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ATIVIDADES PaSTORAIS

DOM LEONARDO ULRICH STEINER

“No princípio era a palavra, e a Palavra estava 
com Deus e a Palavra era Deus. Ela estava no princípio 
com Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela nada 
foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a 
vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e 
as trevas não a dominaram.

Ela era luz verdadeira, que, vindo ao mundo, a to-
dos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por 
meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o 
que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, 
porém, a receberam, deu-lhes poder de se tornarem, 
filhos de Deus: os que crerem em seu nome, que fo-
ram gerados não do sangue, nem da vontade da car-
ne, nem da vontade dos homens, mas de Deus.

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 verda-
de.” (Jo 1,1-5.9-15)

LEITURA DA BÍBLIA

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

1 • Missa – Solenidade Santa Maria Mãe de Deus 
Horário: 7h30 e 10h 
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição 

1 • Caminhada e Missa da Paz 
Tema: Fraternidade e Educação – “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” 
Carreata sairá da Praça da Igreja de São Bento
Concentração as 16h e saída às 17h 
Missa no Cruzeiro, às 18h 

 
11 a 20 • Festejo de São Sebastião 

Tema: “Nossa caminhada como igreja Sinodal: na escuta, na ação 
e no testemunho” 
Novenário: De 11 a 19/1, às 18h, na Igreja São Sebastião, Rua 10 
de Julho – Centro 
Dia do Padroeiro: 20/1 – Missa às 17h, no Largo São Sebastião, 
em frente à Rádio Rio Mar 
Informações: (92) 99474-8844

A PALAVRA

Comece bem os dias de 2022 com os produtos Paulinas. 

Paulinas Livraria - Av. 7 de Setembro, 665 – Centro – Manaus-AM
Tels. (92) 3633-4251 | 3633-4017 | 99901-1612

feliz, inspirado

com paz e saúde!

Nós

Escolha o seu:�

AGENDA JANEIRO 2022
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

É nossa 
esperança 
construir 
pontes para que 
a paz sustente 
a convivência 
humana. 

CONSTRUIR PONTES

Iniciamos o ano de 2022 sob a proteção da Mãe 
de Deus e nossa, e com o anseio da paz. Estamos 
sempre a caminho, pois vivos e crendo. Estamos a 
caminho com Jesus Cristo que nos possibilitou ser-

mos filhas e filhos de Deus e nos deu a graça de sermos 
seus discípulos missionários, discípulas missionárias. 
Com Jesus sentimos a proximidade de Deus e nos dei-
xamos animar pela esperança. Nele encontramos a paz 
e nos tornamos construtores da paz.

São Papa Paulo VI, ao instituir o Dia Mundial da 
Paz, na sua primeira mensagem dizia: “Finalmen-
te resulta, de forma claríssima, que a paz é a única e 
verdadeira linha do progresso humano, não as tensões 
de nacionalismos ambiciosos, nem as conquistas vio-
lentas, nem as repressões geradoras duma falsa ordem 
civil” (1º Dia Mundial da Paz, 01/10/1968). E recordava 
a São João XXIII que exaltava “o sentido e o amor da paz 
baseada na verdade, na justiça, na liberdade, no amor”. 
As controvérsias internacionais deveriam ser resolvidas 
pela via da razão, isto é, as negociações deveriam ser 
baseadas no direito, na justiça, na equidade. 

As indicações para as relações internacionais va-
lem para as relações na sociedade, nas nossas comu-
nidades. Impressiona a atualidade destas palavras, não 
menos importantes e prementes hoje do que há mais 
de cinquenta anos.

O ano de 2022 deveria ser o ano da paz. O ano em 
que todos nós, as nossas comunidades, ajudássemos a 
construir pontes para que a paz possa reinar, pois ba-
seada no direito, na justiça, na fraternidade, verdade, 
na liberdade e no amor. Construir pontes com palavras 
verdade, mas sem violência; palavras cortante, sem 
morte; palavras escuta; palavras paciente, palavras 
encontro!

É nossa esperança construir pontes para que a paz 
sustente a convivência humana. Esperança, pois exige 
disponibilidade, paciência, força de transformação. 
Papa Francisco a nos ensinar: “a esperança é uma vir-
tude que não se vê: trabalha por debaixo; nos faz olhar 
por debaixo. Não é fácil viver na esperança, mas eu diria 
que deveria ser o ar que um cristão respira, ar de espe-
rança; do contrário, não poderá caminhar, não poderá ir 
avante porque não saberá aonde ir. A esperança – isto 
sim é certo – nos dá uma segurança: a esperança não 
desilude. Jamais. Se você espera, não será desiludido. 
É preciso abrir-se a esta promessa do Senhor, voltados 

para aquela promessa, mas sabendo que existe o Espí-
rito que trabalha em nós.”

Nos foi oferecida a salvação, nos foi dada a espe-
rança! A vida, a morte e a ressurreição de Jesus é a nos-
sa esperança. É a luz a iluminar e guiar nossos passos. 
Um ano guiado pela esperança. 

Neste ano celebraremos a conclusão de nossa As-
sembleia Sinodal Arquidiocesana. Estamos a percorrer 
juntos o caminho de uma Igreja missionária, que de-
seja ser presença de paz, esperança e de transforma-
ção. Uma Igreja que visibiliza o Reino de Deus. Guiados 
pela sinodalidade (sin-odos-idade), pela força que nos 
mantém juntos a caminho: Jesus e o seu Evangelho. A 
Assembleia sinodal tem procurado, com a ajuda da Co-
missão animadora, envolver a todos os irmãos e irmãs, 
as comunidades, nas reflexões e discussões para que 
nossa Igreja de Manaus seja sempre mais missionária, 
profética, consoladora, misericordiosa e ministerial, 
uma igreja em saída. 

Por isso, a necessidade de ouvir a todos, de ten-
tar pensar juntos, rezar juntos e propor caminhos, 
presença. Todos na responsabilidade de ser discípulos 
missionários: leigos e leigas, mulheres e homens con-
sagrados, diáconos, padres, bispos. Tendo no olhar a 
totalidade da realidade em que vivemos na Amazônia: 
social, cultural ecológica e eclesial. Na Assembleia si-
nodal podem surgir dinâmicas evangelizadoras, minis-
térios eclesiais para as comunidades, celebrações dos 
sacramentos como parte da vida de cada comunidade 
na sua cotidianidade. Assembleia Sinodal para nos 
sentirmos Igreja, sermos Igreja que anuncia, forma dis-
cípulos missionários, cuida dos pobres e sabe celebrar 
nos sacramentos a vida do Reino.

A solenidade da Mãe de Deus que celebramos no 
primeiro dia do ano, a nos indicar a proximidade e a 
maternal companhia em todos os dias do ano. Como 
a Virgem pronunciou a palavra e recebeu a Palavra, 
proferiu a palavra e concebeu a Palavra, possamos 
também nós ouvir a palavra do anúncio e corresponder 
com alegria à vida que a Palavra-Jesus nos oferece. 

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

+ Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Feliz 2022, feliz es-
perança para todo o povo brasileiro. Somos todos teste-
munhas dos desafios que o nosso bravo povo brasileiro, 
especialmente, o manauara, enfrentou em 2021. Dias 
sofridos pela partida inesperada de pessoas queridas. 
Dias marcados pela torrente de solidariedade em prol 
daqueles que padeciam na pandemia. Diz o salmo: “os 
que semeiam entre lágrimas colherão com alegria” (sal-
mo 125,5). Que a alegria volte ao coração de todos nós. 
Não uma alegria qualquer, mas aquela que brota da fé, 
da certeza que em meio ao vale de lágrimas a afligir 
a alma humana, a mão direita do Senhor nos levanta 
cotidianamente, dando a certeza ao coração de todos 
nós, de que nada é por acaso, tudo tem um propósito: 
aprendizado. Que o Santo Espírito de Deus venha em 
auxílio de cada brasileiro neste ano de eleição para que 
possamos fazer escolha de governantes que realmente 
estejam a serviço do povo e não se servindo do povo em 
prol dos próprios interesses. Que a esperança continue 
a ser a coragem para a luta cotidiana de cada brasileiro 
que anseia por uma pátria que não seja apenas gentil 
no hino, mas inspiradora por aqueles que por ela, dia 
após dia, labutam por uma país mais justo para todos. 
Vale a pena conferir o que foi notícia em nossa Igreja 
Local em dezembro e o que acontecerá em nossa ar-
quidiocese em janeiro de 2022. Que nossa Mãe Maria 
interceda por todos nós neste ano que já começou. Uma 
ótima leitura pra você.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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O QUE ESPERAR DO ANO 2022?
SOLIDARIEDADE É O CAMINHO DA JUSTIÇA PARA SUPERAÇÃO DAS 
DIFICULDADES ECONÔMICAS

NOTÍCIAS DO VATICANO

PE. GERALDO F. BENDAHAM

Espera-se que seja um ano novo cheio de es-
peranças, com possibilidades de realizações 
dos projetos que não foram concretizados 
nos últimos dois anos, 2020 e 2021, por 

causa da crise sanitária global da Covid-19 que matou 
mais de cinco milhões de pessoas em todo mundo. 
Talvez se você conhece alguém que ainda não foi va-
cinado, convença com argumento persuasivo que deve 
receber as doses das vacinas para imunizar-se contra o 
vírus. Ajudando esta pessoa a realizar este projeto em 
sua vida, estará começando bem o novo ano.

As mortes de milhões de pessoas de fato assus-
tam a sociedade e provocam tristeza, dor, luto e an-
siedade nas pessoas. É importante citar que em outra 
época já aconteceu outra pandemia avassaladora que 
matou 50 milhões de pessoas em todo mundo. Isso 
ocorreu a mais de 100 anos com a gripe espanhola. 

Ainda não se sabe quais as reais consequências 
históricas da Covid-19, até onde vai e quando de fato 
a ciência vai isolar o vírus, tendo em vista que já se 
encontra em circulação uma nova variante do vírus. 
Um desafio para a ciência, mas para as indústrias far-
macêuticas e grandes laboratórios, fonte de negócios 
lucrativos, pois as vacinas custam muito caro.

As tensões provocadas pelo vírus da Covid atin-
giram outras dimensões da vida social. A descon-
fiança nos políticos aumentou, devido a lenta toma-
da de decisões políticas e econômicas em favor da 
vida, atrasando a chegada das vacinas que culminou 
na morte de milhares de pessoas. Constatou-se, com 
rara exceção, que os mandatos dos políticos estão a 
serviço do mercado e longe de representar de fato os 
interesses do bem comum do povo brasileiro.

Neste ano, que ora inicia, ocorrerá mais um exercí-
cio democrático com o processo eleitoral para escolha 
dos candidatos aos cargos majoritários de presidente da 

república, governadores, senadores, deputados fede-
rais e estaduais. As eleições ocorrem em outubro, mas 
os acordos e alianças partidárias já se articulam para 
chegar ao poder. Observa-se que está em jogo a dispu-
ta pelo bem-estar pessoal do eleito, a busca pelo bom 
salário e regalias, verba de gabinete, emprego dos ami-
gos, rachadinhas, emendas impositivas no orçamento 
para garantir reeleição através das obras, entre outros 
interesses e acordos que não são os do povo brasileiro.

A economia que sempre privilegia o mercado 
financeiro e empresarial desacelerou e teve como 
consequências imediatas o aumento do desempre-
go, escancarando a pobreza e miséria num país que 
há muito tempo vive a maior desigualdade social. 

Na crise, o mercado econômico e as políticas 
governamentais preferiram sacrificar a maioria 
das pessoas que vivem em situações de vulnera-
bilidade, mas nunca perder o lucro dos produtos, 
aumentando os preços das mercadorias e serviços 
para quem pode pagar. Os pobres não podem pa-
gar pelos alimentos e por isso não comem com 
segurança e nem dignidade. Isso provoca desnutri-
ção e doenças na vida de milhões de pessoas.

Como manter a esperança neste novo ano que 
inicia, sabendo que o vírus da Covid continua, as 
tensões na política se acentuam, a crise na econo-
mia com inflação descontrolada que aumenta o 
desemprego e fome para milhões de pessoas?

