
    
    

I0
! I

0

Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

ano 20 • 196 • FEVEREIRO 2022

0 J0
0 J

Z
0





FEVEREIRO 2022 • $548,',2&(6(�(0�127¨&,$6���

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Educação e 
Fraternidade! 
A fraternidade 
que é gerada 
pela educação, 
tem como meta 
e causa a paz. 

Despertar fraternidade

 grandeza da educação poderia ser re-
sumida como “despertação”! Despertar 
para...! Despertar para o bem, para o 
cuidado, para a justiça, para a misericór-

dia, para a cordialidade, para o bem comum (a políti-
ca), para a urbanidade, para a beleza, para a esperança, 
para a fé, para a fraternidade. Despertar para a vida, 
para a grandeza das relações, para a Casa Comum. Des-
pertar, ir construindo mundo, mundos. Aquele modo 
de viver que devagar vai percebendo que o Mistério 
envolve, carregar, deixa ser. 

Um abrir horizontes que ajude no encontro como 
pessoa: ser em relação! Somos seres em relação: com ou-
tras pessoas, com todos os seres e com Deus. Abrir olhos 
existenciais para a grandeza de existir. Perceber-se inte-
grada em relações sempre mais expansivas e profundas. 
Como somos seres em relação, a nós é oferecida a chance 
de descobrirmos e elaborarmos mundos. Mundo de re-
lações, amores

A Igreja no Brasil, através da Conferência Episcopal, 
CNBB, oferece neste ano, no tempo da quaresma, a 
oportunidade de re etir a realidade da educação como 
dimensão que possibilita uma sociedade, justa, partici-
pativa, ética, fraterna. 

Mais que possibilitar uma pro ssão, trata-se de 
realização humana, maturação no exercício da pro-

ssão-vocação. Nesse sentido os valores, as virtudes, 
despertadas no tempo da formação-educação, desper-
tam para a pleni cação da pessoa e seu conviver, para 
a consumação.

As escolas católicas, seguindo os passos e as pa-
lavras de Jesus, oferecem as dimensões essenciais e 
realizadoras aos seus estudantes e professores. O Evan-
gelho impele à realização, à maturação, não inibe, não 
desquali ca, não informatiza, mas desperta para per-
cepções abertas, livres, realizadoras, pois expressão da 
esperança, do amor e da misericórdia. 

Talvez, por isso, a CF insistirá na perspectiva de que 
“somos convidados a ver a realidade da educação em 
diversos âmbitos, iluminá-la com a Palavra de Deus, 
encontrando e redescobrindo meios e cazes que favo-
recem processos mais adequados e criativos a m de 
que ninguém seja excluído de um caminho educativo 
integral que humanize, promova a vida e estabeleça 
relações de proximidade, justiça e paz. A educação é 

um indispensável serviço à vida. Ela nos ajuda a crescer 
na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade.” (CF 
2022, nº 6)

A educação tem sua exigência se deseja estar cons-
truindo uma identidade, e possibilitando a integração 
da sociedade e mesmo do país. Nos diz Papa Francisco: 
“Um país cresce quando dialogam de modo construtivo 
as suas diversas riquezas culturais: a cultura popular, 
a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura ar-
tística e a cultura tecnológica, a cultura econômica e a 
cultura da família, e a cultura dos meios de comunica-
ção. É necessário, portanto, forjar um novo paradigma 
cultural, através de um pacto educativo global para e 
com as gerações jovens, que empenhe as famílias, as 
comunidades, as escolas e universidades, as institui-
ções, as religiões, os governantes, a humanidade in-
teira na formação de pessoas maduras. Um pacto que 
promova a educação para a ecologia integral, segundo 
um modelo cultural de paz, desenvolvimento e susten-
tabilidade, centrado na fraternidade e na aliança entre 
os seres humanos e o meio ambiente.” (Papa Francisco, 
55º Dia Mundial da Paz, 2022)

Educação e Fraternidade! A fraternidade que é 
gerada pela educação, tem como meta e causa a paz. 
Nunca é demais recordar o que “é oportuno e urgente 
que os detentores das responsabilidades governamen-
tais elaborem políticas econômicas que prevejam uma 
inversão na correlação entre os investimentos públicos 
na educação e os fundos para armamentos.” (Papa 
Francisco, 55º Dia Mundial da Paz)

A caminho sinodal que estamos a percorrer com 
a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, é um percorrer 
educativo, e por isso, exigente. Nesse caminho educati-
vo de escuta e participação somos despertados para a 
graça de ser Igreja; nos educarmos para a sinodalidade 
e a sinodalidade a nos despertar para ser Comunidade 
missionária, samaritana. E, nesse movimento sinodal, 
crescermos como fraternidade eclesial.

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”. Nossa equipe da re-
vista preparou uma edição muito especial, pra preparar 
o povo de Deus reunido na Arquidiocese de Manaus para 
a campanha da fraternidade 2022, cuja proposta é pro-
mover um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, 
e claro, à luz da fé cristã, sugerindo caminhos em favor 
do humanismo integral e solidário. Neste ano, a CF-2022 
visará re etir sobre o papel da família, da comunidade de 
fé e da sociedade no processo educativo com a colabo-
ração das instituições de ensino, incentivando propostas 
educativas que iluminadas pelo Evangelho, promovam a 
dignidade humana, a cultura do encontro através do diá-
logo e o cuidado com a Casa Comum. Nosso país destina, 
todos os anos, volumosos recursos para a educação, mas 
os indicadores mostram o quanto precisamos melhorar 
na gestão destes recursos. Temos exemplos no Brasil, de 
iniciativas inovadoras e bem-sucedidas. O Brasil precisa 
de mais soluções e cazes na educação. E a CF-2022 há 
de levantar a questão para despertar uma maior re exão 
sobre este assunto, especialmente, num ano eleitoral. 
Vale a pena conferir o que foi notícia em nossa Igreja Lo-
cal em janeiro e o que acontecerá em nossa Arquidiocese 
em fevereiro de 2022. Que nossa Mãe Maria interceda 
por todos nós neste cenário pandêmico, no qual requer 
de cada cidadão, uma postura promotora de vida, através 
da vacina, especialmente para todas as crianças acima de 
5 anos, e os cuidados sempre necessários para minimizar 
os riscos de transmissão da COVID-19. Uma ótima leitura 
pra você.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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PE. ADELSON SANTOS (SJ)

O Papa Francisco presidiu na Basílica de 
São Pedro, no Vaticano, todas as celebrações 
importantes de m de ano e início de Ano 
Novo, como a da véspera e noite do Natal no 
dia 24 de dezembro, a da solenidade do Nas-
cimento do Senhor no dia 25, como também 
a da festa de Maria, Mãe de Deus, celebrada no 
primeiro dia do ano e, nalmente, a festa da 
Epifania do Senhor, no dia 6 de janeiro. Mes-
mo demonstrando di culdade para caminhar 
e o cansaço natural da idade, o Santo Padre 
manteve o seu habitual ardor pastoral e desejo 
de ser um pastor próximo das suas ovelhas, 
neste caso o povo da sua diocese como bispo 
de Roma e todos os católicos espalhados pelo 
mundo inteiro, como Vigário de Cristo na Terra, 
que estavam em peregrinação em Roma ou 
que acompanharam essas celebrações pela 
televisão, rádios e mídias sociais.

Além disso, no dia 1º de janeiro de 2022, 
comemorando o 55º Dia Mundial da Paz, o 
Santo Padre proferiu ao mundo uma men-
sagem, com o título “Diálogo entre gerações, 
educação e trabalho: instrumentos para 
construir uma paz duradoura”, na qual nos 
recorda que sem o diálogo entre as gerações, 
sem a educação, como fator de liberdade, 
responsabilidade e desenvolvimento e, -
nalmente, sem o trabalho, como meio para a 
plena realização da dignidade humana, a hu-
manidade não alcançará a tão desejada paz.

No mesmo ano em que os nossos bispos 
no Brasil, por meio da CNBB, nos convidam a 
re etir sobre a educação, lançando a Cam-
panha da Fraternidade de 2022 com o tema 
“Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com 
sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31, 26), o 
Papa denuncia que houve nos últimos anos 
uma drástica diminuição dos investimentos na 
educação, por parte dos governos, enquanto 
do outro lado houve o aumento das despesas 
militares, maior do que na época da guerra fria. 
Diante dessa realidade, o Papa faz votos de que 
se crie “um pacto educativo global para e com 
as gerações jovens”, que “promova a educação 
para a ecologia integral, segundo um modelo 
cultural de paz, desenvolvimento e sustenta-
bilidade, centrado na fraternidade e na aliança 
entre os seres humanos e o meio ambiente”. 

PE. GERALDO F. BENDAHAM

 Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, lançará na quarta-fei-
ra de Cinzas – 2 de março de 2022 
a Campanha da Fraternidade sobre 

EDUCAÇÃO. Um tema pertinente que toca a reali-
dade da população brasileira. Mais uma vez a Igreja 
Católica demonstra sua preocupação com a situação 
social do povo brasileiro, especialmente os pobres 
que não têm acesso ao sistema educacional.

Sabe-se que os direitos sociais são constitucionais 
e a Lei assegura (art. 5º) que são iguais para todos. En-
tão, por que ainda existe desigualdade educacional no 
País? Uns têm acesso à escola e muitos cam fora da 
escola, envelhecem sem ter a oportunidade de estu-
dar e descobrir o mudo do conhecimento.

Entre muitas causas, destaca-se a falta de 
investimentos como prioridade para o desenvolvi-
mento integral das potencialidades de todo povo 
brasileiro. As consequências comprometem milha-
res de crianças, jovens e adultos que cam fora da 
escola, alijados de seus direitos constitucionais.

O “Brasil tem quase 1,4 milhão de crianças e ado-
lescentes fora da escola", diz estudo do Unicef com 
dados do IBGE. Esta realidade certamente se agravou 
com a crise da COVID-19, mas revela também que os 
governos, há muito tempo, têm trabalhado pouco 
para incluir e erradicar o analfabetismo do povo bra-
sileiro, sobretudo dos pobres. Governos se comprome-
tem mais em investir milhões em propagandas para 
maquiar sua imagem, em vez de investir em políticas 
públicas que favoreçam a dignidade da vida do povo. 

