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PROFECIA
Encarnação na realidade e
evangelização libertadora

REPORTAGEM
Arquidiocese de Manaus ordena
oito novos diáconos permanentes

CIDADANIA
60 anos: Boas Práticas
da Cáritas Manaus

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

ATIVIDADES PaSTORAIS

AGENDA JUNHO 2022

LEITURA DA BÍBLIA

Vamos ler diariamente um
versículo da Palavra de Deus
5 Festa de Pentecostes – “Espírito Santo, Educa-nos no Amor e

(Papa Francisco)

na Sabedoria”

Horário: Início da missa às 17h – Animação a partir das 15h
Local: Sambódromo – Centro de Convenções de Manaus – Av. Pedro Teixeira,
2565 – Dom Pedro
Informações: (92) 99219-1762 (Coordenação de Pastoral)
*Leve 1 kg de alimento não perecível

7 e 8 Di@logando – Comunicação e Direitos

Palestrante: Advogado Alberto D’Almeida
Horário: 19h às 21h
Em formato on-line – Link para inscrição: https://bit.Iy/3kjUJ64
Informações: (92) 99317-8869

11 a 20 Festejos de N. Sra. Consoladora dos Aflitos

"Maria Mulher de fé, ternura e afeto, próprios de uma Mãe”
Dia 11, às 18h – Abertura com o arcebispo de Manaus, D. Leonardo Ulrich Steiner
De 11 a 19, às 18h – Novenário
Dia 20, às 18h30, Festa da Padroeira com Procissão e Missa
Local: Rua do Cruzeiro (esquina com Comandante Ferraz), n. 20 – Betânia –
Paróquia N. Sra. Consoladora dos Aflitos
Informações: (92) 3085-9937 – https://www.facebook.com/NSConsoladora/

12 a 19 37ª Semana Nacional dos Migrantes – “Migrações e Saberes”
Lema: Escuta com sabedoria e ensina com a prática
Missas de abertura: Dia 12, às 8h, no Santuário Sagrada Família – Studio 5
(Transmissão ao vivo pelo Amazon Sat)
Dia 12, às 18h, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
Informações: (92) 3232-7257 e pmigrantes@arquidiocesedemanaus.org.br
(Pastoral dos Migrantes)

16 Festa de Corpus Christi – “Eu sou o pão da vida” (Jo 6,24)

7h30 e 10h – Missas na Catedral
15h – Momento orante com Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística
16h30 – Missa campal seguida de Procissão • Local: Av. Eduardo Ribeiro – Centro
Informações: (92) 98158-8119 (Catedral Metropolitana)

18 a 27 Festejos N. Sra. do Perpétuo Socorro

“Maria, Templo da Sabedoria, Mãe do Amor” • De 18 à 26, às 18h – Novenário
Dia 19, 7h – Missa e Carreata • Dia 27, às 18h – Festa da Padroeira com
Procissão Seguida de Missa • Local: Rua Inocêncio de Araújo, 44 – Educandos –
Paróquia N. Sra. Do Perpétuo Socorro • Informações: (92) 3233-9752 – https://
www.facebook.com/perpetuosocorroeducandosam/
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PALAVRA DE ALEGRIA
DOM LEONARDO ULRICH STEINER

“Na Palavra de Deus, aparece constantemente este dinamismo de «saída», que Deus quer
provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada
para partir rumo a uma nova terra (cf. Gn 12,1-3).
Moisés ouviu a chamada de Deus: «Vai; Eu te envio» (Ex 3,10), e fez sair o povo para a terra prometida (cf. Ex 3,17). A Jeremias disse: «Irás aonde Eu
te enviar» (Jr 1,7). Naquele «ide» de Jesus, estão
presentes os cenários e os desafios sempre novos
da missão evangelizadora da Igreja, e hoje todos
somos chamados a esta nova «saída» missionária.
Cada cristão e cada comunidade há-de discernir
qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas
todos somos convidados a aceitar esta chamada:
sair da própria comodidade e ter a coragem de
alcançar todas as periferias que precisam da luz
do Evangelho. A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma
alegria missionária. Experimentam-na os setenta
e dois discípulos, que voltam da missão cheios de
alegria (cf. Lc 10,17). Vive-a Jesus, que exulta de
alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a
sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos
(cf. Lc 10,21). Sentem-na, cheios de admiração, os
primeiros que se convertem no Pentecostes, ao
ouvir «cada um na sua própria língua» (Act 2, 6)
a pregação dos Apóstolos. Esta alegria é um sinal
de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas contém sempre a dinâmica do êxodo
e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de
semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz: «Vamos para outra parte, para as aldeias
vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que
Eu vim» (Mc 1,38). Ele, depois de lançar a semente
num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou
a cumprir novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir para outras aldeias.”(Papa Francisco EG, 20-21)

MENSAGEM DO ARCEBISPO

N

VEM, ESPÍRITO RENOVADOR

o mês de junho celebramos Pentecostes, Santíssima
Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus!
Depois de dois anos somos convidados a celebrar
Pentecostes numa grande celebração ao ar livre. Estaremos presencialmente e através dos meios de comunicação, celebrando a vinda do Espírito Santo que despertou os apóstolos para a verdade da Ressurreição e
os impeliu a evangelizar. O mesmo Espírito Santo que
continua a vivificar, iluminar, fortalecer a Igreja, as
nossas comunidades. Através dos séculos o Espírito a
suscitar vida nova, purificação, perdão.
Espírito Santo é paz na ansiedade, confiança no
desânimo, alegria na tristeza, juventude na velhice,
coragem na prova. É Ele que, no meio das correntes
tempestuosas da vida, mantém firme a âncora da
esperança. É o Espírito que nos impede de recair no
medo, fazendo-nos sentir filhos amados (cf. Rm 8,15).
É o Consolador, que nos transmite a ternura de Deus.
Sem o Espírito, a vida cristã desfia-se, sem o amor que
tudo une. Sem o Espírito da Verdade, Jesus permanece
um personagem do passado; com o Espírito, é pessoa
viva na nossa história. Sem o Espírito, a Escritura é letra morta; com o Espírito, é Palavra de vida. Um cristianismo sem o Espírito é um moralismo sem alegria,
com o Espírito, é vida. (cf. Papa Francisco, 9/6/2019)
Ao celebrarmos a vinda do Espírito Santo abramo-nos à sua benevolência, para que ele nos transforme,
e nos envie. Sermos uma Igreja em missão, um sinal
de esperança, um anúncio de paz. Que o Espírito Santo continue a nos acompanhar no processo Sinodal
que estamos a viver em nossa Arquidiocese.
O Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de
Cristo! Ao celebrarmos a presença inaudita de Jesus
entre nós na fragilidade do pão e do vinho, nos apercebemos participantes de um amor único, transparente, translúcido. A Eucaristia é mais que rito, palavra,
canto, silêncio, participar é mais que cantar, silenciar,
ajoelhar, dizer palavras. É antes de mais nada entrar
em comunhão com Aquele que deseja ardentemente
estar conosco: “Tomai, isto é o meu corpo”. “Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos
beberam dele.” Ele que convida, Ele que atrai, Ele que
se oferece; Ele, alimento e bebida! Ele, nossa vida!
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus faz
memória do amor que se entregou na gratuidade e
generosidade de Cruz. Redimiu o mundo, transformou o universo. Agora tudo está cheio de sua vida, de
seu amor. Poderíamos dizer que é a festa do amor de
Deus. O amor de Deus que é manso e humilde de coração onde encontramos descanso e consolo. Um amor
sem margens, sem limites, ilimitado, sem confim; um
amor que é puro movimento de amar.

O Espírito Santo, o Corpo do Senhor, do Sagrado
Coração, sempre a nos recordar o Mistério que nos
cerca e do qual vivemos: o Amor. A Igreja vive dessa
benevolência e celebra esse amor. E sempre repete o
desejo de ser tocado pelo Espírito renovador.
A ação da Igreja, através dos tempos, deveria ser
o anúncio desse Espírito renovador. Testemunho dessa ação é o Documento de Santarém que completa
50 anos. “A Igreja da Amazônia, representada pelos
seus pastores reunidos em Santarém, sede da mais
antiga prelazia do Brasil, manifesta sua crença e sua
esperança no futuro desta região, hoje em processo de trepidante transformação. Mais uma vez, nós
bispos, afirmamos os valores humanos e sociais do
amazônida, que deu sempre provas de simplicidade,
de espontaneidade, de fortaleza e de religiosidade no
quadro de sua própria cultura vinculada à amplitude
da natureza.”
O Documento de Santarém “Linhas Prioritárias da
Pastoral da Amazônia” tem duas diretrizes básicas: a Encarnação na realidade e a Evangelização Libertadora. A
encarnação na realidade parte da encarnação do Verbo
que se fez carne. O esforço de entrosamento com a realidade onde se vive e com a sua gente. São os centros
urbanos e rurais, novos núcleos humanos, comunidades
indígenas, áreas de emergência. Fomentar a criatividade cultural superando os modelos importados. Ter o testemunho como base da evangelização; um testemunho
livre compromissado, realista, esperançoso.
Evangelização Libertadora. Uma evangelização
sem dicotomias, que abrange harmoniosamente a
pessoa humana, o indivíduo e a sociedade. Uma evangelização que é fiel a Cristo e sua mensagem, aos sinais
do lugar e do tempo, das culturas e dos grupos, da
natureza e do homem. Uma evangelização libertadora
que ajuda a descobrir os valores da condição humana
de pessoa e filho/a de Deus. A Igreja que tem o direito
de se manifestar perante tudo o que atinge a dignidade e a liberdade da pessoa humana e da família.
Os elementos essenciais da evangelização do Documento Final do Sínodo para a Pan-Amazônia e da
“Carta Querida Amazônia” de Papa Francisco, encontramos sinais no Documento de Santarém.
Com a vinda do Espírito Santo Deus se tornou visível
e palpável como Trindade. Um amor difusivo que tudo
cria e recria. No Pai, no Filho e no Espírito Santo somos
gerados gratuitamente. Vem, Espírito renovador!
Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por
nós! Irmãs, irmãos, Deus abençoe!

Espírito Santo é
paz na ansiedade,
confiança no
desânimo, alegria
na tristeza,
juventude na
velhice, coragem
na prova.