As inúmeras dificuldades precisam ser enfrenta-
das com fé e esperança, pois somente assim é possí-
vel manter o equilíbrio humano e em hipótese algu-
ma deixar-se consumir pelos desafios das realidades 
do ano passado que continuam neste novo ano. 

Por fim, a solidariedade é o caminho da jus-
tiça para superação das dificuldades econômicas, 
através de gestos concretos cotidiano em direção 
às milhões de pessoas que precisam de trabalho 
para viver com dignidade.

profecia

PAPA TERMINA O ANO COMO 
PEREGRINO E ANUNCIADOR 
DA ESPERANÇA

PE. ADELSON SANTOS (SJ)

No último mês de 2021, o Papa Fran-
cisco realizou mais uma importante viagem 
apostólica, a 35ª do seu pontificado, desta 
vez tendo como destino Chipre e Grécia, 
lugares onde teve oportunidade de se en-
contrar com as comunidades católicas e 
não-católicas, falando especialmente com 
os jovens e os refugiados que ali vivem à es-
pera de poder recomeçar suas vidas longe da 
guerra, da fome e das perseguições de todo 
tipo (étnicas, políticas, ideológicas etc.).

Com os jovens o Papa os convidou a 
“olhar a vida como um serviço”, pois que 
“servir os outros é o caminho para conquistar 
a alegria. Dedicar-se aos outros não é proce-
dimento de perdedores, mas de vencedores; 
é o caminho para se fazer algo de verdadei-
ramente novo na história”. O Papa também 
lhes ensinou que não devem ter medo das 
dúvidas que muitas vezes nos assaltam, pois 
elas nos ajudam a fortalecer a nossa fé. E re-
cordou que a maior das verdades de fé que 
devemos acreditar é que somos amados, 
“isto é o âmago da fé: somos filhos amados 
de Deus! Filhos amados: temos um Pai que 
olha por nós sem nunca cessar de amar-nos”.

Já no encontro com os refugiados, 
Francisco quis visitá-los no local onde estão 
confinados, animando-os com palavras de 
conforto e esperança: “Estou aqui para con-
templar os vossos rostos, para ver-vos olhos 
nos olhos. Olhos cheios de medo e ansiedade, 
olhos que viram violência e pobreza, olhos 
sulcados por demasiadas lágrimas... os vos-
sos rostos, os vossos olhos pedem-nos para 
não vos virarmos as costas, não renegarmos 
a humanidade que nos irmana, para assumir-
mos as vossas histórias e não esquecermos 
os vossos dramas... Nas margens deste mar, 
Deus fez-Se homem. A sua Palavra ecoou, tra-
zendo o anúncio de Deus, que é ‘Pai e guia de 
todos os homens’... Ele ama-nos como filhos 
e quer-nos irmãos... a fé pede compaixão e 
misericórdia; não esqueçamos qual é o estilo 
de Deus: proximidade, compaixão e ternura”. 
Feliz e abençoado 2022!



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

MARIA, MÃE DE DEUS
Nm 6,22-27
Sl 66 (67), 2-3.5.6.8 (R/.2a)
Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

EPIFANIA DO SENHOR
Is 60,1-6
Sl 71 (72), 1-2.7-8.10-13 (R/. cf.11)
Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12

SS. Nome de Jesus
1 Jo 3,22-4,6
Sl 2,7-8.10-11 (R/. 8a)
Mt 4,12-17.23-25

1 Jo 4,7-10
Sl 71(72), 1-4ab.7-8 (R/. Cf.11)
Mc 6,34-44

1 Jo 4,11-18
Sl 71(72),1-2.10-13 (R/. Cf. 11)
Mc 6,45-52

1 Jo 4,19—5,4
Sl 71 (72), 1-2.14.15bc.17 (R/. 
Cf. 11)
Lc 4,14-22a

São Raimundo  
de Penyafort
1 Jo 5,5-13
Sl 147(147B), 12-15.19-20 (R/. 
12a) • Lc 5,12-16

1 Jo 5,14-21
Sl 149, 1-5.6a.9b (R/. 4a)
Jo 3,22-30

BATISMO DO SENHOR
Is 40,1-5.9-11
Sl 103(104),1-4.24-25.27-30 
(R/. 1)
Tt 2,11-14; 3,4-7 • Lc 3,15-16,21-22

1 Sm 1,1-8 
Sl 115(116),12-14.17-19 (R/. 17a)
Mc 1,14-20

1 Sm 1,9-20
(Sl) 1Sm 2,1.4-8 (R/. cf. 1a)
Mc 1,21b-28

1 Sm 3,1-10.19-20
Sl 39(40),2.5.7-10 (R/. Cf. 
8a.9a)
Mc 1,29-39

S. Hilário
1 Sm 4,1-11
Sl 43(44),10-11.14-15.24-25 
(R/. 26d)
Mc 1,40-45

1 Sm 8,4-7.10-22a
Sl 88(89),16-19 (R/. 2a)
Mc 2,1-12

S. Maria no Sábado
1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a
Sl 20(21), 2a-7 (R/. 2a)
Mc 2,13-17

2° COMUM
Is 62,1-5
Sl 95(96),1-3.7-8a.9-10a.c (R/. 
1a.3b)
1 Cor 12,4-11 • Jo 2,1-11

S. Antão
1 Sm 15,16-23
Sl 49 (50), 8-9.16bc-17.21.23 
(R/.23b)
Mc 2,18-22

1 Sm 16,1-13
Sl 88 (89), 20-22.27-28 (R/.21a)
Mc 2,23-28

1 Sm 17,32-33.37.40-51
Sl 143 (144), 1.2.9-10 (R/. 1a)
Mc 3,1-6

S. Fabiano
S. Sebastião
1 Sm 18,6-9; 19,1-7
Sl 55 (56), 2-3.9-13 (R/. 5bc) 
Mc 3,7-12

S. Inês
1 Sm 24,3-21 
Sl 56 (57),2-4.6.11 (R/.2a) 
Mc 3,13-19

S. Vicente
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
Sl 79 (80), 2-3.5-7 (R/.4b)
Mc 3,20-21

3° COMUM
Ne 8,2-4a.5-6.8-10 Sl 18B(19),8-
10.15 (R/. Jo 6,63c)
1 Cor 12,12-30
Lc 1,1-4; 4,14-21

S. Francisco Sales
2 Sm 5,1-7.10
Sl 88(89),20-22.25-26 (R/.25a)
Mc 3,22-30

CONVERSÃO DE  
S. PAULO APÓSTOLO
At 22,3-16 ou At 9,1-22
Sl 116 (117), 1.2 (R/. Mc 16,15)
Mc 16,15-18

S. Timóteo e Tito
2 Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5
Sl 95(96), 1-3.7-8a.10 (R/. 3)
Lc 10,1-9

S. Ângela Mérici 
2 Sm 7,18-19.24-29
Sl 131 (132), 1-5.11-14 (R/. Lc 1,32b)
Mc 4,21-25

S. Tomás de Aquino
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17
Sl 50 (51), 3-7.10-11 (R/. cf. 3a)
Mc 4,26-34

S. Maria no Sábado
2 Sm 12,1-7a.10-17
Sl 50 (51), 12-17 (R/. 12a)
Mc 4,35-41

4° COMUM
Jr 1-4-5.17-19
Sl 70(71), 1-4a.5-6ab.15ab.17 
(R/. cf. 15ab)
1Cor 12,31--13,13 • Lc 4,21-30

S. João Bosco
2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a
Sl 3,2-7 (R/. 7b)
Mc 5,1-20
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aria está intimamente ligada ao mistério de Jesus, seu Filho, e 
sua missão está unida a dele, desde o seu nascimento até à cruz 
e ressurreição. A memória de Maria aparece organicamente in-
serida no conjunto do ano litúrgico, especialmente, nos tempos 
e festas que guardam uma relação especial com ela. O ciclo pri-
vilegiado é o do Natal, a começar pelo advento, principalmente 
no período dos dias 17 a 24 de dezembro e no tempo do Natal. 

Na oitava do Natal, a Igreja celebra a maternidade divina de 
Maria: Ela aparece intimamente associada ao Filho: no mistério 
de sua encarnação e do seu nascimento, pois o Verbo de Deus se 
fez “homem no seio da Virgem Maria” que acolheu com amor, 
aquele que, para salvar os seres humanos, quis nascer entre eles. 
“Salve ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei que governa o 
céu e a terra pelos séculos eternos. A solenidade de Maria, Mãe 
de Deus (01\01) é, segundo o papa Paulo VI, uma memória con-
tinuada da maternidade divina e salvífica daquela "que esperou 
com amor de mãe e deu ao mundo o salvador".

Relembramos um escrito de Santo Agostinho: “Maria cum-
priu perfeitamente a vontade do Pai, e por isso, Ela é maior mais 
por ter sido discípula, do que por ter sido mãe de Cristo. Maria, 
mulher feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática”.

Que Maria, a serva do Senhor, Mãe da Igreja e nossa Mãe 
nos impulsione a viver e celebrar o mistério da encarnação 
do Verbo que, na fragilidade de uma criança, habitou entre 
nós, fazendo-se humano para que possamos nos tornar um 
pouco mais divinos. 

Com a solenidade da Mãe de Deus, dia Mundial da Paz, 
iniciamos um novo ano civil. A paz é desejada, suplicada 
como sinal da bênção e da proteção permanente de Deus. 
É em nome de Jesus, a plenitude da bênção, que invocamos 
Bênçãos de Paz sobre nós e sobre os povos em conflito.

No tempo do Natal celebramos também a Epifania do 
Senhor. “Na Epifania celebramos a vinda do Senhor para 
todos os povos. Se o Natal celebra a redenção de Israel, a 
Epifania celebra a redenção de todas as pessoas de boa von-
tade” A Epifania retoma o Natal de Jesus, a sua humanidade 
manifestada a todos os povos e não apenas ao povo judeu. 
Traz consigo a mística da universalidade da salvação.

Os reis magos querem presentear o menino com seus 
tesouros. Isso indica que os pagãos são atraídos pela luz de 
Jesus, o Senhor dos senhores. Essa atitude nos indica que é 
preciso percorrer o itinerário da fé: prestar atenção aos si-
nais de Deus e deixar-se guiar pela estrela que conduz às 
“periferias” onde as pessoas vivem na precariedade, entre 
tantas necessidades, e lá “abrir os tesouros” da partilha e da 
solidariedade. 

A celebração da Epifania nos conduz à experiência de 
um Deus que não é propriedade particular de ninguém. Ele é 
sim, o Deus de todos os povos. Jesus se faz carne e habita en-
tre nós. Este “nós” é a mística da universalidade da salvação. 
Como peregrinos na fé, nos unimos a toda a humanidade 
que enfrenta o cansaço do caminho e vive a busca contínua 
de um sentido para a vida e para as suas contradições. 

“Ó Deus, fonte de toda bênção, Maria, dando à luz ao teu 
Filho Jesus, nosso Senhor, é sinal e começo de uma huma-
nidade nova. Abençoa a nossa comunidade, toda a família 
humana e cada criatura do universo. Faze-nos viver cada dia 
do novo ano em santidade e justiça, celebrando o teu louvor, 
pelo nome bendito de Jesus, conselheiro admirável, Deus 
forte, príncipe da paz, bendito para sempre. Amém”.

Vivamos de verdade cada dia do novo ano em santida-
de, justiça e paz! 