A falta de comprometimento com a inclusão 
de todas as pessoas no sistema educacional por 
parte dos governos, de forma proposital, tem 
mantido o povo na ignorância, além de deixá-los 
na dependência de políticas assistencialistas e 
paliativas. Sem acesso à educação, milhares de 
pessoas em idade escolar sofrem as consequências 

da exclusão do prazer de estudar e contribuir com 
uma sociedade mais humanizada.

O resultado do descaso, são insu ciente quali-
cação pro ssional que di culta o acesso ao traba-

lho, pobres das periferias, negros e indígenas com 
acesso restrito ao curso superior; muitos mantêm-se 
no emprego informal; outros jovens se envolvem 
com ilícitos e muitos se tornam massa sobrante e 
descartável na la dos desempregados num Brasil 
desigual, marcado pelas injustiças sociais que tira 
dos pobres a oportunidade do direito de ir à escola.

Com isso, a legislação brasileira abre as portas 
para o mercado da educação (LDB Art. 7º) que visa 
maximizar o lucro, recebendo clientes/alunos que 
podem pagar e alunos com bolsas patrocinadas pelos 
governos, que escolhe investir no privado, tendo em 
vista o sucateamento da educação pública. Um claro 
ensaio para a privatização da educação brasileira.

Somente a educação é capaz de libertar as 
pessoas da ignorância e contribuir para que o 
sujeito aprenda a interpretar as realidades da so-
ciedade de modo crítico. Neste sentido, não é con-
cebível que a educação conduza pessoas de forma 
alienante e cega, incapaz de fazer perguntas ao 
mundo, mas que saiba manifestar seu pensamen-
to de modo livre através de sua própria opinião.

Diante desta realidade educacional, a Igreja pro-
põe através da Campanha da Fraternidade 2022 uma 
re exão ampla sobre Fraternidade e Educação, partin-
do da educação formal à educação da fé. Para apro-
fundamento da temática, a coordenação permanente 
da CF 2022 convida para os seguintes eventos:

• Formação sobre a CF 2022 nos dias 9 a 11 de 
fevereiro de 2022, das 19h às 21h – Auditório do 
Colégio Dom Bosco.

• Abertura da CF 2022, na Quarta-feira de Cin-
zas, no dia 2 de março de 2022.
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Quaresma é um tempo favorável para a conversão do coração e 
que a Campanha da Fraternidade, realizada pela Igreja no Brasil 
desde 1964, tem como propósito ser um caminho para que os 
cristãos vivam a espiritualidade quaresmal com o sentido de 
mudança e transformação pessoal rumo à solidariedade, sem-
pre enfocando um problema concreto da sociedade brasileira.

O Texto-Base da CF 2022 “Fraternidade e Educação”; “Fala 
com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26), nos convida a 
re etir sobre a indispensável relação entre fraternidade e edu-
cação, nos recordando que educar não é um ato isolado, mas, 
sim, o encontro no qual todos são educadores e educandos. O 
texto a rma ainda que a realidade da educação exige profun-
da conversão de todos. “Verdadeira mudança de mentalidade, 
reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um cami-
nho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a for-
mação para a vida fraterna e a cidadania”. O documento con-
vida todos a ver a realidade da educação em diversos âmbitos. 
O objetivo é iluminá-la com a Palavra de Deus, encontrando e 
redescobrindo meios e cazes que favoreçam processos mais 
adequados e criativos. A CF defende que ninguém seja excluí-
do de um caminho educativo integral que humanize, promova 
a vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e paz.

E a Liturgia, o que tem a ver com tudo isso? Ela educa ou 
não educa? Pela participação nos sagrados mistérios somos 
introduzidos na vida de Cristo e a liturgia nos orienta, nos 
educa no caminho, passando pela nossa experiência religio-
sa que é marcada por inúmeros símbolos que a compõem e 
a possibilitam. Toda religião precisa sempre de ritos, livros e 
objetos sagrados, sons e outros elementos que funcionem 
como pontes que levam a pessoa ao encontro do Transcen-
dente ou lhe expressem essa relação espiritual. 

O Cristianismo é uma religião na qual os símbolos têm 
fundamental importância. É muito difícil imaginar o Catoli-
cismo sem a cruz, as velas, o incenso, o pão, o vinho, a água 
abençoada, o óleo, as imagens... O símbolo sagrado tem o 
poder de representar, no seu aspecto sensível, realidades 
invisíveis. Deus, que não vemos e não tocamos, pode ser 
evocado e tornar-se presente na vida de quem crê, pela me-
diação simbólica. Quem não se sente tocado por uma bela 
música? Uma bela escultura ou pintura, um espaço bem 
preparado é capaz de encher os olhos de fascínio.

Os símbolos, os lugares simbólicos que ocupam dimen-
são importante da experiência ritual, poderão ser melhor 
compreendidos, se zerem parte do dia a dia da assem-
bleia celebrante. Para isso, a catequese e a liturgia podem 
e devem trabalhar com os sinais sagrados, introduzindo ao 
seu sentido, sem a pretensão de esgotá-lo. Por exemplo: há 
muitas maneiras de se acender uma vela, pode-se simples-
mente riscar um fósforo, sem nenhuma “cerimônia”, como 
também se pode explorar seu signi cado mais profundo 
pelo tato, pela visão da luz, pelo calor... sobretudo, pela fé, 
é possível que ela deixe de ser um amontoado de cera para 
signi car a presença iluminadora de Deus, que guia, orienta, 
aquece a nossa vida. Isso vale também para a cruz, o pão, o 
vinho, as ores, a água, as cores etc. O mesmo vale para os 
gestos e expressões corporais.

A autêntica religiosidade e a verdadeira experiência dão 
ao ser humano a capacidade de encantar-se e entusiasmar-se 
pela contemplação da beleza eterna; esse encantamento e en-
tusiasmo nos educam para ser mais no mundo e a criar mais 
vida ao nosso redor.



 Campanha da Fraternidade de 2022 é um 
bom momento para redescobrir os valo-
res da família em relação à educação dos 

lhos, como lugar de encontro, espaço 
de vivência humana, levando para o ponto de partida 
de um mundo mais humano e de acordo com o plano 
de Deus. Com o tema deste ano podemos observar que 
a Campanha da Fraternidade vem, através da vivência 
em família, colaborar na criação de condições sociais e 
políticas objetivas para que a família possa realizar sua 
missão evangelizadora. Através dessa vivência as famí-
lias poderão por em prática o mandamento do amor 
fraterno. 

Podemos ter a certeza de que a Campanha da Fra-
ternidade quer nos ajudar a olhar com con ança para 
um amanhã novo na família, e isso precisa ser revela-
do para quem realmente interessa que é a Família. Esta 
revelação na família precisa ser entendida e assumida 
como expressão da caridade e da solidariedade em favor 
da dignidade da pessoa humana, dos lhos e lhas de 
Deus.

Esta experiência dos encontros para a vivência em 
família tem a educação como pano de fundo e precisa 
ser compreendida por nossas famílias, com isso não po-
demos deixar de destacar os três movimentos do edu-
cador, pontuados por papa Francisco: “O primeiro movi-
mento é de aproximação, de cultura do encontro, de ver 
a comunidade e seus desa os; o segundo movimento é 
discernir coletivamente, observar como parte de uma 
comunidade, fazer um processo de escuta; o terceiro 
movimento é construir um projeto de enfrentamento às 
estruturas de morte que estão postas. É um convite de 
coragem.”

A Campanha da Fraternidade é vivida na quaresma 
para ser re etida nas famílias como um dos momentos 
fortes tornando-se expressão de comunhão, conversão e 
partilha. Comunhão na busca de construir uma verdadei-
ra fraternidade de famílias em comunidades, momentos 
de amor em família. Conversão na tentativa de deixar ser 
transformado pela vida fecundada do Evangelho de Cristo, 
principalmente um momento de partilha como visibilida-
de do Reino de Deus que recorda a ação de nossa fé através 
da oração em família, o esforço do amor, a constância na 
esperança em Cristo Jesus (Cf. 1Ts 1,3).

A vivência da Campanha da Fraternidade nas famílias 
vem todos os anos durante o período quaresmal para possi-
bilitar a renovação da consciência e da responsabilidade de 
todos pela ação da Igreja na evangelização, para a promo-
ção humana, em vista de uma sociedade mais justa e soli-
dária, onde a família é sempre o ponto de partida, porque 
todos nós devemos evangelizar e todos devem continuar 
e sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja.

Não podemos deixar de mencionar a coleta reali-
zada todos os anos como gesto concreto de conversão 
quaresmal. Com certeza isso tem se transformado em 
um bem imenso no cuidado para com os pobres.

A vivência da campanha da fraternidade deste ano 
nas famílias precisará ter um sentido voltado para o 
compromisso com a educação no seio familiar porque 
ela perpassa todos os aspectos da vida humana. “Com 
Cristo, aprendamos a falar com sabedoria e ensinar com 
o amor. Eis o tempo de conversão e compromisso!”.

Este ano ao percorrermos este itinerário da Campa-
nha em nossas família nas comunidades, onde nossos 
irmãos nos prepararam, possamos continuar seguindo 
Cristo, caminho, verdade e vida (Cf. Jo 14,6). 

família

A Campanha da 
Fraternidade é 
vivida na quaresma 
para ser re etida 
nas famílias como 
um dos momentos 
fortes tornando-
se expressão 
de comunhão, 
conversão e 
partilha.

I
0 I Z

FRANCISCO NASCIMENTO E LÚCIA LIMA, PASTORAL FAMILIAR



FUNDAÇÃO RIO MAR

A Fundação Rio Mar realizou em dezembro de 2021 duas Ações Sociais. 
A primeira ação social realizou-se no município de Presidente Figuei-
redo com o tema "Natal dos Pequeninos" e foram distribuídos mais de 
370 brinquedos, 130 kits de higiene bucal, cestas básicas para as famí-
lias em vulnerabilidade social e lanches para mais de 300 crianças. 

A segunda ação social aconteceu no bairro do Tarumã-Açú, na Co-
munidade Sagrado Coração de Jesus - Cidade das Luzes, em parceria 
com o Pe. Geraldo Bendahan. Foram distribuídos mais de 600 brin-
quedos pelo Papai Noel da Fundação Rio Mar, cestas básicas e kits de 
higiene bucal. Tivemos a participação da Dra. Ana Ruth com orienta-
ções de saúde bucal e outros parceiros que muito colaboraram para a 
realização desta ação social em prol das famílias carentes. 