+ Dom Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Nesta edição do
mês junho destaca-se, especialmente, a comemoração dos 50 anos do IV Encontro Pastoral da Amazônia,
realizado de 24 a 30 de maio de 1972, em Santarém.
Encontro este, que levou a Igreja da região a buscar
as linhas prioritárias da Pastoral da Amazônia. Prioridades que hoje, 50 anos depois, continuam vigentes,
destacando a espontaneidade, simplicidade, fortaleza
e religiosidade presentes numa região com uma cultura entrelaçada à amplitude da natureza. Em 1972, os
bispos já alertavam sobre as limitações e perigos da
realidade da Amazônia, intuindo problemáticas que
com o tempo foram se acentuando. Santarém foi um
sopro do Vaticano II e de Medellín, forçando a Igreja da
Amazônia a tomar decisões que pautaram os rumos da
Igreja. Rezemos para que este encontro de junho seja
uma oportunidade para aprofundar os desafios surgidos 50 anos atrás. Acompanhe nesta edição o que foi
notícia no mês de maio e os eventos que a nossa Igreja
Local realizará neste mês de junho. Que nossa senhora
da Imaculada Conceição interceda por todos nós, seus
filhos, para que mais e mais possamos seguir os passos
de Jesus, rumo ao Reino de Deus, que é justiça e paz
para todos. Uma ótima leitura pra você.
Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar

Encontro este, que
levou a Igreja da
região a buscar as
linhas prioritárias
da Pastoral da
Amazônia.
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“ENCARNAÇÃO NA REALIDADE E
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H

PE. GERALDO F. BENDAHAM

á 50 anos, na cidade de Santarém, Estado
do Pará, reuniram-se bispos e prelados
da Região Amazônica para um Encontro
Pastoral. Os dias foram de 24 a 30 de maio
de 1972. Certamente, se respirava o contexto e o frescor
das decisões do Concílio Vaticano II (1962-1965) para
a vida da Igreja Universal. De fato, o Concílio marcou a
abertura do diálogo da Igreja com a sociedade moderna.
Na América Latina ecoavam as conclusões do Documento de Medellín (24 de agosto a 6 de setembro de 1968)
também inspirado no Vaticano II, porém lido a partir das
realidades que oprimiam o povo latino americano.
O resultado do Encontro Pastoral de Santarém não
poderia ser diferente da nova caminhada que a Igreja
propunha a partir do Vaticano II. Em comunhão, decidiu-se, mediante o discernimento, que era necessário
abraçar duas dimensões fundamentais da missão: 1)
Encarnação na realidade e 2) Evangelização libertadora, com quatro prioridades: 1) Formação de agentes de
pastoral; 2) Comunidades Cristãs de Base; 3) Pastoral
Indígena; 4) Estradas e outras frentes pioneiras. Em
1974 em Manaus veio a 5ª prioridade: A Juventude.
Recorda-se que a “Encarnação na realidade e
Evangelização Libertadora” abraçada pela Igreja na
Amazônia como linhas prioritárias em 1972, estão
em profunda comunhão com o Mistério da Encarnação do Verbo que se fez Pessoa que veio para salvar a humanidade. Certamente uma vida espiritual
de comunhão com a Trindade Santa, conduz indubitavelmente a encarnar-se nas realidades sociais
para promover a dignidade ferida da criação.

Santarém, 1972-2022 – Cristo aponta para a Amazônia
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Toda evangelização se não for libertadora se
contradiz com o Evangelho de Jesus (Lc 4, 18-19) que
veio para evangelizar os pobres e libertar os cativos. O
Documento de Aparecida, em sintonia com o Documento de Santarém, convida “a contemplar os rostos
daqueles que sofrem. Entre eles estão as comunidades
indígenas e afro-americanas que, em muitas ocasiões,
não são tratadas com dignidade e igualdade de condições; muitas mulheres são excluídas, em razão de
seu sexo, raça ou situação socioeconômica; jovens que
recebem uma educação de baixa qualidade e não têm
oportunidades de progredir em seus estudos, nem de
entrar no mercado de trabalho para se desenvolver e
constituir uma família; muitos pobres, desempregados, migrantes, deslocados, agricultores sem-terra,
aqueles que procuram sobreviver na economia informal; meninos e meninas submetidos à prostituição infantil, ligada muitas vezes ao turismo sexual; também
as crianças vítimas do aborto” (DAp 65).
Certamente uma análise mais profunda dos 50
anos do Documento de Santarém em suas linhas
prioritárias para ação eclesial, se constataria que os impactos na vida pastoral da Igreja da Amazônia foram
de avanços na evangelização. A opção pela formação
dos agentes de pastoral e o apoio aos povos indígenas
através do CIMI, certamente deram seus frutos.
De 6 a 9 de junho de 2022, em Santarém, bispos, padres, leigos, religiosas, religiosos se encontrarão para celebrar os 50 anos do “Documento de
Santarém” no mesmo lugar. Rezemos para que a
Igreja da Amazônia continue fiel e seguindo o Mestre Jesus que se encarnou na história para salvar a
humanidade.

PAPA FRANCISCO CANONIZA DEZ
NOVOS SANTAS E SANTOS
PE. ADELSON SANTOS (SJ)

Certamente, o momento mais esperado
este ano para o mês de maio no Vaticano foi
a celebração eucarística realizada na Praça São
Pedro, no dia 15 de maio passado, na qual o
Papa Francisco canonizou, isto é, declarou
como oficialmente santos, dez mulheres e homens que pelo seu testemunho de fé e doação
a Deus e ao próximo, de agora em diante fazem parte do exército de santas e santos, nossos intercessores e exemplos a seguir. Quem
são estas mulheres? Marie Rivier (+1838),
freira francesa, fundadora da Congregação das
Irmãs da Apresentação de Maria; Maria Francesca di Gesù Rubatto (+1904), freira italiana
do Piemonte, falecida no Uruguai, fundadora
das Irmãs Terciárias Capuchinhas de Loano;
Maria di Gesù Santocanale (+1923), freira de
Palermo, Itália, fundadora da Congregação
das Irmãs Capuchinhas da Imaculada Conceição de Lourdes; Maria Domenica Mantovani
(+1934), monja italiana de Veneza, cofundadora e primeira superiora geral do Instituto
das Irmãzinhas da Sagrada Família.
E os novos santos homens, quem são?
Charles de Foucauld (+1916), sacerdote francês, explorador do Saara e estudioso da cultura
tuaregue, que morreu na Argélia; Titus Brandsma (+1942), holandês, padre professo da
Ordem Carmelita, mártir do nazismo; Lázaro,
mais conhecido como Devasahayam (+1752),
indiano leigo, mártir; César de Bus (+1607),
sacerdote francês, fundador da Congregação
dos Padres da Doutrina Cristã (Doutrinários);
Luigi Maria Palazzolo de Bérgamo (+1886),
presbítero italiano, fundador do Instituto das
Irmãs Pobres – Istituto Palazzolo; Giustino
Maria Russolillo (+1955), sacerdote italiano
de Nápoles, fundador da Sociedade das Divinas Vocações e da Congregação das Irmãs das
Divinas Vocações.
Sobre esses novos santos e santas, o
Papa Francisco afirmou que, "enquanto tristemente crescem as distâncias no mundo e
aumentam as tensões e as guerras, os novos
santos inspiram soluções de conjunto, caminhos de diálogo, especialmente no coração e
na mente daqueles que ocupam cargos de
grande responsabilidade e são chamados a
ser protagonistas da paz e não de guerra".

LITURGIA

DOCUMENTO DE SANTAREM:

DAS DEVOÇÕES AO MISTÉRIO

O
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

CATEQUESE LITÚRGICA
Sábado, às 7h15, no Programa
Arquidiocese em Notícias
Apresentação: Irmãs Pias
Discípulas do Divino Mestre
Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br

IV Encontro de Pastoral da Amazônia, realizado em Santarém
no ano de 1972, foi uma iniciativa dos bispos, com o intuito de
encontrar caminhos para implantação do Vaticano II e delinear
as linhas prioritárias para a ação pastoral nesta região amazônica. Estas linhas prioritárias, traçam planos importantes para
a ação evangelizadora neste chão e apresentam aspectos importantes para a vivência da liturgia nas comunidades. Diante
disso, a Igreja na Amazônia é chamada a resgatar o verdadeiro
sentido de comunidade e proporcionar vida em plenitude (Jo
10, 10), para o povo amazônida.
O documento aponta duas diretrizes básicas para esta
ação: Encarnação na Realidade e Evangelização Libertadora.
A primeira atitude supõe um caminho de conversão ao Verbo Encarnado, exigindo que o agente também se encarne na
realidade vivida pelo povo e que dê testemunho livre e corajoso do Evangelho na Comunidade Eclesial. A segunda diretriz,
aponta que a evangelização deve abranger a pessoa na sua
totalidade. Para isso, a catequese e a liturgia devem ser sempre fiéis ao Espírito de Cristo e à sua mensagem, denunciando
tudo aquilo que fere a dignidade e a liberdade humana.
Resgatamos aqui um escrito muito esclarecedor, em relação a esse assunto, deixado por nosso saudoso dom Sérgio
Castriani (in memoriam): A Igreja católica na Amazônia a partir dos anos setenta viveu um grande Pentecostes. Foi nesta
época que incentivada pela renovação conciliar, por Medellín e
finalmente pelo documento de Santarém, ela começou a formar comunidades. A fé acompanhou a vida e de uma religião
de devoções, vivida nos novenários e nas festas dos santos,
passou-se a valorizar o domingo e a celebração da Palavra. A
formação de lideranças leigas passou a ser a primeira preocupação. De uma religião que não questionava as injustiças, os

fiéis confrontando a Palavra e a vida passaram a ter uma visão
profética da realidade. O caminho da renovação, no entanto,
ainda é longo e há muita estrada pela frente. As Prelazias e
Dioceses, com suas coordenações de pastoral, fizeram um esforço gigantesco para formar lideranças e assembleias de fiéis
que cada semana se reúnem para dar testemunho de sua fé e
alimentá-la pela escuta da Palavra, pela intercessão comunitária, pelo louvor e ação de graças.
Para celebrar bem era necessário ter acesso à Palavra,
o que motivou a popularização das Sagradas Escrituras e de
livros de cantos e orações. Faltava, no entanto, o acesso aos
lecionários, que são a forma católica de aproximar-se das Escrituras na liturgia. Ao acolhermos as leituras propostas pela
Igreja fica claro que ninguém é dono do mistério celebrado,
e que a Escritura só pode ser corretamente interpretada na
Igreja na qual nasceu e que a conservou através das gerações. Embora a renovação litúrgica, que pode ser resumida na
passagem do devocionismo à celebração do mistério pascal,
tenha acontecido na Amazônia ainda há muito por fazer e em
alguns lugares se nota até mesmo um retrocesso.
"Se quisermos salvar o cristianismo é necessário voltar a
guardar o dia do Senhor e no coração deste dia está a reunião
da Assembleia que é o seu corpo. Testemunhei nos últimos
quarenta anos verdadeiras transformações em comunidades
que passaram a celebrar o dia do Senhor. Nelas a força do
ressuscitado e a efusão do Espírito se tornam realidade e aí
tudo se renova. Quando fé e vida se encontram, o Evangelho
se torna cultura e jeito novo de viver. Novas relações entre as
pessoas e entre estas com a natureza se tornam realidade."
(Dom Sergio Eduardo Castriani, introdução ao livro: Celebração
da Palavra no Dia do Senhor)