Tempos de incertezas e ansiedade, são duas 
coisas que sempre estarão ligadas, de algu-
ma forma, em nossas famílias. O que fazer 
para que os filhos não passem pelo processo 

de ansiedade? 
Os últimos dois anos foram marcados por uma série 

de crises e situações que não estávamos acostumados 
em nosso dia a dia. Como podemos lidar com os medos 
e as incertezas nos tempos que estamos vivendo para 
evitar que os filhos cresçam ansiosos? Podemos lembrar 
o que vivenciamos nas áreas da saúde, educação, econô-
mica, social e psicológica. Que foi um universo de incer-
tezas e medos. Podemos dizer que já estamos cansados 
de tantas fake news, textos e memes sobre experiências 
desagradáveis de pessoas. Essa tempestade de conteúdo 
traz para nossas crianças e jovens uma boa dose de medo 
e de incerteza. Sabemos que não é fácil para os adultos 
enfrentarem essas questões de ansiedade e incertezas, 
quanto mais para nossas crianças e adolescentes. Quan-
do os pais, por motivos de trabalho, não têm o tempo 
necessário para acompanhar seus filhos nesse momento 
de lidar com as dúvidas e incertezas nesse momento tão 
difícil, e lidar com os desafios. Certas atitudes que en-
volvem as questões socioemocionais são fundamentais 
e necessárias e devem ser desenvolvidas e estimuladas 
desde cedo, pois sabemos que muitas crianças e adoles-
centes costumam ficar inseguros e ter medo diante da 
incerteza. Muitas vezes, eles são imaturos e sem o dis-
cernimento necessário para resolver problemas sozinhos 
ou quando tentam podem não escolher um caminho e 
soluções saudáveis por não terem a experiência necessá-
ria, pois para isso é preciso uma habilidade que necessita 
de treinamento. 

Os pais precisam estabelecer uma comunicação 
positiva com os adolescentes com o intuito de atender 
as suas dúvidas e ouvindo com muita atenção e acolhi-
mento os comentários e expressões de sentimentos e as 
suas emoções, principalmente de suas incertezas atuais 
e futuras. 

Vamos ver o que a carta aos colossenses pede aos 
pais e aos filhos: “Filhos, obedecei em tudo aos vossos 
pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos 
filhos, para que eles não percam o ânimo” (Colossenses 
3,20-21). 

Os pais são chamados a educar seus filhos numa 
época em que se observa uma grande parcela de famí-
lias que abrem mão desse processo educativo para as 
escolas ou igrejas. Nossos avós já diziam, com sabedoria, 
que “educação começa em casa” ou ainda que “educação 
se herda de berço”. De acordo com o Papa Francisco, a 
família tem a característica essencial, portanto, “vocação 
natural de educar os filhos para que cresçam na respon-
sabilidade de si e dos outros”. 

Também não podemos esquecer que a adolescência 
é um período em que o cérebro sofre mudanças físicas, 
“não está pronto”. Por esse motivo, a incerteza e o risco 
tendem a ser analisados de maneiras totalmente dife-
rentes dos adultos, já que os jovens não procuram com-
preender as consequências de longo prazo, com isso a 
família tem um papel fundamental no aprendizado ao 
enfrentamento dos medos e principalmente nas toma-
das de decisões mais acertadas e saudáveis. 

Que São José, pai zeloso, ilumine nossas famílias 
para o bom acompanhamento de nossos filhos e que 
consigam educá-los na luz do espírito santo. Amém! 

família

Sabemos que não 
é fácil para os 
adultos enfrentarem 
essas questões 
de ansiedade 
e incertezas, 
quanto mais para 
nossas crianças e 
adolescentes.

TEMPOS DE 
INCERTEZAS E MEDOS 
COMO TRABALHAR A ANSIEDADE EM FAMÍLIA

FRANCISCO NASCIMENTO E LÚCIA LIMA



FUNDAÇÃO RIO MAR
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REPORTAGEM

1. Diante do cenário de incertezas quanto à pan-
demia que ameaça novas ondas, quando se espera 
voltar à normalidade; como o senhor acredita ser 
possível cultivar a esperança neste ano que inicia?

Esperança faz parte do nosso ser cristão. O cristão 
vive esperançado. Mulheres e homens que recebem de 
Jesus Cristo a graça da esperança. Vivemos em meio às 
dores e alegrias, sofrimentos e realizações. O cristão não 
se deixa abater pela dor, pelo sofrimento, pela catástro-
fe, pela pandemia. Os olhos estão fixos em Jesus. Vale 
lembrar as palavras de São Paulo: “Em tudo somos atri-
bulados, mas não abatidos; postos em apuros, mas não 
desesperançados; perseguidos, mas não aniquilados.” 
(cf 2Cor 4,8-9) Para nós no meio das trevas brilha a Luz. 
Aquela luz que Jesus Cristo nos oferece com sua cruz e 
ressurreição. Temos esperança de que em breve podere-
mos voltar a uma certa normalidade. E, provavelmente, 
teremos, como normalidade, aprender a conviver com o 
vírus. O início de um novo ano no calendário, nos con-
vida a uma vida em transformação, em maturação. A fé 
sempre nos oferece o dom da esperança.

2. Na sua visão, como vencer sentimentos 
como o medo e a ansiedade diante da ameaça 
constante em virtude do aparecimento de va-
riantes do coronavírus?

O medo e ansiedade, se manifestam, muitas vezes, 
pela insegurança. O vírus tem nos trazido insegurança. 
As relações interpessoais, o modo do trabalho, tem 
gerado preocupação e por isso, ansiedade e medo. O 
desemprego, a fome, a morte têm suscitado dúvidas 
sobre o futuro. É mais que ansiedade, é insegurança. É 
a impossibilidade de viver, ou sobreviver. As variantes 
demonstram a necessidade da vacinação para con-
trolar o vírus. Uma força tarefa para que todos sejam 
vacinados. Uma campanha de vacinação, apesar da 
resistência. É um dever ético e moral para com a so-

ciedade, uma expressão de amor para com a família e 
o próximo. Os esforços na superação do vírus trazem 
segurança, diminuem a ansiedade. Ajuda a diminuir 
a ansiedade e o medo, quando nos protegemos devi-
damente, seguimos as orientações que nos protegem. 
Uma vida alicerçada no Evangelho nos anima e oferece 
forças para percorrer o caminho. O cuidado para com 
o próximo que passa fome, nos ajuda a sair da ansie-
dade e do medo, pois saímos ao encontro dos outros 
e levamos vida.

3. 2022 é um ano de eleição. O que o senhor 
espera do panorama político para o novo ano?

O panorama político é desanimador. O modo da 
política, do exercício da política é desalentador. A po-
lítica é vital para a sociedade. Ela é a possibilidade de 
vida digna, de pensar uma cidade, um município, um 
estado, o Brasil. Tudo para o bem de todos. Quando ve-
mos que existe um orçamento secreto, quando vemos 
a votação das precatórias, quando vemos o descuido 
em relação aos povos originários, o avanço do garim-
po, a destruição da natureza e da Amazônia; quando 
vemos a fome, a pobreza, os interesses religiosos e de 
grupos organizados, dos partidos, o que podemos es-
perar da política, dos políticos, dos partidos políticos? 
É desalentador. Mas nós cristãos vivemos da esperança 
e cremos na política com expressão e dever da carida-
de, para repetir o pensamento São Paulo VI. Sabedores 
da importância da política para o bem comum, para 
o bem de todos, há necessidade dos cristãos se enga-
jarem na política e se apresentarem para as eleições 
do próximo ano. A Conferência Nacional dos Bispos, 
CNBB, está a oferecer encontros de formação política, 
partindo do Evangelho e da doutrina social da Igreja. 
Há necessidade de uma renovação a partir de dentro, 
isto é, do próprio modo de entender e viver a política. 
Poderíamos dizer ética política. 

Esperança
PERSPECTIVAS  PARA 2022

A revista Arquidiocese em Notícias traz nesta primeira edição de 2022 uma entrevista com nosso 
arcebispo metropolitano Dom Leonardo Ulrich Steiner, em que nosso pastor nos apresenta pa-
lavras de esperança e encorajamento diante do cenário de pandemia e das incertezas vivenciadas, 
nos ajudando a enxergar com os olhos da fé, fixos em Jesus. Também nos explica sobre o processo 
sinodal que a nossa Igreja convida todos a viver. Confira:
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4. Diante do movimento que a Igreja está 
realizando para uma vivência sinodal, o senhor 
poderia explicar o que significa a sinodalidade 
na prática e o que muda na caminhada evange-
lizadora, especialmente na Amazônia? E como as 
comunidades podem vivenciá-la?

A Igreja de Manaus exercita há muito tempo 
a sinodalidade através das Assembleias Arquidio-
cesanas, do Conselho de Pastoral, do Conselho de 
Administração, do Conselho Presbiteral. Ela tem pro-
curado envolver as comunidades nas reflexões e dis-
cussões para que nossa Igreja de Manaus seja sem-
pre mais missionária, profética, consoladora. Com o 
Papa Francisco temos sido impulsionados a sermos 
ainda mais sinodais, isto é, possibilitar a participa-
ção de todos na vida da Igreja particular. Sinodali-
dade quer dizer a força que nos faz caminhar juntos. 
Sinodalidade é formado por três palavras: sin-odos-
-idade. Idade quer dizer força, vigor, odos indica ca-
minho, sin significa juntos: a força que nos faz cami-
nhar juntos, a percorrer um caminho comum. Jesus, 
o Evangelho, como a força que nos deixa caminhar 
juntos. Por isso, a necessidade de ouvir a todos, de 
tentar pensar juntos, rezar juntos e propor caminhos 
para que sejamos como Igreja uma presença viva, 
firme, esperançada, consoladora, missionária. Todos 
assumindo a responsabilidade de sermos seguidores 
e seguidoras de Jesus e anunciadores e anunciadoras 
de Jesus e seu Reino. Todos sermos discípulos missio-
nários: leigos e leigas, mulheres e homens consagra-
dos, diáconos, padres, bispos. E na Amazônia como 
nos ensina Papa Francisco levar em consideração 
a totalidade da realidade em que vivemos: social, 
cultural, ecológica e eclesial. Uma Igreja que está a 
cuidar da Casa Comum. Temos a impressão de que 
muda pouca coisa. No entanto, da escuta podem 
surgir propostas que ainda devem ser implementa-
das, sugestões de ministérios que ainda não temos. 
Inclusive propostas para que a vida sacramental pos-
sa fazer parte da vida de cada comunidade na sua 
cotidianidade. Tudo como convite para participar da 
Assembleia Sinodal, nos sentirmos Igreja; sermos 
Igreja que anuncia, forma discípulos missionários, 
cuida dos pobres e sabe celebrar nos sacramentos a 
vida do Reino. 

O desemprego, a fome, a 
morte têm suscitado dúvidas 
sobre o futuro. É mais que 
ansiedade, é insegurança. É a 
impossibilidade de viver, ou 
sobreviver.

Esperança
PERSPECTIVAS  PARA 2022



SÍNODO

ESPERANÇA DE UM NOVO CAMINHO SEM VOLTA ATRÁS
Assembleia Eclesial
PE. LUIS MIGUEL MODINO

Uma Assembleia que poucos anos atrás 
pareceria impossível. Poderíamos dizer 
que o mais importante da Assembleia 
Eclesial de América Latina e do Caribe, 

que aconteceu de 21 a 28 de novembro, foi sua reali-
zação. E isso é um sinal de grande esperança.

Mil pessoas, de todos os países do continente, 
desde o Canadá até a extremo sul, representantes 
do episcopado, do clero, da vida religiosa, do laicato 
e também das periferias se encontraram respon-
dendo a um chamado de Deus e da Igreja, nem só 
a Igreja da América Latina e do Caribe, mas também 
a Igreja universal, dado o grande interesse manifes-
tado pelo Papa Francisco diante da Assembleia e da 
presença de convidados vindo da Cúria Vaticana, da 
Europa e de lugares distantes geográfica e cultural-
mente, como é a Índia ou Mianmar.

A esperança vem dos testemunhos relatados ao 
longo dos dias, das reflexões surgidas daqueles que 
desde o saber teológico se preocupam em iluminar 
a rica experiência eclesial do Continente da Esperan-
ça, das celebrações litúrgicas e momentos orantes, 
em que a vida dos povos era relatada desde a de-
núncia profética, mas também desde a partilha de 
tantas experiências de vida presentes nas diferentes 
realidades eclesiais e culturais presentes.

Sem ignorar as falhas, algo normal diante da 
novidade que representava a primeira Assembleia 
Eclesial, realizada em modo virtual e presencial, 
um elemento que muitas pessoas destacaram é 
que, mesmo participando de diferentes modos, 

eles tiveram a sensação de que era uma só Assem-
bleia. Presencialidade e virtualidade conjugadas 
em favor da construção do Reino de Deus, algo 
que sem dúvida abre novas possibilidades para o 
futuro da Igreja, especialmente pensando no Síno-
do sobre a Sinodalidade.