Agradecemos a parceria do Ministério Público e das Áreas Missio-
nárias Sagrada Família e Nossa Senhora da Amazônia, na pessoa do 
Pe. Charles Cunha, que ajudaram na arrecadação de brinquedos; da 
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, do Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, dos ouvintes e amigos da Rio Mar na arrecadação 
de cestas básicas; da Uniodonto com doação de kits de saúde bucal; 
e da Masterpan e da Pani cadora Nego Bom com doação de pães. 

Gratidão a todos os colaboradores que nos ajudaram, não seria possí-
vel sem a generosidade de cada um. Foi uma alegria fazer parte desse 
momento de muita diversão, evangelização e caridade. 

Deus abençoe!

GRATIDÃOATODOSOSAMIGOS (AS)
X 0 IÇ X
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0m 2019, o Papa Francisco lançou o Pacto Educativo Global visan-
do somar esforços em prol da Educação. E então, a Associação 
Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), que congrega 
as instituições católicas de educação e ensino em todos os seus 

níveis, graus e modalidades, comprometeu-se a procurar entender a pro-
posta e ajudar as escolas católicas e a própria igreja do Brasil a entender 
este pacto educativo. Para auxiliar na compreensão a Anec produziu em 
2019 o primeiro documento “A igreja no Brasil, com o Papa Francisco, no 
pacto educativo global”, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). A versão 
digital da publicação está disponível no site da ANEC (https://anec.org.
br/acao/pacto-educativo-global/) e consiste em um documento orienta a 
respeito do pacto educativo, tentando esclarecer o que é, aprofundado a 
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https://anec.org.br/acao/pacto-educativo-global/
Neste site você tem acesso aos documentos fundamentais e 

materiais pedagógicos e didáticos como:
• Vademecum do Pacto Educativo Global;
• Orientações Pacto Educativo Global – Instrumentum Laboris; 
• Manual do Pacto Educativo Global na prática; 
• Dicionário Pacto Educativo Global;
• Contribuições da Escola Católica da América ao Pacto Educacional Global; 

compreensão e propondo uma série de atividades e materiais para ajudar 
as pessoas e instituições acolherem o que é proposto.  

Segundo Gregory Rial, coordenador do Setor de Animação Pastoral da 
Anec, as escolas católicas estão unidas ao conselho estadual da Anec e procu-
ram construir uma espécie de rede colaborativa para tornar o pacto realidade. 
“Existem muitas realidades, muitos desa os sociais, políticos, ambientais que 
precisam ser pesados, e que precisam ser colocados na equação do pacto edu-
cativo global na Amazônia. E aí nós temos um trabalho muito longo. Então, 
começamos com um sinal de unidade das escolas católicas e universidades 
católicas do estado do Amazonas, se unindo para trabalharem juntas, para se 
conhecerem. Mas a gente precisa dar alguns passos mais concretos agora en-
volvendo mais a sociedade, as igrejas (arquidioceses, dioceses e as prelazias) e 
todos esses que estão envolvidos dentro da igreja amazonense. Acredito que 
nós teremos muitos bons frutos com a campanha da fraternidade, que vai ser 
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uma ocasião muito propícia para a gente poder colocar esse assunto na pauta 
da igreja”, destacou Gregory. 

O Pacto Educativo veio reforçar e rea rmar o trabalho já realizado pe-
las escolas católicas e dar nova roupagem e recordar a vocação destas de 
oferecer uma formação humanista e solidária. “Nós temos na educação ca-
tólica do Brasil um modelo pedagógico muito inspirado nas ideias do pacto 
educativo que são: colocar a pessoa humana no centro; investir as melhores 
forças e os melhores recursos na educação; educar para a fraternidade, para 
o senso político e o senso de comunidade. As escolas católicas já fazem isso 
desde sempre, faz parte da nossa identidade pedagógica construir uma 
formação humanista e solidária. Mas o pacto educativo trouxe uma espé-
cie de força para o que já estava sendo feito. Estímulo para aqueles que já 
fazem o pacto acontecer, mas trouxe também uma nova roupagem, que eu 
considero muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo de 
transformações. É muito fácil a gente entrar na onda do mercado e esque-
cermos da nossa vocação de educadores humanistas. Então, penso que a 
grande força do pacto foi renovar em nós educadores católicos, nas escolas 
católicas, o desejo de sermos educadores de verdade dentro da proposta e 
do Evangelho, dentro de uma proposta humanista, solidária, de uma edu-
cação integral”, a rmou Gregory. 

Outro ponto importante que o Pacto Educativo traz é a necessidade do 
diálogo entre a Igreja e outras instituições da sociedade civil, como ongs, 
institutos, políticos, organizações políticas e movimentos sociais e sindica-
tos. É uma ação que está ocorrendo gradativamente por meio da articula-
ção brasileira do pacto educativo global, que envolve atores eclesiais, como 
a Anec, a CNBB, a CRB, e também outras organizações que não estão ligadas 
à igreja. “Este é o passo mais difícil e mais importante do pacto educativo 
global. Nós precisamos fazer o pacto chegar às dimensões sociais, políticas, 
de uma forma muito intensa e verdadeira, porque só assim nós vamos de 
fato transformar o cenário educativo do Brasil”, explicou Gregory. 

O Pacto Educativo estabelece sete compromissos para colocá-lo em prática 
e foram elencados pela Congregação para a Educação Católica, do Vaticano, logo 
vieram em uma versão europeia, mas houve uma interpretação diferenciada, 
visando atender especi cidades de outras regiões. “Nós acabamos interpretando 
esses compromissos também à luz da realidade latino-americana, da realidade 
amazônica, da realidade quilombola, da realidade urbana, das nossas cidades, 
que são muito diferentes das realidades que estão lá na Europa, onde o pacto 
educativo foi iniciado, pensado. Mas nessa transposição para a linguagem lati-
no-americana, nós entendemos também uma série de pontos muito positivos e 
muito fecundos, por exemplo, dar a mulher o seu devido espaço e protagonismo, 

superando as formas de machismo, de misoginia. Temos um apelo muito im-
portante para o cuidado da casa comum aqui no Brasil. É algo muito importante 
para nós, porque nós sofremos os impactos do descaso com o meio ambiente na 
nossa pele, às vezes mais do que outras regiões do planeta. Nós estamos numa 
sociedade muito individualista, as pessoas estão pensando muito em si mesmas. 
Então, tudo isso é um processo que o Brasil vai dando também a sua tonalida-
de para esse pacto e conclamando as pessoas para fazerem de acordo com as 
necessidades da nossa região. São compromissos que deixam de forma muito 
concreta o Pacto Educativo Global”, detalhou Gregory. 

Segundo Gregory, o pacto propõe a união de saberes em prol da edu-
cação para o bem da pessoa humana e para isso precisa unir esforços para 
transformar pessoas que sejam capazes de transformar o que está a sua 
volta, transformar a sociedade. “Mais do que o modelo de educação, o Pacto 
Educativo Global é um direcionamento. Está mostrando para onde a educa-
ção deve ir. A educação deve formar pessoas e não somente pro ssionais, 
deve formar cidadãos e não somente agentes do mercado. A educação 
deve, sobretudo, unir os saberes. Nós temos saberes muito importantes 
que são aprendidos na escola, saberes acadêmicos, cientí cos, mas existem 
também aprendizagens da família e da comunidade religiosa, da igreja; e 
aprendizados também da própria sociedade como um todo. Pacto é uma 
proposta de unir essas apren-
dizagens em torno do bem 
da pessoa humana. É muito 
importante a união da famí-
lia, da escola, da igreja pen-
sando na educação das 
crianças e jovens do 
mundo todo, a nal 
de contas, a educa-
ção ela não muda 
o mundo, mas ela 
muda pessoas e as 
pessoas transformadas 
são capazes de trans-
formar o mundo”, des-
tacou o coordenador 
do Setor de Animação 
Pastoral da Anec. 

• Documento “A Igreja no Brasil, com o Papa Francisco, no Pacto 
Educativo Global”;

• E-book “Rezar juntos pelo nosso pacto”
• E-book “Manual Pacto Educativo Global na prática”
• E-book “Pacto Educativo Global com crianças – atividades 

didáticas para Educação Infantil e Ensino Fundamental”
• E-book “O projeto educativo de Francisco”
• E-book “Luzes para o caminho
• E-book “Cuidar da casa comum”
• Dentre outros. 
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ariane Martins Brandão é uma professora que aprendeu de seus 
pais a fé católica e também o amor pela educação, atuando há 
35 anos com muita dedicação e orgulho de ver os frutos de seu 
trabalho. Filha de Vitória Martins Brandão e José Brandão, é a 

mais nova de cinco irmãos e realizou o sonho de seu pai de ter um lho profes-
sor. Quando criança, morou no Paraná do Careiro, zona rural onde morava com 
sua família e lá viu seus pais muito envolvidos no serviço da igreja na Comuni-
dade São Lázaro do Beira Rio, e desde pequena vivia a fé católica.

Seus pais não tiveram muito estudo, mas desejavam investir na educação de 
seus lhos e o sonho de seu pai, o senhor José, era de que ao menos um deles 
fosse professor e Mariane, a mais nova, realizou esse desejo. Estudou até a oitava 
série na sede do município e depois passou na seleção do Colégio IEA – Instituto 
de Educação do Amazonas, onde fez magistério. Em 1985 terminou os estudos 
e em seguida retornou para o Careiro da Várzea e em 1987 começou a dar aula 
na Escola Estadual Coronel Fiuza, localizada na sede do município, lecionando 
para as turmas do ensino fundamental e também no curso de magistério que, 
na época, ocorreu na escola.

Passou no vestibular da Universidade Federal do Amazonas, onde fez fa-
culdade de Geogra a e nesta época todos os dias ela ia pra Manaus e retornava 
para casa, no Careiro da Várzea. Um esforço que valeu a pena. Em seguida fez 
pós-graduação em Orientação Educacional. De 2006 a 2010, assumiu a função de 
orientadora da Escola Estadual Coronel Fiúza. De 2011 a 2018 foi diretora desta esco-
la, e hoje atua na Coordenadoria Regional de Educação de Careiro da Várzea.