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – JUNHO/2022
Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta
1

S. Justino
At 20,28-38
Sl 67(68), 29-30. 33-36 (R/. 33a)
Jo 17,11b-19

5

PENTECOSTES
At 2,1-11
Sl 103(104), 1ab.24ac.29bc-31.34
(R/.30)
1Cor 12,3b-7.12-13 • Jo 20,19-23

12

SANTÍSSIMA TRINDADE
Pr 8,22-31
Sl 8,4-9 (R./2a)
Rm 5,1-5
Jo 16,12-15

19

12° COMUM
Zc 12,10-11;13,1
Sl 62(63),2-6.8-9 (R./2ce)
Gl 3,26-29
Lc 9,18-24

26

13° COMUM
1Rs 19,16b.19-21
Sl15(16),1-2a.5.7-11 (R/. Cf. 5a)
Gl 5,1.13-18
Lc 9,51-62

Maria, Mãe da Igreja
Gn 3,9-15.20
At 1,12-14
Sl 86(87), 1-3.5-7 (R/. Zc 8,23)
Jo 19,25-27
S. Antônio de Pádua
1Rs 21,1-16
Sl 5,2-3.5-7 (R/. 2b)
Mt 5,38-42

2Rs 17,5-8,13-15a.18
Sl 59 (60),3-5.11-12a.12b-13
(R/.7b)
Mt 7,1-5
S. Cirilo de Alexandria
Am 2,6-10.13-16
Sl 49(50),16bc-23
(R/.22a)
Mt 8,18-22

6

13

20

27

7

1Rs 17,7-16
Sl 4, 2-5. 7-8 (R. 7)
Mt 5,13-16

14

1Rs 21,17-29
Sl 50(51),3-6a.11.16 (R/.cf. 3a)
Mt 5,43-48

21

S. Luís Gonzaga
2Rs 19, 9b-11.14-21.31-35a.36
Sl 47(48),2-4.10-11 (R/. Cf. 9d)
Mt 7,6.12-14

S. Irineu
Am 3,1-8;4,11-12
Sl 5,5-8 (R/.9a)
Mt 8,23-27

28

S. Efrém
1Rs 18,20-39
Sl 15(16),1-2a. 4-5.8.11 (R/. 1)
Mt 5,17-19

2Rs 2,1.6-14
Sl 30(31), 20-21.24 (R/. 25)
Mt 6,1-6.16-18

8

15

22

S. Paulino de Nola
Ss. João Fisher e Tomás More
2Rs 22,8-13;23,1-3
Sl 118 (119),33-37.40 (R/. 33a)
Mt 7,15-20

29

Am 5,14-15.21-24
Sl 49(50),8-13.16bc-17 (R/.23b)
Mt 8,28-34

Ss. Marcelino e Pedro
At 22,20; 23,6-11
Sl 15(16), 1-2a.5. 7-11 (R/.1)
Jo 17,20-26

Sexta
2

9

S. José de Anchieta
1Rs 18, 41-46
Sl 64(65),10abcd. 10e-11. 12-13
(R/. 2a)
Mt 5,20-26
Corpus Christi
Gn 14,18-20
Sl 109(110), 1-4 (R/. 4bc)
1Cor 11,23-26
Lc 9,11b-17

2Rs 24,8-17
Sl 78(79),1-5.8-9 (R/. 9b)
Mt 7,21-29

Ss. Primeiros
Mártires de Roma
Am 7,10-17
Sl 18(19), 8-11 (R/.10b)
Mt 9,1-8

16

23

Sábado

S. Carlos Lwanga e comps.
At 25,13b-21
Sl 102(103), 1-2. 11-12. 19-20ab
(R/. 19a)
Jo 21,15-19

10

1Rs 19,9a.11-16
Sl 26(27),7-9.13-14 (R/.8b)
Mt 5,27-32

2Rs 11,1-4,9-18.20
Sl 131(132),11-14.17-18 (R/. 13)
Mt 6,19-23

Sagrado Coração
de Jesus
Ez 34,11-16
Sl 22(23),1-6 (R/.1)
Rm 5,5b-11 • Lc 15,3-7

3

17

24

At 28,16-20.30-31
Sl 10(11), 4. 5.7 (R/. Cf. 7b)
Jo 21,20-25

S Barnabé, Apóstolo
At 11,21b-26;13,1-3
Sl 97(98),1-6 (R./2b)
Mt 10,7-13

S. Maria do Sábado
2Cr 24,17-25
Sl 88(89),4-5.29-34 (R/. 29a)
Mt 6,27-34

4

11

18

25

Natividade de
S. João Batista
Is 49,1-6 • Sl 138(139),1-3.13-15
(R/. 14a) • At 13,22-26
Lc 1,57-66.80

30
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família

CELEBRAR AS FESTAS
IMPORTANTES DA FÉ
CATÓLICA EM FAMÍLIA

A

POR FRANCISCO NASCIMENTO E LÚCIA LIMA

experiência de participar juntos com a
família, em família, dos eventos fortes de
nossa arquidiocese é algo extraordinário, porque é em família que celebramos
a vida, podemos citar aqui Pentecostes e Corpus Christi
como dois desses momentos, porque isso pra nós é algo
que nos aproxima cada vez mais uns dos outros, e assim
procuramos apresentar aos nossos filhos que onde está
Jesus Cristo, está o Espírito Santo e o Pai na Trindade Santa, mas também está a Igreja e através dela recebemos a
Santíssima Trindade, porque administra os Sacramentos e
procura formar as pessoas para que coloquem em prática
os compromissos sacramentais.
As pessoas, nesses momentos de grandes eventos
que acontecem em nossa arquidiocese, são fortalecidas
pelo Sacramento da Eucaristia, porque são revitalizadas e
fortificadas juntamente com seus familiares e individualmente com a presença de Cristo Eucarístico.
Podemos citar também a celebração de Corpus Christi
que acontece 60 dias depois do Domingo da Páscoa. Ela nos
relembra que Jesus, em pleno período de sua Paixão, estando caminhando para a sua morte na cruz, na quinta-feira
Santa, realizou a instituição da Eucaristia, é através dela que
temos a força do Espírito Santo que abre as nossas mentes
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e os corações das pessoas para fazer seu encontro com os
irmãos na comunidade cristã, é justamente na participação
em família nesses eventos que percorremos um caminho de
fé e vida.
Onde as expectativas de novamente poder está participando de grandes eventos em nossa arquidiocese,
junto com nossos familiares, é algo que muitas vezes nos
pegamos perguntando a nós mesmos, de como será este
ano com o retorno de um grande número de famílias e
pessoas juntas para dois dos maiores eventos católicos em
nossa arquidiocese como Pentecostes e Corpus Christi. É
bonito de ver nos encontros e visitas às famílias, as pessoas comentando da importância desse retorno de nossas
famílias a esses grandes eventos que a nossa igreja nos
proporciona para celebrarmos o dom da vida com a descida do Espírito Santo em Pentecostes e a valorização da
Eucarística na celebração de Corpus Christi.
Que Nossa Senhora Rainha da paz ilumine as nossas
famílias para uma participação mais efetiva em nossas comunidades, e também possam seguir o exemplo do bom
samaritano, estando sempre próximos e dispostos a ajudar
os que mais precisam. Pela intercessão de Santo Antônio,
nossas famílias possam ser sempre lugares da solidariedade e da paz. Amém!

As pessoas, nesses
momentos de
grandes eventos
que acontecem em
nossa arquidiocese,
são fortalecidas
pelo Sacramento da
Eucaristia.

FUNDAÇÃO RIO MAR

Acesse o site do clube de amigos Rio Mar e conheça
todas as vantagens: www.radioriomarfm.com.br/clube
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REPORTAGEM

ARQUIDIOCESE DE MANAUS
ORDENA OITO NOVOS

DIÁCONOS PERMANENTES
Diaconato para o serviço da Caridade, da Palavra e da Liturgia

O

TEXTO E FOTOS ANA PAULA LOURENÇO

diácono exerce o serviço da Caridade, da Palavra e da Liturgia, expressão de Cristo que veio para servir e não para
ser servido. E, cientes da missão de servir, que após longa
preparação, oito candidatos ao diaconato permanente foram ordenados na manhã do dia 23 de abril de 2022, pelo arcebispo Dom
Leonardo Steiner, em solenidade realizada na Catedral Metropolitana de
Manaus. Estiveram presentes familiares e amigos, diáconos e padres que
os acolheram no clero diocesano. Também estiveram presentes neste importante momento, concelebrando, os bispos auxiliares Dom José Albuquerque e Dom Tadeu Canavarros, e monsenhor Sabino.
Nesta ordenação disseram sim ao chamado para o diaconato Agamenon
de Assis Silva, Agdo de Freitas Guimarães Filho, Carson Farnela Duarte, Edivaldo Pereira da Silva, Harley Oliveira Bacelar, Márcio Pedro Gomes dos Santos,
Paulino Pedro da Conceição Maciel, e Valtemir Livino Ribeiro. Durante o rito
de ordenação, eles foram apresentados publicamente e aceitaram o chamado
diante do arcebispo que os ordenou e de toda a igreja ali reunida. Dom José
Albuquerque, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, que acompanhou a
formação destes, tomou a palavra e disse ao arcebispo que estes são os que a
igreja pediu que fossem ordenados ao ministério do diaconato.
Os novos diáconos escolheram como lema de sua ordenação a passagem bíblica “Disponham-se a serviço uns aos outros através do amor” (Gl
5,13), que deverá iluminar suas caminhadas, servindo como um horizonte, um norte da vida diaconal.

Os diáconos permanentes são homens casados ou celibatários que,
chamados para seguir Jesus Cristo Servidor, recebem o Sacramento da
Ordem do Diaconato através da imposição das mãos do Bispo. O diácono
dá testemunho de vida em comunhão, de forma privilegiada, a partir de
sua família e ambiente de trabalho. “Nossos irmãos foram apresentados à
igreja reunida e foram considerados aptos e escolhidos ao diaconato. São
Vocacionados. Antes de serem apresentados, foram chamados e eles responderam: Eis-me aqui! É que eles ouviram o chamado “Vem e segue-me”
e hoje, diante da Igreja, respondem: Eis-me aqui!”, explicou Dom Leonardo.
“O serviço, o diaconato é um ir, um movimentar-se, um sair, um estar
a caminho; doação livre e generosa. Pelo mundo inteiro, a toda a criatura!
Quase espanta a missão que se recebe pelo mundo inteiro. Quantos mundos a serem percorridos no servir a Palavra, a caridade: mundo da violência, da guerra, da desfraternidade, da imoralidade, da destruição, da
desavença, do desconforto, da fome, do frio. Ser boa nova nesses mundos,
servir. Mundos a esperar o anúncio da Boa Nova, o Evangelho”, afirmou
Dom Leonardo durante sua homilia.
Por fim, Dom Leonardo explicou que estes, ao serem ordenados diáconos não são retirados da família, mas inserem a família na ação evangelizadora e sacramental da Igreja. O cuidado e desvelo no seio familiar se
intensifica com a ordenação diaconal. Tornam-se sinal de esperança para
muitas famílias em dificuldade e muito contribuirão para a fecundidade
da igreja e fecundidade pessoal, cultivando a humildade, ungindo com o
bem e a bondade, cuidando dos pobres, dos mais necessitados.