O fato de ser um Sínodo da Igreja universal e 
a necessidade de escutar e de vivenciar o discerni-
mento comunitário em nível planetário provoca a 
necessidade de alternativas que até pouco tempo 
atrás não eram pensadas, mas que podemos dizer 
que foram ensaiadas na Assembleia Eclesial da 
América Latina e do Caribe. Junto com isso, ressal-
tar a presença na Assembleia daqueles que 
devem ter um papel decisivo no próximo 
Sínodo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, 
que será o relator, e o cardeal Mário Grech, 
secretário do Sínodo dos Bispos.

Os dois purpurados insistiram em 
que estavam na Assembleia no intuito 
de aprender os passos que estão sendo 
dados no exercício prático da sinodali-
dade. Por isso, podemos dizer mais uma 
vez que estamos diante de um tempo 
de esperança, que gera a possibi-
lidade de continuar caminhando 
juntos, agora em nível universal. 
Não esqueçamos as palavras do 
presidente do Celam, o arcebispo peruano Dom 
Miguel Cabrejos: “Isto (a Assembleia Eclesial) é 
algo que não tem mais volta atrás”. 
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MISSÃO

REVISÃO FINAL ÉRICO PENA  FOTOS ARQUIVO PESSOAL DOS OMI 

Araçá é uma área pastoral que se localiza entre os municípios de Ca-
reiro da Várzea e Careiro Castanho, composta por aproximadamente 
40 Comunidades, algumas na estrada para Autazes e outras são co-
munidades ribeirinhas no Rio Solimões e em breve esta área estará 

sob a gestão da Província dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI) que queriam abrir 
uma nova missão na Amazônia. 

Atualmente os Oblatos atuam dentro da Arquidiocese de Manaus trabalhando 
na Área Missionária Ternura de Deus, mas também já atuaram em Itaituba, Porto 
Trombetas e Marabá.

“O Carisma da Congregação é de trabalhar com os empobrecidos e necessita-
dos, por isso sempre procuramos as periferias onde sobrevivem como podem. Pe. 
Geraldo Bendaham, coordenador da Pastoral Arquidiocesana, mostrou para nós 
várias áreas pastorais carentes, e indicou que o mais urgente era a Área Pastoral 
Araçá”, explicou Pe. Pedro Curran (OMI), missionário norte americano que vem tra-
balhando há mais de cinquenta anos no Brasil, entre São Paulo, Pará e Manaus. Os 
outros dois oblatos que irão para a nova missão no Araçá são: Pe. José Roberto da 
Silva Araújo, e o recém-ordenado diácono, Jefferson Miranda da Silva.

Pe. José Roberto é nativo do Pará, é pároco da Área Missionária Ternura de 
Deus (AMTD) e recentemente recebeu o mestrado em bíblia. Na AMTD também 
estão o Pe. Geraldo Levron, francês, que também trabalhou na área de Marabá du-
rante os tempos difíceis da ditadura militar. Pe. Geraldo trabalhou todo o tempo de 
seu sacerdócio no Brasil, na Amazônia, mais de cinquenta anos. Agora ele vai para 
a casa Oblata em Recife. Na Arquidiocese de Manaus os Oblatos também atuam na 
Área Missionária Maria Imaculada (AMMI) onde trabalham desde 2005.

Como os Oblatos vão assumir a Área Missionária do Araçá, a AMMI será entregue 
aos cuidados pastorais da Arquidiocese de Manaus. “Nossa intenção é de assumir em 
fevereiro, por isso não temos ainda muitas informações sobre a área. Sabemos, sim, que 
será um grande desafio missionário. Pe. Iginio Mazzucchi, da Congregação de Maria Vir-
gem, trabalhou e ainda trabalha na área e com certeza vai nos orientar bastante nesta 
missão. Estamos com muita esperança de poder estar junto com esse povo e junto com 
eles descobrir os caminhos do Reino de Deus e a Justiça do Reino de Deus frente aos 
desmandos e desprezo do poder público para com o Povo”, disse Pe. Pedro Curran.

OBLATOS DE MARIA 
IMACULADA
E A MISSÃO DE EVANGELIZAÇÃO 
NA ÁREA MISSIONÁRIA DO ARAÇÁ

OS OBLATOS
Os Oblatos de Maria Imaculada no 

Brasil têm missões em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiânia, Recife, 
Pará, Ananindeua, Maranhão e Rio Gran-
de do Norte. Na Amazônia estão presen-
tes desde a década de sessenta, começan-
do em Belém e Marabá (PA). Os Oblatos 
chegaram ao Brasil em 1945 em São Pau-
lo e logo foram se espalhando pelo Brasil 
onde estão até hoje. A Congregação foi 
fundada por Dom Eugênio de Mazenod, 
em Aix no sul da França, em 1826. Hoje a 
Congregação está presente nas Américas, 
África, Ásia e Europa e administração ge-
ral está em Roma.



MATÉRIA DE CAPA

A 
esperança não é um sentimento ape-
nas, ou algo vazio, mas a certeza que 
somos capazes de idealizar e realizar 
projetos, não contamos apenas com 
o tempo, mas com nossos dons e ta-
lentos, para nos favorecer e também 
aqueles que temos junto a nós. O vírus 
começou longe, parecia coisa distante. 
Mas ele foi chegando devagar, fechan-

do as pessoas dentro de casa, exigindo distanciamento social, isolamento 
e quarentena, obrigando o uso de máscaras, permanente higienização das 
mãos, aplicações de álcool em gel e a purificação dos alimentos. Muitas 
mudanças em pouco tempo. O vírus faz sofrer e incomoda a todos. Esta-
mos buscando uma saída, mas está difícil. Ainda não apareceu um caminho 
seguro e confiável para podermos sair e recomeçar a vida em todas as suas 
dimensões.

Impossibilitados de um contato mais próximo a palavra escrita e/ou áu-
dios, as mídias tornaram-se elementares para a transmissão de esperança e 
positividade. Este ano estamos mais felizes, pois a diminuição dos casos de 
morte e a possibilidade de reunir pequenos grupos para conversar e confra-
ternizar tornou-se um alento. A relação e a atenção às pessoas deve ser um 
prioridade, curtir a companhia dos familiares e amigos, aproveitar os bons 
momentos juntos.

A vida não é um contar de atividades, mas por meio delas nos tor-
narmos melhores. Aproveitar bem o tempo é algo que deve nos motivar. 
Ler, estudar, planejar, são estímulos que humanizam e nos possibilitam 
vencer as barreiras impostas pelo distanciamento, cuja característica vai 
além do social e afeta até mesmo as relações domiciliares. Nesse senti-

do, o diálogo é a expressão que nos ajudará vencer os desafios propostos 
pelo contexto pandêmico.

A Organização Mundial de Saúde – OMS, desde a década de 1980, 
incluiu o domínio da religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais 
para avaliar a qualidade de vida e seus impactos na saúde, visando perce-
ber se, e como as crenças pessoais afetavam a qualidade de vida e como o 
individuo utilizava suas crenças em momento de sofrimento.

De acordo com Esperandio (2014) vivências religiosas/espirituais ten-
dem a produzir experiências subjetivas positivas que colaboram no enfren-
tamento de depressão, ansiedade, pânico, hipocondria, tentativas de suicí-
dio, doenças crônicas, enfermidades debilitantes, além de serem fatores de 
prevenção para o desenvolvimento de infarto, doenças autoimunes, diabe-
tes, hipertensão, entre outros. Hoje interpretamos como perigo, fatores que 
transcendem o perigo de vida biológico. Perda de status, conforto, poder 
econômico, afetos, amizades, privilégios, vaidades. Em estados de desequi-
líbrio emocional o simples contato com o novo, com situações inesperadas 
e desconhecidas são suficientes para disparar estados ansiosos.

A organização pessoal pode ser algo elementar para vencer a ansiedade. 
Ocupar bem o tempo, resolver o que é possível dentro das condições que se 
apresentam e manter um ritmo de vida agradável são medidas que podem 
ajudar nesse combate. O auxílio dessas medidas implica uma percepção 
daquilo que nos afeta e, a partir disso, dar respostas adequadas ao processo 
vivente. Portanto, iniciar um novo ciclo, como é o caso de um novo ano civil, 
implica reforçar o que nos constrói e abandonar o que nos prejudica.

É preciso, às vezes, resignificar a própria história, buscar não apenas 
bons pensamentos, mais atitudes condizentes, falas que geram esperan-
ça e falam de progressividade, ser um humano que deseja sempre mais 
se humanizar, qualificar e abrir caminhos geradores de esperança com 
boas e novas expectativas.

ESPERANÇA E POSITIVIDADE PARA 2022
A virada do ano, ou o início do novo ano civil representa sempre 
tempo de renovação. Se geram novas expectativas, em geral 
as pessoas reconstroem ou criam novas metas, é o início de 
um novo ciclo da vida. É bonito perceber a esperança no rosto 
das pessoas, o desejo de conquistar os sonhos ainda não 
concretizados
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PE. KLEYTON CABRAL, PÁROCO DA PARÓQUIA SANTA TERESINHA



ESPERANÇA E POSITIVIDADE PARA 2022
(COMBATE À ANSIEDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS 
PSICOLÓGICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA)

A vida não é um processo estático. Sua dinâmica é 
de movimento e movimentos geram evolução. Por isso, 
ser protagonista da própria existência é conduzi-la a um 
sentido pleno, equilibrando os sentimentos e evitando 
atitudes que reforcem quaisquer sintomas de ansiedade 
que prejudiquem.

Ano novo, tudo novo, em vista da melhoria de nosso 
lado humano e de nossas relações. Lembrando que como 
pessoas abertas ao absoluto não podemos nos contentar, 
mas transcender sempre, pois o caminho se faz caminhan-
do e os desafios existem para serem superados. A todos 
um bom ano de 2022, sejamos prudentes, porém audacio-
sos em nossa própria construção.
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Ocupar bem o tempo, 
resolver o que é possível 
dentro das condições 
que se apresentam e 
manter um ritmo de vida 
agradável são medidas 
que podem ajudar nesse 
combate.
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

POR COMISSÃO SINODAL

O primeiro risco se trata do “formalismo", ou seja, se cum-
pre o que se pede por mera formalidade e etiqueta. O 
Papa chega a afirmar que não se pode reduzir o sínodo 
a um evento extraordinário de “fachada”, sem conteúdo. 

Este risco é possível que ocorra em nossa Assembleia Sinodal Arqui-
diocesana, se realizarmos por acaso os encontros sem preparação, com 
superficialidade e rapidez. Ainda estamos na primeira fase de consulta 
da escuta das famílias, comunidades, pastorais, serviços, movimentos e 
comunidades de vida. Como somos Igreja a caminho, e a natureza do 
sínodo é caminhar juntos, ninguém se sinta dispensado de participar do 
processo da Assembleia Sinodal da Arquidiocese de Manaus. 

Seria muito triste se ocorresse que algum grupo esteja distraído e 
fora do processo sinodal, pois isto revelaria que caminhar juntos não é 
fácil, mas perfeitamente possível. Participar da escuta, reunindo-se e 
contribuir através das respostas dos subsídios seria um exercício de si-
nodalidade eclesial.

O segundo risco citado pelo Papa Francisco é o "intelectualismo”, isto 
é, falar, por falar como se fosse um grupo de estudo, mas desconectado 
da realidade do povo de Deus. Talvez saiba identificar e diferenciar os 
conceitos de sinodalidade, Igreja em saída, conversão pastoral e sinodal, 
mas quando se trata da comunhão eclesial, missão e solidariedade com 
os pobres, encontram-se distantes dos problemas reais.

Não se trata da capacidade intelectual quando a pessoa compreende 
as realidades e de modo prático intervém, mas de “intelectualismo” pró-
prio de grupos conservadores, capazes de “cair nas estéreis classificações 
ideológicas e partidárias”, apegados a um passado glorioso que não volta 
mais, alheios aos novos contextos da história. 