Ao aceitar tornar real o sonho de seu pai, Mariane aprendeu a gostar da pro ssão 
de educadora e a amar o que faz. “Eu aprendi a gostar e eu digo que se eu tivesse 
que fazer novamente um curso pro ssionalizante eu iria para a mesma área. Porque 
quando a gente começa a trabalhar e fazer parte da construção de vida de outras 
pessoas, isso chama muito atenção. Sempre digo aos meus alunos que o meu maior 
presente é saber que trabalhei na formação de um médico, de um advogado, de um 
professor, de um engenheiro. E eu tenho muitos que estão numa boa pro ssão e fo-
ram meus alunos. Me sinto grati cada. Eu faço educação por amor e sempre procurei 
dar o melhor de mim”, concluiu Mariane Brandão.

É mãe de três lhos, Phillipe Gabriel Brandão (36 anos), José Rildo Alves Ro-
drigues Júnior (33 anos) e Maurílio Brandão Rodrigues (27 anos). E, em meio a fa-
mília e a pro ssão, Mariane também dedicava tempo para o serviço na igreja. Sua 
caminhada de fé se consolidou na sede do município do Careiro da Várzea, quando 
passou a fazer parte da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – matriz. 
Fez parte da Pastoral da Visitação, auxiliou na liturgia, deu apoio na organização 
de um modo geral e hoje é coordenadora da sua comunidade. Sempre dedicada, 
gosta de ajudar no que é preciso, independente de cargo ou função.

Neste ano de 2022, a Campanha da Fraternidade vai trabalhar a temática da 
educação com o lema “Fala Com Sabedoria, Ensina Com Amor” (Pr 31,26) e Ma-
riane, enquanto educadora, acredita ser esse um tema muito pertinente para o 
momento em que vivemos.

“A Igreja e a escola lidam com a família, que é a estrutura da sociedade. Este 
tema veio no momento exato. No momento em que a sociedade está desestru-
turada, e sabemos que isso está ocorrendo porque a família está desestruturada. 

PROF MARIANE MARTINS BRANDÃO

Os resquícios, os malefícios, as consequências, a gente vê na 
escola e na igreja. Não tinha momento mais oportuno de es-
tabelecer mais essa ligação entre escola e igreja, destacar a 
importância do papel de cada uma na formação da sociedade 
[...] Então, eu creio que a campanha da fraternidade, deste 
ano, vai estreitar esses laços e vai ajudar muito na solução de 
muitos problemas que se tem hoje na sociedade. Será uma 
oportunidade das comunidades trabalharem junto às famílias 
os laços de formação de valores, que os pais devem passar 
para seus lhos em casa, e isso vai repercutir na vida escolar 
de jovens e adolescentes. Então, essa companha vai ser muito 
importante, vai vir como reforço de informações para as famí-
lias”, a rmou a professora Mariane.

0

 

����$548,',2&(6(�(0�127¨&,$6�• FEVEREIRO • 2022



FEVEREIRO 2022 • $548,',2&(6(�(0�127¨&,$6����

MISSÃO
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 pandemia nos obrigou a rever o nosso modo de comunicar, prin-
cipalmente quando falamos de comunicar a fé/catequizar. Como 
catequista sempre me perguntava: e agora como catequizar as 
crianças com encontros remotos, vídeos ou qualquer outra forma 

digital se a realidade da maioria não permite?
Não são tempos fáceis, porque mudamos nossa comunicação no início da 

pandemia de 100% presencial para 100% digital, e muitas crianças não têm 
acesso a essa forma de comunicação, porque a realidade na casa delas é bem 
diferente dessa que a pandemia impõe. Internet/Computador/Smartphone dis-
ponível/Encontros on-line de catequese, tudo parece muito distante para eles. 
Mesmo para um pequeno grupo que consegue participar on-line do encontro 
virtual não tem a mesma sintonia que o encontro presencial.

Uma forma que encontramos de fazer com que a chama da fé permanecesse 
acesa nos corações dessas crianças, foi trocar os encontros virtuais, por atividades que 
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OPINIÃO DOS PROFESSORES
Para os pro ssionais de ensino, seja particular ou público, 

lecionar em tempos de pandemia também foi um verdadeiro 
desa o, uma missão de certa forma até que desigual, pois na 
maioria das vezes ajuda aqueles que têm mais recursos. “Temos 
um Sistema Educacional voltado mais a gerar propagandas ilu-
sórias do que as melhorias efetivas. Os professores que estão 
em sala de aula sempre apontam seus anseios, as urgências e 
as necessidades reais da Educação, mas são ignorados. E a pan-
demia veio potencializar a diferença socioeconômica existente 
dentro das escolas. E, infelizmente, continuamos à mercê de 
um sistema político indiferente a essa realidade”, comentou 
Márcia de Castro Gomes, professora da rede estadual de ensino.

envolvessem a família. Então, elegemos as sextas-feiras, às 18h 
para rezar o terço com a família, cada um na sua casa e registrar em 
fotos ou vídeo. Quando há solenidades, incentivamos as crianças a 
ajudarem a montar uma mística (espaço) em casa, como fazíamos 
nos encontros presenciais, e assim com a participação da família a 
catequese está conseguindo realizar seu papel de evangelizar.

Mas aí ca a pergunta: e as crianças que não têm aces-
so à internet? 

Essas recebem atenção especial nos domingos, no horário da 
catequese, passamos na casa deles seja para entregar uma ativida-
de que o leve a procurar na Palavra de Deus, seja para levar uma 
ajuda (cesta básica), seja para levar uma carta do colega que lem-
brou dela naquela semana. O mais importante nessa visita rápida é 
pararmos para ouvir como foi que ele passou a semana. E como dis-
se Santa Clara de Assis: “Nunca perca de vista seu ponto de partida”.

“NUNCA PERCA DE 
VISTA SEU PONTO DE 
PARTIDA”.
SANTA CLARA DE ASSIS
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 Campanha da Fraternidade 2022 trouxe a ne-
cessidade de pensarmos os desa os da edu-
cação no país. No Seminário organizado pela 
Arquidiocese de Manaus, “Panorama da Educa-

ção no Amazonas: sucesso ou fracasso?”, z uma apresentação 
da trajetória de desmonte da escola pública capitaneada pelo 
governo federal que atinge diretamente os estudantes da 
educação básica no Amazonas.

Os últimos três anos têm sido extremamente desa adores 
para a educação, sofrendo os impactos do desmonte do Plano 
Nacional de Educação – PNE, a lei n° 13.005/2014 que estabe-
leceu dez diretrizes e vinte metas para elevar a qualidade e o 
acesso à educação no país. Somado a isso, o aprofundamento 
da crise econômica e a chegada da pandemia da Covid-19 tor-
naram as desigualdades na educação básica colossais.

No Amazonas, depois de muita pressão popular, a prefei-
tura de Manaus e o governo do Estado suspenderam as aulas 
presenciais, implementaram o sistema remoto de ensino, o que 
gerou um processo de marginalização de parte signi cativa de 
estudantes e professores. O analfabetismo digital somado à fal-
ta de estrutura culminou na falta de democratização no acesso 
à educação no momento mais delicado da pandemia. A falta 
de recursos tecnológicos (televisão, celular, notebook etc.) e in-
ternet para professores e estudantes inviabilizavam que todos 
os estudantes tivessem acesso à proposta de ensino remoto. 

Diante de tais desa os é fundamental que para 2022 
o poder público repense o modelo educacional. A escola 

precisa ser vista como um ambiente educacional conectado aos 
problemas do nosso tempo e não aos desejos pessoais de quem 
ocupa os cargos públicos. A Lei de Diretrizes e Base nº 9394 
estabelece, no Título III – Do direito à educação do direito de 
educar, de maneira especí ca no capítulo quatro, que o dever do 
Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de oferta de educação escolar regular, adequado às 
condições do educando; e padrões mínimos de qualidade de 
ensino, de nidos como variedade e quantidade mínimos, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do pro-
cesso de ensino-aprendizagem.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022
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00 Ç! Antenado a esses desa os o lema da campanha da fraternida-
de deste ano é inspirador, “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 
31,26). Somos convidados a olhar cuidadosamente a realidade da edu-
cação tirando os véus que impedem de vermos a miséria diante de nós. 

Realizar esse exercício, iluminados pela palavra de Deus, é o caminho 
que o texto base aponta para redescobrirmos meios e cazes que 

favoreçam processos mais adequados e criativos a m de que 
ninguém seja excluído de um caminho educativo integral 

que humanize, promova a vida e estabeleça relações de 
proximidade justiça e paz. (Texto Base CF 2022, p.11).

A CF 2022 vem impulsionada pelo Pacto Educati-
vo Global, um chamado do Papa Francisco para uma 
educação humanista e solidária, como modo de trans-

formar a sociedade. Na Carta Encíclica Laudato Si´ o 
pontí ce apresenta os seguintes elementos: "a educação 

será ine caz e os seus esforços estéreis se não se preocupar 
também por difundir um novo modelo relativo ao ser hu-

mano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”.
Em vista da construção da casa comum, a apresentação 

do texto base nos recorda que educar não é um ato isolado. É 
o encontro no qual todos são educadores e educandos. Por 

isso, mais do que tratar dos aspectos especí cos da pro-
blemática educacional, a campanha vem re etir sobre 

os fundamentos do ato de educar. Neste sentido, Je-
sus Cristo é apresentado como o grande educador, 

pois não se apresenta como um professor em 
sala de aula convencional. No entanto, mostra 

que educar é contribuir para a superação do 
pecado, preservando a vida, atingindo as 

consciências e transformando relações.

"A EDUCAÇÃO SERÁ INEFICAZ
E OS SEUS ESFORÇOS ESTÉREIS
0 0 0 Ç
TAMBÉM POR DIFUNDIR UM

0m 0m ÀX
AO SER HUMANO, À VIDA, À

X0 0 0 0m
A NATUREZA”.
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA
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0stamos iniciando a segunda fase do processo de Escuta Si-
nodal da Arquidiocese de Manaus. Até a metade de janeiro 
chegaram 251 relatórios vindos das comunidades, pastorais, 
movimentos, serviços e comunidades de vida. O maior núme-

ro de relatórios foram enviados pelas paróquias dos diversos setores e 
regiões episcopais que trataram o assunto da família.

O total dos relatórios recebidos representam 82% de participação no 
processo sinodal. O setor com maior participação no envio das respostas 
das escutas sobre a família foi Pe. Pedro Vignola, com 75%; depois Setor 
Alvorada com 45%; em seguida Avenida Brasil, com 25%; Dom Luiz Soa-

res Vieira com 23%, com 22%; os setores Rio Solimões, São José Leste e 
Santa Rita de Cassia, com 17%; o setor Rio Negro, 12%; os setores Rios e 
Cachoeiras e Pe. Ruggero Ruvoletto, com 12%; setor Maria Mãe da Igreja, 
com 11%; e Centro Histórico e Parque 10 com 8%.