Ao final, o neo diácono Agdo de Freitas proferiu palavras de agradecimento, em nome dos demais diáconos recém ordenados. “Recebemos hoje a ordem diaconal, temos
agora ao duplo sacramento, como homens casados e a serviço da palavra, da caridade, e da liturgia. Após longos anos
de preparação, enfim chegamos e será o início de uma nova
etapa em nossas vidas [...] Queremos agradecer a todos que
ao longo da nossa formação nos ajudaram e nos deram especial atenção na transmissão de seus conhecimentos. Aos
padres, às freiras, aos diáconos permanentes, aos seminaristas, ao Instituto de Teologia Pastoral (Itepes), ao Seminário São José, Maromba, Casa de Retiro Sagrado Coração de
Jesus, aos leigos, às nossas comunidades, aos amigos que já
tínhamos e outros que conquistamos, aos nossos familiares,
esposas e filhos, o nosso muito obrigado!”, agradeceu Agdo.
E por fim, o diácono Agdo pediu oração para que possam bem exercer este novo ministério que acabaram de receber e a intercessão de Maria e de José. “Que Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira do Amazonas, sempre
fiel ao projeto de Deus no seu chamado, esteja sempre conosco, assim também seu esposo São José, exemplo de pai
de protetor e companheiro, nos ensine a fazer a vontade de
seu filho”, destacou o diácono Agdo ao final de seu discurso.

VIDA E FÉ

Ir. Letícia Chaves
HÁ MAIS DE 50 ANOS EVANGELIZANDO JOVENS

"

S

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

e tivesse que recomeçar hoje, eu faria tudo de novo com a
mesma alegria, porque me sinto plenamente realizada trabalhando com as crianças, adolescentes e jovens, tentando ir ao
encontro deles com um jeito alegre e feliz como nos ensinaram Dom Bosco e Madre Mazzarello, que se entregaram com amor total
ao serviço da sua missão”, assim se expressou a Ir. Maria Letícia de Paiva
Chaves, da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA), mais conhecidas como Salesianas, ao fazer um breve resumo da sua caminhada
vocacional de 53 anos, trabalhando na evangelização dos jovens.
Ir. Letícia nasceu em São Paulo em 17 de junho de 1946, mas suas
raízes são bem amazônicas, e na cidade de Lábrea (AM), viveu com seus
pais e mais cinco irmãos. Aos 11 anos de idade transferiu-se com toda
a família para Manaus e continuou seus estudos na Colégio Auxiliadora até a conclusão do curso de Magistério. No ano seguinte, no mesmo
colégio, iniciou sua formação como aspirante à vida consagrada das FMA.
Completou sua formação em Recife e Carpina (Pe), onde fez o noviciado.
Concluída essa etapa, fez os primeiros votos e retornou à Manaus e, como
Irmã professa permaneceu sete anos trabalhando no Colégio Auxiliadora.
“Essa foi a casa onde vivi anos muito significativos de minha vida, e de
onde guardo lembranças inesquecíveis”, disse.
De Manaus foi para Porto Velho (Rondônia), onde trabalhou durante um ano com os jovens no Instituto Maria Auxiliadora (IMA) e de lá foi
transferida para a Missão de São Gabriel da Cachoeira, onde trabalhou seis
anos como orientadora educacional e depois, diretora no Colégio São Gabriel. Concluído esse tempo de serviço, foi transferida para Humaitá, onde
também atuou como diretora no Colégio Patronato Maria Auxiliadora durante três anos. Concluído esse triênio, foi convidada a fazer um curso de
aprofundamento teológico na área de Pastoral Juvenil e Catequética em
Roma, onde ficou dois anos e meio estudando e bebendo na fonte genuína do Carisma Salesiano! Tempo de uma riqueza incalculável!
Retornando a Manaus, ficou trabalhando na Coordenação da
Pastoral Inspetorial junto à Ir. Maria de Lourdes Barreto e seu Conselho, durante quatro anos. Em 1990 recebeu o convite de Dom Moacyr
Grechi (então presidente do Regional Norte 1) para ajudar no Centro
De Estudos De Comportamento Humano (CENESC), hoje chamado de
ITEPES, durante dois anos. A próxima missão foi no Colégio Santa Maria Mazzarello, mergulhada no mundo de 53 adolescentes e jovens,
em situação de risco e aí, foi uma oportunidade única de experienciar
a vida com essas meninas que viviam toda sorte de problemas e sofrimentos. “Esse foi mais uma linda experiência que Deus me deu de
abraçar a missão com o coração de “boa pastora“, enraizado no amor
misericordioso de Deus”, comentou.
O próximo chamado de Deus foi por meio do bispo Dom Antônio Possamai, para servir diretamente a Igreja da nossa Amazônia, assumindo o
secretariado regional da CNBB Norte 1 por um período de 12 anos. “Não
posso expressar quanta riqueza experimentei e absorvi neste serviço. Tudo
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FORMAÇÃO
PARA
MELHOR
SERVIR

Com o objetivo
de servir
melhor na sua
missão junto à
juventude, Ir.
Letícia se formou
em Pedagogia
na Ufam, com
especialização
em Orientação
Educacional e,
mais tarde, em
São João del Rey
(MG), concluiu as
especializações
em:
Administração e
Inspeção Escolar,
na Faculdade
Salesiana.

foi dom e graça de Deus”, disse. Também não
faltou tempo para uma dedicação também
aos meus familiares quando a necessidade se
fez presente! Concluída a missão em família,
em 2010 retornou em tempo pleno para a inspetoria e não faltaram possibilidades de viver
a missão das mais variadas formas. Em 2012,
um retorno feliz ao Colégio N. Sra. Auxiliadora,
onde passou quatro anos como gestora depois
um rápido serviço até no Centro Juvenil Madre
Ângela Vespa, em Manicoré.
Ao voltar a Manaus, fez uma linda experiência de conviver e servir as irmãzinhas
idosas e doentes, foram quatro anos marcantes vividos na Casa Oásis São José´. Ficou
também um ano trabalhando com a associação das ex-alunas do Colégio Santa Teresinha, na comunidade Santa Teresinha e, de
lá retornou à Escola Santa Maria Mazzarello,
onde desde o dia 11 de janeiro de 2022 vem
atuando como diretora administrativa.
“Eu entendo a vida religiosa assim:
construída na verdade, simplicidade, doação e muita liberdade, porque aprendemos
de Jesus essa grande lição: A MINHA VIDA
EU A DOU LIVREMENTE! E na trilha de nosso
pai Dom Bosco ouvimos continuamente o
ressoar do seu lema: DAI-ME ALMAS, MAS
FICAI COM O RESTO! E esse resto, é a entrega
contínua e generosa do que somos e temos.
AMÉM”, concluiu a irmã.

MISSÃO

TESTEMUNHAS DO REINO DE DEUS,
SENDO PRESENÇA DA IGREJA JUNTO AOS
MIGRANTES QUE BUSCAM ACOLHIDA

A

LUCAS CAMPOS, COORDENAÇÃO DA PASTORAL DOS MIGRANTES

Igreja, sempre atenta às preocupações a seu tempo, está
presente na vida da sociedade sendo sinal do amor de
Deus aos mais necessitados. O movimento de pessoas ou
grupos de pessoas em deslocamento forçado por questões
políticas, econômicas, sociais e ambientais é parte da expressão ‘sinal dos
tempos’, é um cuidado pastoral urgente, que é antecipado pela Igreja católica desde antes do surgimento das agências internacionais específicas
para ajuda humanitária.
Ao longo da história, a mobilidade humana é processo de muitos
povos que caminham em busca de firmar sua pertença em uma terra.
No entanto, distante de ser uma problemática social, a emergência da
migração coincide com o surgimento da questão operária, advindo da
revolução industrial e expansão do capitalismo. É nesse contexto, que o
então Papa Leão XIII abria a Rerum Novarum (1891), documento inaugural da Doutrina Social da Igreja, onde busca-se dar uma resposta aos
desafios que a mobilidade dos povos tem colocado à Igreja num mundo
em constante transformação, tomando forma a construção de um pensamento e ação pastoral voltada para as pessoas atingidas ou envolvidas
pela mobilidade humana.
Com a modernidade, as experiências fecundam mudanças de época,
a Gaudium et Spes, Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje,
documento aprovado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, em 1965, já
nos alertava: “A humanidade vive hoje uma fase nova da sua história, na
qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente
a toda a terra.” (GS, nº 4). Nesse sentido, a pessoa migrante ou refugiada,
não está em situação de vulnerabilidade por opção, é consequência, são
vítimas. Mas, nós, agentes de pastoral, escolhemos estar juntos com eles
para reafirmar a esperança de que o Reino de Deus está próximo.