MAS CRESCER COMO IGREJA, 
SINAL DO REINO DE DEUS

FORMALISMO, 
INTELECTUALISMO 
E IMOBILISMO

NÃO CAIR NOS RISCOS DO

O Papa Francisco em seu discurso, por ocasião da abertura do Sínodo sobre a 
Sinodalidade, em 10 de outubro 2021, mencionou três riscos que podem ocorrer 
no processo sinodal. 
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O terceiro risco, segundo Francisco, é “a tentação do imobilismo”, que 
tem como máxima a seguinte expressão: “se fez sempre assim”. Este risco 
talvez seja o mais grave, pois este comportamento deixa as pessoas estag-
nadas, paradas diante do tempo e não aceitam os novos contextos históri-
cos desafiadores que exigem mudanças. O Evangelho de Jesus é o mesmo 
ontem, hoje e sempre, mas anunciá-lo hoje se torna urgente encontrar a 
linguagem certa para comunicar o Evangelho em novos contextos.

Por isso é importante participar do processo da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana e escutar o que o Espírito Santo diz à Igreja. Escutar as 
realidades dos tempos atuais iluminados pelo Espírito Santo, escutando 
a Palavra de Deus no silêncio, meditando e orando para discernir qual 
é a vontade do Senhor. Eis o desafio para não cair em nenhum dos três 
riscos mencionados pelo Papa Francisco, mas aproveitar desta graça para 
crescer como Igreja, sinal do Reino de Deus.



Onde atuam:
Paróquia São Bento, aos sábados, das 17h às 19h. 
Paróquia Santíssima Trindade, às quintas, das 19h às 21h.

PASTORAL20DA PASTORAL DA 
SOBRIEDADE E O DESAFIO DE 
AMPLIAR A AÇÃO EM TODA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

anos
FOTOS ARQUIVO DA PASTORAL DA SOBRIEDADE  REVISÃO FINAL ÉRICO PENA
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A Pastoral da Sobriedade (PS) é mais uma ação da Igreja Cató-
lica que trabalha na prevenção e recuperação da dependência 
química, que tem como objetivo o resgate e a valorização hu-
mana, com seus Grupos de Autoajuda, conduzidos por meio 

da evangelização.
Infelizmente ainda há a má compreensão por parte da população sobre 

a dependência química, que é uma doença que não escolhe sexo, cor, raça, 
religião ou condição social. Enfatizando que o dependente precisa de ajuda, 
assim como os familiares e amigos codependentes, bem como toda a socie-
dade que sofre.

Na Arquidiocese de Manaus, a implementação da Pastoral da Sobriedade 
ocorreu em 2001, na Paróquia Santo Antônio, sob a orientação do Pe. Geraldo 
Bendaham, que na época era o pároco e um dos incentivadores, reunindo 
um grupo de 12 pessoas que durante meses estudaram com base em uma 
apostila trazida por Pe. Geraldo. No dia 1 de dezembro de 2001, o grupo 
junto com coordenadores da Fazenda Esperança partiram para a prática das 
atividades estudadas e se tornou o primeiro grupo de autoajuda, atuando 
principalmente em um local chamado Beco União, no bairro Santo Antônio.

“A Pastoral passou quase 20 anos escondida. E meus projetos desde 
2019, é fazê-la conhecida dentro de nossa Arquidiocese e Municípios, com o 
objetivo Geral de ajudar as famílias e também os dependentes a encontrar a 
sobriedade pelo programa de vida nova dos doze passos. Atualmente só es-
tamos com dois grupos, caminhando para a implantação de mais dois, tenho 
pouco tempo de coordenação e estou trabalhando na Articulação da pastoral 
nas paróquias, a fim de implantar os grupos na paróquia. A pandemia atra-
palhou muita e ficou tudo atrasado”, disse a coordenadora Rosineide Souza.

Fora a Fazenda Esperança, a PS também conta com o apoio do Conse-
lho de Política Sobre Drogas (Conen) e Conselho Municipal de Políticas sobre 
Drogas (Comad). De acordo com a coordenadora, entre as atividades da pas-
toral estão o atendimento aos dependentes químicos e seus familiares, tendo 
entre 10 ou mais pessoas em cada grupo, juntando com os agentes às vezes 
chega até 30 pessoas no grupo.

“Temos duas pessoas recuperadas de cigarro e álcool, sem recaídas e em 
sobriedade há mais de cinco anos. Temos duas reinserções na paróquia que é 
uma de nossas ações. Temos as famílias que perseveram, porque todos estão 
doentes e precisam de ajuda. Tivemos também agentes da PS que se recuperam 
de bebidas alcoólicas mesmo a cerveja. E aí somos todos curados de alguma 
forma de vícios e pecados. Temos Ação de Prevenção em lugares públicos, onde 
agimos com palestras de prevenção e, nesse próximo ano, pretendemos envol-
ver toda Arquidiocese de Manaus, com a contribuição e participação de outras 
Pastorais, com um ato de Pedalada pela vida", comentou Rosineide.



X FEIRA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA

CIDADANIA CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

“Há em curso um ataque frontal e 
articulado aos povos indígenas, às co-
munidades tradicionais da Amazônia, 
à integridade da floresta amazônica, à 
segurança hídrica de todos os brasilei-
ros e à estabilidade do sistema climá-
tico planetário”. Essa é a denúncia de 
Comissões e Organismos vinculados 
à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) em artigo divulgado no 
Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos, 10 de dezembro.

Preocupados com a onda de ata-
ques à Amazônia, neste final de ano, 
as Comissões para a Ecologia Integral 
e para a Amazônia da CNBB, a Rede 
Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Bra-
sil), o Conselho Indigenista Missio-
nário (Cimi), a Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) e a Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz (CBJP) chamam atenção 
sobre as ameaças organizadas contra 
o bioma. 

No texto, as entidades denunciam 
que, nos dois últimos anos, “a floresta 
amazônica foi entregue pelo governo 
federal aos desmatadores, incendiários 
e garimpeiros”. Os efeitos do “incentivo 
ao crime” são o crescimento do desma-
tamento e das queimadas.

Garimpos
Outra realidade que preocupa a 

Igreja é o garimpo ilegal, feito com 
consentimento do governo, uma vez 
que esta é uma “atividade que ocupa 
um dos centros da agenda governa-
mental”. No texto, as comissões e os 
organismos denunciam: “Mancomu-
nados com o narcotráfico e financia-
dos por grupos não identificados, os 
garimpeiros invadem comunidades, 
matam e aterrorizam as populações 
indígenas, destroem florestas, poluem 
os rios e intoxicam gravemente com 
mercúrio os organismos”.

CNBB

COMISSÕES E ORGANISMOS 
DA CNBB DIVULGAM ARTIGO 
EM DEFESA DA AMAZÔNIA

POR ALFA DE JESUS MARTINS E AFONSO BRITO

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus rea-
lizou a 10ª Edição da Feira de Economia 
Solidária, nos dias 6, 7 e 8 de novembro 
de 2021, com objetivo de fortalecer as 

iniciativas de solidariedade dos grupos, comunidades 
e pastorais sociais dando visibilidade aos grupos de 
geração de renda e economia solidária, fortalecendo 
as ações de solidariedade e promoção humana na su-
peração. Iniciou a programação no dia 4 de novembro, 
com a realização do 1º Seminário Economia de Fran-
cisco e Clara, dialogando com as práticas de economia 
solidária junto aos grupos das comunidades Indígenas 
(urbanas), ocupações das periferias de Manaus e da 
agricultura familiar acompanhadas pela Cáritas com a 
participação de Alto Solimões, Tefé e Parintins. O semi-
nário contou com a participação de 80 pessoas.

Mesmo em situação de pandemia, a Cáritas de Ma-
naus não parou, pois entendeu que a ação da igreja junto 
aos mais vulneráveis precisava continuar, nesse sentido, 
fortaleceu suas ações junto a esse público e atendimento 
espontâneo da população mais vulnerável de Manaus. 

Importante ressaltar que a Economia Solidária 
– ECOSOL é uma forma de sensibilização sobre a or-
ganização e conscientização do consumo responsável, 
fortalecendo diversas relações sejam elas: entre campo 
e cidade, produtores e consumidores, e possibilitando 
nos consumidores o desenvolvimento de uma consciên-
cia sobre qualidade de vida, de alimentação e interesse 
sobre os rumos do desenvolvimento re-
lacionados à atividade. Em 2019, 
Papa Francisco 

conclamou aos jovens – em âmbito planetário – que 
estivessem dispostos a contribuir com o realmar da 
Economia, para que criem meios efetivos para que a 
economia mundial possa ser mais justa, inclusiva, de-
mocrática e participativa. A essência desse chamado 
consiste em repensar o modo de produção, o processo 
de distribuição das riquezas, a valorização da terra e dos 
bens, assim como a vida em sua expressão mais nobre, 
reconhecendo o direito de um habitat comum. O con-
ceito de Economia Solidária é regido por dez princípios 
entre ele autogestão, justiça social na produção, consu-
mo consciente, comércio justo e solidário.

Nessa 10ª edição, a reflexão não foi somente a econô-
mica, mas formativa e solidária com a participação de 112 
empreendimentos solidários comercializando durante os 
três dias. Além da comercialização tivemos várias atrações 
musicais, oficinas de produção com jovens e mulheres, 
apresentação cultural de grupos indígenas, venezuelanos 
e crianças do projeto Dom Bosco Sonha Conosco. 

Como preparação da feira, o curso de costura 
realizado em parceria com o SENAC com mulheres 
acompanhadas pela Cáritas, sendo brasileiras e 
venezuelanas, se organizaram para participar da 
mesma com a confecção de ecobeg (bolsas), dentro 
dessa perspectiva da Economia Solidária, conseguiu 
dar visibilidade aos seus produtos e ação de empo-
deramento da mulher que tenta se readaptar a essa 
realidade durante a pandemia da COVID-19.

As reuniões mensais com as Pastorais Sociais, 
Rede Biribá, Cáritas Norte, Comunidades Indígenas, 
agricultura familiar e parceiros foram de suma impor-

tância para a realização da feira.

UMA NOVA ALTERNATIVA DE ECONOMIA

“Com Maria somos sal 
da terra e luz do mundo”



JUVENTUDE

Juventude
SINAL DE CRISTO    SEMPRE VIVO!

IR. VALÉRIA ANDRADE LEAL, DA CONGREGAÇÃO APÓSTOLA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; 
ASSESSORA DA COMISSÃO EPISCOPAL PASTORAL PARA JUVENTUDE (CEPJ) DA CNBB

Já é um novo ano e nosso coração se enche de projetos e esperan-
ças! Mesmo em meio aos desafios dos últimos meses a virada do 
ano nos convida a recomeçar, projetar e agir para que se realize o 
melhor para cada um de nós e em nosso país. Essa é a atitude do 

cristão: recomeçar sempre, com esperança renovada, rejuvenescida. 
CRISTO VIVE: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude des-

te mundo! Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. 
Por isso as primeiras palavras, que quero dirigir a cada jovem cristão, são 
estas: Ele vive e quer-te vivo!” (Cristo Vive, n. 1). Estas palavras do Papa 
Francisco nos fazem retomar ao essencial: nossa fé é nAquele que venceu 
a morte, que trouxe a vida. Ao que crê, o mal nunca tem a palavra final, 
a doença, a tristeza, a injustiça, a ganância, a devastação da natureza... 
mesmo quando parecem fortes, não podem vencer, porque seguimos 
Aquele que faz sempre novas todas as coisas (Ap 21,5).

Cristo é a mais bela juventude! Juventude é sinônimo de alegria, de per-
sistência, de criatividade, de solidariedade. Jovem sempre faz acontecer com 
sua insistência e seu desejo de mudar o mundo. A juventude torna-se então 
“sacramento”, ou seja, sinal da presença de Deus em meio à humanidade que 
se renova com novos rostos, novas ideias, novas propostas de transformação 
social, novo jeito de ser e fazer a Igreja nas mais diversas realidades.

Assim como a juventude, sempre criando e atuando, é a nossa Mãe 
Terra: sempre persistindo, mesmo diante dos ataques da ganância e da 

devastação. A natureza persiste e sempre se refaz. Juventude e natureza 
nos revelam como é Deus, sempre insistente em nos falar do seu amor in-
finito por cada pessoa. Sempre pronto a acolher e reparar a nossa história 
de vida e através dela, restaurar a história da humanidade, para que haja 
mais vida para todos os povos. A juventude revela o jeito de Deus sempre 
insistente em salvar. Quando Lhe dizemos não, Ele espera a hora certa e 
insiste. Usa outros meios, é criativo e perseverante.