Observa-se que até o presente momento não houve participação de 
100% das comunidades no processo de escuta para a realização da As-
sembleia Sinodal nesta primeira fase de consulta. Ainda se espera que 
as comunidades, pastorais e movimentos enviem a tempo o resultado da 
Escuta para a Coordenação Pastoral para serem inseridas na síntese que 
será enviada novamente ao Povo de Deus para as devidas contribuições 
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na segunda fase. Obviamente a escuta deveria ser de qualidade e com 
muita seriedade, pois estamos avaliando a caminhada evangelizadora 
da Igreja de Manaus. 

Considera-se que Sínodo signi ca caminhar juntos como Povo de 
Deus em comunhão, respeitando as diversidades de dons e carismas 
concedidos como graça à Igreja, mediante a Luz do Espírito Santo. No 
entanto, quando se observa o quadro de participação das comunida-
des no processo sinodal, nota-se a urgência de retomar a caminhada 
da comunhão e participação, pois diante da pouca participação, ca 
demonstrado até o momento que ocorreram falhas que precisam ser 
corrigidas para que as comunidades possam contribuir melhor com a 
escuta sinodal.

É perfeitamente possível que as comunidades, pastorais, movimen-
tos e comunidades de vida colaborem com 100% de participação no 
processo de escuta da Assembleia Sinodal. Trata-se de prioridade, dis-
cernimento e tomada de decisão em participar desta consulta solicitada 
pela Igreja. 

A pouca participação revela a necessidade de sermos uma Igreja 
mais sinodal, ou seja, precisamos caminhar juntos. Sobre sinodalidade 
o Papa Francisco tem insistido tanto quando a rma que “todos somos 
chamados a participar na vida da Igreja e na sua missão. Se falta uma 
participação real de todo o Povo de Deus, os discursos sobre a comunhão 
correm o risco de permanecer em intenções piedosas”.
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e etir sobre a educação e a sinodalidade nos leva a entender 
sua relação. Umas palavras do Papa Francisco aos participantes 
do Encontro Religiões e Educação: Pacto Educacional Global, 
realizado no dia 5 de outubro de 2021, 

nos ajuda nesse sentido: “a educação compromete-nos 
a acolher o outro como ele é, não como eu quero que 
ele seja, como é e sem julgar nem condenar ninguém”.

Olhando o tema do próximo Sínodo dos Bispos, que 
nos leva a re etir sobre a comunhão, participação e mis-
são, podemos entender o que realmente signi ca esse 
compromisso a acolher o outro como ele é. Caminhar 
juntos não pode fazer com que a gente faça o outro como 
eu quero que ele seja, e sim evitar condenações que nos 
impeçam de descobrir a riqueza que o outro tem.

O Sínodo para a Amazônia re etiu sobre a educa-
ção e os resultados desse debate foram recolhidos no 
Documento Final e na exortação pós-sinodal “Querida 
Amazônia”. Nela aparece que “é preciso garantir, para os 
indígenas e os mais pobres, uma educação adequada 
que desenvolva as suas capacidades e empoderamento”. 
O Documento Final recolhe o desejo dos povos indígenas 
de melhorar a educação como um dos elementos “para desfrutar do desen-
volvimento sustentável protagonizado e discernido por eles mesmos” (DF 9).

Segundo o Papa Francisco, o sentido da melhor obra educativa é 
“cultivar sem desenraizar, fazer crescer sem enfraquecer a identidade, 
promover sem invadir” (QA 28). Isso nos leva a re etir sobre os progra-
mas educativos na sociedade atual, poucas vezes marcados por aquilo 
que está presente em realidades periféricas. A falta de respeito por essas 

realidades, faz com que a mentalidade colonialista, também no plano 
educativo, seja uma atitude cada vez mais presente.

Querida Amazônia chama a re etir sobre “Educação e hábitos eco-
lógicos”, insistindo em que “a grande ecologia sempre inclui um aspecto 

educativo, que provoca o desenvolvimento de 
novos hábitos nas pessoas e nos grupos huma-
nos”. Diante disso, o Papa Francisco insiste em 
que “não haverá uma ecologia sã e sustentá-
vel, capaz de transformar seja o que for, se não 
mudarem as pessoas, se não forem incentiva-
das a adotar outro estilo de vida, menos voraz, 
mais sereno, mais respeitador, menos ansioso, 
mais fraterno”, algo que é constituído a partir 
de processos educativos.

Nesse ponto, o Santo Padre destaca o pa-
pel da Igreja, que “com a sua longa experiência 
espiritual, a sua consciência renovada sobre 
o valor da criação, a sua preocupação com a 
justiça, a sua opção pelos últimos, a sua tra-
dição educativa e a sua história de encarnação 
em culturas tão diferentes de todo o mundo, 
deseja, por sua vez, prestar a sua contribuição 
para o cuidado e o crescimento da Amazônia”.

Não podemos esquecer que estamos diante de um processo, no qual 
a educação é abordada desde diferentes perspectivas. Daí a importância 
do Pacto Educativo Global, “para reavivar o compromisso em prol e com as 
novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclu-
siva, capaz de escutar paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão”, 
segundo nos lembra o Papa Francisco.
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“É preciso 
garantir, para 
os indígenas e 
os mais pobres, 
uma educação 
adequada que 
desenvolva 
as suas 
capacidades e 
empoderamento.”

SÍNODO
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FONTE SITE DA CNBB

De acordo com a defesa civil de MG, 
25 pessoas morreram, sem contar as 
10 que morreram no desabamento do 
paredão de rocha no Capitólio. O órgão 
aponta que 9.323 pessoas caram de-
salojadas até o dia 14 de janeiro. Apro-
ximadamente, 35.815 pessoas precisa-
ram sair de suas casas, mas não tiveram 
a residência destruída, e estão abrigadas 
com a ajuda de parentes ou amigos. Em 
Brumadinho, região metropolitana de 
Belo Horizonte, região já afetada por de-
sastres, a cheia do rio Paraopebas provo-
cou muitos estragos e deixou centenas 
de famílias desabrigadas.

A campanha #SOS Bahia e Minas 
Gerais: Solidariedade que transbor-
da, realizada pela Cáritas Brasileira e 
pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), desde 11 de de-
zembro, vem mobilizando a doação 
de recursos para os desabrigados e 
desalojados.

As comunidades de fé da Arquidio-
cese de Belo Horizonte, com a articu-
lação do Vicariato Episcopal para Ação 
Social, Política e Ambiental (Veaspam), 
estão unidas para ajudar as vítimas e 
os desabrigados pelas chuvas na região 
metropolitana de Belo Horizonte, por 
meio da Solidariedade em Rede, que 
reúne paróquias da Arquidiocese de BH.

Diversos pontos de acolhimento 
aos desalojados e desabrigados estão 
funcionando na Arquidiocese de Belo 
Horizonte, assim como locais para rece-
bimento de donativos. Até o momento, 
somente na região de Brumadinho, 
cerca de 200 pessoas desabrigadas ou 
desalojadas foram acolhidas nas estru-
turas das Igrejas da Arquidiocese de BH 
onde estão recebendo as três refeições 
diárias. As doações em valores podem 
ser feitas por meio de duas contas ban-
cárias ou PIX. 

CNBB

CHUVAS CASTIGAM AINDA 
MAIS O ESTADO DE MINAS 
GERAIS E IGREJA ORGANIZA A 
SOLIDARIEDADE ÀS FAMÍLIAS 

MARIA HENRIETTE MELO E AFONSO DE OLIVEIRA BRITO
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Cáritas Arquidiocesana de Manaus em par-
ceria com o UNICEF, desenvolvem o Projeto 
Emergência Manaus: Melhoria das condições 

de água, higiene e saneamento em abrigos para migran-
tes e refugiados venezuelanos indígenas Warao e não 
indígenas em Manaus, e promoção da volta às aulas de 
forma segura, com foco a prevenção da COVID-19, com 
o objetivo de apoiar as escolas carentes com formações 
relacionadas à prevenção da pandemia para os alunos, 
professores, pais, gestores e para os comitês de limpeza.

O projeto vem sendo desenvolvido em 9 escolas mu-
nicipais de Manaus, 23 escolas municipais de Alvarães e 
13 escolas municipais do Careiro da Várzea, o qual já con-
templou com 55 pontos de lavagem das mãos, sendo 17 
nas escolas municipais de Manaus, 19 nas escolas muni-
cipais no município de Careiro da Várzea e 19 em escolas 
municipais no município de Alvarães, bem como 5 siste-
mas de abastecimento de água potável para Alvarães e 
5 para Careiro da Várzea, bene ciando não só as escolas, 
mas os moradores e as unidades de saúde. Os sistemas 
são de fácil operação e manutenção, permitindo a me-
lhoria da qualidade de vida da população, sobretudo 
das crianças e adolescentes com a diminuição dos pro-
blemas de saúde relacionados às doenças transmitidas 
pela água, como: cólera, viroses, hepatite A, giardíase, 
disenteria bacilar, febre tifoide, verminoses, leptospirose 
e outras, ao todo o projeto já bene ciou 32.376 pessoas.

Para apoio nas escolas municipais de Manaus 
foram distribuídos os seguintes itens: 1.941 absor-
ventes higiênicos descartáveis, 51 litros de sabonete 
líquido, 17 dispensers de sabão e 1.350 máscaras 3D 
de tecido. Também foram realizadas 91 fFormações 
de prevenção, onde foram utilizados 35.578 mate-
riais grá cos informativos, atingindo 11.535 pessoas, 
a mesma teve como tema: os Cuidados relacionados 
à Higiene das Mãos, Uso consciente da Água e sua im-
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portância, à Higiene Pessoal e de Espaço, Saneamen-
to Básico, Coleta Seletiva, Resíduo Sólido, além do uso 
correto da Máscara e Álcool em gel. As formações pre-
senciais realizadas durante a pandemia da COVID-19 
têm acendido o alerta sobre diversas situações para 
as quais o mundo não estava preparado, nas quais 
surgem dúvidas que são sanadas de imediato, além 
da troca de conhecimento, proporcionando a cons-
cientização para os cuidados com a saúde.

