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MENSAGEM DO ARCEBISPO

É tempo para 
renovar fé, 
esperança 
e caridade! 
Renovar a fé 
é acolher e 
viver a verdade 
manifestada 
em Cristo, 
Ele, Caminho 
que conduz à 
plenitude da 
Vida. 

Fé, Espança, Cidade
iver o Evangelho é graça! A graça de experi-
mentar o quanto somos desejados por Deus 
e por Ele cuidados. A vida, a morte e a res-
surreição de Jesus a demonstrar o amor que 

Ele tem por nós. É um caminho que percorremos na fé, na 
esperança e na caridade. Em caminhando vamos perce-
bendo as possibilidades que nos são oferecidas para a rea-
lização de vida em plenitude a partir das manifestações 
da bondade de Deus. Vamos maturando no seguimento 
de Jesus.

A Quaresma é essencial nesse caminhar. É o tempo 
litúrgico em que somos sempre mais atingidos pela dinâ-
mica da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os exercícios 
quaresmais que a Igreja nos oferece, oração, jejum e es-
mola, nos movimentam nessa dinâmica transformativa. A 
quaresma nos indica a essência da vida cristã, a razão de 
vivermos de Jesus e de seu reino. 

É tempo para renovar fé, esperança e caridade! Reno-
var a fé é acolher e viver a verdade manifestada em Cristo, 
Ele, Caminho que conduz à plenitude da Vida. Deixar-se 
fecundar pela Palavra que nos desperta para a grandeza 
de sermos lhas e lhos de Deus. Renovar a esperança, 
pois o mistério da cruz e ressurreição infunde em nós a es-
perança que não desilude. Cruz e ressurreição que abrem 
perspectivas para o futuro: demonstram que a violência, 
o pecado, a injustiça, é superada pela vida nova que tudo 
transforma. Renovar a caridade, estar no cuidado de 
quem sofre, está abandonado, na angústia. É a caridade 
que transforma nosso viver e matura nossa vida em Cristo. 
A caridade nos faz perceber e sentir que somos amados e 
que Deus ama a cada pessoa como lha e lho. “Só com 
um olhar cujo horizonte esteja transformado pela carida-
de, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que 
os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade 
imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura e, por 
conseguinte, verdadeiramente integrados na sociedade” 
(Papa Francisco, FT, 187).

Neste mês encerramos na Arquidiocese o ano de São 
José. As Regiões Episcopais organizaram tão bem a vista 
da imagem às nossas comunidades. Tantas notícias boas 
de como cada comunidade buscou expressar o seu amor 
a Jesus na paternidade de José. Permaneça em nós, em 
nossas comunidades, o pai amoroso tomado de ternura, 
o homem da obediência aos desígnios de Deus, o pai 
acolhedor com coragem criativa, o homem trabalhador 
que sabe viver em segundo plano, servindo sempre. Tudo 
feito como o justo, o benevolente. Como nos ensina Papa 

Francisco: “Os santos ajudam todos os éis a tender à san-
tidade e perfeição do próprio estado. A sua vida é uma 
prova concreta de que é possível viver o Evangelho.” São 
José nos ajude a viver criativamente e com ternura a fé, a 
esperança e a caridade.

A Arquidiocese 70 anos! Papa Leão XIII criou a Dioce-
se do Amazonas em 27 de abril de 1892 com a Bula Ad 
universas orbis Ecclesia. O território da então diocese foi 
desmembrada da Diocese de Belém do Grão-Pará, hoje 
Arquidiocese de Belém-Pará. Na ocasião existiam na dio-
cese criada, duas paróquias: Nossa Senhora da Conceição 
e Nossa Senhora dos Remédios. Papa Pio XII elevou a dio-
cese do Amazonas à arquidiocese de Manaus em 16 de 
fevereiro de 1952, com a Bula Ob illud. Ela é, hoje, sede 
metropolitana das circunscrições eclesiásticas: São Ga-
briel da Cachoeira, Roraima, Alto Solimões, Tefé, Borba, 
Coari, Itacoatiara, Parintins. A Arquidiocese de Manaus é 
formada por paróquias e áreas missionárias distribuídas 
em três Regiões Episcopais e treze Setores.

Como memória dos setenta anos da Arquidiocese, 
manifestamos o desejo de receber a cessão de uso da 
antiga cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal 
Pessoa, situada na Avenida Sete de Setembro, para os 
serviços de solidariedade, caridade e misericórdia. Possa 
ser o espaço do cuidado, da liberdade, do amor e da espe-
rança. Certamente colocado sob a proteção de São José, a 
Arquidiocese, todos nós, estaremos ainda mais a serviço 
dos irmãos e das irmãs que mais sofrem. Estaremos na 
dinâmica da fé, da esperança e da caridade. Como nos 
recorda Papa Francisco cuidar da carne sofrida e chagada 
de Cristo.

Estamos a percorrer juntos o caminho de uma Igreja 
missionária, que deseja ser presença de paz, esperança e 
de transformação, com a Assembleia Sinodal Arquidioce-
sana. Somos guiados pela sinodalidade (sin-odos-idade), 
pela força que nos mantém juntos a caminho: Jesus e o 
seu Evangelho. A Comissão animadora encaminhará um 
segundo subsídio a partir do material recebido dos di-
versos grupos e comunidades. Quanto mais envolvidos, 
ajudaremos nossa Igreja em Manaus a ser sempre mais 
missionária e ministerial, uma presença profética, conso-
ladora, misericordiosa; uma igreja em saída. 

São José rogai, por nós! 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”. A quaresma chegou 
e com ela um chamado à conversão. Serão 40 dias de 
preparação para a Páscoa, momento ápice do itinerário 
cristão. Quaresma como momento privilegiado para es-
cuta e meditação da Palavra de Deus, de alinhamento da 
nossa vida para com a vontade do Divino Mestre. Tempo 
para penitência, para o jejum e ainda de forma mais in-
tensa a prática da caridade. Que esta quaresma também 
seja um momento de um profundo exame de consciência 
para também reconhecermos o pecado social que tantos 
malefícios têm gerado em nossa sociedade. Este mês 
marcará também o encerramento do ano de São José. A 
imagem peregrina do pai adotivo de Jesus ajudou mui-
tas famílias a rezarem. Vale a pena conferir nesta edição, 
o que foi notícia em nossa Igreja Local em fevereiro e o 
que acontecerá em nossa arquidiocese neste mês de 
março de 2022. Que São José interceda por todos nós 
neste ano de eleição, para que cada cidadão com muito 
discernimento e sabedoria possa ajudar o Brasil a ter um 
horizonte onde haja mais diálogo e respeito ao próximo. 
Que seja também, um ano onde cada eleitor busque in-
teressar-se ativamente pelo processo eleitoral para que 
mais e mais nossa democracia possa ser fortalecida. Uma 
ótima leitura pra você.

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

Em total sintonia e coerência com o que 
escreveu há dois anos na sua exortação pós-si-
nodal “Querida Amazônia”, cujo aniversário de 
publicação celebramos no dia 12 de fevereiro, 
o Papa Francisco atribuiu, pela primeira vez, os 
ministérios leigos da Igreja Católica Romana 
de Leitorado e Catequismo a mulheres, cargos 
que já antes muitas têm ocupado, mas sem o 
reconhecimento institucional. Isso aconteceu 
no dia 23 de janeiro passado, na Basílica de 
São Pedro, em missa presidida pelo Santo Pa-
dre, que em sua homilia criticou aqueles que 
precisam de regulamentos rígidos e de mais 
regras para encontrar Deus, numa aparente 
referência à resistência às mudanças de grupos 
conservadores na Igreja. De fato, em “Querida 
Amazônia” Francisco a rma que “numa Igreja 
sinodal, as mulheres, que de fato realizam um 
papel central nas comunidades amazônicas, 
deveriam poder ter acesso a funções e inclusive 
serviços eclesiais que não requeiram a Ordem 
sacra e permitam expressar melhor o seu lugar 
próprio. Convém recordar que tais serviços im-
plicam uma estabilidade, um reconhecimento 
público e um envio por parte do bispo. Daqui 
resulta também que as mulheres tenham 
uma incidência real e efetiva na organização, 
nas decisões mais importantes e na guia das 
comunidades, mas sem deixar de o fazer no 
estilo próprio do seu per l feminino”. Nesta 
mesma celebração, foi realizado o rito com o 
qual o ministério de catequista também pas-
sou a ser conferido aos éis leigos, mulheres 
e homens, já instituído através da publicação 
da carta apostólica chamada motu proprio 
Antiquum Ministerium, em 10 de dezembro 
de 2021. Desse modo, vemos neste gesto do 
Papa, um reconhecimento à importante lide-
rança leiga, especialmente das mulheres, nas 
nossas comunidades eclesiais amazônicas, que 
servem de estímulo e exemplo a toda a Igreja 
universal, neste tempo forte de sinodalidade e 
de abertura aos novos sopros do Espírito, nos 
chamando a caminhar juntos para maior par-
ticipação de todos os batizados e batizadas, em 
verdadeira comunhão e para o bem maior da 
missão que o Senhor nos con a. 
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MAS LIVRAI-NOS DOMAL”

0 J0 m I  0 R

ais uma vez estamos no tempo li-
túrgico da Quaresma. São 40 dias 
para se viver de modo intenso 
com Jesus, a experiência das ten-

tações no deserto da existência humana. Se vamos 
passar pelas mesmas tentações só Deus saberá, 
mas certamente não permitirá que sejamos ten-
tados além de nossas forças e fraquezas. “Não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal”.

Neste tempo da Quaresma, quais seriam as 
penitências mais adequadas para vivenciar o 
processo de conversão em nossa existência? – Já 
conhecemos o jejum, a esmola e a oração que 
são práticas da piedade religiosa do judaísmo. Os 
cristãos herdaram essas dimensões religiosas e 
realizam exercícios espirituais, utilizando-as como 
meios que ajudam no crescimento da vida cristã.

A experiência do Jejum, por exemplo, deveria 
ajudar as pessoas a serem mais solidárias, capazes 
de compartilhar com os mais pobres, o que con-
seguiu economizar com o seu Jejum. Neste senti-
do, a rma o Papa Francisco sobre a coerência do 
Jejum: “o meu jejum chega a ajudar os outros? Se 
não chega, é ngido, é incoerente e te leva pelo ca-
minho da vida dupla. Faço de conta ser cristão, jus-
to.... como os fariseus, como os saduceus. Mas, por 
dentro, não o sou. Peça humildemente a graça da 
coerência. Se eu não posso fazer algo, não o faço. 
Mas não fazê-lo incoerentemente. Fazer somente 
aquilo que eu posso fazer, mas com coerência cris-
tã. Que o Senhor nos dê esta graça”.