Ser agente pastoral é estar comungando da missionariedade de Jesus Cristo, colocando-nos a serviço do próximo, vivendo a vocação recebida no batismo. Somos chamados a assumir com espírito de profecia a
iluminação da realidade e do anúncio da boa-nova, sendo instrumentos
da fidelidade do amor de Deus para com seus filhos e filhas, que nos chama e envia em missão. Diariamente, homens e mulheres buscam fazer
a diferença, assim como o beato João Batista Scalabrini, “Pai e Apóstolo
dos Migrantes” nos ensina: “O mundo anda depressa e nós não podemos
parar” pois “não se chega ao Senhor com os sapatos limpos”.
Olhar os migrantes com os olhos de Deus – “Eu era migrante e vocês
me acolheram” (Mt 25,35). Agentes do Serviço Pastoral dos Migrantes,
testemunhas do Evangelho, no reconhecimento da riqueza da diversidade humana, atuam para proteger e promover a dignidade e os direitos de
migrantes e refugiados.
No Brasil, em um ato de incidência pela luta de causa, celebramos
anualmente a Semana do Migrante, em 2022 será a 37ª edição, que irá
acontecer de 12 a 19 de junho, para este ano o tema é “Migração e Saberes” e o lema “Ensina com sabedoria e fala com a prática”. Para reflexão, a
proposta da mensagem está na troca de conhecimento, no encontro de
culturas, na vivência compartilhada de saberes, na capacidade de diálogo para escutar as pessoas, permitindo-lhes que sejam pontes onde há
muros. Em sintonia com a Pastoral dos Migrantes, convidamos você para
fazer uma prece a todos os migrantes, para que sigam firmes na luta,
tendo forças para superar as tribulações.
Para maiores informações, entre em contato:
pmigrantes@arquidiocesedemanaus.org.br
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MATÉRIA DE CAPA

De

Santarém
para a

Amazônia
1972 a 2022

HÁ 50 ANOS DOCUMENTO APONTOU LINHAS
PRIORITÁRIAS DE ATUAÇÃO PASTORAL NA AMAZÔNIA

U

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO COLABORAÇÃO ÉRICO PENA

m dos importantes momentos vividos pela Igreja na Amazônia
foi o VI Encontro Pastoral da Amazônia realizado de 24 a 30 de
maio de 1972, em Santarém, no Seminário São Pio X, com a presença de vários bispos e administradores diocesanos da região.
Influenciado pelo Concílio Vaticano II, convocado em 1961, e pela Conferência
de Medellín, ocorrido em 1968, na América Latina, a Igreja encontrava-se
aberta ao diálogo com o mundo e no serviço para com os pobres, na luta pela
dignidade humana, no protagonismo dos leigos, tomando como lema a afirmação do Papa Paulo VI, em 1971, de que “Cristo aponta para a Amazônia!”
Há 50 anos, a igreja na Amazônia identificava, através de seus bispos, as necessidades e os desafios que permanecem até os dias atuais,
necessitando de contínua dedicação em colocar em prática o que propôs
o Documento de Santarém, resultado do encontro em Santarém, que definiu linhas prioritárias a partir da Realidade Amazônica com duas diretrizes básicas: a Encarnação na Realidade e a Evangelização Libertadora,
mostrando grande preocupação com a Comunidade Cristã de Base, com
a Pastoral Indígena e com os Meios de Comunicação Social.
As Linhas Prioritárias da Pastoral da Amazônia tornaram-se projeto pastoral evangelizador, realçando o ser Igreja na região: 1) Formação de agentes
de pastoral; 2) Comunidades Cristãs de Base; 3) Pastoral Indigenista; 4) Estradas e outras frentes pioneiras, incentivando a participação nas frentes pioneiras, como a evangelização nas estradas, BRs, transamazônica, vicinais etc.
São frutos dos desdobramentos do Encontro em 1972 a criação de
dois institutos filosóficos e teológicos para formação de clero local em
Belém e em Manaus, formando assim padres com rosto amazônico. Outro
fruto foi o projeto “Igrejas Irmãs”, e até hoje muitas dioceses do Brasil
enviam missionários e missionárias para ajudar as igrejas da Amazônia.
Estas linhas marcaram o momento novo de ser Igreja na Amazônia,
promovendo a comunhão e a unidade entre as prelazias e orientando
para uma maneira pastoral e evangelizadora na Amazônia, conforme
afirma Dom Gutemberg Freire Régis, bispo emérito de Coari, que iniciou
sua caminhada presbiteral na Amazônia no ano de 1966, sendo nomeado prelado de Coari em 1974 e ordenado bispo em 1978. Um dos bispos
mais antigos que vivenciou esse importante momento.

“Eu vivi aquela época, todo o turbilhão do Concílio Vaticano II, ainda no tempo do seminário, e depois os desdobramentos do Encontro de
Santarém [1972]. Foi um ‘Tempo de Tensões’, como diziam os bispos da
América Latina”, afirmou Dom Gutemberg, ao explicar a realidade da

Participação do "Encontro de Santarém", realizado em 1972 e qu
marcou os rumos da Igreja na Amazônia nas últimas décadas

Foto: Arquivo da Arquidiocese de Santarém

ue

época, quando também havia os documentos de Medellín, de Puebla e
os documento das assembleias dos regionais, como desdobramentos e
apontamentos para questões específicas de cada realidade.
“O que foi forte na herança de Santarém foi a preocupação que começou
com Paulo VI, quando disse que ‘Cristo aponta para a Amazônia’ e os bispos do
Regional afirmaram que ‘Ele fez a sua tenda aqui’ e isso a partir da preocupação em conhecer a realidade. Santarém enfatizou muito a questão indígena
que é tipicamente amazônica, mas
‘CRISTO APONTA
também a questão da eclesialidade
PARA A AMAZÔNIA’ das comunidades. Era muito falado
em comunidade de base e foi uma coiE OS BISPOS
sa que eu me preocupei muito em tenDO REGIONAL
tar organizar na nossa realidade. Outra
AFIRMARAM QUE
grande questão incentivada foram as
prelazias, a partir do documento Lu‘ELE FEZ A SUA
men Gentium, sobre a evangelização
TENDA AQUI’.
dos povos, e isso despertou muito a
questão de que as prelazias tinham a responsabilidade de desenvolver uma
igreja local, e isso quer dizer desenvolver ministérios, fazer animação das vocações, desenvolver comunidades para que paróquias fossem uma rede de
comunidades de base e com uma estrutura econômica. Algo que foi muito
difícil na minha época. Éramos prelados, mas ainda não éramos bispos. Fizemos uma caminhada para trabalhar a criação de ministérios e estruturas
para sermos diocese”, explicou o bispo emérito de Coari, que ficou à frente da
então Prelazia de Coari até 2009, quando se tornou emérito e ainda precisou
retornar para ficar mais 2 anos como administrador, afastando-se em 2014.

“Em 1975, criei uma oração pedindo vocações sacerdotais e graças
a Deus ajudou porque tivemos vários padres diocesanos e muitos também que ingressaram para as congregações religiosas. [...] Na primeira
assembleia, em 1975, incentivamos a participação dos leigos, e pedimos
que dois terços dos presentes fossem de lideranças leigas para termos
decisões participadas e isso foi uma forma de valorizar os leigos como
orientou o documento de Santarém. E isso deu certo em Coari, pois desde
1975 até hoje os planos de pastorais e as decisões maiores são tomadas
nas assembleias que tem uma boa representação de leigos”, afirmou
Dom Gutemberg destacando os frutos ocorridos em Coari nas iniciativas
impulsionadas pelas orientações do Documento de Santarém.
Ir. Letícia Chaves, da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora
(FMA), atuou como secretária executiva da CNBB Norte 1, na ocasião da
celebração do jubileu de prata do Encontro de Santarém, em 1997, e trabalhou na organização de um grande encontro que reuniu cerca de 200 pessoas em um seminário que durou cerca de uma semana, deixando como
fruto o documento “A Igreja se faz carne e arma sua tenda na Amazônia”,
que deu novo ânimo para a caminhada de mais 25 anos de evangelização.
“O Encontro de Santarém foi uma projeção do encontro de Medellín, em
1968, que motivou aos bispos fazerem esse grande encontro no norte amazônico realizado no Pará, entre os dias 24 e 30 de maio de 1972, que mexeu com
o Brasil, deixando um legado de estudos e reflexões sobre a Amazônia, pautando-se nas quatro linhas prioritárias que assumiu com muita garra e que permitiu
a sua caminhada firme ao longo de todos esses anos”, disse Irmã Letícia Chaves.
E nessa caminhada de 50 anos desde o Encontro de Santarém, a
igreja é convidada a novamente reunir seus bispos que também são conduzidos pelos sonhos do Papa Francisco, através da Exortação Apostólica
Pós-Sinodal Querida Amazônia, em busca de novos caminhos de conversão e vida para a Igreja sinodal da região. De 6 a 9 de junho deste ano, os
bispos das prelazias, dioceses e arquidioceses de toda a Amazônia Legal,
e também sacerdotes, leigos e religiosos e religiosas, estarão em Santarém, no Seminário São Pio X, para o IV Encontro da Igreja Católica na
Amazônia Legal quando farão uma atual análise de conjuntura sociopolítica, ambiental e eclesial, para então retomar os desafios e prioridades
identificados há 50 anos pelos bispos, especialmente no que se refere aos
conflitos em terras indígenas, ao garimpo, dentre outros.
Para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, celebrar os
50 anos é revisitar o encontro de Santarém que foi muito importante para
a Amazônia. “Naquela ocasião tínhamos tantas prelazias e a preocupação
dos padres e bispos reunidos fez com que se pensasse em uma igreja encarnada e também uma evangelização libertadora, duas linhas que nortearam e norteiam até hoje a nossa evangelização na Amazônia. Então o
encontro agora, de Santarém, não será uma mera celebração, mas revisitar
o documento que é inspirador, o início do fruto que colhemos com o sínodo.
Foi o início de uma caminhada em que se discutiram questões que foram
aprofundadas até chegarmos ao sínodo que agora nos orienta. Muitos dos
elementos do Documento de Santarém estão presentes no sínodo e nos
sonhos do Papa Francisco”, afirma Dom Leonardo.
Para Dom Leonardo, após este último encontro, todos os participantes devem ter o compromisso de continuar testemunhando Jesus, o reino
de Deus, “ser uma presença de esperança num momento tão difícil para a
Amazônia, especialmente para os povos originários, mas também para o
meio ambiente tão agredido nos últimos tempos. Certamente, nós poderemos reunir mais forças para caminharmos com ousadia e coragem na nossa
ação evangelizadora na Amazônia”, destaca o arcebispo de Manaus.
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

REPRESENTANTES DE TODOS
OS SETORES SÃO CONVIDADOS
A PARTICIPAR DA 2ª ETAPA
DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA SINODAL
Cerca de 500 pessoas estiveram reunidas, no dia 7 de maio, no auditório do
Colégio Dom Bosco, localizado no Centro da cidade de Manaus, para participar
da reunião ordinária do Conselho de Pastoral que tratou da segunda etapa do
processo da Assembleia Sinodal Arquidiocesana

O

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

evento contou não apenas com as coordenações de pastorais e serviços, mas ampliou a reunião para acolher
também representantes dos 13 setores que compõem a
Arquidiocese de Manaus.
Para o Padre Geraldo Bendaham, coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Manaus, foi um momento de muita alegria poder voltar a
reunir o povo de Deus para tratar de dois assuntos importantes: a segunda etapa da Assembleia Sinodal Arquidiocesana e o retorno presencial
do Pentecostes, um dos eventos mais importantes da Arquidiocese de
Manaus.
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“O primeiro sentimento que nós estamos tendo agora é alegria de
nos reencontrarmos novamente depois da pandemia, podemos assim
dizer. São mais de 500 pessoas que se encontram aqui para refletir sobre a segunda fase da assembleia sinodal na Arquidiocese de Manaus.
A assembleia sinodal é uma consulta que a igreja está fazendo ao povo
de Deus para saber onde a igreja está presente ou ausente? E as pessoas
estão participando, respondendo, contribuindo. Isso é muito importante
em uma igreja que se sente mais irmã, buscando sempre a igualdade,
onde ninguém é superior, mas todos somos irmãos, ... todos os batizados
são corresponsáveis com a missão da igreja. E é muito bonito isso.

