. Assim, São 
José discretamente exerceu a sua função dignamente: susten-
tou, amou, ensinou e esteve sempre presente no crescimento 
do Menino Jesus, preparando-O para a missão.

- Tininha: Que história bonita!
- Fr. Faustino: Nestes tempos difíceis rezemos, pedindo 

as bênçãos de Deus, por intercessão de São José, para tantos 
pais e mães que trabalham discretamente para que seus lhos 
possam viver melhor e mais dignamente. 

Pinte o desenho e encontre as sete palavras que são os dons 
de São José: amado, ternura, obediência, acolhimento, 
coragem, trabalhador e sombra.
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Na manhã do dia 30 de outubro, Dom Leonardo Steiner ordenou presbítero 
o então diácono transitório, John Omondi Omungi, que escolheu como lema 
de vida sacerdotal a passagem bíblica de Mateus: “Procurai e achareis. Pedi e 
recebereis”. A missa solene aconteceu na Catedral Metropolitana de Manaus e 
contou com a presença de padres, diáconos, religiosas e religiosos, leigos das 
comunidades onde ele realizou atividades pastorais.

O neo-sacerdote nasceu no Quênia (África) e ao de nir sua vocação 
sacerdotal iniciou seus estudos junto aos Missionários da Consolata, 
passou os últimos sete anos no Brasil e nalizou sua formação na 
Arquidiocese de Manaus, estando atualmente realizando seu estágio 
pastoral na Paróquia São Pedro Apóstolo, no município de Rio Preto da 
Eva. Foi uma caminhada de 16 anos, até chegar o dia de sua ordenação.

Para padre John, este foi um dia muito feliz e de gratidão pelo 
dom do sacerdócio para servir o povo da Amazônia, de modo particular 
na Igreja de Manaus, agradeceu ao arcebispo e bispos auxiliares 
pela acolhida e con ança, às irmãs, aos diáconos e aos padres pela 
manifestação de carinho, de amor e de acolhida, destacando os que 
o acompanharam sua caminhada de perto, sendo eles Pe. Afonso, Pe. 
Alcimar, Pe. Zenildo, Pe. Pedro Cavalcante, Pe. João Abrantes, Pe. Luiz 
Marcolino, Pe. Ricardo Pontes, Pe. Hudson e Pe. Oscar.

“Agradeço a todos e prometo que vou servir o povo Amazônico, o 
povo dessa Arquidiocese com muito amor e carinho”, a rmou Pe. John 
ao encerrar a sua fala de agradecimento.

! X
! X Ç X
X Ç

I 0mm Ç I 1 0

Para celebrar o Dia Mundial das Missões, foi realizada no dia 24 de 
outubro, a segunda edição da Carreata Missionária que substitui a tradicional 
caminhada do Largo Mestre Chico até o Santuário São José Operário, que 
desde 2020 não acontece devido às restrições da pandemia da Covid-19.

A concentração teve início no Santuário Nossa Senhora de Fátima, 
onde houve um momento de testemunhos de sacerdotes, pro ssionais da 
saúde e educação, que relataram as suas experiências durante o período 
alto da pandemia e como foram missionários através do seu trabalho.

A carreata missionária saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 
percorrendo algumas ruas do bairro Praça 14, Centro e Aparecida em direção 
ao Santuário São José Operário para a Celebração. Segundo o coordenador 
do Conselho Missionário Diocesano, Pe. Braz Lourenço, a missão é o chamado 
de Deus a viver uma vida em comunhão com os irmãos.