Esmola ou caridade são práticas que podem ser 
intensi cadas de modo muito especial no tempo 
da Quaresma na vida cristã. No entanto, a caridade 
pode ser praticada em todas as épocas em qual-
quer tempo da vida. Atualmente, diante da reali-

dade de tantas necessidades sociais e econômicas 
que tem como consequências o empobrecimento 
das populações vulneráveis, onde crianças, jovens, 
mulheres e idosos passam fome, desnutridos por 
falta de comidas para sustentar o corpo, acabam 
adquirindo doenças. Insensível seria não se deixar 
tocar por esta realidade do próximo, ignorar e ser 
indiferente diante da fome ou da doença. O exer-
cício da caridade quaresmal é uma oportunidade 
para mudar o comportamento egoísta e aprender 
a compartilhar as coisas, objetos, comidas, senti-
mentos e emoções em relação ao próximo.

A oração não é somente uma experiência 
quaresmal, mas todos os dias é dia de orar, de se 
comunicar, dialogar com Deus. Reconhecer que 
somos lhos e lhas do Pai Criador Amoroso. Dele 
recebemos tudo e por isso somos gratos pelo seu 
amor por cada pessoa. Somos gratos pelo seu Filho 
Jesus que nos indicou o caminho da alegria e da 
felicidade, nos ensinou amar o próximo e com eles 
estabelecemos fraternidade e comunhão. A ora-
ção é uma experiência de comunhão e intimidade 
com a Trindade Santa que nos leva a descobrir a 
sua Vontade. Que nesta Quaresma gastemos mais 
tempo em oração de silêncio na intimidade com o 
Senhor para amá-lo cada dia mais no próximo.

A Igreja do Brasil, recomenda que no tempo da 
Quaresma se vivencie o tema da Campanha da Fra-
ternidade. Este ano a Campanha trata do assunto 
da Educação. Uma oportunidade para se questio-
nar: como vai a educação na família? E a educação 
na escola está ajudando a libertar-se das ignorân-
cias? Todos têm acesso à escola? Por que ainda tem 
muita gente analfabeta no Brasil?

Sugere-se, se possível, realizar o encontro em 
família da Campanha da Fraternidade e a via-sacra 
nas sextas-feiras para recordar o caminho do cal-
vário de Jesus rumo à Cruz e à Ressurreição.
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LITURGIA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre
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a tradição cristã, Quaresma é um período de conversão e autor-
re exão. São 40 dias dedicados à oração, ao Jejum, à partilha 
do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas 
diante da vida, do planeta e das pessoas. Nesse tempo, somos 
chamados a assumir a penitência como método de conversão 
e uni cação interior, como caminho pessoal e comunitário de 
libertação pascal. É tempo propício para avaliar nossas opções 
de vida, corrigir os erros e aprofundar a dimensão da ética, da 
fé e realizando ações concretas de solidariedade. É ainda tem-
po de renovação espiritual, uma espécie de retiro pascal que se 
traduz em gestos de solidariedade, misericórdia. 

Nesse tempo forte da vida da Igreja intensi camos nos-
sa vida de oração, na forma de súplicas, pedidos de perdão, 
intercessão, agradecimento, compromissos de fé, melhor 
participação na comunidade etc. É um tempo próprio para, 
nas comunidades, participarmos de alguma celebração peni-
tencial. Os Santos Padres fazem muitas referências sobre estas 
três atitudes: jejum, esmola e oração. Recordemos algumas: 
“O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. 
Oração, misericórdia, jejum: três coisas que são uma só e se 
vivi cam reciprocamente” (São Pedro Crisólogo). “Não tem 
mérito nenhum negar alimento ao corpo se no coração não 
se renuncia à injustiça e se a língua não se abstém da calúnia” 
(São Leão Magno). “A esmola só será autêntica se à ajuda ma-
terial estiver unido o perdão das ofensas” (Santo Agostinho).

Durante a Quaresma, além da celebração dominical, é impor-
tante criar momentos de oração, proporcionando à comunidade 
uma maior experiência da misericórdia de Deus também através do 
sacramento da reconciliação (confissão). Sempre observando os pro-
tocolos e as orientações sanitárias neste tempo de pandemia.

Todo ano a Igreja do Brasil (CNBB) nos apresenta a Cam-
panha da Fraternidade como caminho de conversão quares-
mal. Um caminho pessoal, comunitário e social que visibi-
liza a salvação paterna de Deus. 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 indispensá-
vel relação entre fraternidade e educação, nos recordando 
que educar não é um ato isolado, e, sim, o encontro no qual 
todos são educadores e educandos. O texto a rma ainda que 
a realidade da educação exige profunda conversão de todos. 
“Verdadeira mudança de mentalidade, reorientação da vida, 
revisão das atitudes e busca de um caminho que promova 
o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida 
fraterna e a cidadania”. O documento convida todos a ver a 
realidade da educação em diversos âmbitos. Objetivo é ilu-
miná-la com a Palavra de Deus, encontrando e redescobrin-
do meios e cazes que favoreçam processos mais adequados 
e criativos. A CF defende que ninguém seja excluído de um 
caminho educativo integral que humanize, promova a vida e 
estabeleça relações de proximidade, justiça e paz.

A educação para a paz e a fraternidade é tarefa das di-
versas igrejas cristãs que se unem sob os mesmos valores do 
Reino. Por isso, a CNBB propõe um roteiro de celebração ecu-
mênica. As Igrejas envolvidas nas celebrações devem parti-
cipar em clima de convívio amigável, ajudando a perceber a 
necessidade e a urgência do tema e do lema da Campanha 
da Fraternidade 2022 para os tempos atuais.

Vivamos intensamente esse tempo, caminhando com 
Jesus, carregando a cruz para ressuscitar com ele na alegria 
da vida nova em Deus. 



 Quaresma é uma realidade que é celebrada 
todos os anos e um tempo onde a Igreja 
reserva e se organiza para ser feita uma 
grande revisão de vida. São 40 dias de re-

exão para as famílias reavaliarem a sua delidade a Jesus 
Cristo e à comunidade. O Papa João Paulo II, na exortação 
apostólica "Familiaris Consortio", fala diretamente sobre 
a família ser a pequena comunidade da Igreja, ou seja, a 
Igreja doméstica, a Quaresma tem de ser vivida como um 
acontecimento marcante na vida da família, ela precisa 
assumir o seu papel de pequena comunidade de Igreja 
que é, acolher o amor do Pai, celebrar esse amor para po-
der enviar os seus membros para a missão.

Para ajudar as famílias nessa missão a igreja do Brasil 
lança todos os anos, na campanha da fraternidade, um 
tema para re exão que deve ser vivida em família como 
processo de conversão, amor, fraternidade e solidarieda-
de com os mais necessitados de nossas comunidades. A 
Família precisa ser essa comunidade doméstica que está 
sempre em saída em direção ao próximo. Toda boa ação 
precisa partir da graça de Deus em nossos corações, por 
isso para vivermos bem a proposta da Campanha da Fra-
ternidade 2022 em família, é necessário que comecemos 
reservando um dia e horário onde todos possam estar 
juntos como família, e possam rezar e re etir sobre o cha-
mado de Deus e de levar para aqueles que mais precisam. 

Também é triste vê quando familiares rompem seus 
laços por conta de desentendimentos, vindo de situações 
mal resolvidas. É na quaresma que devemos ser os primei-
ros a dar o passo para o amor e, por mais difícil que seja 
restabelecer a aproximação com o outro, não deixe que 
isso seja mais forte do que a vontade de amar. Procure re-
zar por essa pessoa e peça ao Espírito Santo que te dê a co-
ragem e força necessária para perdoar a quem feriu você.

A Quaresma ajuda os cristãos a penetrarem mais 
profundamente no mistério salví co de Deus vivo, onde 
ele pede que as famílias renunciem ao egoísmo e aco-

lham a ação do Espírito Santo. É na Quaresma de uma 
forma muito especial que o acolhimento do amor de 
Deus passa pelo exercício do perdão, re exo da mise-
ricórdia de Deus, na família entre os pais, os lhos, os 
irmãos e também para com os que não pertencem à 
família, pelo serviço da entreajuda gratuita, na disponi-
bilidade de uns para com os outros, pela renúncia do eu 
como um esquecimento de si e ir ao encontro do outro, 
num desprendimento daquilo que é meu e que pode ser 
importante para o outro. 

Na quaresma, como gesto concreto e como abstinên-
cia, orienta para o jejum daquilo que você acha que é de 
uma extrema importância em sua vida, isso também deve 
ser vividos em família. Nesse contexto, já nesta dinâmica 
em família, deixam de ser imposições externas para se 
tornarem entrega de si próprio, também podemos ver que 
a comunidade familiar celebra o amor de Deus através da 
oração. Precisamos viver este tempo quaresmal, partici-
pando em família nas celebrações litúrgicas em nossas 
comunidades, mas também pela oração em família, nas 
novenas da campanha da fraternidade, louvando a Deus, 
procurando aprofundar a palavra, pondo em prática e nos 
aperfeiçoando recorrendo à ajuda mútua.

A verdade é que a Fraternidade deveria ser algo co-
mum em nossas famílias, entre os cristãos e entre aqueles 
que acolheram o Evangelho e seguem a Cristo, por esse 
motivo há essa necessidade de fazer uma campanha 
para que a fraternidade seja vivida nas famílias para uma 
profunda conversão, mudança do coração, por isso, a CF 
acontece durante o período quaresmal, quando nos pre-
paramos para viver a vida nova em Cristo ressuscitado que 
faz novas todas as coisas individualmente e em família, 
principalmente a força do amor em nossos corações.

Renovai-nos senhor com a vossa graça para ven-
cermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos 
a promover uma educação integral, fraterna e solidária 
em nossas famílias e comunidades. 

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.
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REPORTAGEM
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0m 2022, a Arquidiocese de Manaus decidiu fazer a for-
mação da Campanha da Fraternidade 2022 de forma 
diferente. Durante 5 dias, de 7 a 11 de fevereiro, das 
19h às 20h, a coordenação arquidiocesana realizou o 

Programa Educação e Fraternidade, ao vivo, diretamente dos es-
túdios da Rádio Rio Mar FM 103,5, com retransmissão pela Rádio 
Castanho (FM) e redes sociais (YouTube e Facebook) da @Radio-
RioMarFM e @arquidiocesedemanaus. O objetivo de atingir um 
número maior de pessoas que acompanharam a formação no 
conforto de suas casas, além de atender às orientações governa-
mentais para evitar aglomerações em meio a pandemia.

Os apresentadores Patrícia Cabral e Francisco Tote conduziram 
os momentos formativos com os convidados, proporcionando im-
portantes re exões sobre a temática deste ano. Na noite de estreia 
contou com a presença de Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Me-
tropolitano de Manaus, e a Irmã Janete Feitosa da Costa, Coorde-
nadora Pastoral do Colégio Santa Terezinha que zeram memória 
das campanhas da fraternidade, destacaram a importância dela 
para a igreja e a motivação de trazer à tona a temática. 

ÇX X 0 0 0 mX
I 0m
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“Fala com sabedoria, ensina com amor”
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Fotos: Arquivo da Coordenação da CF-2022 da Arquidiocese de Manaus
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Nos demais dias, houve a participação 
do Prof. Bibiano Garcia e da Profa. Elma 
Sampaio, que trataram dos “Cenários da 
Educação no Brasil e no Amazonas”; da Pro-
fa. Mercy Soares, que abordou “Desa os para 
a Educação em Tempos de Pandemia”; da 
Professora Rosana Barbosa, que defendeu a 
importância de uma “Educação Transforma-
dora”; e, por m, de Frei Paulo Xavier, que 
falou sobre a “Educação para a Fé”. Todas as 
lives estão disponíveis na página www.you-
tube.com/arquidiocesedemanaus .