O Arcebispo de Manaus não pôde se fazer presente, mas enviou uma
mensagem de vídeo aos presentes agradecendo a presença de todos e
animando para que participem do processo de escuta e preparação para
a Assembleia Sinodal que vai acontecer no mês de outubro. “Muito obrigado por você ter vindo participar desse momento tão importante, em
que damos continuidade à nossa Assembleia Sinodal Arquidiocesana.
Este nosso encontro de hoje é decisivo para chegarmos no momento
auge da nossa Assembleia Arquidiocesana para pensarmos o futuro da
nossa igreja. Participe! É importante nós pensarmos a nossa igreja presente, como sermos presença na cidade, na periferia, no interior, nas comunidades indígenas. Como sermos uma Igreja missionária, uma igreja
profética, uma igreja que consola, uma igreja que acolhe. Vamos pensar
juntos, vamos rezar juntos!”, motivou o arcebispo.

Na ocasião, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus,
Dom José Albuquerque, agradeceu o empenho de muitas
pessoas para realizar as escutas necessárias para o processo da
Assembleia Sinodal, atendendo a convocação do Papa para que
todos tenham os ouvidos atentos à voz de Deus e aos apelos da
realidade. “Foi muito bonito poder testemunhar o empenho de
todas as paróquias e áreas missionárias que puderam realizar
os encontros em família e ali sentar e escutar o outro, onde cada
um pode manifestar as suas esperanças, suas alegrias, suas
preocupações nesse momento em que estamos retomando
nossas atividades presenciais, depois de cerca de dois anos em
que vivemos um tempo muito difícil com a pandemia, mas que
certamente nos trouxe muito aprendizado”, afirmou.
Dom José falou a todos a respeito da segunda etapa que se
inicia e que será necessário mobilizar as comunidades para reunir novamente e pediu o empenho dos párocos, dos coordenadores de comunidade para que levem o novo subsídio (II etapa) e
ajudem a continuar o processo de escuta e toda as contribuições
devem ser enviadas até o dia 18 de junho para que sejam compiladas e levadas à assembleia que ocorrerá em outubro, momento no qual será revisto o Plano de Evangelização contemplando
as necessidade levantadas em todo o processo, sempre levando
em conta o que a Igreja orienta, por meio do Papa Francisco, e o
que a Igreja do Brasil e do Regional Norte 1 nos orienta através
das diretrizes, e tudo será enriquecido com as contribuições que
virão dessa segunda fase do processo de escuta.

DOROTEIA
COLÉGIO SANTA

REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

(92)98415-1999
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SÍNODO

Santarém
A SEMENTE DA SINODALIDADE
PLANTADA NA AMAZÔNIA

E

PE. LUIS MIGUEL MODINO

m um tempo em que algumas pessoas pensam que a sinodalidade é um invento do Papa Francisco, é bom entender
que estamos diante de uma forma de ser Igreja que ganhou
grande impulso no Concílio Vaticano II, podendo afirmar que
isso aconteceu na Amazônia a partir do Encontro de Santarém, que está
completando 50 anos.
Já logo no início do Documento de Santarém aparece algo que pode
nos levar a vislumbrar essa dimensão sinodal: “é um documento humano,
reflexão fiel do pensamento do momento dos homens que dirigem os destinos da Igreja da Amazônia, homens sensíveis aos problemas e aspirações
dos homens e dos grupos humanos que ocupam o espaço amazônico”. Nessas palavras, podemos dizer que se deixa transluzir uma atitude de escuta
da realidade, algo fundamental em uma Igreja sinodal, uma Igreja que
parte da realidade, dos problemas que fazem parte da vida do povo.
As linhas prioritárias da Pastoral da Amazônia que aparecem no Documento partem da realidade amazônica, “dos valores humanos e sociais
do amazônida”. No Sínodo sobre a Sinodalidade, como já aconteceu no
Sínodo para a Amazônia, o conhecimento da realidade, o processo de
escuta, é considerado como condição indispensável na engrenagem sinodal. Foi nesse processo de escuta que foram conhecidos os clamores da
Amazônia no Sínodo, algo que também esteve presente em Santarém.
O Documento fala de diversidade de ministérios, de uma Igreja em
que “o cristão, pelo batismo, tem uma missão a cumprir dentro da comunidade, que consiste em testemunhar a verdade, pregar a boa-nova, viver conforme os dons e a capacidade que recebeu”, um elemento de fundamental importância em uma Igreja sinodal, estruturada como Povo
de Deus que, segundo Santarém, “significa Comunidade de Batizados”.
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O conceito “Agente de Pastoral”, superando uma visão clerical da
Igreja, é entendido em Santarém como “todo aquele que se engaja total
ou parcialmente no trabalho apostólico da Igreja, em funções diversificadas”. Nesse ponto, o Documento vai além do presbítero, e fala de “diáconos, ministros da Eucaristia, e de outros Sacramentos, dirigentes de
cultos e de comunidades”.
Agentes para quem
HOJE O PAPA FRANCISCO se indica a necessidade
VÊ A AMAZÔNIA COMO
de formação desde os eleA PERIFERIA QUE PODE
mentos autóctones. Nesse sentido, quando afirma
AJUDAR O CENTRO, A
que “ninguém melhor do
CÚRIA ROMANA E A
que o homem do próprio
IGREJA COMO UM TODO.
meio de condições para
exercer a liderança dentro da comunidade”, que deve “ser indicada pela
comunidade a que pertence”, esses elementos podem ser considerados
como uma clara escolha de uma Igreja que supera o clericalismo, um dos
pecados que segundo o Papa Francisco impedem o avanço de uma Igreja
sinodal. Junto com isso, se orienta o Agente de Pastoral para um trabalho
comunitário, que vai se formando na troca de ideias.
Uma concreção da sinodalidade no Documento de Santarém é a Comunidade Cristã de Base, considerada em Medellín como “célula inicial
de estruturação eclesial”, que leva a paróquia a “descentralizar sua pastoral”. É uma Igreja que se encontra, que sente necessidade de escutar, de
viver uma “permuta de experiências e reflexões em comum”.
Em 1971, o Papa Paulo VI disse que “Cristo aponta para a Amazônia”.
Hoje o Papa Francisco vê a Amazônia como a periferia que pode ajudar
o centro, a Cúria Romana e a Igreja como um todo, a entrar no caminho
da conversão que possibilite percorrer os novos caminhos que, à luz do
Evangelho, é desafiada a enfrentar, os caminhos de uma Igreja sinodal.

CIDADANIA
CNBB

CIDADANIA

BOAS PRÁTICAS DA
CÁRITAS MANAUS
ESPAÇO MEMÓRIA, EM
COMEMORAÇÃO AOS 15
ANOS DA CONFERÊNCIA DE
APARECIDA, É INAUGURADO
NO SANTUÁRIO NACIONAL
FONTE SITE DA CNBB

O Espaço Memória abriga uma
exposição com cerca de 70 fotografias,
no piso principal do Santuário, que
fazem memória da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano
e Caribenho, mas também de outras
imagens e objetos que retratam a
história das Conferências Episcopais
Latino-Americanas: desde a do Rio
de Janeiro, em 1955, passando por
Medellín, Puebla e Santo Domingo.
“Esse Espaço Memória não é
apenas uma memória de um fato do
passado, mas sim para reavivarmos
os nossos corações como um grande
desejo do Papa Francisco, a força espiritual e missionária da Conferência de
Aparecida, consignada no documento
de Aparecida’, afirmou o arcebispo de
Belo Horizonte e presidente da CNBB,
dom Walmor de Oliveira Azevedo, na
cerimônia de inauguração.
Segundo o reitor do Santuário,
padre Eduardo Catalfo, a ideia da
exposição é trazer os temas principais,
o momento eclesial que vive cada setor,
os principais protagonistas, “mostrando
sempre a beleza da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha
como força da Igreja, como força do
Evangelho, como força de vida”.
“Nós preparamos vários temas
ilustrativos para marcar o trabalho de
cada uma dessas Conferências, com suas
preocupações fundamentais, com seus
agentes mais definidos”, explica o padre.
Período da exposição
O Espaço Memória ficará montado
pelo período de dois meses, prazo no
qual todos os que visitam o Santuário
poderão contemplá-lo. “É possível
visitar a exposição com calma, com
tranquilidade, seguindo apenas o
horário normal do Santuário”.

POR DIÁCONO AFONSO BRITO

A

Cáritas Arquidiocesana de Manaus ao
longo de sua existência vem avançando cada vez mais nas atuações
junto às demandas emergenciais e o
Serviço Socioassistencial, pois no início de sua fundação, em 1962, a mesma estava pautada apenas
em um trabalho caracterizado como assistencial,
porém, sempre atenta às mudanças históricas da
sociedade e as exigências das políticas setoriais. No
entanto, desde os anos 90 a mesma vem conquistando espaço junto às redes de serviços e controle
de políticas setoriais, obtendo assim o título de Utilidade Pública nas instâncias Municipal e Estadual.
Hoje seu serviço é totalmente caracterizado nas
tipificações do Serviço Social, na esfera socioassistencial e controle social voltado para os Serviços de
Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção
Social Especial – Alta Complexidade – acolhimento
institucional; Serviço de Proteção em Situação de
Calamidade Pública e de Emergências; Serviço de
Proteção Social Especial – Alta Complexidade –
Vulnerabilidade temporária para enfrentamento
de situação de risco, perdas e danos à integridade
da pessoa e/ou de sua família; Ações de assessoramento – político, Administrativo e Financeiro. Tem
como visão uma solidariedade que liberta e com
valores centrados na promoção e defesa dos direitos
e o exercício da cidadania a partir da ética de Jesus.
Suas prioridades institucionais são: I – Promoção e
fortalecimento de iniciativas locais e territoriais na
construção da sociedade do Bem Viver; II – Defesa
e promoção de direitos, construção e controle das
políticas públicas; III – Organização, fortalecimento
e sustentabilidade da Rede Cáritas e IV – Formação
permanente do voluntariado. Reconhecida como
instituição de Utilidade Pública, é uma entidade de
promoção e atuação social que tem como público
alvo: infância, adolescência e juventude; povos e
comunidades tradicionais; mulheres e equidade
de gênero; migração e refúgio; mudanças climáticas e gestão de riscos; convivência com os biomas;