A Santa Missa foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese 
de Manaus, Dom José Albuquerque e concelebrada pelo Pároco do 
Santuário São José, Pe. Daniel Cunha; pelo Vice-Presidente da Cáritas 
Arquidiocesana, Pe. Alcimar Araújo; pelo Coordenador do COMIDI, 
Pe. Braz Lourenço; pelo Coordenador de Pastoral Arquidiocesano, 
Pe. Geraldo Bendaham; entre outros presbíteros convidados. Em sua 
homilia, Dom José re etiu sobre a disposição dos missionários que vem 
de suas terras e deixam tudo para servir.
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MISSA DE ANIVERSÁRIO DA RÁDIO E 
FUNDAÇÃO RIO MAR É CELEBRADA 
NA CATEDRAL METROPOLITANA DE 
MANAUS
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Funcionários, ouvintes e colaboradores 
da Rádio Rio Mar e Fundação Rio Mar foram 
homenageados durante a Santa Missa, 
realizada na Catedral Metropolitana de Manaus 
na manhã do dia 14 de novembro, em ação 
de graças pelo aniversário de 67 anos da 
Rádio neste dia 15 de novembro e 23 anos da 

Fundação Rio Mar nesse dia 14. A celebração 
no Dia Mundial dos Pobres foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus Dom 
Leonardo Steiner e concelebrada pelo diretor 
superintendente da Rádio Rio Mar, Pe. Charles 
Cunha.

A procissão de entrada foi composta 
pelos funcionários e colaboradores da Rádio e 
Fundação Rio Mar que entraram com alguns 
objetos representando a caminhada da Rádio 
que há 67 anos toca a vida da gente. 

Ao dar as boas vindas, o Arcebispo 
ressaltou o trabalho de evangelização e 
assistência, aos pobres, necessitados e àqueles 
que mais precisam e além de lembrar também 
da importância dos meios de comunicação para 
a evangelização, como por exemplo a Rádio 
Rio Mar, que nos momentos mais difíceis da 
pandemia, sempre esteve presente divertindo, 
informando e educando.

Em sua Homilia, Dom Leonardo 
também reforçou a importância dos meios 
de comunicação. “Mas estão a nos indicar o 
caminho da evangelização hoje, testemunhar 
Jesus e os nossos meios de comunicação, hoje, 
celebramos na nossa Eucaristia a Rádio Rio 
Mar, esses meios que transmitem, que vão 
para os quatro cantos da Terra, vão levando a 
mensagem, vão dizendo do reino de Deus, da 
presença de Jesus, mas a presença de Jesus que 
sabe acolher, alimentar, dessedentar, vestir, 
abrigar”, disse o arcebispo.

Ao nal da celebração, Pe. Charles Cunha 
agradeceu emocionado a todos os funcionários 
da Rádio e Fundação Rio Mar, que se dedicam 
à missão de evangelizar, e aos ouvintes, 
colaboradores e à Igreja que acreditam no 
trabalho da emissora. “Queremos agradecer a 
todos os amigos da Rio Mar. Chegamos à esse 

nal de ano honrando os nossos compromissos 
graças aos amigos da nossa Rádio Rio Mar, 
que mês a mês manifestam a providência 
divina na nossa Rádio, na nossa Fundação. 
Agradecer também aos nossos patrocinadores, 
empresários católicos, éis, que acreditam 
nessa causa da evangelização. Agradecer 
também, é claro, aos nossos ouvintes, essa 
multidão que escuta a nossa rádio dia e noite”

Padre Charles reforçou ainda que, com essa 
nova idade de 67 anos, a Rádio Rio Mar tem a 
missão de levar informação e evangelização 
com mais qualidade à Zona Leste de Manaus 
e reforçou que para 2022 haverá muitas 
surpresas e novidades boas, para isso basta 

car sintonizado diariamente em 103,5 MHz.
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O auditório do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora recebeu na manhã do dia 31 
de outubro, cerca de 120 coordenadores 
setoriais e líderes da Pastoral do Dízimo, 
que participaram do primeiro encontrão 
pós-pandemia, trazendo como tema: 
“Motivados e enviados a administrar 
com alegria”. O encontro teve como 
palestrantes o Pe. Charles Cunha e Pe. 
Leudo Santos.