De acordo com o Arcebispo, esta forma-
ção é muito importante para ajudar religio-
sos e religiosas, leigos e leigas a se prepa-
rarem melhor para levar os princípios da CF 
para todas as comunidades e famílias. 

“Esses programas são muito importan-
tes para ajudarmos as nossas lideranças, 
nossos coordenadores e coordenadoras de 
comunidade, nossos religiosos e nossas re-
ligiosas, nossos presbíteros a se prepararem 
para poder levar a campanha da fraternida-
de a todas as comunidades, a todas as famí-

lias. Agradeço a oportunidade que a rádio 
Rio Mar nos oferece de proporcionar esses 
momentos formativos nas diversas noites 
dessa semana”, disse Dom Leonardo. 

O programa especial Fraternidade e 
Educação retornou no dia 3 de março para 
continuar proporcionando momentos ce-
lebrativos com a novena da campanha e a 
via-sacra, e também entrevistas para dar 
continuidade às re exões em torno da temá-
tica proposta, devendo encerrar no dia 13 de 
abril. 

0 0 0 X X
Segundo o Coordenador de Pastoral, Pe. 

Geraldo Bendaham, também estão ocor-
rendo diversas formações nos setores, pa-
róquias e comunidades da Arquidiocese de 
Manaus, em grupos pequenos de pessoas, 
concretizando o objetivo da campanha que é 
dialogar com a sociedade e as comunidades 
sobre a educação, visando construir um novo 
humanismo, onde as pessoas sejam o centro 
do desenvolvimento social. 

X À !X
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Conforme Dom Leonardo a educação é de grande 
importância para a vida, para despertar as pessoas para 
a convivência, o respeito, a justiça, o direito, o cuidado, 
a fraternidade, o amor. “São elementos fundamentais 
e sem eles a pessoa humana não se realiza e, eu diria, 
não se torna um bom pro ssional. Nós, como igreja, ao 
abordar a questão da educação, estamos abordando 
um dos elementos essenciais da nossa formação como 
pessoa. Diz o lema ‘Fala com sabedoria e ensina com 
amor’. No lema aparece um indicativo de um modo de 
viver e de um modo de ser que vai nos despertando 
para a quali cação de ser pessoa. Vai nos dando a per-
cepção do que signi ca ser humano na sua essência. A 
partir da fé vamos percebendo que através da educa-
ção na fé vamos percebendo o quanto de divino existe 
em cada um de nós”, re etiu Dom Leonardo. 

O arcebispo também destaca a importância em 
educar o ser humano em sua totalidade, para que a 
pessoa esteja preparada para enfrentar os desa os 
da vida e contribuir para o bem comum. “A educação 
foca todas as dimensões da pessoa humana porque 
é a totalidade do ser humano. Quando falamos de 
educação, estamos falando de uma pessoa que ama, 
que trabalha, que espera, que reza, essa totalidade 
de ser é que é educada, se educa como um todo. A 
Campanha da Fraternidade vai abordar a questão 
de recursos para investir, das políticas públicas, vai 
trazer a importância dos colégios católicos, insistir 
na participação dos leigos professores e professoras 
e demais pro ssionais que trabalham nas escolas”. 
“Agradeço a todos os homens e mulheres que estão 
a serviço da educação na nossa sociedade, agradecer 
as religiosas e os religiosos que servem nas nossas 
escolas católicas. Todos esses homens e mulheres 
que têm grande preocupação em formar o cidadão, 
o cristão. Às vezes criticamos muito e esquecemos 
que existe muito esforço. Quanto trabalho e quanta 
dedicação que existe”, a rma Dom Leonardo Steiner.

Fotos: Arquivo da Coordenação da CF-2022 da Arquidiocese de Manaus
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0ste é um tempo único e exigente que a muitos de nós pede, 
para além dos cuidados sanitários, a resiliência e a força para 
continuar a manter a espiritualidade e operacionalidade das 
atividades missionárias, com os colaboradores empenhados 

na esperança e na con ança do futuro melhor, mesmo constatando a 
impossibilidade das agendas presenciais.

Parecia que não tínhamos tempo para nada, porque tudo estava fo-
cado nas agendas de trabalho, seja para ganhar o sustento de cada dia 
ou mesmo nos empenhos pastorais de evangelização. O aparecimento da 
pandemia nos veio interromper a todos e nos deixou, subitamente, sem 
esse “corre-corre”, ao mesmo tempo que se tentava encontrar caminhos 
para preparar o futuro, julgando, erroneamente, que este interregno 
seria breve e que iríamos voltar à “normalidade”. 

Estamos vivendo tempos de emergência nunca experimentados no 
mundo moderno. Uma realidade de contornos inde nidos e de enorme 
incerteza, que nos confronta com a nossa aparente impotência, os nos-
sos limites e as nossas fragilidades. Uma emergência sanitária, que 
já gerou uma nova emergência espiritual, econômica e social de 
contornos ainda não imagináveis, mas que já pede, o melhor de cada um 
de nós cristãos, das nossas famílias, das Igrejas, das comunidades, das 
empresas e organizações em todo o país para ser superada.

É nesta realidade que as pastorais, movimentos, ministérios, grupos 
e serviços da comunidade paroquial estão a rede nir e a procurar conti-
nuar a sua ação Missionária Evangelizadora, para além da Covid-19. Mas 
não só isso. Na vida socioeconômica de nossas famílias, são milhares de 
líderes e equipes que procuram minimizar o impacto brutal recebido, 
que colocou em crise inúmeras organizações, assim como milhares de 
negócios prósperos e viáveis. Tempos difíceis que pedem decisões 
difíceis, muitas vezes tomadas sem todos os dados necessários e 
no silêncio da consciência de cada um.

“A recente pandemia permitiu-nos recuperar e valorizar tantos compa-
nheiros e companheiras de viagem que, no medo, reagiram dando a própria 
vida. Fomos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e susten-
tadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreveram os acontecimentos 
decisivos da nossa história compartilhada: médicos, enfermeiros e enfermei-
ras, farmacêuticos, empregados dos supermercados, pessoal de limpeza, cui-
dadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para fornecer 
serviços essenciais e de segurança, voluntários, sacerdotes, religiosas… 
compreenderam que ninguém se salva sozinho. [Fratelli Tutti 51]”.

Nesse sentido, renovamos nosso agradecimento a todos os que con-
tinuam a lutar pela Vida e que tenham a ousadia de enfrentar todas as si-
tuações, mesmo as mais difíceis, com coragem, responsabilidade e espe-
rança, assumindo critérios de solidariedade e de procura do bem maior 
para as suas famílias, mas também, para todos os que se relacionam com 
elas. Não nos podemos deixar vencer pelo medo ou pelo egoísmo, assu-
mindo posições reativas, de fuga, de desespero ou desânimo.

Todos, com os talentos que Deus deu, são convocados na linha de fren-
te do combate espiritual à crise. Todos nós, hoje, vocacionados a sermos 
construtores de esperança, capazes de dobrar os joelhos, orar, je-
juar, inovar, resistir, sofrer e ser ousados na criação de valor, na reconstrução 
do presente e nosso futuro, enquanto nos encontramos diariamente 
com Cristo na Palavra e Eucaristia. Por isso, tantos esperam o seu 
exemplo de discípulo-missionário – A Força de sermos Frágeis.

Este é um momento de superação, de não nos deixarmos isolar nos 
nossos problemas, mas apostarmos na solidariedade e cooperação entre 
todos. Este é o momento de reforçar ainda mais as redes, olhando para os 
outros e para as outras famílias e comunidades como para nós mesmos, 
aplicando os critérios do amor e da verdade que nos transformam e trans-
formam o mundo. Este é o momento de invocarmos as luzes do Espírito 
Santo de Deus, de tentarmos, até ao limite da criatividade encontrar formas 
de cooperação para manter Viva nossa Fé. Todos somos interdependentes, 
fazemos parte do mesmo caminho e somos parte da solução.
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Foto: Presença Missionária na Comunidade São 
Francisco de Assis- Área Parauá – Careiro da Várzea – 
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Setor 
Rio Solimões e Região Episcopal Nossa Senhora dos 
Navegante – Manaus



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

É por isso importante, nesta fase, onde as 
vacinas começam a ser distribuídas e uma luz 
aparece no m do túnel, ter uma ação discerni-
da, serena, e assumindo critérios cristãos, claros 
e seguros. Mesmo com a vacinação, o vírus não 
desaparecerá de uma hora para outra como 
num passe de mágica; assim como a crise que 
já se instalou em todo o mundo. Como cristãos 
conscientes este momento pede-nos rigor, se-
riedade, competência, energia, exigência. Mas 
também muita esperança, serenidade, paciên-
cia, generosidade e con ança. É isso que nos é 
pedido, é isso que teremos de procurar doar.

Nesse sentido, proponho alguns critérios 
orientadores para as decisões que teremos 
que tomar nos próximos meses.

• Re etir bem todas as decisões impor-
tantes, pedindo o discernimento do Espírito 
Santo para procurar sempre o bem maior;

• Cumprir todos os planos e procedimen-
tos sanitários ao alcance da sua família e co-
munidade para que promovam a contenção 
da propagação do vírus; assumindo uma pos-
tura de responsabilidade social, mesmo que 
tal implique sacrifícios acrescidos;

• Manter uma comunicação aberta, fran-
ca e transparente com os colaboradores da 
comunidade paroquial, partilhando di cul-

dades e desa os, maximizando os seus talen-
tos e respeitando as limitações;

• Não tirar partido, nem proveito egoísta, 
da realidade sofrida existente;

• Fortalecer o conhecimento da realida-
de espiritual, socioeconômica e familiar dos 
comunitários, para reforçar gestos de solida-
riedade.

• Não deixar de esperançar, acreditar, pro-
curar a reinvenção dos seus velhos hábitos ou o 
abandono deles, inovar as estratégias de evan-
gelização e estar aberto a novas oportunidades 
e âmbitos de cooperação e entre ajuda pastoral 
que possam criar con ança em dias melhores. 
A crise não durará para sempre. Planejar um 
conjunto de apresentação de boas práticas 
pós-pandemia, testemunhos pessoais e que 
pretende ser um espaço de partilha e desa o 
ao longo deste período de crise.