economia popular solidária; segurança alimentar; mundo urbano; gestão de resíduos sólidos, com ênfase em catadores/
as; voluntariado e formação. No decorrer dos anos de 2020 e
2021, foram muitas as dificuldades enfrentadas por toda a humanidade em decorrência da pandemia da Covid-19, porém
na Cáritas Arquidiocesana de Manaus, as atividades de atendimentos presenciais continuaram e observamos as normas de
prevenção e distanciamento social, conforme orientação das
autoridades e órgãos de saúde da vigilância sanitária. O lockdow e a quarentena evidenciaram a pobreza estrema vivida
por mais de 50 milhões de pessoas, noticiada amplamente,
assistimos aumentarem as dificuldades financeira das famílias, o aumento da fome, da miséria, da violência doméstica e
também da violência sexual contra as crianças e adolescentes.
Diante desse quadro de tantas dificuldades, a Cáritas,
debruçou-se sobre as campanhas de arrecadação de alimentos e projetos para aquisição de cestas básicas, hortaliças,
frutas, verduras e legumes da agricultura familiar dos grupos
acompanhados pela mesma, aquisição de materiais de limpeza, higiene, proteção, somou na divulgação e prevenção do
corona vírus, promoveu e divulgou spot, vídeos contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Firmou
parceria com o programa Mesa Brasil que beneficiou 100
famílias em situação de vulnerabilidade social das ocupações
Alcir Matos, Casa do Estudante e Entorno do Centro, ofertou
cestas básicas e hortaliças por 8 meses. O Serviço Social da
instituição, não parou os atendimentos, encaminhamentos
e acompanhamentos sociais das demandas espontâneas
internas, atendeu centenas de pessoas encaminhadas pelas
paróquias, áreas missionarias de todas as zonas, de municípios e estrangeiros que buscaram a ajuda e apoio da Cáritas.
Registramos pessoas vindas dos bairros Alvorada, Compensa,
Centro, São Jorge, São Sebastião, João Paulo II, Coliseu I, Nova
Cidade, Jorge Teixeira, João Paulo, Petrópolis, Aparecida, Coroado II, Flores, São José II, Redenção, Cidade Nova, Armando
Mendes, Boulevard, Cidade Nova I, Morro da Liberdade, Parque Mauá, Grande Vitória, Terra Nova II, São Raimundo, Lago
Azul, Santo Antônio, Betânia, Novo Israel I, Terra Nova III, Educandos, Viver Melhor, Tarumã Mirim, João Paulo III, Cidade de
Deus, Puraquequara, Presidente Vargas, Glória, Campos Sales
e Compensa I; dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru,
Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da
Eva, Tefé, Urucurituba, Iranduba, Coari, Atalaia do Norte,
Parintins, Maués, Codajás, Carreiro da Várzea e Manaquiri; e
também de outros estados como o Pará, Roraima (Boa Vista),
Santarém, Ceará, Goiás, Rio Grande, Maranhão e Fortaleza; e
o país Venezuela. Doamos no ano 16.139 cestas básicas, beneficiamos ao menos 80.698 pessoas, entregamos 5.600 kits
de limpeza, higiene e proteção contra o coronavírus. Famílias
de ocupações, de demandas espontâneas, apoiamos instituições como Conselhos Tutelares da capital e de mais nove
municípios acompanhados pela Cáritas.
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JUVENTUDE

JOVENS BUSCAM DESENVOLVER
ESPIRITUALIDADE CENTRADA NA
EUCARISTIA

"

O

POR LEONARDO CANTANHEDE FOTOS ARQUIVOS DO MEJ MANAUS

Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) é um movimento
eclesial internacional de adolescentes e jovens de 10 a
25 anos que está presente em mais de 55 países. Buscamos ensinar a juventude a ter uma relação amorosa e
amiga de Jesus. Sua espiritualidade está centrada na Eucaristia, preparando e formando jovens comprometidos no serviço aos irmãos mais
necessitados. O jovem é chamado a se identificar com este estilo de
vida, com esta atitude radical de entrega e de oferta através dos pilares de sustentação: Eucaristia, Evangelho e Missão. Viver da Eucaristia,
Sacramento do Amor, é estar de coração aberto a tudo e a todos. Os
mejistas (membros do MEJ) vivem esta missão ao estilo mais simples
e completo: o de Jesus!” (Manual do MEJ)
O MEJ é a antiga Cruzada Eucarística, que foi criada em 1915 em
colégios Jesuítas por crianças e jovens com o objetivo de rezar pelas intenções do Papa e o fim das guerras. No Brasil, o MEJ junto com o Apostolado da Oração, hoje formam a Rede Mundial de Oração do Papa.
Na Arquidiocese de Manaus, começou a se organizar em 2014 na
Paróquia Cristo Rei, localizada no bairro São José 2, pelo catequista Fernando Paiva, que foi primeiro Articulador do MEJ Amazonas reconhecido pela Articulação Nacional do MEJ Brasil. A partir da consolidação
desse primeiro grupo de MEJ, foi feito um trabalho de implantação em
várias comunidades, entre elas Paróquia Nossa Sra. da
Glória (Glória), Paróquia Santa Terezinha (Alvorada),
Paróquia Cristo Redentor (Alvorada), Paróquia Santa Cruz (Alvorada), Comunidade Sagrado Coração
de Jesus (Coroado), Paróquia Santa Luzia (Matinha)
e Comunidade Bom Jesus (Novo Aleixo). Em 2017,
nós tivemos a honra de ter o Padre Cairo Gama como
nosso primeiro Diretor Espiritual, nomeado pelo
então arcebispo Dom Sergio Castriani. Infelizmente
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Padre Cairo acabou falecendo, vítima da covid-19 no ano de 2020. Desde
então, estamos trabalhando juntamente com a arquidiocese para que
possamos ter o acompanhamento de um novo Diretor Espiritual.
Hoje temos como Articuladores do MEJ Amazonas e responsáveis
pelo movimento na Arquidiocese de Manaus, os jovens Adriele Vasconcelos e Leonardo Cantanhede, além de toda equipe de apoio,
assessores adultos e coordenadores que nos acompanham
nas comunidades em que o MEJ está presente.
Para conhecer mais sobre o MEJ,
siga-nos nas redes sociais (Instagram
@mejmanaus e @mej_amazonas)
ou entrem em contato pelo e-mail
manausmej@gmail.com

ESPAÇO CRIANÇA

“Cristo aponta para a Amazônia”

- Fr. Faustino: Olá, crianças! Como vocês estão?
- Tininha: Beleza. Mas, antes de você começar a falar eu quero fazer uma
pergunta.
- Mariazinha: Calma, menina! Você nem cumprimentou o Fr. Faustino
direito e já quer fazer pergunta.
- Tinico: Até imagino o que ela quer perguntar.
- Zezinho: Pergunta logo, então! Já que você deixou a gente com curiosidade.
- Fr. Faustino: Sem problemas, crianças! Talvez vocês também queiram saber a
mesma coisa que a Tininha. O que você quer tanto saber, Tininha?
- Tininha: Bom. É que lá em casa os meus pais têm falado muito sobre a
Sinodalidade. Isso até eu consegui entender um pouco, porque lá na catequese
a gente conversou sobre isso. Mas, agora meus pais começaram falar, também,
sobre um tal de “Documento de Santarém”. O que é isso?
- Tinico: O papai falou que depois iria te explicar. Mas, você não sabe esperar. Né Tininha!? Até te ajudei a procurar na internet e vimos que Santarém é
uma cidade que está no Estado do Pará.
- Zezinho: Eu nunca ouvi falar sobre isso. Agora, eu também, quero saber.
- Mariazinha: Vocês estão aumentando a minha curiosidade. Fala sobre isso Fr.
Faustino. Por favor! Que documento é este? Por que ele foi escrito? Ele fala sobre o que?
- Zezinho: Nossa! Quantas perguntas! Já começou a curiosa.
- Fr. Faustino: Calma, crianças! Eu vou explicar.
- Tininha: Estou aguardando ansiosa.
- Fr. Faustino: Nos anos de 1962 a 1965 aconteceu o Concílio Vaticano II, em
Roma, convocado pelo Papa João XXIII e terminado pelo Papa Paulo VI...
- Zezinho: Nossa! Isso foi há muito tempo. O que significa Concílio?
- Fr. Faustino: Concílio é uma grande reunião de autoridades da Igreja,
convocada pelo Papa para tratar assuntos relacionados à vivência da fé das
pessoas no tempo atual.
- Mariazinha: Entendi. Mas, você falou que começou com um Papa e terminou com um outro. Por quê?
- Fr. Faustino: Porque o Papa João XXIII adoeceu e morreu. Por isso, foi necessária
a escolha de um outro Papa para continuar e terminar este grande trabalho.
- Tinico: Parece que estou numa aula de história. Eu gosto de história.
Agora eu estou curioso para saber mais. Continue.
- Fr. Faustino: O Concílio Vaticano II foi como uma sacudida do Espírito Santo em
toda a nossa Igreja Católica. Certamente, foi o fato mais notável nos últimos séculos na
história da Igreja. Daí surgiram vários documentos da Igreja que orientaram todos os
trabalhos da evangelização, numa caminhada mais próxima do povo de Deus.
- Tininha: Ainda estou esperando falar sobre o tal Documento de Santarém.
Onde ele entra nisso tudo? Parece bonito, mas eu quero entender.
- Fr. Faustino: Mas, ainda falta eu falar sobre Medelin...
- Zezinho: Quem é este Medelin?
- Fr. Faustino: Medelin não é uma pessoa. É a segunda maior cidade da
Colômbia e está localizada na Cordilheira dos Andes.
- Tinico: Legal. Fica aqui perto do Amazonas. Mas, o que aconteceu lá?
- Fr. Faustino: Aconteceu uma grande reunião, convocada pelo Papa, apenas com representantes dos países da nossa América latina, para proporcionar o
conhecimento e a vivência dos documentos do Concílio Vaticano II, onde uma das
marcas era a questão da libertação, a real situação da América Latina e a questão
da justiça social. Esta reunião aconteceu no final do ano de 1968.
- Mariazinha: E o que foi mais conversado nesta reunião em Medelin?
- Fr. Faustino: Foi debatido sobre a liberdade cristã no verdadeiro sentido da
palavra: espiritual, econômica, política; especialmente por conta das ditaduras militares que, na ocasião, se vivia aqui em muitos países. Em Medelin também se definiu
o que é uma Comunidade Eclesial de Base (CEBs).