De acordo com Socorro Seixas, 
coordenadora da Pastoral do Dízimo 
Arquidiocesana, o objetivo do encontro 
foi motivar os agentes da pastoral. “Pe. 
Charles foi o primeiro palestrante, que 
falou sobre o administrativo do dízimo 
e ter o controle do que é arrecadado, 
depois tivemos o testemunho de um 
coordenador leigo que falou dos desa os 
e benefícios de ser um dizimista, e no 
terceiro momento, tivemos Pe. Leudo, que 
tratou do livro ‘Espiritualidade do Dízimo’, 
analisando o que mudou e/ou continuou 
após a pandemia. Isso tudo serviu de 
motivação para essa pastoral que mesmo 
com a pandemia, nunca parou”, disse 
Socorro.

“Esse é nosso primeiro encontrão 
da Pastoral do Dízimo e para a gente é 
uma alegria muito grande ao perceber 
que, mesmo com todo essa situação 
pandêmica, o povo está retornando, 
animados e com sede de adquirir 
conhecimento com toda garra e com todo 
amor”, comentou Pe. Leudo, coordenador 
espiritual da pastoral.
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Nos dias 13 e 14 de novembro, as Comunidades e Movimentos, Paróquias 
e Áreas Missionárias da Arquidiocese de Manaus realizaram diversas 
atividades concretas que marcaram a 5ª Jornada Mundial dos Pobres, 
atendendo ao convite do Papa Francisco de re etir formas que aliviem o 
sofrimento daqueles que estão vivendo em situação de pobreza, e ir até os 
pobres e vulneráveis, visitando-os em suas casas, nos hospitais e nas casas 
de assistência, nos centros de refúgio e de acolhimento, ou nas ruas onde 
se abrigam.
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“Panorama da Educação no Amazonas: 
Sucesso ou Fracasso” esse foi o tema 
do seminário que ocorreu na noite de 

29 de outubro, no auditório de Centro 
Arquidiocesano São José (CASJ) promovido 
pela Arquidiocese de Manaus, com 
transmissão ao vivo pelas redes sociais e 
também com a participação presencial 
limitada de alguns representantes de setor. 
O seminário teve como objetivo discutir o 
panorama da educação e da fé com base no 
tema da Campanha da Fraternidade (CF) 2022 
“Fraternidade e Educação” e lema “Fala com 
sabedoria, ensina com amor”.

De acordo com os articuladores do 
seminário, esta é a quarta vez que a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) coloca em evidência a importância 
da educação, por esse motivo, para compor 
a mesa foram escolhidos três professores 
para discutir o panorama da educação da 
fé: a professora Helma Sampaio, falando da 
luta sindical; o professor Jonas Araújo que 
explanou sobre as políticas públicas para a 
educação e o professor Luiz Lemos, que tratou 
do panorama da educação propriamente 

dito, segundo quatro aspectos do lema da CF. 
Completando a mesa também esteve presente 
o Pe. Geraldo Bendaham, coordenador 
arquidiocesano de pastoral, tendo como 
mediadora do debate, Rosana Barbosa.

Para Patrícia Cabral, Presidente de Leigos 
e Leigas da Arquidiocese de Manaus, a CF não 
quer apenas analisar o aspecto da educação 
pública, mas sim, por meio dos encontros que 
acontecerão, proporcionar um diagnóstico dos 
direitos e deveres que envolve os educadores e 
alunos, assim como todas as políticas públicas 
envolvidas e como que nós, enquanto Igreja, 
estamos nos preparando nessa evangelização. 

De acordo com Pe. Geraldo, a sociedade 
precisa de debate, de discussão, e de exercício 
democrático e, este seminário é um sinal 
que precisamos mexer com o Brasil. “Nosso 
encontro teve essa temática abordando a 
educação e como o descaso com esse assunto 
causa consequências gravíssimas como a 
falta de quali cação pro ssional que gera 
desemprego”, comentou o padre.
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No dia 13 de novembro, a Pastoral 
do Povo de Rua, a Comunidade 
Nova e Eterna Aliança e a 
Fraternidade “O Caminho”, em 
parceria com a Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania – SEJUSC, realizaram 
uma ação com as pessoas em 
situação de rua do centro da 
cidade. Houve uma mostra com 
banners, momento de re exão 
da mensagem do papa Francisco 
para o Dia do Pobre, oração e 
distribuição de café da manhã, e 
além disso, conforme Frei Dimas, 
responsável pela Casa Masculina 
da Fraternidade “O Caminho”, 
foi um momento de estar junto 