Que cada um possa aceitar este de-
sa o de colocar a sua espiritualidade, 
capacidade criativa, os seus talentos 
de liderança, a sua in uência, os seus 
recursos e o seu poder ao serviço da su-
peração desta crise, rea rmando sem-
pre a esperança na Vida e ousando com 
humildade ser construtor do futuro, sabendo 
que Deus, senhor da Vida, nos dará a força, o 
saber e a coragem necessária para o desa o 
que temos pela frente: 

Re-construir a esperança na crise: A Força 
de sermos Frágeis; estender as mãos e o coração 
em solidariedade material e espiritual sendo luz na 
escuridão e semeando esperança para todos nós. 
Um tempo de confirmação de nossa Fé”; superado 
os medos “oxigenemos” esperança a 100%. Vimos 
por isso, com base na experiência de empenhos 
genuinamente missionários espalhados pela Arqui-
diocese, propor que neste momento de crise:

X Ç 0
X X X

1 Continuem com os encontros e 
partilhas, mesmo que “on-line”, 

das temáticas missionárias mais re-
levantes em vossa comunidade; rea-
lizem-nos nas datas de nidas, com aque-
les que possam, por vídeo-conferência 
numa das plataformas on-line existentes 
a vossa disposição. A Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana é uma grande oportu-
nidade para enriquecimento espiritual, 
participação, comunhão e missão.

2 Partilhem, nos encontros, a reali-
dade vivida por cada um na sua fa-

mília nestas últimas semanas (medidas, 
medos e sucessos) e dialoguem a to-
mada de posição de sua comunidade 
durante a pandemia de: “Construir a 
esperança na crise” fazendo comen-
tários e sugestões de ações que possam 
ser propostas/partilhadas com todos os 
batizados e batizadas. Acreditamos que 
da re exão de todos os grupos possam 
surgir novos caminhos para a missão e 
para a comunidade paroquial neste tem-
po de crise.

3 Rezem, ainda mais, uns pelos 
outros e pelas vossas famílias. 

A oração é um meio essencial para nos 
mantermos unidos, para levarmos cada 
um (a) a Deus, e para discernirmos com 
Ele as melhores opções e caminhos a 
seguir.

4 Porque em momentos de crise 
é importante sabermos dos ou-

tros e estarmos próximos; comba-
tendo a tendência de nos centrarmos 
nos nossos problemas; convidamos 
todos a partilharem palavras e gestos 
de esperança. Dessa forma, mesmo com 
as limitações estaremos mais próximos 
nesta crise.

5 Mantenham viva e acesa a vossa 
Espiritualidade Missionária com 

gestos concretos de solidariedade e en-
volvimento nas alegrias, tristezas, espe-
ranças, angústias, oração e gratuidade 
na missionariedade em ser capaz de es-
palhar a palavra de Deus principalmente 
pelo exemplo tornando Cristo presente.

Foto: Jovens na entrega de alimentos e material de higiene pessoal às famílias carentes da Comunidade Vila 
Amazonas – Manaus

Foto: Formação e Espiritualidade Missionária para as 
Lideranças e comunidades da Arquidiocese – Casa PIME 
– Centro de Espiritualidade Missionária – Manaus
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0ncerrou-se o ano dedicado a José no dia 19 de março de 2022. 
Vale a pena recordar o ano de São José na Arquidiocese de 
Manaus e colher os frutos e lições para nossa vida pastoral e 
evangelizadora. O ano foi bastante movimentado, exitoso e 

vivenciado com muito vigor, paixão, amor e ardor missionário, apesar da 
crise sanitária.

As comunidades, paróquias e áreas missionárias preparam-se para va-
ler na acolhida de São José. Foram inúmeros encontros, viagens, carreatas, 
procissões, programa na Rádio Mar, houve até incidente com a imagem de 
São José que ao menos duas vezes se quebrou, mas logo foi restaurado e 
muitos vivas a São José foram dados pelo povo, padres e diáconos.

Ocorreram também muitas orações e novenas por toda Arquidiocese, 
em todas as zonas da cidade de Manaus e nos municípios que compõem 
a Arquidiocese, desde Presidente Figueiredo, Castanho, Manaquiri, Rio 
Preto da Eva, Novo Airão, Careiro da Várzea e Iranduba. Muitas graças 
recebidas e re exões sobre a vida de São José foram realizadas.

O conteúdo para meditação e re exão sobre São José foi oferecido 
pelo Papa Francisco através da Carta Apostólica Patris Corde (Coração de 
Pai) publicada em dezembro de 2020, por ocasião da comemoração do 
150º aniversário da declaração de São José como Padroeiro Universal da 
Igreja. Segundo o Pontí ce, “o objetivo desta carta apostólica é aumentar 
o amor por este grande Santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a 
sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes”. Vale a pena reler esta 
carta e aprofundar mais sobre as qualidades da vida de São José.

Na carta, o Papa Francisco enumera ao menos sete qualidades de ser 
pai, presente na vida de São José que serve como inspiração para todas 
as pessoas cristãs: pai amado, pai na ternura, pai na obediência, pai no 
acolhimento, pai com coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra. 

Estas qualidades captadas do coração amoroso de São José, foram 
frutos da meditação do Papa Francisco sobre a vida do Santo, pai adotivo 
de Jesus. José o homem do silêncio contemplativo, mais de muitas ações, 
por isso trabalhador e cuidador de sua família, cheio de ternura e, por 
isso, pai amado.

Na sua existência, entendeu pela inteligência que não devia fazer 
seu projeto de vida segundo a si mesmo, mas pela fé obedeceu ao Proje-
to de Deus Pai ao qual seguiu até o m. Certamente, suas ações eram em 
pleno acordo de comunhão com Maria, sua companheira na obediência. 
Com criatividade souberam acolher a família que o Pai lhes concedeu e 
tornaram-se educadores da fé do menino Jesus.

São José, educador da fé do menino Jesus junto com Maria é, com 
certeza, outra qualidade do seu coração que desempenhou com respon-
sabilidade e qualidade todo processo educacional do Filho adotivo. Papa 
Francisco, referindo-se ao Evangelho de Lucas 2, 40, a rma: “o cresci-
mento em ‘estatura’ se refere ao crescimento físico e psicológico, onde 
José, com Maria, teve uma atuação mais direta procurando que nada fal-
tasse na criação de Jesus e libertando-O das di culdades, como a ameaça 
de morte vinda de Herodes que os levou à fuga para o Egito”.

Referindo à sabedoria, Francisco diz: “quanto à educação na ‘sabedo-
ria’, José foi para Jesus exemplo e mestre, deixando-se sempre nutrir pela 
Palavra de Deus. A Palavra ensina que o princípio da sabedoria é o temor 
do Senhor. Temor não no sentido de medo, mas de respeito sagrado, de 
adoração, de obediência à sua vontade que busca sempre o nosso bem”.

O Papa disse ainda que quando “se refere à dimensão da ‘graça’, a 
in uência de José consistia em favorecer a ação do Espírito Santo no cora-
ção e na vida de Jesus. De fato, José educou Jesus, em primeiro lugar, com 
o exemplo: o exemplo de um homem justo que sempre se deixava guiar 
pela fé. ‘Seria um grave erro pensar que um pai e uma mãe não podem 
fazer nada para educar os lhos a crescerem na graça de Deus. José o 
fez de modo realmente único, insuperável”, disse Francisco, que conclui 
ressaltando que José é modelo de todo educador.

José é modelo para todo educador e para todo processo educacional. 
Neste sentido, suplicamos a São José sua intercessão por toda a Igreja do 
Brasil que nesta Quaresma está vivendo a Campanha da Fraternidade sobre 
a Educação. O lema é "Fala com sabedoria, ensina com amor" (Pr 31,26). Foi 
exatamente o que José ensinou a Jesus. Sem dúvidas alguma, Jesus aprendeu 
muito bem os ensinamentos realizados com amor por José. Na verdade, só se 
aprende muito bem quando se tem amor pelo método e pelas pessoas.

Então, se José é o pai que educa e modelo para todos educadores é porque 
o assunto da educação é muito importante na vida da sociedade. No Brasil já 
foram realizadas duas campanhas sobre a educação (1982 e 1998) mas, se 
constata milhões de crianças, jovens e adultos fora da escola e, portanto, não 
alfabetizadas. A escola deveria ser para todos e todas, porém além da falta 
se estrutura adequada, falta de escolas, pedagogia e andragogia no processo 
educacional, falta o ingrediente principal do amor pela educação e as pessoas.

Que São José, modelo de educador na fé e modelo para todos os edu-
cadores, interceda para que a Campanha da Fraternidade sobre educação 
dê muitos frutos de qualidade ao povo brasileiro, sobretudo acesso à escola, 
melhor diálogo entre alunos e professores, gestores, professores e alunos.
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Manoel Nerys de Almeida
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA
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!oncluiu-se o processo de Escuta da primeira fase da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana. Segundo o roteiro da Assembleia Sinodal, as entregas das 
contribuições estavam previstas para o dia 15 de dezembro de 2021, mas 
devido ao atraso das respostas, foram prorrogadas para o nal do mês de 

janeiro. No entanto, este prazo não foi su ciente para que todas as instâncias eclesiais 
enviassem as respostas como sinal de participação e comunhão eclesial.

Muitas paróquias, áreas missionárias, pastorais e alguns movimentos conseguiram 
enviar suas contribuições. Mas um número signi cativo de paróquias e áreas missionárias e 
movimentos não enviaram nada. O que ocorreu? Decisão em não participar deste processo 
sinodal da Arquidiocese de Manaus? Certamente não! Mas ocorreu sim, certa distração de-
vido a tantas outras atividades nas paróquias, áreas missionárias, pastorais e movimentos.

Sugere-se que na segunda etapa do processo da Assembleia Sinodal todas as 
instâncias participem com vigor e entusiasmo contribuindo com esta grande con-
sulta que a Igreja de Manaus está realizando. Estamos realizando a experiência de 
caminhar juntos e precisamos exercitar a sinodalidade. Não estamos sozinhos nesta 
caminhada. Deus caminha com seu Povo. Somos o Povo de Deus no caminho sinodal. 

Escutando as necessidades do Povo, a partir da Palavra de Deus, presente em 
nossas comunidades, pastorais, movimentos e serviços, além de exercitar a cultura 
da sinodalidade, descobriremos caminhos novos para evangelização atual.
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Observa-se nos grá cos a porcentagem NEGATIVA da não par-
ticipação nas respostas aos subsídios sobre a Família. Por exemplo, 
na Região Episcopal N. Sra. dos Navegantes, especi camente no 
Setor São José Leste, no total de 5 paróquias e 3 áreas missionárias, 
faltaram entregar o resultado da participação nos encontros em fa-
mília 3 áreas missionárias e 3 paróquias, correspondendo a 30% do 
setor. Do mesmo modo ocorreu com o Setor Dom Luiz Soares Vieira, 
como se pode observar no grá co. De 7 áreas missionárias, 4 áreas 
missionárias não entregaram o relatório. 

No setor Parque 10, que faz parte da Região Episcopal N. 
Sra. dos Remédios, das 7 paróquias e 2 áreas missionárias, não 
entregaram o relatório de escuta 5 paróquias e 1 área missio-
nária. No setor Centro Histórico, das 8 paróquias, 3 não entre-
garam sua participação no processo sinodal.

Espera-se que na segunda fase do Processo Sinodal aqueles 
que não participaram do processo por distração, quem atentos, se 
envolvam e favoreçam a participação do Povo de Deus nesta grande 
experiência de sinodalidade que nossa Arquidiocese está vivendo.