Sonho realizado – Para Rodney Vasconcelos Tor-
res, gestor desde 2020 da Escola Municipal Frei Isidoro 
em Careiro da Várzea, a inauguração realiza um sonho 
de criança. “Nunca perdi a esperança de acreditar que 
um dia minha comunidade receberia esse benefício 
que é a água tratada e com qualidade. O UNICEF e 
a Cáritas nos procurou para falar que o projeto seria 
executado em nossa comunidade Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. No começo não acreditamos, mas, 
com o decorrer dos meses, percebemos que era real. E 
hoje o sonho virou realidade”, salienta Rodney.

Para nós priorizar a reabertura segura das escolas 
com as sensibilizações, é garantir o direito de crianças e 
adolescentes à educação que são ações essenciais para 
a qualidade de vida, por isso esse retorno às aulas, deve 
ocorrer com segurança, preservando a saúde de forma 
segura não só dos alunos, mas dos pro ssionais da edu-
cação e das famílias de todos os envolvidos.
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o longo dos anos, no período quaresmal, a Igreja no Brasil 
propõem a Campanha da Fraternidade, que tem por obje-
tivo fazer uma re exão profunda frente a algum aspecto 
da vida em sociedade, o período da CF acontece no tempo 

da quaresma, tempo litúrgico propício às re exões e à conversão, nesse 
sentido a CF convida a Igreja a transpor as quatro paredes do templo, 
promovendo assim um diálogo franco com a sociedade civil. 

A CF 2022 traz como lema “Educar com sabedoria e ensinar com 
amor” (Pr 31, 26), e propõem uma re exão profunda sobre o sistema 
educacional em nosso país; tem como objetivo a promoção do diálogo a 
partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo cami-
nhos em favor do humanismo integral e solidário.

Historicamente no Brasil o acesso à educação sempre se deu de for-
ma desigual, devido ao próprio modelo de colonização. A desigualdade 
no acesso ao ensino se acentuou a partir do modelo socioeconômico 
vigente no Brasil, para o sistema não é interessante que todos tenham 
acesso à educação de qualidade.

Nesse sentido, no Brasil aumentou o índice de analfabetismo. Em 1921 
mais da metade dos adultos eram analfabetos (Carvalho 2010). Na década de 
1950, impulsionada pelas ideias do educador Paulo Freire, se inicia o processo 
de alfabetização de Jovens e Adultos, entretanto após o Golpe militar de 1964, 
as ideias de Paulo Freire foram tidas como subversivas, e seu projeto foi substi-
tuído pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL.

Na contemporaneidade, inúmeros são os desa os presentes na Educa-
ção, a desigualdade social também se re ete no ensino, o acesso à Educação 
de qualidade não está disponível a todos, infelizmente. Tal desigualdade se 
escancarou durante a pandemia da Covid-19, haja vista que a tecnologia do 
ensino remoto foi uma das soluções encontradas para que as escolas não pa-
rassem, nesse sentido as escolas privadas saíram na frente, pois as mesmas já 
vinham trabalhando com essas tecnologias. Já as escolas públicas, tiveram um 
grande desa o, visto que muitos dos alunos não tinham acesso aos aparelhos 
tecnológicos ou não tinham acesso à internet de qualidade, o que os deixavam 
à margem desse novo modelo de ensino. Até mesmo os professores não esta-
vam preparados para tal mudança brusca, e tiveram que buscar formação para 
poder se adaptar com as novas tecnologias, já que é um caminho sem volta. 

Mas, mesmo em meio a uma realidade difícil, brilha inúmeras ideias que 
podem transformar a Educação, professores comprometidos com o trabalho 
transformador na educação, são verdadeiros educadores, que com todas as di-

culdades acreditam na mudança social a partir da sua prática em sala de aula. 
É preciso que a Escola seja de Educação Integral, isso não quer dizer 

tão simplesmente que as crianças passem o dia na escola, mas que a es-
cola seja integrada à comunidade, e que a família faça parte do processo 
formativo dos educandos. 

É preciso que os governos viabilizem políticas públicas que valorizem 
os professores, alunos e toda a comunidade escolar, a m de que o processo 
de ensino-aprendizagem seja completo, integral, e que não vejam a escola 
como um depósito de crianças, mas, que seja referência para a comunida-
de, em um processo de educação de qualidade na qual insira os jovens no 
mercado de trabalho, no ingresso à Universidade, mas sobre tudo que for-
mem cidadãos críticos e humanos. 

JUVENTUDE
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À0 À ÉRICO PENA I À ARQUIVO DO MEMORIAL AMIGOS
DO CRUZEIRO (ACOSMAC)

No primeiro dia do ano foi realizada no 
Memorial Amigos do Cruzeiro (Acosmac), localizado 
na Av. Timbiras – Cidade Nova, a tradicional Missa 
Pela Paz da Arquidiocese de Manaus, presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano Dom Leonardo Steiner 
e concelebrada pelos Padres do Setor Padre Pedro 
Vignola. Durante a celebração também foi celebrada 
a Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus.

De acordo com Dom Leonardo, enquanto 
andarmos neste mundo nós nunca conseguiremos 
estar na completa paz, pois a paz de nitiva só na 
eternidade, mesmo assim Jesus nos pediu para 
sermos anunciadores da Paz, pois no meio da 
humanidade sempre há a possibilidade de viver 
na Paz e um dos segredos para isso é o diálogo 
com todos. “Temos que ter a ousadia de dialogar 
com todos e não ter medo de dialogar para levar 
a mensagem de Jesus a todos, não importa quem 
seja, pois o diálogo é necessário com todos não 
somente para aqueles que acreditam na Paz, 
mas também com aqueles que só acreditam na 
violência, mas nós continuaremos a amostrar o 
caminho da Paz”, a rmou o Arcebispo.

Sobre a solenidade de Maria, Mãe de 
Deus, Dom Leonardo comentou: “Ao celebrar a 
solenidade da Mãe de Deus e nossa, queremos 
recordar o quanto Deus nos ama. Por isso hoje 
vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, 
e que nos aponte sempre o caminho da Paz. Vamos 
acreditar que é possível vivermos em paz, numa 
comunhão mais justa e fraterna”, comentou.

Esse ano mais uma vez, em virtude da 
pandemia, não foi possível ser realizada nem a 
caminhada da paz e nem a carreata, mas de acordo 
com a coordenadora Núbia Gonzaga, a celebração 
aos poucos está voltando ao normal, trazendo 
mais éis que a cada mês vem participando mais 
e mais presentes na missa campal toda primeira 
segunda de cada mês para participar da celebração 
presidida pelo padre referencial, Pe. Paulo César.

“Ainda não nos foi possível fazer a tradicional 
caminhada da paz ou até mesmo a carreata, por 
isso é tão importante todas as áreas missionárias e 
paróquias do setor estarem aqui nesta celebração 
em união no Cruzeiro, que completou 10 anos de 
um espaço de caminhada e que aos poucos está 
trazendo as pessoas de volta, apesar da pandemia e 
isso nos motiva, nos fortalece porque nos sentimos 
mais perto dos nossos irmãos”, disse Núbia.
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Vários modelos, tamanhos, uns mais coloridos, outros de uma 
cor só, uns mais conceituais e outros bem simples. O presépio foi 
criado em 1223 por um santo muito conhecido, São Francisco de 
Assis. A ideia de São Francisco era mostrar às pessoas como havia 
sido a noite em que Jesus nasceu.

A tradição já perdura por gerações e hoje em dia é comum 
encontrarmos presépios desde as igrejas, casas de família, locais 
comerciais, entre outros. Por ser algo comum neste tempo natalício, 
a Catedral Metropolitana de Manaus criou um Concurso de Presépios. 
De acordo com o Pároco, Pe. Hudson Ribeiro, a iniciativa veio para 
valorizar esse símbolo tão importante no natal. Foram inscritos 
no concurso aproximadamente 34 presépios, 10 deles foram 
escolhidos pela comissão julgadora e desses, três foram eleitos para 
a premiação, que foi dividida da seguinte forma: primeiro lugar com 
um prêmio no valor de 500 reais; o segundo lugar, uma semijoia 
Rommanel; e o terceiro lugar, 100 reais.

Em primeiro lugar, cou a Paróquia de São Francisco de Assis, 
em segundo lugar Paulo Gama e em terceiro lugar a Paróquia Nossa 
Senhora Rainha dos Apóstolos. Todos os contemplados receberam 
suas respectivas premiações no dia 23 de dezembro, das mãos do Pe. 
Hudson ao nal da missa realizada às 12h, na Catedral Metropolitana 
de Manaus.
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Na tarde de 18 de dezembro, a Paróquia 
São Vicente de Paulo recebeu a visita do 
Arcebispo Metropolitano de Manaus Dom 
Leonardo Steiner. Na companhia do Padre 
Geraldo Menezes, Dom Leonardo abençoou 

a Secretaria Paroquial, que passou por uma 
reforma em 2020 e visitou a Igreja Matriz da 
Paróquia São Vicente de Paulo.

O Arcebispo também visitou o terreno 
onde está sendo construída a nova igreja 
Cristo Rei e nalizou sua caminhada com a 
celebração da Santa Missa, que ocorreu na 
Comunidade Santo Inácio de Loyola. Durante 
a celebração, Dom Leonardo realizou a bênção 
do novo altar e do presbitério da igreja 
recentemente reformados sob a orientação e 
ação do Padre Geraldo.
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No primeiro domingo após o Natal, a 
Igreja Católica no Brasil celebra a Festa da 
Sagrada Família de Nazaré, Jesus Maria e José. 
Em Manaus não podia ser diferente e todas as 
paróquias, áreas missionárias e comunidades 
celebraram esse dia tão especial. Muitos 

éis também compareceram à Igreja da 
Matriz para acompanhar a celebração das 
7h30, presidida pelo bispo auxiliar Dom José 
Albuquerque.

Para o bispo auxiliar, a Sagrada Família é 
sempre uma inspiração e um modelo para as 
famílias do mundo todo. “A gente pede para 
que a Sagrada Família possa interceder pelas 
nossas famílias, de modo especial por aquelas 
que estão enlutadas, passando por tantas 
di culdades, desemprego e fome. Vamos 
rezar para que eles não percam a fé e que a 
Sagrada Família possa ajudar esses nossos 
irmãos a viverem em paz e a cultivar o amor”, 
disse Dom José.
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Foi realizada na manhã de 23 de 
dezembro, a Sessão Solene de Entrega do 
Título de Cidadão Careirense ao Pe. Aparecido 
Donizetti Maciel, Pároco da Igreja de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no 
Careiro da Várzea, distante 23,4 km de Manaus.