daqueles foram colocados à 
margem da sociedade.
Segundo o diácono Ruzeval Cardoso, 
da coordenação da Pastoral do Povo 
de Rua, esta foi uma semana para 
re etir a necessidade de se ter um 
olhar fraterno sobre os pobres e 
que eles são irmãos que precisam 
de ajuda, precisam ter seus direitos 
assegurados.
E domingo, no dia do pobre, 
durante a celebração eucarística 
realizada na Catedral, o arcebispo 
Dom Leonardo Steiner agradeceu 
a todos que ajudam com doações 
diversas e com o serviço de 
visitação, acolhimento e assistência 
aos mais necessitados.
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MISSA E CONCERTO CELEBRAM O 
DIA DE FINADOS NA CATEDRAL
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A Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
da Conceição, realizou na manhã do dia 2 
de novembro, a celebração em memória 
aos éis defuntos presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, concelebrada pelo pároco, Pe. 
Hudson Ribeiro. A celebração fez parte 
da programação de uma série de missas 
organizadas por diversas paróquias/áreas 
missionárias da Arquidiocese de Manaus 
e presididas por vários padres no decorrer 
do dia, em alguns cemitérios da cidade, 
como: Santa Helena; São Francisco e São 
Raimundo, com o intuito de celebrar o dia 
dos nados e homenagear os entes queridos 
que partiram e deixaram saudades.

Às 10h, a Orquestra Amazonas 
Filarmônica em parceria com o Coral do 
Amazonas, realizaram a apresentação 
do Réquiem de Mozart, que contou com 
a presença de leigos e religiosos que 
prestigiaram um belíssimo concerto sinfônico 
sob a regência do Maestro Marcelo de Jesus. 
Réquiem vem do latim e signi ca descanso. É 
uma missa fúnebre do compositor austríaco 
Wolfgang Mozart, de 1791. “Essa é música 
feita para a divindade e tem a função de unir 
e cativar”, disse o maestro.

De acordo com o pároco, a arte tem 
a capacidade de apontar para a beleza 
que é Deus e resgata a esperança na 
ressurreição daqueles que faleceram. “Esse 
concerto pôde expressar o carinho, o zelo, 
o respeito e o afeto que a Igreja de Manaus 
têm, por aqueles que faleceram. Nós nos 
alimentamos no primeiro momento do 
dom eucarístico e da Palavra, seguido da 
música e da arte que nos produz a beleza, 
então que esse alimento possa nos conceder 
essa esperança renovada em um Deus que 
garante a resposta da vida sobre a morte”, 
comentou Pe. Hudson.

Segundo Dom Leonardo, a arte uma 
expressão da fé, sendo este um momento 
de aproximação dos entes que já partiram. 
“Nossa gratidão ao maestro, coral e 
orquestra aceitarem fazer essa apresentação 
como uma expressão da nossa fé, que se 
manifesta até melhor na arte pela arte e, 
esse momento que tivemos de concerto, 
certamente nos aproximamos mais um 
dos outros e também rememoramos e nos 
aproximamos daqueles que já não estão 
mais diante dos nossos olhos”, disse o 
Arcebispo.

ARQUIDIOCESE RECEBE MENÇÃO 
HONROSA PELOS 10 ANOS DE 
ACOLHIDA AOS HAITIANOS
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A Assembleia Legislativa do Amazonas 
(Aleam), por meio da Escola do Legislativo 
Senador José Lindoso, realizou na manhã 
do dia 12 de novembro, a Cerimônia de 
Entrega do III Prêmio Nestor Nascimento, no 
Auditório Belarmino Lins, da qual participou 
o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner. Ele recebeu uma Menção Honrosa 
pelos 10 anos em que a Igreja de Manaus 
realiza ações em apoio à migração de 
Haitianos.