Agora, partir para síntese das contribuições que será 
transformada em um grande subsídio e novamente enviada 
a todas as comunidades, pastorais, movimentos comunida-
des de vida e serviços da Igreja de Manaus.
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SÍNODO
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 devoção a São José, como acontece com outros santos e 
avocações marianas, tem sustentado a vida de fé do povo 
católico na Amazônia, onde a pouca presença do clero faz 
com que o povo tenha buscado ao longo da história outros 

mecanismos para vivenciar e apoiar sua fé.
Ao longo de mais de um ano, a Arquidiocese de Manaus, seguindo o 

convite do Papa Francisco para a Igreja universal, tem fomentado a de-
voção a São José, em um exercício de religiosidade popular, da piedade 
do povo, que segundo o Documento Final do Sínodo para a Amazônia, 
é uma expressão de fé onde “os leigos assumem um papel de prota-
gonismo difícil de alcançar em outras esferas eclesiais, com a parti-
cipação de irmãos e irmãs que exercem serviços e dirigem orações, 
bênçãos e cantos sagrados tradicionais; animam novenas, organizam 
procissões, promovem festas patronais, etc.”. 

Aquilo que aparece relatado do Documento Final do Sínodo nos 
mostra a vida de muitas comunidades da Amazônia, relatando situa-
ções onde muitos católicos reconhecem circunstâncias que tem viven-
ciado ao longo de muitos anos, e que tem contribuído para que hoje 
continuem caminhando na Igreja católica. 

Uma religiosidade que deve levar o povo a provocar a progressiva 
apropriação das atitudes de Jesus Cristo, uma re exão já presente no Do-
cumento de Aparecida, onde se diz que “é necessário ‘dar uma catequese 
apropriada e acompanhar a fé já presente na religiosidade popular’”. 

Acompanhar a religiosidade local, a piedade popular, algo que 
está profundamente arraigado na vida dos povos da Amazônia, é 
colocado no Documento Final do Sínodo para a Amazônia como 
elemento que deve estar presente na vida dos presbíteros da 
Amazônia para se con gurar com Cristo.

De fato, o Papa Francisco reconhece a impor-
tância do que ele chama “catolicismo popular”. 
Assim fala na Querida Amazônia, a exorta-
ção pós sinodal do Sínodo para a Amazônia. 
Recolhendo as a rmações dos bispos da 
Amazônia peruana, diz que “’o sujeito 
de evangelização, modelado por uma 
cultura própria, multiforme e mutá-
vel, está inicialmente evangelizado’, 
pois possui ‘certos traços de catolicismo 
popular que, embora num primeiro 
tempo talvez tenham sido promovi-
dos por agentes pastorais, atualmente 
são uma realidade que o povo assumiu 
e até mudou o seu signi cado transmitindo-os de geração 

(0

em geração’”, insistindo em que “não nos apressemos a quali car como 
superstição ou paganismo certas expressões religiosas que nascem, es-
pontaneamente, da vida do povo”. 

O Papa Francisco a rma que “na piedade popular, pode-se captar a mo-
dalidade em que a fé recebida se encarnou numa cultura e continua a trans-
mitir-se”. De fato, ele insiste na importância de “buscar várias expressões para 
a piedade popular” na Amazônia, “especialmente nas suas orestas e lugares 

mais remotos”. Uma fé popular que sustenta a vida 
de um povo que experimenta a presença de 

Deus na simplicidade do cotidiano.
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CIDADANIA CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

No dia 12 de fevereiro celebrou-
-se o aniversário de dois anos de apre-
sentação pública pelo Papa Francisco 
da exortação apostólica pós-sinodal 
“Querida Amazônia”, documento no 
qual o Santo Padre compartilhou, a 
partir das re exões do Sínodo especial 
sobre o bioma, os sonhos em relação à 
situação eclesial e socioambiental no 
território, como também em toda a 
Igreja universal.

Para marcar esta data, o portal 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) iniciou uma série de 
entrevistas com bispos que atuam 
no bioma e com os presidentes dos 
regionais presentes no território. O 
primeiro deles é o arcebispo de Pal-
mas (TO) e presidente do Regional 
Norte 3 da CNBB, que engloba os 
estados do Tocantins, o sudeste do 
Pará e o nordeste do Mato Grosso, 
Dom Pedro Brito Guimarães.

O arcebispo avalia que três 
pontos positivos estão acontecendo 
na Amazônia e que vem do Sínodo, 
da sua preparação e da recepção da 
Querida Amazônia: a reunião, a re-
visão e a recriação. “Me parece que 
estes três pontos estão em processo 
de entendimento e de implantação. 
São processos lentos, graduais, invi-
síveis mas estão sendo formatados 
no coração da Igreja e dos éis na 
Amazônia em relação a este bioma”, 
a rmou. 

CNBB

2º ANIVERSÁRIO DA 
“QUERIDA AMAZÔNIA”: 
EXORTAÇÃO DIRIGE UM 
OLHAR MAIS AFETIVO 
A PARTIR DE UMA 
TEOLOGIA DO CORAÇÃO 
AO BIOMA

 Cáritas Arquidiocesana de Manaus, 
desenvolve diversas ações, dentre elas 
ações concretas de caridade junto às 
pessoas em situação de vulnerabilida-

de e exclusão social, bem como, efetivas formações 
para implementação de novas Cáritas Paroquiais. A 
criação de uma nova Cáritas deve ser fruto de um 
processo participativo que nasce no coração de pes-
soas com o desejo de transformação movidos pela 
esperança e que por meio da Fé acreditam em um 
mundo melhor, com o objetivo de animar, coordenar 
e promover o testemunho comunitário da CARIDADE.

Em Manaus, duas paróquias estão no processo for-
mativo para sua efetivação, a Paróquia São Francisco 
de Assis e a Paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericór-
dia/Compensa, assim como, a Paróquia São Raimundo 
que avançou no método de formação e já está em fun-
cionamento. Inicialmente orienta-se não começar com 
a organização formal da Cáritas como entidade, mas 
de forma pastoral. O primeiro passo é a descoberta de 
algumas pessoas que se sintam chamadas por Deus 
para descobrir o que ele deseja que a Cáritas faça. Para 
isso, junto ao anúncio de que a Cáritas Paroquial está 
por ser organizada, cabe a essa equipe provocar as co-
munidades a tomarem consciência da realidade social 
e política em que vivem as pessoas da paróquia, provo-
cando um processo de escuta sobre quais necessidades 
a Cáritas deveria ajudar a enfrentar. A primeira ativida-
de tem como objetivo fazer com que as comunidades 
entendam que a Cáritas não irá realizar a dimensão 
do amor ao próximo no lugar delas. Pelo contrário, a 

solidariedade libertadora deve ser uma qualidade que 
marca o modo de ser, de viver e de celebrar da própria 
comunidade. A Cáritas entra como um reforço, uma 
ajuda na organização mais e caz do amor da comuni-
dade pela Caridade.

As Cáritas Paroquiais podem desenvolver diver-
sas atividades voltadas a Caridade como: Chamar 
atenção das comunidades sobre a pobreza e sensibi-
lizá-las para o serviço da caridade; Realizar momen-
tos formativos sobre o testemunho da caridade e dos 
aspectos especí cos do serviço aos pobres; Ajudar a 
superar a mentalidade assistencialista pela carida-
de evangélica de libertação dos pobres; Coordenar 
iniciativas de caridade existentes na paróquia, sem 
substituir nenhuma dessas, mas colocá-las como um 
ponto de partida; Sensibilizar a comunidade a aco-
lher os pobres; Projetar caminhos educativos para a 
libertação dos pobres; A Cáritas Paroquial deve estar 
atenta à vida das pessoas de sua comunidade. Ter a 
tarefa do conhecimento concreto das condições de 
di culdade e necessidade existentes dentro da vida 
da comunidade. E, acima de tudo, manter sempre 
um relacionamento vivo com a Cáritas Arquidiocesa-
na desde o começo até o m de qualquer atividade.
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JUVENTUDE

Educação, Juventude e Pandemia
ODESAFIADORRETORNOAOAMBIENTE ESCOLAR
0 J 0 0Xm PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO

AMAZONAS

 pandemia de Covid-19 causa impactos em escala 
planetária nas mais diversas esferas da sociedade. 
Descrevemos suas consequências no tempo pre-
sente pois ainda vivenciamos um momento pan-

dêmico que nos causa incertezas sobre o futuro, mesmo com a 
e ciência, agilidade e bravura da ciência. Para além da crise sani-
tária, agravada principalmente por decisões políticas desastrosas 
em âmbito nacional e local, temos um conturbado cenário eco-
nômico e social que acabou revelando os abismos sociais latentes 
em nosso país. 

A necessidade do isolamento e distanciamento social afetou so-
bremaneira as instituições, entre estas a educação e especi camente 
o ambiente escolar. Naquele momento crianças, adolescentes e jo-
vens migraram do espaço físico da sala de aula para o ambiente vir-
tual e doméstico de onde passaram a receber os conteúdos escolares. 
Este processo exigiu adaptação e os esforços não apenas dos alunos e 
alunas, mas de todos os pro ssionais da educação e também das fa-
mílias, visto que esta nova realidade exige condições estruturais que, 
em muitos casos, não estava ao alcance de todos.

No isolamento se intensi cam problemáticas para a saúde 
mental, principalmente para os jovens que estavam habitua-
dos a encontros coletivos regados à atividades socioesportivas 
e culturais que em geral aconteciam no ambiente escolar. Nes-
te novo cenário este público vivencia a ausência de interação e 
consequentemente uma ansiedade generalizada pelo retorno 
ao tão sonhado “normal”. Se alguns querem voltar à convivên-
cia, outros por sua vez são tomados pelo sentimento de medo, 
ocasionados talvez por experiências traumáticas, como a perda 
de amigos e familiares ou pelas sequelas deixadas pelo vírus. 

Diante de tal conjuntura, o retorno dos jovens ao ambiente 
escolar, possibilitado tão somente pelo início da vacinação, tor-

A NECESSIDADE DO ISOLAMENTO E 
DISTANCIAMENTO SOCIAL AFETOU SOBREMANEIRA 
AS INSTITUIÇÕES, ENTRE ESTAS A EDUCAÇÃO E 
ESPECIFICAMENTE O AMBIENTE ESCOLAR. 

na-se desa ador tanto nas condições sociais quanto estruturais. Os caminhos para 
superar estes desa os devem ser construídos inicialmente pelo trabalho coletivo 
entre família e escola. Se unidas, estas instituições potencializam a motivação dos 
jovens para o retorno à escola e propiciam segurança aos mesmos.

As metodologias aplicadas em sala de aula também são elementos motiva-
dores e estas não precisam necessariamente ser inovadoras, mas devem atrair a 
atenção dos jovens para que estes despertem o interesse pelos conteúdos minis-
trados. Se considerarmos as perdas ocasionadas pelo ensino remoto, especialmen-
te para os jovens que vivem em condição de vulnerabilidade social, a diversidade 
de processos pedagógicos seja talvez a maior urgência para o ambiente escolar.