Ano novo, novas possibilidades, novas ideias, novas atitudes. Sobre-
tudo diante das antigas situações de injustiça, pobreza, vulnerabilidade 
somos chamados a recriar, repropor, renovar, renovar nossas esperanças e 
agir. Como a esperança em Jesus, vencedor da morte, deixemos que este 
novo ano renove em nós o desejo de mudança, a profecia e as energias 
para fazer acontecer. Renovemos também a atitude de confiante e pacien-
te espera, do tempo certo para amadurecer, para se refazer, assim como 
a natureza. Não nos cansemos e sejamos perseverantes: há um mundo a 
transformar! Há jovens para salvar! Há sonhos e valores a anunciar! 

Jovem! Seja você sinal, deixe transparecer em suas atitudes o jeito 
de Deus insistir em recriar, em ressuscitar, em vencer todos os sinais de 
morte. Como Jesus, pela ação do Espírito de Deus, seja, neste novo ano, 
profeta da graça do Senhor que envia a evangelizar “os pobres, anunciar 
a libertação aos presos e, aos cegos, a visão, para pôr em liberdade os 
oprimidos” (Lc 4, 18).
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ESPAÇO CRIANÇA

– FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Chegamos ao Novo Ano. Tudo bem com vocês?
– MARIAZINHA: A gente está bem.
– ZEZINHO: Eu estaria melhor se a gente tivesse ido viajar nas festas de 

fim de ano. Tivemos que ficar em casa, porque o papai teve que trabalhar. 
– TINICO: Nós fomos para casa de nossos avós, em Fortaleza. Não é Tininha?
– TININHA: É mesmo. E foi muito legal. 
– ZEZINHO: Vocês são sortudos. Eu queria mesmo é ter ido para um lu-

gar diferente de casa...
– MARIAZINHA: Para de ser negativo, Zezinho! Já vai começar com as 

suas reclamações? Estamos começando um Ano Novo. Seja mais positivo! 
– FR. FAUSTINO: Isso mesmo, Mariazinha! Precisamos acreditar que o 

Novo Ano nos traz mais esperanças e alegrias para os novos dias que virão. 
– TINICO: Minha mãe falou que sempre precisamos ter esperança de 

dias melhores.
– ZEZINHO: Meu pai fala a mesma coisa. Mas, como é que pode ter espe-

rança, se a gente sempre vê coisas ruins acontecendo? 
– FR. FAUSTINO: Infelizmente acontecem coisas ruins no mundo, mas 

não podemos deixar de ver as coisas boas que existem e acreditar que tudo 
que está ruim poderá se transformar em melhorias. 

– TININHA: Ah! Lembrei de uma coisa. 
– TINICO: Do que?
– TININHA: Um dia na aula de ciências eu percebi isso que o Fr. Faustino 

falou. A professora estava falando sobre o melhor aproveitamento das ver-
duras, dos legumes e das frutas. Ela falou que nós podemos aproveitar como 
alimento até as cascas, os talos e as sementes…

– MARIAZINHA: É mesmo! Depois a professora falou também que aqui-
lo que nós não aproveitamos como alimento, pode ser transformado em adu-
bo e preparar a terra para gerar mais alimentos. 

– TINICO: Mas, por que vocês estão falando destas coisas? Eu acho que 
o assunto é outro.

– ZEZINHO: Eu também acho. O que a aula de ciências e estes alimentos 
têm a ver com a esperança?

– FR. FAUSTINO: Se pararmos para pensar um pouco, poderemos per-
ceber que os exemplos que a Tininha e a Mariazinha nos deram, podem 
nos ajudar a entender o sentido da fé e esperança.

– TINICO: Então, explica. Porque eu já não estou entendendo 
mais nada. 

– TININHA: Agora até eu quero entender.
– FR. FAUSTINO: Primeiramente vamos falar do que acredi-

tamos. As verduras, os legumes e as frutas (com suas cascas, talos 
e sementes) fazem parte dos alimentos que nos fazem crescer e 
se desenvolver bem de acordo com a nossa idade. Quando acre-
ditamos, precisamos ter total confiança; isto é ter fé. 

– MARIAZINHA: E depois? Onde entra a esperança nis-
so tudo?

– ZEZINHO: Eu acho que é para ficar sentado esperando 
o tempo passar. 

– FR. FAUSTINO: Não é isso, não, Zezinho! A esperança 
é como alguém, ou alguma coisa, ou lugar, que nós imagina-
mos ver no futuro e que precisamos nos esforçar para chegar até 
lá para acontecer o que desejamos. Ela é o tempo necessário para 
que as coisas aconteçam, para o bem ou para o mal; dependendo do 
que cada pessoa acredita. 

– TININHA: Mas, é possível fazer isso? 

– FR. FAUSTINO: Vemos isso no exemplo que foi lembrado pelas me-
ninas. Acreditamos que os alimentos nos fazem bem e possibilitam o nosso 
crescimento. Acreditamos que aquilo que não nos serve de alimento, poderá 
ser transformado em adubo para preparar a terra, a fim de que ela produza 
mais alimentos. Mas, para isso, há o tempo necessário para que tudo se de-
senvolva e se transforme; precisa ter esperança. Se acreditarmos hoje, pode-
remos contribuir para que se torne possível amanhã. 

– ZEZINHO: Então, podemos dizer que a fé e a esperança estão juntas?
– FR. FAUSTINO: Sim, Zezinho! Elas caminham juntas. Porque a espe-

rança é a confiança, ou a fé, para conseguir o que se deseja com pensamentos 
bem positivos. 

– MARIAZINHA: Diante de tudo o que todo mundo está passando com 
esta pandemia, precisamos ser mais positivos, mesmo. Espero ter mais fé e 
esperança para dias melhores neste Novo Ano.

– FR. FAUSTINO: Todos nós precisamos pensar assim e sermos mais po-
sitivos. A fé e a esperança são como vitaminas importantíssimas para man-
termos a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. 

– TININHA: Concordo. Eu acho que já chega de reclamar de tudo que a 
pandemia trouxe. A vida continua, nós estamos aqui e precisamos nos cuidar 
mais e sermos melhores para que o nosso futuro seja melhor.

– TINICO: Nossa! Mana, você arrasou!
– ZEZINHO: Legal! Como a mamãe sempre fala: é preciso ter fé, esperan-

ça e paciência sempre.
– FR. FAUSTINO: É isso, crianças! O futuro a nós pertence e cabe a cada 

um de nós fazer dele um lugar agradável onde queremos estar; aconteça o que 
acontecer. Então, vamos nos esforçar para que, com fé e esperança em Deus, 
possamos fazer deste Novo Ano um ambiente mais positivo e melhor em nos-
sas famílias, na Igreja, na escola e na sociedade. Que as palavras de São Paulo 
nos ajudem a refletir melhor sobre os futuros dias de nossas vidas: “Que o Deus 
da esperança vos encha de toda alegria e paz, em vossa vida de fé. Assim, vossa 
esperança transbordará, pelo poder do Espírito Santo.” (Rm 15, 13)

Agora vocês irão colorir o desenho e escre-
ver 3 coisas que vocês esperam que aconte-
çam neste Novo Ano. Pensem bem a respeito 
do que vocês acreditam e esperam. 

Continuemos unidos em orações e com os 
cuidados necessários.

Um Feliz Ano Novo, com as bênçãos do Me-
nino Jesus e cheio de esperança! Paz e bem!

 
Fr. Faustino, TOR

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

FÉ E ESPERANÇA EM DEUS PARA UM FUTURO MELHOR



GIRO PASTORAL

ARQUIDIOCESE DE 
MANAUS CELEBRA A 
SOLENIDADE DE JESUS 
CRISTO REI DO UNIVERSO 
NO DIA NACIONAL DOS 
CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS

TEXTO ÉRICO PENA
FOTO ARQUIVO CONSELHO DE LEIGOS

Na manhã de 21 de novembro ocorreu 
a Solenidade de Jesus – Cristo Rei do 
Universo na Catedral Metropolitana 
de Manaus, com missa presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
Dom Leonardo Steiner, concelebrada pelo 
pároco, Pe. Hudson Ribeiro. Na ocasião 

também foi comemorado o Dia Nacional 
dos Cristãos Leigos e Leigas, que teve por 
tema “Testemunhas de Jesus Libertador no 
Compromisso com a Vida” e lema: “Eu vi a 
aflição do meu povo… desci para libertá-lo” 
(Ex 3, 7-8).

A celebração contou com a participação 
da coordenação e agentes de pastoral de 
vários grupos, pastorais e movimentos 
pertencentes à Arquidiocese de Manaus. 
“Ao encerrar hoje o ano litúrgico, 
recordamos Jesus o centro da nossa vida 
e da nossa história pessoal, pois Ele que 
rege e guia a nossa vida, por isso nessa 
solenidade a igreja toda se alegra para 
poder dizer que Jesus é o Centro da 

INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 
MISSIONÁRIA 
REALIZAM 
RETIRO 
ESPIRITUAL COM 
ASSESSORES

INFORMAÇÕES E FOTO JOSIEL COELHO E MERCY 
SOARES

No dia 20 de novembro a Infância e 
Adolescência Missionária (IAM) realizou 
o Retiro Espiritual com os assessores 
desta Obra Pontifícia Missionária na 
Arquidiocese de Manaus. Ir. Silvana 
Carvalho, coordenadora Arquidiocesana 
da IAM recebeu os mais 30 Assessores 
na acolhedora casa de sua própria 
congregação, das Irmãs Franciscanas 
de Nossa Senhora Aparecida, para a 
realização do Retiro Espiritual com os 
assessores.

Houve encenação do Evangelho 
do Semeador e a escuta da partilha 
sobre a motivação de cada um na Obra 
missionária. A partir de uma dinâmica 
de apresentação cada um apresentou-se 
e depositou simbolicamente, diante do 
Sacrário, um pé desenhado e recortado 
em cartolina escrito seu nome paróquia 
ou área de atuação. Também houve uma 
rica palestra sobre Inteligência Emocional 
com a Psicóloga Socorro Souza, que 
apresentou os passos do caminho para 
autoconfiança, concluindo com uma 
dinâmica em dupla que exemplificou a 
necessidade da segurança em si mesmo 
e no outro.
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ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
REALIZA O SEMINÁRIO DE 
ESCUTA IGREJA E SOCIEDADE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“É um momento muito importante para nós igreja, que 
sempre foi fermento no meio da massa e luz para o povo de Deus, 
por isso estamos aqui hoje para ouvir o que pessoas que não estão 
diretamente ligadas à igreja, mas que podem nos ajudar a perceber 
melhor qual é a nossa missão junto a sociedade para que assim nós 
sejamos uma igreja mais viva, mais presente, mas consoladora, 
mais misericordiosa e mais testemunhal”, disse o Arcebispo 
Metropolitano e Manaus, Dom Leonardo Steiner, na abertura do 
‘Seminário de Escuta Igreja e Sociedade – Como se vê a presença da 
igreja de Manaus junto a sociedade?’, realizado na noite no dia 19 de 
novembro, no auditório do Centro de Formação Maromba.

O evento aconteceu de forma híbrida sendo 100 pessoas no 
local (presencial) e outras acompanhando a transmissão pelas redes 
sociais. Contou com a participação de alguns organismos convidados, 
como: ITEPES, FSDB, SARES, REPAM, CÁRITAS, representantes de 
Conselho Paritários e membros do Conselho Arquidiocesano de 
Pastoral e tendo como objeto proporcionar uma compreensão 
da realidade a partir de algumas perspectivas (sociais, políticas, 
econômicas) segundo a ótica de outros interlocutores não vinculados 
diretamente aos organismos eclesiais que nos permitam uma 
percepção da atuação e presença da Igreja junto à sociedade.