Na ocasião, a coordenadora do 
Programa Educando pela Cultura e 
organizadora do evento, a pedagoga 
Jacy Braga, explicou que o prêmio Nestor 
Nascimento foi idealizado pela Escola do 
Legislativo para dar visibilidade às pautas 
afro amazonenses. O prêmio é voltado 
ao reconhecimento aos movimentos e 
personalidades que promovem ações com 
o objetivo de estimular a igualdade racial e 
combate ao racismo.
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 Pe. Milton Both
 Pe. Antônio Sousa Lima
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 Pe. Wilson Barros Ribeiro
 Pe. Agildo Alves de Souza
 Pe. Antônio Carlos da Cunha Alves
 Diác. Edmundo Freires de Souza
 Diác. Ermilio Freires de Souza
 Diác. Leonardo Lucas 
 Pe. César dos Santos
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Na manhã de 6 de novembro, foi realizado no Auditório do Centro 
Arquidiocesano São José (CASJ), situado à Rua Major Gabriel, 767 – 
Centro, a primeira Formação para Multiplicadores da Campanha da 
Fraternidade (CF) 2022, que esse ano traz como tema “Fraternidade 
e Educação”, onde cerca de 100 agentes multiplicadores, entre 
eles professores engajados na dinâmica da igreja católica tiveram 
conhecimento das re exões propostas pela comissão organizadora da CF 
2022 e agora terão a missão de levar essas informações às comunidades 
eclesiais espalhadas pela região metropolitana de Manaus.

“Tivemos um encontro muito bom, começando pela participação, 
tivemos em torno de 100 pessoas, representantes dos 13 setores da 
Arquidiocese de Manaus. As apresentações do Diácono Francisco e de Ir. 
Gervis foram bem explicativos, objetivos e motivadoras. O conteúdo foi 
bem dinâmico, claro que necessita de um estudo atento ao que se propõe. E 
ambos conseguiram fazer um paralelo ao processo de escuta que estamos 
vivenciando na Assembleia Sinodal Arquidiocesana”, comentou Patrícia 
Cabral, presidente de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus.

Para o diácono Leonardo Lucas, a formação da CF sempre é muito 
importante e com o tema desse ano temos a oportunidade de re etir 
sobre o papel da Igreja na educação. “Esse encontro formativo de 
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A Catedral Metropolitana de Manaus 
celebrou na manhã de 7 de novembro, 
o lançamento da V Jornada Mundial dos 

Pobres, que este ano traz como tema “Sentes 
Compaixão?” e o lema bíblico “Sempre tereis 
pobres entre vós (Mc 14,7)”. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Manaus, Dom Leonardo Steiner, concelebrada 
pelo pároco Pe. Hudson Ribeiro e, na ocasião, 
também foram celebrados os 16 anos de 
existência da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) no 
Amazonas, onde estiveram presentes vários 
agentes e líderes da pastoral de diversos 
setores da Arquidiocese de Manaus. Ao m da 
celebração, também foi cantado os parabéns 
pelos 71 anos de vida de Dom Leonardo, 
completados no dia 6 de novembro.

“Queremos deixar a nossa gratidão a Deus 
pelos 16 anos da Pastoral da Pessoa Idosa 
completados no último dia 5 de novembro e 
que hoje celebramos aqui. É uma felicidade 

e um prazer servir e ajudar essas pessoas 
que um dia foram aquelas que nos deram 
muito amor e carinho. Sigamos cuidando e 
que cada comunidade acompanhe com uma 
compreensão amorosa a todos àqueles que 
envelhecem. Um grande abraço a todos e um 
agradecimento especial aos nossos líderes que 
são a peça chave deste trabalho”, comentou Iara 
Lanza, coordenadora arquidiocesana da PPI.