Outro importante fator é a garantia das condições de biossegurança para toda 
a comunidade escolar. A exigência do ciclo vacinal completo, o uso de máscaras, 
a higienização das mãos, a sanitização dos ambientes e o distanciamento social, 
são algumas práticas que devem ser coletivamente acordadas para a garantia da 
segurança sanitária de todos e todas.

Por m, nestes tempos pandêmicos precisamos despertar na juventude a 
prática do altruísmo, da empatia e da reciprocidade, valores que nos remetem a 
Educação, tema da Campanha da Fraternidade 2022. O incentivo a estas práticas 
não pode ser atribuído tão somente à escola, deve ser um compromisso coletivo 
que nos direcione a construir uma sociedade mais justa e fraterna. 
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ESPAÇO CRIANÇA

 FR. FAUSTINO: Olá, crianças! Tudo bem? 
 TINICO: Tudo bem! Hoje a gente vai conversar sobre o quê?
 TININHA: Aposto que deve ser sobre a Páscoa.
 MARIAZINHA: Talvez. Porque na última vez a gente conversou sobre 

a Campanha da Fraternidade.
- Fr. Faustino: Desta vez nós vamos conversar sobre a sabedoria de São 

José nos ensinamentos que ele amorosamente passou a Jesus.
 ZEZINHO: De novo, vamos conversar sobre São José?
 FR. FAUSTINO: Sim. De novo, Zezinho. Mas, desta vez vamos obser-

var um pouco mais a ação dele diante da missão que foi con ada a ele para 
ajudar na educação de Jesus.

 TININHA: Mas, como é que a gente pode saber como São José ensinou 
Jesus? Eu pensei que Jesus já sabia de tudo, desde quando era pequeno.

 MARIAZINHA: Eu acho que não é assim, não. Se fosse assim, Jesus 
teria nascido andando, falando e fazendo um monte de coisas sozinho. 

 ZEZINHO: Mas, eu ainda acho que Jesus nasceu sabendo de tudo. 
A nal, Ele é Filho de Deus. Não é, mesmo?

 TINICO: Eu penso diferente. Se fosse assim Ele não teria vindo ao 
mundo pequenino; teria vindo já grande. Para mim, Jesus precisou da aju-
da de Maria e de José para aprender fazer várias coisas.

 FR. FAUSTINO: Isso mesmo, crianças. Tudo o que vocês falaram 
devemos levar em consideração. Entretanto, precisamos sempre lembrar 
que Jesus é o Deus, que para se aproximar mais da humanidade, quis nas-
cer dentro de uma família, como todas as crianças. Por isso, Ele se colocou 
diante da necessidade de ter uma mãe e de um pai na terra.

 ZEZINHO: Ah! Me lembrei da música “Maria de Nazaré”. Tem uma 
parte que fala que Maria ensinou Jesus…

 TININHA: É mesmo. Eu acho que é assim: “Maria que fez o Cristo 
falar, Maria que fez Jesus caminhar”. 

 MARIAZINHA: Verdade. Mas, eu ainda não entendo porque quase 
não se fala sobre o que São José fazia…

 TINICO: Eu acho que ele cava muito ocupado no trabalho dele e, 
quando estava em casa, ele ajudava Maria.

  FR. FAUSTINO: Pensemos por aí, observando o nosso crescimento 
dentro de nossas famílias. Sempre temos a imagem da mãe, do pai, dos 
avós, dos tios e irmãos mais velhos que sempre vão nos ensinando sobre a 
realidade da vida, por terem mais experiência. É um ato de amor. 

 ZEZINHO: Pois é… Meu pai sempre dedica um tempo para me en-
sinar alguma coisa diferente. Tem coisa que não me interessa muito. Mas, 
meu pai nunca desiste. Pode perguntar para a Mariazinha.

 MARIAZINHA: É isso mesmo. Mas, eu gosto de aprender coisas dife-
rentes com o papai e a mamãe. 

 FR. FAUSTINO: O fato de não desistir é um ato de amor da parte de seu 
pai, Zezinho. Quando ensinamos com amor, pacientemente, demonstramos 
que queremos o bem da pessoa que está aprendendo; por isso perseveramos.

 TINICO: Então, podemos dizer que São José também ensinou várias 
coisas para Jesus?

 TININHA: Claro, que sim. Ele é o pai adotivo de Jesus.
 ZEZINHO: Mas, o que São José pode ter ensinado para Jesus?
 FR. FAUSTINO: Não é fácil para nenhum de nós imaginar todos os 

ensinamentos de São José, como o pai de Jesus. Mas, podemos imaginá-lo 
diante da pro ssão dele; como carpinteiro, trabalhando na casa das pessoas 
que viviam nos arredores de onde moravam em Nazaré. Jesus viveu sua in-
fância nesse meio e, certamente, perguntava bastante para saber o que São 

José estava fazendo e apreendeu a trabalhar junto. Lembremos, também, 
que José era um homem muito religioso e observador da Torá…

 MARIAZINHA: Torá? O que é isso?
 FR. FAUSTINO: É um escrito da lei de Moisés, baseado nos cinco pri-

meiros livros da Bíblia, usado nas sinagogas para instruir e mostrar o cami-
nho a ser feito por cada pessoa para chegar até Deus. São José, certamente, 
ensinou Jesus sobre estes ensinamentos da prática religiosa daquele tempo, 
fazendo as leituras da Torá e ensinando Jesus a lê-las, também.

 TININHA: E Maria, a Mãe de Jesus, ensinou assim também?
 FR. FAUSTINO: Maria e José foram de fundamental importância na vida de 

Jesus, mas algumas funções eram diferentes. A missão de introduzir o lho na vida 
da comunidade era de responsabilidade do pai. Maria, sempre atenta aos deveres 
de casa, ensinou os afazeres domésticos a Jesus. Por serem obedientes a Deus, Ma-
ria e José, ensinaram Jesus e ajudaram-No a ser obediente e submisso aos pais, até 
Ele compreender que Ele mesmo era o caminho da salvação para o mundo inteiro.

 ZEZINHO: Nossa! Que trabalhão!
 FR. FAUSTINO: Realmente, Maria e José se responsabilizaram por 

um grande e belo trabalho. Eles são cooperadores do “SIM” do Filho de 
Deus. Incansavelmente sempre estiveram disponíveis, dedicados e orantes 
na missão a eles con ada ao ensinar com amor, preparar e apresentar Je-
sus para toda a humanidade. 

Para encerrarmos deixarei uma pergunta para vocês. O que o seu 
pai, ou sua mãe, te ensinou com sabedoria e amor, que você aprendeu 
e pode compartilhar? 

Permaneçamos unidos em orações, nos cuidando e aprendendo, a en-
sinar com sabedoria e amor. Paz e bem!

 
Fr. Faustino, TOR

Um pai sábio e ensina com amor
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A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
localizada na rua Ferreira Pena, 1285, Centro 
de Manaus, acolheu seu novo pároco, o padre 
Edson Ausier, que foi empossado durante a 
celebração eucarística realizada no dia 6 de 
fevereiro. A missa foi presidida pelo arcebispo 
metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner. Concelebraram Monsenhor José Sabino, 
vigário da Região Episcopal Nossa Senhora 
dos Remédios, e padre Zenildo Lima, reitor do 
Seminário Arquidiocesano São José, ambos 
auxiliados pelo diácono Arlindo Misturini.

Durante a celebração, foi lida a provisão e 
a ata de posse. Após esse momento, Pe. Edson 
renovou as promessas batismais e sacerdotais e 
recebeu das mãos de Dom Leonardo a chave do 
sacrário da paróquia, o óleo batismal e a estola 
roxa. Na homilia, Dom Leonardo agradeceu 
ao padre Marcos Aurélio por sua passagem 
que durou um pouco mais de quatro anos e 
relembrou a festa do padroeiro no ano passado 
que ocorreu com as portas fechadas devido a 
pandemia da COVID-19. Dom Leonardo disse 
ainda que provisionar um padre de uma paróquia 
para assistir a comunidade ajuda a amadurecer 
a caminhada e o sentido da missão de ser igreja. 
“Signi ca uma mudança para o padre Edson 
e para as comunidades. As mudanças podem 
ajudar a maturar, no sentido do que é ser Igreja e 
viver o Evangelho”, disse o arcebispo.
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O Instituto de Teologia e Ensino 
Superior da Amazônia – ITEPES realizou 
de 10 a 26 de fevereiro o curso de 
Realidade Amazônica, que acontece 
em diferentes locais da região e tem 
a participação de padres, religiosas e 
religiosos, leigas e leigos do Brasil e de 
outros países. Segundo o Coordenador 
de Extensão do ITEPES, Ronaldo Santos, 
o curso surgiu da necessidade de 
formar agentes para o conhecimento da 
Amazônia.

O Curso de Realidade Amazônica 
é um curso de extensão universitária, 
chancelado pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, com carga 
horária de 182 horas divididas em aulas 
pela manhã, tarde e algumas à noite.

Cerca de 40 pessoas estiveram 
inscritas no curso que dispõe de 11 
módulos e abordando temas como: 
antropologia, história, realidade 
amazônica, bíblia e teologia, igreja e 
pastoral. Foram 18 dias de aulas com 
diversos professores, além aula prática 
no Museu da Borracha e missão na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças no 
bairro Colônia Antônio Aleixo.

O curso tem parceria com a 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil CNBB – Regional Norte 
1 – Amazonas e Roraima, Comissão 
Episcopal da Amazônia e com a Rede 
Eclesial Pan-Amazônica – REPAM.



! m ÀÇ X
Ç ! Ç XÀ X
! À ÇZ ÇX

À À X

I 0mm Ç
FOTO DIVULGAÇÃO/SEINFRA

A Paróquia de Santo Antônio construiu 
uma capela mortuária em suas dependências 
com recursos advindos da emenda parlamentar 
do Deputado Estadual Roberto Cidade. A 
obra foi autorizada pelo Secretário de Estado 
de Infraestrutura e Região Metropolitana de 
Manaus, Carlos Henrique Lima; e pelo Secretário 
Adjunto de Engenharia, Gustavo Brugnara.

O espaço tem por objetivo ser um lugar 
multifuncional, utilizado para realização 
de velórios, orações e pequenos encontros, 
atendendo a comunidade que reside nas 
proximidades da paróquia, destaca o pároco, 
Frei Messias Souza.

A obra que deve ser entregue em breve, 
custou R$ 113.215,23, conta com a adequação 
das paredes e do piso, além de peças pré-
moldadas e colocação de esquadrias de ferro. 
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A Paróquia São Lázaro, situada à Rua 
São Vicente, s/n°, bairro São Lázaro – Setor 
Maria Mãe da Igreja, encerrou na noite de 
11 de fevereiro, os festejos em honra ao 
Santo Padroeiro que tiveram início com o 
novenário realizado de 2 a 10 de fevereiro, com 
celebrações sendo realizadas sempre às 19h 
com um presbítero convidado. A Solenidade 
em Honra a São Lázaro, protetor dos enfermos, 
desamparados e dos animais doentes, foi 
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom Tadeu Canavarros, concelebrada 
pelo pároco, Pe. Ivair Nascimento e pelo padre 
Arnaldo Sodré e Frater Sebastião.