A solenidade aconteceu no plenário 
Gleuby da Silva Braga, da Câmara Municipal 
de Careiro da Várzea-AM. O Sacerdote recebeu 
o título em vista da sua atuação frente à 
Igreja no enfrentamento da pandemia e na 
promoção humana nas ações de amenização 
dos efeitos da enchente histórica de 2021, 
sobretudo aquelas encaminhadas pela Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus.

Na ocasião estavam presentes 
representantes do Clero de Ribeirão Preto-SP, 
da Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos 
A itos, lideranças leigas das comunidades da 
Paróquia do Careiro, e o Vice – Presidente da 
Cáritas Manaus, Pe. Alcimar Araújo.

De acordo com o proponente da 
homenagem, Vereador Eduardo Barbosa 
do PSC, o objetivo de conceder o título é 
de aprender com o Pe. Maciel a ser mais 
humano e fraterno.

O Vice – Presidente da Cáritas, Pe. Alcimar 
Araújo tomou a palavra e destacou a presença 
efetiva da caridade da Igreja Católica que chega 
nas situações de fragilidade do povo.

Segundo o homenageado, Pe. Maciel, 
a homenagem é uma honra que nasce do 
povo no qual ele se inspira, povo também 
que é da cidade e não é reconhecido.
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A Paróquia São Bento, situada na Av. 
Noel Nutels s/n, no bairro Cidade Nova, Setor 
Padre Pedro Vignola, pertencente à Região 
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, realizou 
de 10 a 16 de janeiro, a Semana Catequética, 
tendo como tema o estudo do Diretório Para 
Catequese, contando com a participação de 
aproximadamente 100 inscritos, englobando 
todos os catequistas das 12 comunidades, além 
de alguns Ministros da Palavra e tendo como 
formadores o professor Ireneu Castro e a Irmã 
Gervis Monteiro.

O evento foi promovido pela Pastoral da 
Catequese da paróquia, contando com o apoio e 
participação do Pároco, Pe. Ornelo Tonini (PIME). 
De acordo com Fernando Lucas, coordenador 
paroquial da catequese, a semana encerrou 
com o envio dos catequistas e retiro para os 
coordenadores de catequese das comunidades. 
“Graças a Deus tivemos uma boa participação 
de nossos catequistas neste evento que está 
sendo muito proveitoso para nos aprofundarmos 
na palavra de Deus e nos documentos da nossa 
Igreja”, comentou Fernando.

GIRO PASTORALGIRO PASTORAL

ÉRICO PENA FOTO PASCOM DA ÁREA
MISSIONÁRIA

Nos dias 11 a 15 de janeiro de 2022, 
aconteceu a Semana Catequética na Área 
Missionária São Pedro Apóstolo – Setor 
Padre Pedro Vignola, bairro Novo Aleixo, 
tendo a participação de aproximadamente 
30 catequistas.

A Semana Catequética é uma atividade 
permanente do calendário da Pastoral da 
Catequese na Área Missionária, que tem 
como objetivo promover a integração entre 
os catequistas da área, como também 
fortalecer as dimensões de espiritualidade, 
formação e de capacitação dos catequistas, 
e re etir sobre o contexto de catequese em 
cenário Pandêmico.

No decorrer da Semana Catequética 
o facilitador Josué Andrade – Especialista 
em Pedagogia Catequética, abordou 
diferentes temáticas a cada noite: O per l 
do catequista; Como preparar um encontro 

de catequese?; Dinâmicas, Espiritualidade 
e Liturgia na Catequese; e IVC – Iniciação à 
Vida Cristã.

Foi uma ótima oportunidade para 
catequistas se reencontrarem, após um 
longo período de distanciamento, e por 
meio de momentos orantes, re exivos, 
das o cinas e dinâmicas em grupos, 
os catequistas puderam aprender e se 
aprofundar nas temáticas apresentadas, 
trocar saberes, fazer partilhar das suas 
vivências catequéticas e tirar dúvidas.

A Pastoral da Catequese da Área 
Missionária São Pedro Apóstolo, 
continuará realizando durante o ano 
de 2022 outras atividades formativas e 
celebrativas voltadas principalmente para 
os catequistas, tendo em vista o cenário 
ainda pandêmico, o retorno das turmas de 
catequese se dará de forma gradual a partir 
do nal do primeiro trimestre do ano.
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 Pe. Felipe Robert Jean Bauzière 
 Pe. Vinoth Yasuraj
 Pe. Gregório Paderewski
 Pe. Luis Miguel Modino

 Pe. Matías Ezequiel Luna
 Pe. José Roberto da Silva Araújo
 Pe. Gilson da Silva Pinto
 Diác. Miguel dos Santos Freitas
 Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
 Pe. Aparecido Donizetti Maciel 
 Pe. Daniel Curnis
 Pe. José Reis Gaspar
 Frei Geraldo Leite da Silva Junior
 Pe. Israel Magdaleno Juarez
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 Pe. José Rodrigues Pessoa
 Pe. Raimundo Elson Rodrigues de Lima
 Pe. Enésio Severino da Silva
 Pe. Ermenson de Lima
 Pe. Nelson Pereira da Silva

 Pe. Alexsandro Freitas Vieira
 Pe. Antônio Carlos Libânio Filho 
 Dom Luiz Soares Vieira (ord. presbiteral)
 Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.
 Diác. Manoel Mateus Gomes Amaral

X I 0 ANNA KELLY E ÉRICO PENA I À ÉRICO
PENA E ARQUIVO PASTORAL DO POVO DA RUA

Centenas de éis acompanharam a 
tradicional Missa da Vigília de Natal no dia 24 de 
dezembro, conhecida pelos cristãos como Missa do 
Galo, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. 
A celebração teve início às 20h e foi presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano, Dom Leonardo Steiner, e 
concelebrada pelo Pároco Pe. Hudson Ribeiro, que 
esse ano foi marcada pela ceia oferecida para as 
pessoas que vivem em situação de rua, logo após 
a celebração. Os que não puderam comparecer 
à igreja da Matriz, puderam acompanhar a 
transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas e 
Rádio Rio Mar em 103,5 MHz.

A celebração começou com a procissão 
de entrada estando a assembleia com velas 
acessas simbolizando a chegada de Cristo 
e com o Arcebispo dando a bênção inicial e 
recordando o nascimento de Jesus. 

Para Dom Leonardo, o Natal é tempo de 
celebrar a vida humana e de compreender 
Deus, principalmente, por conta das perdas 
na pandemia. “A vida é feita de dores e 
separações. A vida que é vida passa pela 
morte. Que esse Natal nos ajude a entender 
a grandeza da vida humana e compreender o 
quanto somos dignos e preciosos aos olhos de 
Deus”, disse Dom Leonardo.

Outro momento importante e muito 
aguardado foi quando Dom Leonardo, em 
companhia de uma família, levou a imagem 

de Jesus Cristo recém-nascido ao presépio 
montado na entrada da Catedral, retratando 
o momento do nascimento do lho da Virgem 
Maria, fechando esse momento com o povo 
cantando enquanto o Arcebispo dava a bênção 
do presépio e fazia a incensação.

Este ano o público teve mais participação 
presencial, mas ainda tomando os devidos 
cuidados para evitar a proliferação do 
Covid-19. Dona Sara Moura lembra que em 
2020 assistiu a Missa do Galo pela internet e, 
neste ano, fez questão de estar presente com 
a família na celebração. “Eu sempre venho 
à missa, ano passado não teve, tivemos que 
assistir on-line. Esse encontro físico na igreja, 
durante esse período de Natal, me fez muita 
falta. Eu resolvi que hoje, chovendo ou não, 
de qualquer jeito estaríamos aqui. Eu acredito 
muito que a educação religiosa dentro da nossa 
casa é o que mantém a nossa força durante os 
dias difíceis, como na pandemia”, comentou.

Após a celebração, Dom Leonardo e o 
Pároco participaram de uma ceia natalina para 
200 pessoas em situação de rua, promovida 
pelo empresário Tadeu Seixas, em parceria 
com a Arquidiocese de Manaus, tendo como 
apoio a Pastoral do Povo da Rua e, para evitar 
muita aglomeração, a ação solidária aconteceu 
em dois locais: na área do museu da Catedral 
e no Centro de Acolhida Dom Sergio Castriani, 
localizado ao lado da Igreja de Nossa Senhora 
dos Remédios.

0 0 Ç0 0 0 Ç
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De acordo com o senhor Tadeu, o 
patrocínio da ceia aos pobres é uma forma 
de agradecer e retribuir uma graça recebida. 
“Eu sempre tive o desejo de fazer uma 
ação dessas e é a primeira vez que realizo, 
servimos peru e pernil assado, salpicão 
quente de frango, arroz e farofa, refrigerante 
e água. Foi um prazer todo nosso, meu, da 
minha família e da minha equipe, nós que 
agradecemos à Arquidiocese a oportunidade 
de participar de um evento desse”, disse o 
empresário.

A Arquidiocese também contribuiu para 
a Noite Feliz do povo da rua distribuindo 
presentes e panetones para os participantes, 
além de um enxoval completo para duas 
gestantes. Para Pe. Hudson, a ideia é uma 
forma de atender a um pedido do povo da 
rua. “Mais importante do que a refeição, 
nós avaliamos que o que vale mesmo 
nesse gesto solidário é ver a alegria da 
partilha, pois esse é o sentido do Natal que 
é Jesus que se doa e torna mais bonito esse 
momento da ceia”, comentou o Pároco.
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À0 À IR. MARIA JANE, PE. ISAÍAS DE LIMA E PE. ENÉSIO
Xm I À ARQUIVO PESSOAL DA CONGREGAÇÃO

A Igreja de Manaus tem por excelência 
um coração missionário, aberto a acolher 
missionários de todos os continentes, seguindo 
assim os passos do mestre Jesus. Neste apelo a 
igreja de Manaus, que clama por missionários, 
começaram uma linda história missionária 
neste chão com os Padres Joseleitos de Cristo 
e as Irmãs Teresinhas, ambos tendo o mesmo 
fundador: Pe. José Gumercindo dos Santos. 