Para Téo Menezes, coordenador da 
Comunidade Nova e Eterna Aliança, todos 
nós temos a missão de não apenas acolher 
aos mais pobres, mas também escutar aos 
mais necessitados. “A jornada mundial, vem 
nos lembrar e nos impulsionar ainda mais 
na missão que nós fazemos [com os pobres] 
mas que nessa semana ganha uma amplitude 
maior”, comentou Téo.
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preparação para os multiplicadores foi muito proveitoso com o estudo 
do texto base. Nos ajudou a entender quais os objetivos da CF e como 
podemos atuar, como Igreja, na educação como um todo, exige profunda 
conversão de todos, mudança de mentalidade, busca de um caminho que 
promova o desenvolvimento pessoal e social”, comentou o diácono.
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Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

• BUQUÊS • PELÚCIAS • DECORAÇÕES • ARRANJOS
• COROAS • CESTAS • CARTÕES E PRESENTES

Avenida Joaquim Nabuco, 1458 – Centro
Whatsapp: 99470-4301 • @  oriculturagirassol1458

Segunda a sábado, de 8h às 17h 

Sempre demonstre 
afeto para quem 

é importante para 
você.

Conheça nossa loja.
Seu presente está 

AQUI!
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yo dia 8 de dezembro de 2021 iremos encerrar o ano de São 
José instituído pelo Papa Francisco para celebrar os 150 
anos da proclamação de São José como Padroeiro Univer-
sal da Igreja. É interessante que em cada presépio montado 

vemos São José com um cajado na mão e no outro uma lamparina acesa, 
iluminando o lugar do nascimento. Quanta ternura, quando cuidado, 
quanto zelo expressa essa cena. Quando Maria e José chegam em Belém 
para dar à luz o menino Jesus e não encontram lugar, vão para um lugar 
onde abrigava animais, um estábulo. Um lugar muito simples, pobre, 
desprovido de qualquer pompa, sem iluminação.

Essa cena singular e sugestiva de São José segurando uma lâmpada 
revela sua paternidade. Ele traz a lâmpada, vai até o menino Jesus. É o 
Emanuel que está ali deitado, é o Senhor que tem piedade de nós. Ele 
próprio é a luz. Naquele estábulo, naquela escuridão vemos uma criança 
que precisa de cuidados. É frágil, é singela como qualquer outra criança. 

O pai está ali, ao seu lado, na sombra, segurando uma lâmpada para que 
sua criança apareça, para ver se está bem. O pai é São José, está na som-
bra, como recorda o Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde (PC7) 
citando o escritor polonês Jan Dobraczynski que narrou a vida de São José 
no seu livro intitulado A Sombra do Pai: “Com a sugestiva imagem da 
sombra, apresenta a gura de São José, que é, para Jesus, a sombra na 
terra do Pai Celeste: guarda-o, protege-o, segue os seus passos jamais se 
afastando dele”.

E poderíamos perguntar, e o que São José vê diante de si? E iríamos 
responder: ‘O Filho de Deus’ e de fato é. Mas podemos responder como 
no Evangelho de Mateus: “Não é este o lho do carpinteiro?” (Mt 13,55). 
Nesta lamparina acesa vemos também o lho de José, o carpinteiro. José 
assumiu o cuidado, assumiu a responsabilidade por essa vida, assim, ele 
exerce a paternidade. Essa luz no natal que ilumina o menino Jesus faz 
nascer no coração de São José sua paternidade. É no nascimento de uma 
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presentes que marcam o coração de quem recebe!

Feliz Natal e abençoado 2022!

Este livro-agenda propõe uma 
caminhada diária que revisita a 
carreira do padre Zezinho.
Um verdadeiro roteiro de 
espiritualidade que ajuda o 
leitor a começar bem o seu dia.

Passagens bíblicas, ilustrações
e comentários embasados que 
ilustram o nascimento de Jesus. 
Uma prova de amor de Deus 
por todos nós. O verdadeiro 
sentido do Natal. 

Na Paulinas de Manaus,

Feliz Natal e abençoado 2022!
Av. Sete de Setembro, 665 - Centro - Telefone: 3633-4251
Siga a Paulinas Manaus nas redes sociais:      paulinasmanaus      @paulinas.manaus
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Sabemos que foi São Francisco que na noite de Natal do ano 
de 1223 fez o primeiro presépio no povoado de Greccio. Ele queria 
ver e mostrar ao povo as di culdades que o Menino Jesus enfrentou 
nessa noite do seu nascimento, ou seja, como nasceu num estábulo, 
deitado em uma manjedoura entre animais junto à Maria e José. 
Que bela cena quando lemos o Evangelho de São Lucas: “E deu à luz 
seu lho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num 
presépio; porque não havia lugar para ele na hospedaria.” (Lc 2,7). 
Fechamos os olhos e vem à memória o presépio: Nossa Senhora, 
São José, o menino Jesus, a manjedoura, os animais, os pastores, os 
reis magos com presentes, a estrela e muitas luzes.