Entre os convidados para compor a mesa de debates estiveram: 
Dra. Ivânia Vieira, jornalista; Dr. Carlos Santiago, advogado e 
analista político; Prof. Dr. José Alcimar, filósofo; e Pe. Ricardo 
Castro, teólogo. De acordo com Pe. Geraldo Bendaham, a igreja 
precisa sempre se reformar, pois faz-se necessário rever a própria 
caminhada e se a ação evangelizadora está de acordo com o que 
Jesus quer para a igreja, daí a importância de escutar a opinião dos 
palestrantes que estão aqui representando a sociedade e estamos 
aqui para ouvir as críticas e assim servir melhor sempre de acordo 
com o evangelho”. 
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história de toda a humanidade e do universo, 
porque instaurou o rei do amor na cruz e na 
ressurreição”, disse o arcebispo.

“Eu queria dizer uma palavra de gratidão 
aos nossos leigos e leigas por toda colaboração 
que recebemos internamente em nossas 
comunidades, ajudando e animando e 
que estão em diversas funções, vocações e 
ministérios dentro da sociedade”, disse.

De acordo com Patrícia Cabral, presidente 
do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese 
de Manaus, o tema e lema escolhidos convida 
a pensar na vocação e missão como cristãos 
leigos e leigas, que é de ser testemunhas do 
reino de amor, igualdade, solidariedade e estar 
a serviço da vida.

PASTORAL DO DÍZIMO DO 
SETOR PE. VIGNOLA REALIZA 
MISSA DA GRATIDÃO

INFORMAÇÕES E FOTO SOCORRO SEIXAS

No dia 26 de novembro, às 19h30, na 
Área Missionária São Pedro Apóstolo (AMSPA), 
Comunidade São Francisco de Assis, foi 
realizada a Missa da Gratidão pela Pastoral do 
Dízimo do Setor Pe. Vignola. A celebração foi 
presidida pelo Pe. Thiago dos Santos Alves. 
Desde 2018 a Pastoral do Dízimo do setor tem 
se empenhado a realizar essa celebração com 
seus dizimistas e agentes dessa pastoral, em 
reconhecimento pela graça de Deus por nos 
conceder a vida e suas bênçãos.

A primeira missa foi na Paróquia de São 
Bento (2017); a segunda na Área Missionária 
São Lucas (2018); terceira Área Missionária 
Santa Clara (2019); quarta Área Missionária 
Divina Misericórdia (2020); e quinta Área 
Missionária São Pedro Apóstolo (2021), 
todos sob a coordenação de Socorro Seixas 
e as coordenadoras das áreas. Nesse quinto 
ano, foi realizado sob a coordenação de 
Deusa (Paróquia São Bento) e Antônia (Área 
Missionária São Lucas).
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TEXTO RAFAELLA MOURA   
FOTO ANA PAULA LOURENÇO

"Com Maria somos sal da terra e luz do 
mundo" foi o tema da festa da Solenidade 
de Nossa Senhora Imaculada Conceição, 
padroeira de Manaus, do Amazonas e 
da Arquidiocese, realizada no dia 8 de 
dezembro, na Av. Eduardo Ribeiro.

A programação do dia contou 
também com celebrações, transladação 
da imagem da padroeira em algumas 
paróquias, concerto Ave Marias, Ofício 
de Nossa Senhora, Feira de Economia 
Solidária e Agricultura Famíliar realizada 
pela Cáritas Arquidiocesana.

Durante a missa foi entoado o hino 
oficial de Nossa Senhora da Conceição 
escolhido durante concurso realizado 
pela Catedral de Manaus. A berlinda 

que trazia a imagem, estava rodeada 
de flores de diversas cores e modelos, 
doadas pelas floriculturas da cidade. 
Padres e agentes pastorais ofertaram 
flores para enfeitar ainda mais o andor. 
O local da celebração foi organizado para 
que os féis acompanhassem a celebração 
acomodados. O espaço foi aberto apenas 
para quem apresentasse o cartão de 
vacina da Covid-19.

Dom Leonardo destacou que é um 
momento celebrativo importante e a 
força da devoção e respeito do povo 
amazonense e que Maria é um exemplo a 
ser imitado pelos cristãos principalmente 
em meio as dificuldades e sofrimentos, 
mantendo a fidelidade a Deus.

A celebração foi transmitida pela 
Rádio Rio Mar FM 103,5.

CARREATA E MISSA SOLENE 
ENCERRAM OS FESTEJOS DE 
N. SRA. DAS GRAÇAS

TEXTO ÉRICO PENA E ADRIANA RIBEIRO
FOTO ÉRICO PENA

No dia 27 de novembro a Igreja celebrou 
o dia de Nossa Senhora das Graças, também 
conhecida como Nossa Senhora da Medalha 
Milagrosa e, em virtude dos cuidados pós-

pandemia, pelo segundo ano consecutivo não 
aconteceu na paróquia a tradicional procissão 
que sempre atrai milhares de fiéis dos quatro 
cantos da cidade, sendo substituída pela carreata 
pelas principais ruas do bairro seguida pela missa 
solene presidida pelo bispo auxiliar, Dom José 
Albuquerque e concelebrada pelo pároco, Pe. Luiz 
Marcolino. Esse ano o tema dos festejos foi “Fazei 
tudo que Ele vos disser” (Jo 2,5). 

“Não tenho palavras para expressar como 
foi emocionante celebrar esses 11 dias de 
festas em honra à N. Sra. das Graças. Durante 
esse tempo buscamos trabalhar bem o tema, 
tivemos a passagem de vários padres e bispos e 
a presença marcante das pessoas demonstrando 
muita devoção, mesmo na missa às 3h da 
manhã. A chegada da imagem restaurada 
também foi um momento muito emocionante, 
assim como as pessoas também gostaram 

muito da reforma que fizemos na igreja. Enfim, 
foi uma graça muito grande”, disse Pe. Luiz.

A devoção à Nossa Senhora das Graças foi 
iniciada no século XIX, por meio das aparições 
da Virgem para Catarina Labouré que, ao 
ficar órfã, adotou Maria Santíssima como 
sua mãe, a quem dedicou sua vida. Ligada à 
congregação das Filhas da Caridade, Catarina 
acolheu atentamente as recomendações 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 novembro 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.
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ANIVERSARIANTES DO MÊSCRIANÇAS PARTICIPAM DA ÚLTIMA NOVENA 
DAS ROSAS DO ANO DA PARÓQUIA SANTA 
TERESINHA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, 
localizada na Av. J, bairro Alvorada 2, celebrou na 
noite de 1o de dezembro a última novena das rosas 
de 2021 que, além de contar com a participação dos 
devotos e devotas da Santa das Rosas e padroeira das 
missões, também houve a participação das crianças da 
catequese que fizeram os 24 glórias de Santa Teresinha.

“É com alegria que hoje fazemos a primeira 
novena das rosas do novo ano litúrgico e a última 
do ano civil de 2021 conduzida pelas crianças 
da catequese que apresentaram uma carta 
de agradecimento a todas as bênçãos à Santa 
Teresinha”, comentou o pároco, Pe. Kleython Cabral.

A novena teve como tema “Apesar da minha 
pequenez, aspiro à santidade” e, também 
contou com a presença de todas as forças vivas, 
movimentos, grupos e pastorais da paróquia. 
Ao final da celebração, foi realizada a tradicional 
bênção das rosas e distribuição aos participantes.

CÁRITAS REALIZA SEMINÁRIO DE 
ECONOMIA DE FRANCISCO E CLARA
POR ANA PAULA LOURENÇO  FOTO ÉRICO PENA

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus promoveu 
na manhã de 4 de dezembro, o Seminário 
de Economia de Francisco, cujo objetivo foi 
proporcionar um diálogo sobre a economia de 
Francisco e as iniciativas de economia solidária na 
perspectiva de suscitar na igreja e na sociedade 
uma solidariedade para o bem comum.

O evento teve como palestrante a Irmã 
Michele da Silva, da Articulação Brasileira da 
Economia de Francisco e Clara, que apresentou 
a nova proposta de economia que inclui e não 
descarta, que integra e possibilita vivências de 
comunhão fraterna entre os povos.

Na mesa de abertura estiveram presentes o 
Vice-Presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo; a 
agente da Cáritas, Alfa de Jesus; a representante 
da Articulação Regional, Márcia Andrade e 
a representante do projeto Redes, da Cáritas 
Brasileira, Marcela Vieira.

NATALÍCIO 
3 Pe. Luís Fernando Carnielli Gataroso 
4 Pe. José Fernando Ferreira Dias 
5 Diác. Edson Ferreira de Sousa 
5 Diác. Ozier Ferreira Coelho 
8 Pe. Roberto Bovolenta 
10 Pe. Ângelo Ferreira da Silva 
10 Diác. Reginaldo Dias Barros 
11 Pe. Amado Alves da Silva
17 Pe. Pedro Cavalcante da Silva 
20 Pe. Sebastião Monteiro Maia 
22 Diác. Raimundo Edinaldo C. Machado
25 Pe. José Alcimar Souza de Araújo 
26 Frei João Messias da Silva de Souza

 
ORDENAÇÃO 
4 Diác. Manoel Messias G. do Nascimento 
4 Pe. Ronyvon da Conceição Batista
9 Pe. José Amarildo Luciano da Silva 
21 Dom Leonardo Ulrich Steiner  

(Ord. Presbiteral) 
21 Frei Diego Armando Granados 
23 Pe. Francisco Paulo Pinto 
25 Pe. Ronaldo Mendonça de Oliveira
29 Pe. Ivair Rodrigues Nascimento
30 Diác. Luís Paula da Silva 
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DOM TADEU CELEBRA O JUBILEU DE PRATA DOS 25 ANOS 
DE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
FOTO ÉRICO PENA  TEXTO ÉRICO PENA E PE. LUIZ MODINO

Na noite do dia 7 de dezembro, na Paróquia São José 
Operário Leste, foi realizada a missa de ação de graças pelo 
Jubileu de Prata de Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos 
(SDB), bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Vice-Presidente 
do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e primeiro bispo sul-mato-grossense. A celebração que 
contou com a presença de salesianos, vida religiosa e presbíteros 
da Arquidiocese de Manaus, e do Arcebispo Metropolitano, Dom 
Leonardo Steiner.

Dom Tadeu Canavarros é natural de Corumbá (MS), nasceu 
em 3 de dezembro de 1967 e é o oitavo filho entre os 11 do casal 
Jacinto dos Santos e Elirene Canavarros, uma família humilde e 
trabalhadora. Estudou no Colégio Salesiano de Santa Teresa em 
Corumbá, onde despertou a vocação sacerdotal na convivência 
com salesianos. Entrou no pré-aspirantado no ano de 1982, fez a 
sua primeira profissão religiosa no dia 31 de janeiro de 1988 e foi 
ordenado padre em Campo Grande no dia 7 de dezembro de 1996.

Em sua homilia, Dom Tadeu lembrou o pensamento de Dom 
Bosco, que pede aos salesianos “ser sinal e portador do amor 
de Deus aos jovens, às pessoas”. Segundo o bispo auxiliar de 
Manaus, “o amor de Deus por nós é uma questão fundamental 
para a vida e apresenta questões decisivas sobre quem é Deus e 
sobre quem nós somos”.

“Celebrar 25 anos de ordenação presbiteral é celebrar 25 
anos de vocação, de chamado diário e de resposta positiva, 
fazendo próprio diariamente, assim como a Virgem Maria, o 
sim”, disse Dom Tadeu ao que dizer ter vivido “25 anos de diálogo 
entre Jesus e seu servo, entre o Sumo e Eterno sacerdote e seu 
ministro, entre a misericórdia de Deus e a gratidão do filho”.

ÉRICO PENA 

No dia 28 de novembro, a igreja 
Católica deu início ao Tempo do 
Advento, um tempo de preparação 
para a Festa do Natal de Jesus, o 
maior acontecimento cristão da 
história, quando o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós para assumir a 
nossa humanidade, sem deixar de ser 
Deus. Em Manaus, a celebração na 
Catedral Metropolitana foi presidida 
pelo bispo auxiliar Dom José 
Albuquerque. 