Dessa forma os Padres da congregação 
Joseleitos de Cristo abraçaram a missão no ano 
de 2014. Um apelo no coração dos Joseleitos 
em abrir uma casa de missão em Manaus. Eles 

enviaram uma carta a Dom Sergio Castriani, 
na época Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
onde o mesmo disse que poderia mandar um 
Padre para assumir uma Área Missionária. Pe. 
Isaias de Lima, foi o escolhido para assumir 
a mais nova missão em Manaus, atuando 
na Área Missionária São Paulo Apóstolo. 
Tendo hoje como Pároco o Pe. Jailson Félix, 
atendendo 10 comunidades na evangelização 
e também na dimensão social. 

As Ir. Santa Teresinhas também se sentem 
tocadas pelo apelo da igreja, para trabalhar na 
evangelização. Pe. Isaias contagia o coração das 
Teresinhas que trás o apelo até Dom Sergio. Em 
2017, as irmãs chegam para conhecer e foram 
recebidas pelo Arcebispo, que se alegrou dizendo: 
“já podem trabalhar na missão aqui neste chão”, 
onde devido a necessidade, armaram a tenda na 
Área Missionária Tarumã (AMT). Hoje atuam no 
local as irmãs Iolanda Firme da Cruz, Maria Jane 
da Silva e Solange Bastos Tenório, atendendo 20 
comunidades da AMT. 

Os Padres, Ódesio Magno e Welton 
Oliveira, da Congregação Sacramentinos 
de Nossa Senhora, são no momento quem 
respondem pela AMT. Experiência linda na 
missão com seus desa os e doação, mas na 
certeza que o Deus que chama, ele também 
cuida dos seus impulsionando e despertando 
mais missionários para a missão.

Assim, com o ardor missionário no 
coração, os Padres Joseleitos de Cristo em 
2019, abraçaram mais uma missão, sendo 
contemplada a Área Missionaria Santa Clara, 
atendendo seis comunidades, hoje sobre a 
administração do Pe. Enésio Severino da Silva 
e Pe. Amado Alves da Silva. Os mesmos dão 
testemunho que a realidade é exigente, tem 
que ter muito tino, mas que vale a pena.

Abertura do processo de beati cação de 
Pe. José Gumercindo

No dia 27 de novembro de 2021, na cidade 
de Tucano-Ba, aconteceu a abertura do processo 
de beati cação do Pe. José Gumercindo dos 
Santos. O Sacerdote fundou três congregações 
religiosas (entre elas das Ir. Santa Teresinhas e 
Sociedade Joseleitos de Cristo) e é conhecido por 
sua dedicação aos idosos, pobres, órfãos, jovens e 
vocacionados, através da educação e da caridade. 

“Esse processo de beati cação é motivo 
de graça para as duas congregações: Santa 
Teresinha e Padres Joseleitos de Cristo, está 
trabalhando, rezando e re etindo sobre a 
vida de santidade do seu fundador. Levando 
em consideração que estando nós em terras 
Amazônicas respiramos o espírito de santidade 
que este servo de Deus também vivenciou 
nestas matas e nestes rios, como discípulo e 
missionário de Jesus Cristo”, comentou Ir. Jane. 

GIRO PASTORALGIRO PASTORAL
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 Paróquia São Sebastião e São Francisco de Assis realizou a 
festa do santo padroeiro São Sebastião, que neste ano trouxe 
como tema “Nossa Caminhada como Igreja Sinodal: na escu-
ta, na ação e no testemunho”. A programação começou com 

o novenário de 11 a 19 de janeiro e, durante todo o dia 20, foram realizadas 
celebrações e con ssões em vários horários, sempre respeitando os proto-
colos de segurança à saúde e o limite máximo de 200 pessoas devidamente 
cadastradas. Em virtude do aumento de casos de Covid, esse ano mais uma 
vez não foi possível realizar a tradicional procissão que reúne devotos dos 
quatro cantos da cidade, mas às 16h foi realizada uma breve carreta com 
aproximadamente 40 veículos que saíram da rua 10 de julho em frente da 
igreja, passando pela Joaquim Nabuco, Leonardo Malcher, Epaminondas 
até voltar novamente pela 10 de julho onde a 
imagem foi saudada pelos éis com aplausos e 
fogos.

Às 18h foi realizada a penúltima celebração 
do dia, dessa vez presidida pelo Arcebispo Me-
tropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelo Pároco, Frei Paulo Xavier e 
pelo Frei Mário Ivon, superior dos Capuchinhos. A 
santa missa contou apenas com 142 pessoas, mas 
foi transmitida ao vivo pela Rádio Rio Mar e pelas 
redes sociais da paróquia. Em sua homilia Dom 
Leonardo salientou que todo devoto de São Se-
bastião é aquele que não tem medo de anunciar 
a vida de Deus e testemunhar o evangelho.

I (
I (

“Somos todos convocados a celebrar e cuidar da vida e não ter medo 
de testemunhar a fé e o evangelho, assim como São Sebastião fez. Que 
nós, ao celebrar a festa do padroeiro, possamos ser homens e mulhe-
res, missionários e missionárias, seguidores e seguidoras sem medo de 
anunciar a Jesus, porque Cristo é aquele que cura.  Que São Sebastião nos 
ajude a esperançar sempre, que mesmo nas di culdades da nossa vida 
possamos ser àquelas pessoas dispostas ao trabalho, à graça da fé e do 
anúncio do evangelho”, comentou o Arcebispo.

De acordo com Frei Paulo, São Sebastião foi um homem rme em sua 
fé e pela fé em Cristo entregou sua vida. É aclamado como padroeiro dos 
soldados, arqueiros e atletas, e desde o ano de 680 é invocado para que 
interceda a Deus contra as pestes e as epidemias. “Ele procurou ser zeloso 

e cuidadoso da fé, era um militar, soldado que nos en-
sinou que podemos seguir Jesus com a pro ssão que 
tivermos. Que o nosso padroeiro nos ajude nesse sé-
culo 21 poder testemunhar essa bonita experiência de 
Deus na vida de todos nós”, comentou o Pároco.

“Somos todos 
convocados a 
celebrar e cuidar da 
vida e não ter medo 
de testemunhar a 
fé e o evangelho, 
assim como São 
Sebastião fez."

À0 À 0 I À ÉRICO PENA
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PARÓQUIA EM DESTAQUE

ADRIANA RIBEIRO – PASCOM ARQUIDIOCESE DE
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(e acordo com a gestora da Escola 
Santa Maria Mazzarello, Ir. Maria de 
Lourdes de Jesus, lósofa e assistente 
social, com 26 anos de pro ssão reli-

giosa, “o Sistema Preventivo adotado por Dom Bosco 
e que rege a Pedagogia Salesiana é o o condutor de 
todas as obras de educação formal e não formais, 
bem como das ações pastorais missionárias”. 

A Escola faz parte da Rede Salesiana Brasil/
Escolas (RSE) – a maior rede católica de educação 
das Américas, fruto da junção dos Salesianos e das 
Filhas de Maria Auxiliadora. Em Manaus, a RSE é 
formada pelas seguintes instituições de ensino: 

• Centro Educacional Santa Teresinha 
• Colégio Dom Bosco 
• Colégio Dom Bosco Leste 
• Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
• Escola Santa Maria Mazzarello
Fundada em 24 de março de 1980 pelo Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora, em Manaus, AM, a 
Escola Santa Maria Mazzarello é particular e focada no 
Ensino Fundamental I e II, para crianças e adolescen-
tes, visando a formação de cidadãos do bem. A parce-
ria entre escola e família é a base de sua sustentação.

A história da escola se funde com a história da 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que faz par-
te do Setor Alvorada, Região Episcopal N. Sra. dos 
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Santíssima Virgem Maria, 
a quem Deus constituiu 
Auxiliadora dos Cristãos.
Nós vos escolhemos como 
Senhora e Protetora desta casa.
Dignai-vos mostrar aqui Vosso 
auxílio poderoso.
Preservai esta casa de 
todo perigo: do incêndio, 
da inundação, do raio, das 
tempestades, dos ladrões, dos 
malfeitores, da guerra e de 
todas as outras calamidades 
que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, 
guardai como coisa vossa as 
pessoas que vivem nesta casa.
Sobretudo concedei-lhes a 
graça mais importante, a de 
viverem sempre na amizade 
de Deus, evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tivestes na 
Palavra de Deus, e o amor 
que nutristes para com Vosso 
Filho Jesus e para com todos 
aqueles pelos quais Ele 
morreu na cruz.
Maria, Auxílio dos Cristãos, 
rogai por todos que moram 
nesta casa que Vos foi 
consagrada. Amém!

Remédios, onde as Filhas de Maria Auxiliadora vêm há décadas 
ajudando a semear o amor e os ensinamentos de Jesus principal-
mente por meio da catequese e apoiando as atividades pastorais.

Em 2022, com um corpo docente composto por 17 educa-
dores, “o Mazza” – como é carinhosamente chamado, completa 
42 anos a serviço da formação integral da pessoa, comprome-
tida com os princípios, opções e estilo do Sistema Educativo de 
Dom Bosco e de Madre Mazzarello.

Para a Ir. Maria Carmelita Conceição, responsável pela Ins-
petoria Nossa Senhora da Amazônia, “Madre Mazzarello foi uma 
mulher virtuosa e à frente de seu tempo, repleta de bondade, 
caridade e fé. Uma educadora exemplar. Não é à toa que existe 
a marca de suas lhas em diversos projetos educacionais espalha-
dos pelos cinco continentes”.

O Sistema Educativo de Dom Bosco e de Madre Mazzarello 
presente em diversas obras educacionais, está em sintonia com 
o lema da Campanha da Fraternidade 2022 – Fraternidade e 
Educação: "Fala com sabedoria, ensina com amor". (cf Pr 31,26)

CONTATOS:
Escola Santa Maria Mazzarello
Rua Professora Léa Alencar, 2481, Alvorada 1 • (92) 98156-0315
www.mazzarellomanaus.com.br
Instagram: @escolamazzarellomanaus

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Av. C, 528, Alvorada 1 • (92) 98416-1853
E-mail: pnsaauxiliadora.pascom@gmail.com
Facebook: @auxiliadoramanausInstagram: @paroquiaauxilidora



OMICRON
E COVID-19

VAMOS ITENSIFICAR O CUIDADO
COM A VARIANTE

VACINE-SE USE MÁSCARA LAVE SUAS MÃOS

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 
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