Deixei uma exposição permanente de presépios no interior 
do Amazonas, em Juruá, cerca de 400 presépios de várias regiões 
do Brasil e do exterior. Em cada presépio montado nessa expo-
sição vemos povos, culturas diferentes que celebram o mesmo 
mistério. Em cada presépio contemplamos o mesmo mistério de 
amor que encanta o coração humano. Certa vez fui para fazer a 
visita aos ribeirinhos na ponta do Rio Juruá. Percorri quase dois 
dias de barco recreio, depois fui de canoa e, por m, andei mais de 
uma hora num terreno com água que ia até os joelhos. Ao chegar, 
estavam as crianças brincando, perguntei onde estavam os pais e 
elas disseram que estavam no roçado trabalhando.

Logo chegaram e foi grande a alegria em ver o Frei que es-
tava ali no meio deles. Conversamos, comemos uma caldeirada 
de peixe e, a escuridão chegou e uma cena tocou o meu coração, 
havia ali uma criança de colo, bem pequenina. Estávamos todos 
sentados no chão, como é de costume, e essa criança estava em 
cima de um cobertor preparado no chão como se fosse uma man-
jedoura. O pai levantou, acendeu uma vela e foi até a criança. Vi 
no rosto daquele pai, um rosto queimado devido ao sol do roçado, 
um rosto sofrido, mais um rosto feliz ao contemplar sua criança 
que estava ali. A criança reconheceu seu pai e sorriu para ele. Aqui 
está o sentido da paternidade, a luz que é levada pelo pai é sinal 
do amor, é sinal daquele que guarda, que se preocupa. Não tinha 
muitos móveis naquela casa, quase nada. Porém, aquela criança 
era o bem maior que aquele pai estava cuidando. 

criança, é no assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa que 
se exercita a paternidade. Podemos imaginar os olhos de São José brilha-
rem diante daquela frágil criança, quanta alegria, a luz revela um Filho, a 
luz revela um Pai. Sim, é São José o primeiro a ver o menino Jesus. A luz 
revela um homem livre que vai em direção ao seu lho.

São José está com um cajado para defender, para que nada faça mal 
a sua criança. É Pai, é guardião, é aquele que está a serviço. Não se cansa, 
com a luz na mão se inclina num gesto de amor. Poderíamos imaginar o 
menino Jesus sorrindo para José. Podemos talvez ver um rosto queima-
do, sofrido como do pai na comunidade ribeirinha, mais, a criança vê seu 
pai, sua segurança. O estábulo onde nasceu o menino Jesus é como mui-
tas casas do nosso povo sofrido, muitas casas do nosso povo ribeirinho, 
indígena, caboclo, moradores de rua etc. Nem tem nenhum amparo, 
nenhum conforto, mas tem a ternura e o amor de quem se alegra com o 
dom da vida, de quem luta para manter a vida, de quem trabalha todos 
os dias para dar a vida aqueles que o Senhor con ou.

É Natal do Senhor... Do Emanuel.. Deus está Conosco... Ele é a luz que 
brilha sempre em cada nação, em cada lar. A luz nas mãos de São José 
é para nós a certeza de que somos esses lhos e lhas amados de Deus. 
Que o Natal seja a certeza da paz, seja a certeza de que não pode haver 
exclusão, seja a certeza de que não haja fome e miséria. Que São José nos 
ajude a ir em direção daqueles que mais precisam para levarmos a luz da 
solidariedade, a luz da fraternidade, a luz do amor.



����$548,',2&(6(�(0�127¨&,$6�• DEZEMBRO • 2021



DEZEMBRO 2021 • $548,',2&(6(�(0�127¨&,$6����

PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 
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