Esse ano os festejos tiveram como tema 
“Sinodalidade, Presença e Ação da Igreja na 
Amazônia” e, durante todo o dia, éis dos 
quatro cantos da cidade estiveram presentes 
na igreja fazendo suas preces, pedidos e 
agradecimentos e prestando suas homenagens 
ao santo, durante o dia foi realizado a bênção 
dos animais; às 12h foi servido o almoço que 
todos os anos é oferecido por um devoto; às 
17h a imagem saiu em carreata percorrendo as 
principais ruas do bairro, em seguida deu-se 
início a missa solene.
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Andrea Barker, da Pastoral 
da Liturgia da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus destacou a 
expectativa na caminhada com o 
novo pároco. “É um novo tempo 
que nós estamos vivendo. Foi 
muito signi cativa a passagem do 
padre Marcos Aurélio aqui num 
momento único da história com 
a pandemia. […] Nos conforta 
saber que ele [Pe. Edson] está 
chegando na casa do Sagrado 
Coração de Jesus, a segunda 
pessoa da Trindade, que o recebe 
de braços abertos e nós somos 
convidados a recebê-lo de braços 
abertos e rezarmos pela nova 

missão do padre Marcos na Área 
Missionária Cidade de Deus”, disse.

Após 21 anos na Paróquia 
São José – Belo Horizonte, padre 
Edson considera desa adora essa 
nova missão e espera caminhar 
junto com a paróquia. “21 anos 
só de São José, mais 10 anos 
de Nossa Senhora das Mercês 
do Eldorado e agora aqui no 
Sagrado Coração. Deus me coloca 
num desa o de crescer na fé e 
ao mesmo tempo de atuar mais 
nessa busca concreta do que seja 
cultuar a Sua Palavra. Espero 
caminhar sempre junto com todo 
mundo que está aqui”, disse.
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Pe. Stanislaw Krajewski
Pe. Miguel Mcintosh
Pe. Leudimar dos Santos (Leudo)
Pe. Francisco Carlos B. de Souza
Diác. José Marques Frota
Diác. José Torres dos Santos

Pe. Agildo Alves de Souza
Pe. Valdecir Paulo Martins
Pe. Maria Stephen Antony
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Diác. Rozinaldo Mota Trovão
Diác. Roberto Morais da Silva

Pe. Jovercino Sirqueira
Pe. Fausto Beretta
Diác. Afonso de Oliveira Brito
Diác. Armando Borges Filho
Diác. Francisco Salvador Pontes Filho
Pe. Manoel Rubson Balieiro de Vilhena
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A Cadeia Pública Raimundo Vidal 
Pessoa, desativada em 2017, está prestes a 
se transformar em um espaço de promoção 
da vida, por meio de uma parceria que vem 
sendo construída pelo Governo do Estado 
do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e a 
Arquidiocese de Manaus.

Na manhã do dia 11 de fevereiro antes de 
uma visita ao prédio, Dom Leonardo Steiner 
entregou uma carta de intenção ao secretário 

de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, 
apresentando o desejo da Arquidiocese 
de Manaus em ocupar o espaço para o 
desenvolvimento de projetos sociais em favor 
dos que estão em situação de vulnerabilidade. 
Em seguida, o arcebispo recebeu da Secretaria 
de Cultura o projeto de reforma que deixará 
o local em condições favoráveis para o 
desenvolvimento das atividades.

De posse do projeto de reforma, Dom 
Leonardo, acompanhado do bispo auxiliar 
Dom Tadeu Canavarros, e padres Danival 
Lopes, Alcimar Araújo, Charles Cunha e Geraldo 
Bendaham, realizou uma nova visita às 
instalações para avaliar os espaços e pensar 
quais ações podem ser desenvolvidas no local.

Segundo o arcebispo, já aconteceram 
alguns encontros para tratar da parceria 
e conhecer o espaço que será reformado 

e entregue em condições de uso para o 
desenvolvimento dos trabalhos caritativos 
no local, através da Cáritas, Pastorais Sociais, 
Pastoral do Povo de Rua e Pastoral do 
Migrante.
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Localizada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, 
a Comunidade Cristo Rei, pertencente à Paróquia São 
Vicente de Paulo está realizando uma campanha para 
arrecadar recursos para a construção de uma nova igreja.

Agentes pastorais e moradores se uniram e criaram a 
Campanha “Padrinhos e Madrinhas da Obra de Cristo Rei”. A 
iniciativa visa conseguir amigos para ajudar na obra com os 
custos de material de construção e pagamento dos operários. 
Recentemente foi nalizada a concretagem da laje.

Segundo o Coordenador Pastoral da Comunidade 
Cristo Rei, Sony Corsi, a meta inicial é conseguir 500 
pessoas para doar 30,00 mensalmente. Ao nal da obra 
o nome do doador irá para um livro que cará dentro da 
igreja. Outra iniciativa da comunidade é a Feijoada da 
Obra de Cristo Rei realizada no dia 6 de fevereiro.
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Com o intuito de presentear os devotos em decorrência das comemo-
rações do Ano de São José, o Santuário Arquidiocesano São José Operário 
realizou a revitalização da área externa da igreja, a ser inaugurada no dia 
19 de março deste ano. Essa foi uma das diversas iniciativas realizadas no 
decorrer do Ano de José, que contou com atividades de evangelização e 
encontros celebrativos, com o intuito de fortalecer a fé dos éis. 

Com início em dezembro de 2021, a revitalização da área externa con-
tou com a reforma e pintura de pontos marcantes do Santuário, localizado 
no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul, como a fachada, semi-cúpulas, cú-
pula central, das quadras para práticas esportivas, e a idealização de um 
novo mural no Oratório, a m de exaltar salesianidade e a Amazônia. 

As novenas celebradas no decorrer deste Ano de São José foram es-
peciais, porque abordaram como temática os capítulos da Carta Apostó-
lica Patris Cordi, do Papa Francisco, lançada no m de 2020. 

A parceria entre os éis e o Santuário renderam resultados positivos, 
como destaca o pároco-reitor, pe. Daniel Cunha. “Somos muito gratos aos 

nossos devotos, porque celebramos os 22 anos da Novena com grande 
júbilo, em setembro, e tivemos a graça de celebrar o Ano de São José. 
Ao nos aproximar da conclusão deste com a pintura de nosso Santuário, 
re ete o melhor cuidado com nossos espaços internos, graças a contri-
buição de nossos devotos”, comentou. 

Além disso, houve os reparos na iluminação frontal do Santuário e a recu-
peração do sistema dos alto-falantes do m de todas as tardes, utilizado para 
a oração do Angelus, sendo uma das marcas de identidade do Santuário. Em 
2021, as comemorações do Ano de São José também foram marcadas pela 
idealização do ícone de São José, em março; o lançamento da Bíblia de S. José, 
em setembro; além do novo site do Santuário, em dezembro.

Por m, Pe. Daniel menciona como esse ano voltado para São José 
potencializou a espiritualidade dos devotos e dos éis. “Tivemos um ano 
bem especial, não obstante a pandemia. A fé do nosso povo sempre nos 
impressiona e vai além de qualquer limite, com tudo isso, podemos tes-
temunhar um ano repleto de muitas e oportunas vivências respeitando 
os limites impostos pelo contexto pandêmico, mas vividos com alegria e 
responsabilidade”, enfatizou.
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 Cúria Metropolitana de Manaus que, de agosto de 2019 até 
dezembro de 2021, estava instalada no Centro Arquidioce-
sano São José, situado a Rua Major Gabriel, 767 – Centro, 
desde o início do mês de fevereiro deste ano, passou a aten-

der em novo endereço, retornando para o prédio conhecido como Centro 
de Formação da Arquidiocese de Manaus (Cefam), situado na Avenida 
Joaquim Nabuco, n. 1023 – Centro, que passou por reforma para receber 
a Cúria, que é composta por “instituições e pessoas que prestam serviço 
ao Arcebispo Metropolitano no governo de toda a Arquidiocese, principal-
mente na direção da ação pastoral, na administração da arquidiocese e no 
exercício do poder judicial” (Código de Direito Canônico, cân. 469).

Estão sediados neste prédio da Cúria Arquidiocesana de Manaus os 
departamentos da área administrativa (Recursos Humanos, Adminis-
tração, Financeiro, Jurídico, Economato, Patrimônio, Arquivo, CPD – TI 
e Sisarq); Chanceler; secretaria e gabinetes do arcebispo, dos bispos 
auxiliares e do monsenhor; e a Assessoria de Comunicação. Também en-
contram-se no prédio o Tribunal Eclesiástico e a Coordenação Arquidio-
cesana de Pastoral. Em breve, serão organizadas as salas das pastorais. O 
prédio ainda possui o Auditório Mãe Paula onde devem ocorrer reuniões, 
formações e coletivas de imprensa, dentre outros eventos.

Segundo o Diácono Luis da Silva, administrador do prédio do Centro Ar-
quidiocesano São José e agora do novo prédio da Cúria, inicialmente foi rea-
lizada a transferência dos materiais das pastorais que estavam alocados na 
parte superior do prédio anterior e foram catalogados e guardados para em 

! X ÇX X !0 0 Ç
! 0 0 0 0 0 0 0

breve organizar em salas. Foram 4 caminhões tipo baú para esta mudança. 
Em seguida, a partir do dia 8 de janeiro, houve o processo de mudança da 
parte administrativa que já está instalada e executando suas atividades.

Além das audiências com os bispos, o serviço mais solicitado é o de 
emissão de certidões para diversos ns, podendo ser solicitadas presen-
cialmente ou através do e-mail curia@arquidiocesedemanaus.org.br . Para 
mais informações, pode-se entrar em contato pelo número 3212-9010.
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O Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, deu 
posse ao Pe. Bruno Bach como o novo pároco da Paróquia São José – Belo 
Horizonte, situada à R. Nossa Sra. da Consolação, 17 – Adrianópolis. A 
celebração ocorreu no dia 5 de fevereiro, e teve como concelebrantes 
os padres Danival Lopes, Alcimar Araújo e Edson Ausier, antigo pároco 
que conduziu a paróquia por 21 anos, além também de vários amigos e 
agentes de pastoral da antiga paróquia de Pe. Bruno.
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PARÓQUIA SÃO JOSÉ – BELO HORIZONTE

Padre Bruno Bach é da Diocese de Alagoinhas, na Bahia, e está 
em missão na Arquidiocese de Manaus, e logo que chegou passou 
seis meses na Paróquia São João Batista, no município de Iranduba, 
trabalhando com Pe. Alcimar e depois assumiu a Área Missionária 
Sagrada Família, por 4 anos.

“Hoje recebemos um novo padre, mesmo já estando em 
tantos outros lugares, para Pe. Bruno é um novo desafio, novas 
comunidades, novos rostos que ele tem como tarefa conduzir para 
águas mais profundas, pois a primeira missão do pároco é levar a 
todas as pessoas a se aprofundar na fé e mostrar a beleza da vida 
de Jesus, cada vez mais amado e anunciado. A segunda tarefa é 
fazer com que reconheçamos a nossa fraqueza e buscarmos juntos 
dos sacramentos a vida na fé”, disse o arcebispo.