Em sua homilia, Dom José falou 
sobre a importância do Tempo 
do Advento e de São José e Nossa 
Senhora na história da Salvação. 
“Para que o projeto de Deus se 
realizasse foi necessário o sim de 
José e o sim de Maria, por isso que 
no tempo do Advento vamos ver 
bastante referência a eles nos textos 
do evangelho. O Tempo do Advento 
também nos convida a montarmos 
o nosso presépio, o símbolo mais 
bonito do natal, a memória viva e a 

recordação do grande milagre que 
Deus fez”, comentou o bispo auxiliar.

Ao final da celebração, o pároco, 
Pe. Hudson Ribeiro, fez o anúncio 
oficial do concurso de melhor presépio 
feito pelos paroquianos. Também 
fez a divulgação da 1ª Exposição 
Fotográfica Memórias de Vida e Fé, 
composta pelas fotografias autorais 
dos fiéis da catedral e, de acordo com 
o pároco, essa é uma forma de manter 
viva a memória afetiva das pessoas 
que participam da Catedral com suas 
famílias há muito tempo. 

Missa com Arte
A Catedral Metropolitana de 

Manaus retornou com o programa 
cultural Missa Com Arte, cujo objetivo 
é favorecer uma celebração da 
Liturgia que se revele significativa e 
motivadora para a comunidade. Na 
edição de novembro o projeto trouxe 
David Assayag, artista parintinense 
conhecido pela sua bela voz que 
muito contribuiu para a cultura e 
folclore amazônico.

CATEDRAL METROPOLITANA CELEBRA O INÍCIO DO 
ADVENTO E REALIZA EDIÇÃO DO “MISSA COM ARTE”
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CONGRESSO REGIONAL NORTE 
I DAS NOVAS COMUNIDADES É 
REALIZADO NO CENTRO DO IDOSO 
TEXTO ÉRICO PENA
FOTO ARQUIVO DAS COMUNIDADES DE VIDA

Nos dias 4 e 5 de dezembro, 
aconteceu no Centro de Convivência 
do Idoso da Aparecida o Congresso 
Regional das Novas Comunidades 
Regional Norte 1. Entre os participantes 
estiveram o Pe. Charles Cunha, Diretor 
Superintendente da Rádio Rio Mar; 
Pe. Luiz Marculino, pároco da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças e do Dom 
Tadeu Canavarros, bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus.

Como forma de manter os cuidados 
em virtude da pandemia, o Congresso 
teve seu número limitado em 200 

vagas, contando com a presença de 
vários fundadores, coordenadores de 
casas de missão e membros das 12 
Comunidades estavam no encontro que 
trouxe como tema “Vós deveis nascer de 
novo” e Lema “No Cenáculo com Maria 
renovamos Pentecostes”.

“Foi um encontro para fortalecer a 
unidade entre as novas comunidades 
e grupos que estão em discernimento 
e também para reavivar o ardor 
Missionário, a fim de continuarmos 
evangelizando através dos carismas 
confiados. Também podemos aproveitar 
a presença de Dom Tadeu e fazer uma 
homenagem com o histórico da vida 
e vocação dele que fez aniversário de 
vida e em breve de ordenação”, disse 
o diácono Leonardo Lucas, um dos 
organizadores do Congresso.

PASTORAL DA AIDS REALIZA TESTE RÁPIDO NA 
PRAÇA DA MATRIZ

RAFAELLA MOURA 

Dezembro Vermelho é o mês dedicado à luta contra a 
AIDS e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dispõe 
da Pastoral AIDS que junto a outros organismos civis 
acompanham e orientam pessoas infectadas pelo vírus HIV.

Visando dar oportunidade de oferecer testes rápidos 
para detectar o vírus da AIDS, durante a X Feira de Economia 
Solidária e Agricultura Familiar realizada pela Cáritas 
Arquidiocesana, na Praça da Matriz durante o festejo da 
Padroeira do Amazonas, a Pastoral da AIDS com o apoio de 
agentes de saúde levou aos participantes da feira testes 
rápidos. De acordo com o coordenador arquidiocesano, 
Claudionor Mendonça, as pessoas que realizam o teste 
rápido foram orientadas e se o resultado for positivo já saem 
encaminhadas para início do tratamento.

Segundo a Ir. Irene Tondin. Coordenadora da 
Pastoral da Aids no Regional Norte 1, cuidar da vida é o 
bem maior e muitas pessoas portadoras do vírus passam 
por discriminação e não tem seus direitos preservados. 
O apoio da família também é fundamental. 

ÉRICO PENA

A Arquidiocese de Manaus, por meio da 
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, 
promoveu a 1ª edição do Concurso Prêmio 
Imaculada, que teve por objetivo escolher o Hino da 
Padroeira do Estado do Amazonas e da Arquidiocese 
de Manaus, cuja audição dos 10 finalistas aconteceu 
na noite de 4 de dezembro, na Igreja da Matriz após 
a novena da Imaculada, contando com a presença 
de familiares e amigos dos compositores.

Foram 10 belíssimas canções apresentadas 
por seus autores e interpretes que foram avaliados 
pela comissão julgadora formada por: Frei Paulo 
Xavier; Ir. Maria Aparecida Batista; Sônia Rita da 
Silva e Marcelo Leite Bargas. Após a apresentação 
dos finalistas, o hino escolhido foi o “Salve, Maria! 
Padroeira do Amazonas”, tendo como autoras 
Raucielle Gama de Souza (letra) e sua irmã, Eliana 
Gama de Souza (melodia), ambas pertencentes à 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

As inscrições para a 1ª edição do Concurso 
Prêmio Imaculada tiveram início no dia 20 de 
setembro e finalizaram no dia 28 de outubro. No 
dia 1° de novembro, a comissão organizadora 
apresentou a homologação dos 20 inscritos e, 
no dia 23, a comissão divulgou as 10 canções 
classificadas para a fase final. De acordo com 
o pároco e idealizador do evento, Pe. Hudson 
Ribeiro, mais importante do que o resultado final é a 
intenção de todos os inscritos que já são vencedores, 
por terem colocado em cada canção muito carinho, 
muito afeto, ternura e filiação à Nossa Senhora.

De acordo a compositora, Raucielle 
Gama, o hino foi uma inspiração do Espírito 
Santo e foi inscrita em 10 min. “A ideia para 
composição surgiu ao assistir uma novena 
on-line do Pe. Hudson, quando ele convocou 
a todos a se inscreverem para esse concurso. 
Naquele momento em senti em meu coração 
um chamado e, mesmo sem notebook nem 
nada eu comecei a escrever no bloco de notas 

do celular e, em dez minutos a música nasceu, 
me emocionei muito ao perceber que a letra se 
encaixava em tudo que o edital pedia e depois 
disso o outro passo foi compor a melodia que fiz 
com a ajuda da minha irmã”, disse emocionada.

Além do prêmio no valor de 5mil reais 
que a composição vencedora levou, as autoras 
Raucielle e Eliana também levaram para casa um 
belo troféu criado pela designer Carla Batista, 
que antes de iniciar as audições, foi conduzido 
até o altar pela artista e pela coreografa Mara 
Pacheco ao som da canção Ave Maria. 

“SALVE, MARIA! PADROEIRA DO AMAZONAS” É O HINO 
VENCEDOR DO PRÊMIO IMACULADA
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Francisco Rodrigues dos Santos nasceu em Tianguá, no Ceará. 
Filho do barbeiro e motorista de táxi, Raimundo e da dona 
Eugênia, devota fervorosa de Santa Rita de Cássia. Rodrigues 
saiu de casa cedo, aos 14 anos e foi para o seminário. Depois, 

ganhou o mundo. Chegou em Manaus em 1972 e foi morar no bairro 
Compensa. Osmarina de Oliveira dos Santos nasceu na ilha Ajaratuba, em 
Manacapuru, no Amazonas. Filha do carpinteiro Agenor e de dona Maria 
de Nazaré, que trouxeram a família para a capital porque as crianças pre-
cisavam estudar. Eles também foram morar no bairro Compensa. Quando 
Rodrigues bateu os olhos na Osmarina pela primeira vez andando pelas 
ruas do bairro, teve certeza que ela seria a mulher de sua vida. Decidi-
do, ele mapeou por onde ela andava, os lugares que frequentava e foi se 
achegando. Descobriu que ela participava da comunidade e frequentava 
o grupo de jovens. Nas atividades da comunidade foram se co-
nhecendo e iniciaram o namoro. No dia 26/09/1975, diante 
do altar da igreja São Jorge, disseram sim ao amor. Saí-
ram da Compensa e foram morar no Conjunto Ajuricaba. 

Por um momento o casamento balançou, mas 
com a ajuda do Encontro de Casais com Cristo 
(ECC), descobriram que era necessário dia-
logar e reorganizar a vida. Reafirmaram 
o sim e seguiram adiante.

Deus lhes presenteou com 3 filhos: 
Cláudia, Eduardo e Laís Eduarda, que 
até agora já lhes deram 4 netos muito 
amados: Lucas, Luís, Miguel e Ana 
Carla (falecida aos 7 anos). 

Um dia decidiram se mudar para 
Fortaleza, onde foram se envolvendo 
na comunidade, lançando sementes, aju-
dando a mobilizar as pessoas e falando de 
Deus, sendo discípulos missionários. O novo 
lar virou ponto de encontro e acolhida. Ali 
viveram tempos difíceis, o que serviu para 
aproximá-los ainda mais e lhes fez confir-
mar que a oração é o alicerce de uma famí-
lia. Por lá viveram 10 anos, mas a saudade 
e as dificuldades financeiras os conduziram 
de volta à Manaus.

Na volta, conheceram o Movimento 
de Espiritualidade Conjugal Equipes de 
Nossa Senhora, onde aprenderam que 
através de pontos concretos de esforço, a 
vivência cristã no sacramento do matri-
mônio é possível. Compreenderam que 

todos os dias o sim precisa ser reafirmado. Reconstruíram a vida e estru-
turaram um novo lar, dessa vez, no Conjunto Augusto Montenegro, Lírio do 
Vale 2, onde se envolveram na Comunidade Santa Clara, da Área Missioná-

ria Ponta Negra. De mãos dadas, foram lançando sementes, partilhando 
vida e colocando-se a serviço no que era necessário.

Os dois são ministros da Eucaristia e da Palavra e agen-
tes da Pastoral do Batismo. Ajudam a semear o amor em 

diversas palestras do ECC. Há 29 anos fazem parte de 
uma das Equipes de Nossa Senhora. Desde o pri-

meiro sim, já se passaram 46 anos. São bodas 
de alabastro. Chegaram ao ponto da firmeza 

na vivência conjugal. Rodrigues tem 73 anos, 
é servidor público e atua como educador de 
trânsito. Osmarina tem 65 anos, é servidora 
pública e atua como educadora em uma 
sala de leitura. A família inteira é devota 

de Santa Rita de Cássia e serve ao Senhor. 
A porta da casa está sempre aberta aos que 

necessitam trocar uma ideia, desabafar 
uma aflição, sossegar o coração e a 
alma. Com um jeito acolhedor e apazi-
guador, seguem dando sentido ao selo 
de cristão que receberam no batismo. 

Procuram alimentar a esperança 
buscando a coerência entre o que dizem 

e o que fazem. Estão sempre em oração, 
refletem diariamente a Palavra e buscam 
continuamente a vivência cristã. “Um 

mundo melhor só é realmente possível, se 
todos viverem os ensinamentos de Cristo. 

Porque o amor verdadeiro, é o amor-doa-
ção”, finalizou Rodrigues. Obedientes como 

Noé, sabem que Deus tranca a porta da arca 
e está sempre com eles.

VIDA E FÉ

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS E OSMARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

O amor verdadeiro é o 
amor-doação
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(92) 98159-2333
PQ DAS LARANJEIRAS

(92) 98177-2223
ALVORADA

(92) 98131-3745
JORGE TEIXEIRA

NOVA LOJA 
ZONA LESTE

Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419

VENHA COM MUITA 

PAZ E AMOR
PREVINA-SE 

CONTRA COVID-19

casahenrique@yahoo.com.br
Av. Mirra, 1857, João Paulo II – 
Jorge Teixeira
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PROCURANDO 
FERRO E AÇO 
PARA SUA 
OBRA?

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

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

Faça-nos uma visita e solicite seu 
orçamento conosco!

NA FERMAZON 

TEM
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