Ao nal da homilia, Pe. Bruno realizou a renovação das promessas 
sacerdotais e Dom Leonardo concluiu o rito de posse com a entrega 
ao novo pároco da chave do sacrário, do óleo dos catecúmenos e da 
estola roxa, representando alguns símbolos do seu sacramento que 
serão usados no decorrer da sua missão. “Eis aí seu novo pároco”, disse 
Dom Leonardo ao apresentar o cialmente Pe. Bruno que foi acolhido 
por uma calorosa salva de palmas. Além de pároco, Pe. Bruno também 
atua como vigário episcopal para as Casas de Saúde da Arquidiocese de 
Manaus.
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O PADRE-PROFESSOR
Igínio Mazzucchi 
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e. Igínio Mazzucchi, nasceu num lugarejo entre as montanhas, no Norte da Itália, 
perto da cidade de Trento, em 24/04/1939. Filho de pais agricultores e tementes a 
Deus, perdeu a mãe aos três anos. O pai, Domingos Mazzucchi, criou os seis lhos 
sozinho. Perdeu o pai quando tinha quinze anos – tempo su ciente para que a 

convivência com o pai e os irmãos, inundasse seu ser de amor a Deus. Foi ali, junto à família e 
vivendo numa pequena comunidade, que ele ouviu o chamado à vida sacerdotal. Sua geração 
cresceu sob o efeito das duas primeiras guerras mundiais (1914-1918 / 1939-1945).

Chegou ao Brasil no dia 22/11/1960. Quase quatro anos depois, foi ordenado pres-
bítero da Congregação dos Oblatos de Maria Virgem (05/07/1964), na Arquidiocese de 
Curitiba. Em 1966 adquiriu a nacionalidade brasileira. 

Sua história de vida tem como base o serviço ao Reino de Deus 
Depois de ordenado, trabalhou em uma área da periferia, em Curitiba, por 14 anos, 

onde por um período foi o responsável pelo colégio no local. 
Foi enviado ao Amazonas no início de 1979, onde trabalhou na Paróquia Nossa Se-

nhora do Perpétuo Socorro, Careiro da Várzea até o nal de 1986 e atuou como professor 
do Ensino Fundamental e Médio. 

Com formação em Filoso a, Teologia, Letras e Pedagogia, o “padre-professor”, como 
é conhecido por muitos, marcou presença nas salas de aula durante vários anos, desde 
quando ainda morava no Paraná e também por aqui. 

Em 1987 foi para o Careiro, onde se encontra até hoje. Por mais de dez anos foi professor do 
Ensino Fundamental e Médio, até pendurar o jaleco, em 1998, quando se aposentou. Foi o pároco 
do local até 2006, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Ali, ajudou a criar a Associação Pio Lantéri, 
que ao longo de várias décadas, tem abrigado obras sociais, como creches e um centro profissional.

Conhecendo a realidade amazônica, Pe. Igínio dedicou-se com a nco às obras so-
ciais voltadas para a saúde, a educação, a comunicação e a formação política. E se a 
proposta do evangelho é que haja justiça e vida digna para todos, vem fazendo o que 
pode para que isso se torne realidade. Aquele homem magrinho, miudinho, com a pele 
queimada de sol e as mãos que evidenciam que não se rende diante dos desa os, está 
sempre envolvido em causas que promovam a vida. E não se cansa!

Em 1982, criou o Centro Pro ssional Lanteriama, que permitiu acolher e ajudar na 
educação de vários meninos vindos da zona rural. Pe. Igínio, a exemplo de Pio Bruno 
Lantéri, sabia que era preciso semear neles, o amor, a bondade e a justiça. E para que 
isso desse certo, elaborou inúmeros projetos. Uma busca incessante na captação de 

recursos. Persistência e esperança seus sobrenomes. Onde a 
mão do Estado não alcançava, as mãos do padre-professor 
afagavam. A obra continua funcionando, mas algumas ativi-
dades foram reduzidas por causa da pandemia da Covid-19. E 
a mão do Estado continua distante do local.

Em 1990 deu o primeiro passo em busca de uma concessão de 
rádio. Sentia que era preciso chegar mais longe e abraçar o universo 
das pequenas e isoladas comunidades ncadas no meio da ores-
ta ou ao longo dos rios. Dezessete anos depois, em 20/10/2007, a 
Rádio Castanho FM passou a operar em 103,3 MHz. Por ali, logo ao 
amanhecer, em dias de chuva ou de sol, ouve-se desde a sua funda-
ção, um sotaque ainda meio italiano, despertando em oração.

Na residência dos padres OMV, convive com o Pe. Clarence Pe-
reira e o Pe. Gilberto Nobre, formando uma pequena e ativa equipe 
de missionários, onde compartilham suas vidas e missões.

Prestes a completar 83 anos, ca feliz por saber que mui-
tas pessoas adultas que cruzam seu caminho pelas ruas da 
pequena cidade, e que se tornaram homens de bem e respon-
sáveis, são os mesmos que cavam suados correndo atrás de 
uma bola dentro dos muros do Lanteriama e se lembram dele 
dentro das salas de aula. Sabe que muitas vidas foram salvas, 
graças aos agentes de saúde conhecidos como “médicos de 
pés descalços” que singravam os rios nas canoas construídas 
no estaleiro Santa Maria. Tem certeza que muitas famílias fo-
ram construídas com base nos valores cristãos e são capazes 
de enxergar no próximo, o rosto de Cristo.

Atualmente é o pároco da Área Missionária Araçá (AMA), 
que reúne 41 comunidades em uma área de grande extensão 
territorial nas entranhas do Amazonas, com imensas di cul-
dades de acesso, locomoção e comunicação, onde segue se-
meando a Boa Nova de Cristo.
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 Área Missionária Cidade de Deus, 
situada na zona leste de Manaus, 
composta por 11 comunidades, por 
15 anos esteve sob o pastoreio do 

Frade Capuchinho Frei Francisco Areque, desde o 
dia 13 de abril de 2007. Considerado por muitos um 
sacerdote simples e um pastor cuidadoso e preocu-
pado com as pessoas que estão sob seu pastoreio, 
percebeu que ali havia muito a fazer. Realizou um 
cuidadoso levantamento que apontou duas priori-
dades: organizar a atividade Pastoral e trabalhar no 
povo o senso de pertença à Igreja. 

Para melhorar a comunhão entre as comuni-
dades, foi elaborado um regimento, baseado no 
Diretório Pastoral da Arquidiocese, com a partici-
pação maciça do povo, que pôde sugerir e corrigir. 
Também foi o momento em que se pensou no Pro-
jeto Membro Efetivo (PME), apoiado em três co-
lunas: Formação, Espiritualidade e Missão, que foi 
lançado no início do ano 2011, que revolucionou a 
evangelização na Área Missionária Cidade de Deus. 

Como a Catequese estava viciada, resumin-
do-se à Primeira Comunhão e ao Crisma, sem 
envolver a comunidade como um todo e nem a 
família dos catequizandos, buscou corrigir essa 
prática, foi criada na área missionária a Forma-
ção Cristã Católica (FCC) com a nalidade de 
levar os jovens a um melhor conhecimento da 
fé, a um maior comprometimento com a comu-
nidade, e buscar envolver mais efetivamente as 
famílias. Também se realizou um trabalho de 
formação continuada, que consiste na reunião 
dos comunitários para momento formativo, 
duas vezes no mês, onde são tratados assuntos 
como doutrina, texto bíblico e outros temas, 
além de esclarecimentos de dúvidas. Se implan-
tou também um Momento Formativo durante as 
Celebrações Dominicais, com um breve estudo 
sobre diversos temas: a Família, o Ser Católico, 
a Igreja, a Páscoa, a Quaresma, o Natal, o Dízimo 
etc. e todos os membros da Assembleia recebem 
o texto, para ser lido em casa com a família.

No campo da espiritualidade, passou-se 
a realizar o Domingo da Misericórdia, na 
Quaresma, quando um domingo é dedicado à 
Misericórdia e ao Perdão de Deus, e durante um 
dia inteiro, os membros da comunidade fazem 
uma espécie de retiro espiritual preparando-se 
para celebrar a Páscoa. O Mês do Padroeiro 
(MP) foi criado para celebrar um irmão que já 
está na Glória eterna e que foi escolhido pela Co-
munidade como modelo e inspirador da vivên-
cia cristã católica. É dedicado um mês inteiro, 
com orações nas famílias, visita aos enfermos, 
necessitados e aos membros afastados, e outras 
ações missionárias, tendo como ponto alto o Dia 
do Padroeiro, que é o Dia da Comunidade, por 
excelência, em que todos se reúnem para uma 
grande confraternização.

A questão do Dízimo – Contribuição Fi-
nanceira também foi trabalhado, sendo inseri-
do na Espiritualidade e na Missão, pois com 
a espiritualidade bem formada o católico enten-
de a importância em contribuir com o Dízimo, 
visto que sem dinheiro não há missão.

No âmbito da missão estão os Grupos de 
Estudo e Espiritualidade (GEE) que visitam 
as famílias para um encontro de estudo da Pa-
lavra de Deus e a oração. E a Ação Missionária 
Cidadã, no Mês Missionário, proporcionou uma 
experiência muito interessante, unindo missão e 
cidadania. Nesta, eram escolhidas ruas do bairro 
e as famílias eram convidadas a limpar a frente 
das suas casas e a não jogar lixo na rua, mas na 
lixeira; e nas celebrações buscou-se conscienti-
zar as pessoas sobre a importância de cuidar do 
meio ambiente que é um dom de Deus. E por m, 
destaca-se o grande incentivo ao uso da Bíblia, 
que passou a ser usada em todas as Celebrações 
Dominicais e nos encontros das pastorais. 

Frei Areque também viu a necessidade de 
melhor formar os ministros da palavra e para 
que estes tivessem bom conteúdo realizava en-
contros semanais com estes re etindo sobre o 
evangelho do domingo e, dessa forma, foi possí-
vel realizar a celebração da palavra no domingo, 
em todas as 11 comunidades.

Frei Francisco Areque iniciou 
sua caminhada religiosa, junto à 
Ordem dos Frades Menores Capu-
chinhos (OFM Cap) em 1975, ter-
minando a formação em Teologia 
em 1982. Após 4 anos de estudo 
em Roma, retornou à Manaus em 
1986 e seguiu para a Área Missio-
nária Nossa Senhora do Rosário, no 
Japiim, onde cou por 18 anos. De-
pois, em abril de 2007 até fevereiro 
deste de 2022, atuou na Área Mis-
sionária Cidade de Deus. Hoje, aos 
66 anos de idade e prestes a com-
pletar 40 anos de sacerdócio, segue 
para novos trabalhos na Ordem dos 
Frades Menores Capuchinhos e se 
despede da Área Missionária Cida-
de de Deus deixando muitos frutos 
e um sentimento de gratidão em 
muitos comunitários que com sua 
ajuda cresceram na fé e como cida-
dãos.

X
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Feliz
Páscoa!
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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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