- Tininha: E o que é uma Comunidade Eclesial de Base?
- Fr. Faustino: Podemos dizer que é uma célula da Igreja, numa menor
porção do Povo de Deus, onde as pessoas vivem a fraternidade cristã, recebem
os sacramentos, promovem e partilham a comunhão, inspiradas no exemplo
das primeiras comunidades cristãs.
- Tininha: Agora você já vai falar sobre o Documento de Santarém?
- Fr. Faustino: Sim. Agora chegamos a este assunto.
- Zezinho: Até que enfim!
- Fr. Faustino: O Documento de Santarém é o resultado de mais uma grande
reunião; mas, apenas com bispos da Amazônia, e alguns outros representantes, para
explicar o que foi decidido no Concílio Vaticano II e em Medelin.
- Mariazinha: Mas, por que isso?
- Fr. Faustino: Porque no Brasil a Amazônia era tida como algo muito
distante. Talvez nem fosse considerada como parte da Igreja no Brasil para algumas pessoas de outros Estados, pois elas falavam apenas de Manaus, Belém
e São Luís do Maranhão. Estas eram cidades mais estruturadas com paróquias,
seminários, colégios e hospitais.
- Tinico: Então, eu posso dizer que as decisões do Concílio Vaticano II, as
conclusões da reunião de Medelin e a situação da Amazônia contribuíram para
esta reunião em Santarém?
- Fr. Faustino: Isso mesmo, Tinico.
- Zezinho: Olha só que menino inteligente!
- Tininha: Quando foi que aconteceu esta reunião em Santarém?
- Fr. Faustino: Aconteceu nos dias 24 a 30 de maio de 1972. Na ocasião o
Papa Paulo VI disse uma frase que continua muito inspiradora: “Cristo aponta
para a Amazônia”.
- Mariazinha: Hoje estamos aprendendo muita coisa diferente. Não sei se vou
conseguir lembrar de tudo isso depois. Mas, eu não vou me esquecer que se “Cristo
aponta para a Amazônia”, como disse o Papa, isto faz a gente ser diferente.
- Fr. Faustino: Exatamente, Mariazinha. É como se tivéssemos que viver
melhor a nossa identidade de Igreja da Amazônia.
- Tinico: Como seria isso?
- Fr. Faustino: Ser Igreja do nosso jeito, com as nossas características culturais.
- Tininha: Quais foram as principais conclusões deste Documento de Santarém?
- Fr. Faustino: Podemos apontar quatro prioridades: 1ª) a formação de agentes
pastorais; 2ª) a formação das comunidades de base; 3ª) a pastoral indigenista; 4ª) o
incentivo para participação nas frentes pioneiras, como as estradas e os avanços de
grandes produtores rurais que muitas vezes deslocam a população para outras áreas.
- Zezinho: Com estas prioridades parece que ainda tem muita coisa para
ser falada.
- Tinico: Verdade. Algumas coisas eu consegui escrever para não me esquecer; mas, ainda falta.
- Fr. Faustino: Este é um assunto muito amplo e não é fácil para ser entendido em apenas uma conversa. Mas, o importante é sabermos que tudo isso
aconteceu para que hoje pudéssemos desempenhar todos os trabalhos que
podemos realizar na nossa querida Igreja na Amazônia, cientes de que “Cristo
continua apontando para a Amazônia”. Temos muito o que fazer.
Quais são as pastorais, grupos, movimentos, ministérios e serviços que tem
na sua comunidade? Pergunte aos seus pais ou catequista. Depois escreva a sua
resposta ao lado do desenho abaixo.
Permaneçamos unidos em orações, nos cuidando no nosso jeito de ser
Igreja. Paz e bem!
Fr. Faustino, TOR
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PROCISSÃO E MISSA
CAMPAL MARCAM A
CELEBRAÇÃO DOS 105
ANOS DA APARIÇÃO DE
N. SRA. DE FÁTIMA EM
PORTUGAL
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema “Maria Mãe Educadora”, a festa em honra a Nossa
Senhora de Fátima reuniu centenas de fiéis na procissão que saiu às
19h da Igreja de São Sebastião, em direção ao Santuário de Fátima
para a missa campal, presidida por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo
Metropolitano de Manaus. A festa também celebrou os 105 anos da
aparição de Nossa Senhora em Fátima em Portugal.
De acordo com o Pe. Nori José, reitor do Santuário, foram 13 dias de
muita fé e devoção a Nossa Senhora, que teve início no dia 30 de abril,
com o tradicional trezenário em honra a padroeira. “Concluindo este nosso
momento de espiritualidade com este retorno após dois anos de pandemia,
com o povo buscando a intercessão da Virgem Maria, participando com
muita devoção e fé, superando as nossas expectativas”, disse.
No decorrer da procissão, era visível a alegria no rosto de cada fiel que
finalmente pode demonstrar sua devoção numa caminhada de muita
emoção é fé. Durante a missa campal, Dom Leonardo destacou o exemplo
de Maria como mãe, educadora e discípula do mestre. “Nos sentimos
acolhidos e aconchegados como as três crianças que viram Nossa Senhora.
Por isso que nesta noite viemos recordar o pedido de mudarmos de vida e
seguir os caminhos que o pai nos indicou”, comentou o arcebispo.

“MÃES QUE ORAM PELOS
FILHOS” CELEBRAM MISSA
EM HONRA À PADROEIRA N.
SRA. DE LA SALETTE
INFORMAÇÕES E FOTO ZULENE PESSA
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No dia 19 abril, foi realizada na paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, localizada no bairro do Educandos, a Novena
Perpétua e Missa em Honra a Nossa Senhora de La Salette,
tendo como celebrante o Pe. Valdir Santos e concelebrante o
pároco, Pe. Alfredo Avellar. A missa fez parte da programação
organizada pelo Movimento Mães que Oram pelos Filhos em
honra à padroeira Nossa Senhora de La Salette.
O movimento já se reuniu para realizar essa celebração
em várias paróquias de Manaus com o objetivo de orar e
restaurar as famílias pelo poder da oração. Esse é o Carisma
do Movimento, tendo como tripé: Unidade, Obediência e NÃO
trabalharem sozinhas.
“Vivemos uma celebração lindíssima onde a comunidade
ficou toda envolvida e abraçada com o movimento,
até porque a paróquia do Educandos é a Igreja Mãe do
Movimento, pois foi onde tudo começou, onde o movimento
foi abraçado e que agora pretendemos realizar em outras
igrejas todos os dias 19. Na época o pároco era o Pe.
Almarildo Luciano e logo em seguida ele nos deixou com o
Pe. James Batista e hoje o nosso atual pároco é o Pe. Alfredo
Avellar, que está caminhando junto conosco”, comentou Mari
Borges, coordenadora do movimento na Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro.

da Igreja, tendo como tema: Caminhamos
Juntos com Jesus e celebrante: Pe. Julio
Caldeira. O encontro teve como objetivo
compartilhar conhecimentos e histórias de
vidas diferentes, tendo como base a troca de
experiências e aprendizados, com relatos de
muitas conversas e dinâmicas em grupos,
para aproximar mais ainda de Nossa Senhora
e de Deus.
O encontro contou com a participação
de 40 agentes da Pascom provenientes
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Educandos, Paróquia Santa Luzia, Paróquia
São Lázaro, Paróquia Coração Imaculado de
Maria, Paróquia Nossa Senhora Consoladora
dos Aflitos, Paróquia Nossa Senhora dos
Navegantes, Paróquia São Francisco das
Chagas.

COMUNIDADE
MONTSERRAT
CELEBRA OS FESTEJOS
DE SUA PADROEIRA

SETOR MARIA MÃE DA
IGREJA REALIZA O 1°
ENCONTRO ESPIRITUAL
DA PASTORAL DA
COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÕES E FOTO ZULENE PESSA

No dia 21 de abril, foi realizado na
paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro,
o 1° Encontro Espiritual da Pastoral da
Comunicação (PASCOM) do Setor Maria Mãe

TEXTO GUILHERME HENRIQUE
FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 27 de abril, a Capela Nossa
Senhora Montserrat, pertencente a Paróquia
Cristo Redentor, Setor Alvorada, realizou o
encerramento dos festejos de sua padroeira,
que esse ano trouxe como tema “Maria: Mãe
educadora que nos ensina a sermos geradores
da paz”.
A Celebração Eucarística foi presidida
pelo o Vigário Episcopal, Monsenhor
Sabino Andrade, concelebrada pelo pároco
Pe. Carmelo Rivera – CSsp, e pelo vigário
paroquial Pe. José Gaspar – CSsp. Contou com
a presença dos membros, leigos, dizimistas,
visitantes, agentes de pastorais e os
comunitários das seis comunidades eclesiais
que compõe a paróquia que foram prestigiar
a solenidade.

CATEDRAL
CELEBRA A
FESTA DA DIVINA
MISERICÓRDIA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 24 de abril, a Arquidiocese
de Manaus celebrou a Festa da
Divina Misericórdia com a celebração
realizada às 18h na Catedral
Metropolitana Nossa Senhora da
Conceição, presidida pelo Arcebispo
Dom Leonardo Steiner, concelebrada
pelo pároco, Pe. Hudson Ribeiro.
Instituída no ano 2000 pelo Papa João
Paulo II para toda a Igreja, a decisão
da festa foi publicada por meio de
um decreto da congregação do Culto
Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
A partir do mês de maio do mesmo
ano, o segundo domingo de Páscoa
passaria a ser “Domingo da Divina
Misericórdia”.
“Neste domingo Jesus se apresenta
novamente como a Paz, desejando
a paz no meio dos discípulos e os
enviando como perdão, misericórdia
e reconciliação. Quando falamos em
misericórdia estamos falando mais que
devoção, estamos falando do nosso modo
de viver para os outros, A misericórdia é
o perdão e somos chamados a praticar
o perdão, porque Deus é a misericórdia
e quando nos dermos conta dessa
grandeza da misericórdia possamos dizer
que nem São Tomé ‘Meu Senhor e meu
Deus’ e assim nos tornarmos homens e
mulheres de misericórdia”, comentou
Dom Leonardo em um dos trechos de sua
homilia.
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PE. HUMBERTO TOMA POSSE COMO NOVO
PÁROCO DA PARÓQUIA SANTA LUZIA – MATINHA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner, presidiu na noite
do dia 23 abril, a cerimônia de posse do Pe.
Humberto Vasconcelos de Souza, que atuará
como pároco da paróquia Santa Luzia,
localizada no bairro da Matinha. A Missa
foi concelebrada pelo Monsenhor Sabino
Andrade e também contou com a presença
de vários padres, além dos familiares e
amigos provenientes das Áreas Missionárias
São Lucas, São Francisco das Chagas e Santa
Catarina de Sena e Santa Helena, por onde
ele passou e que vieram para prestigiar a sua
nova posse e desejar muitas bênçãos em sua
nova missão junto ao povo de Deus.
“Esse foi um momento importante
na nossa paróquia onde recebemos

um novo pároco e queremos na nossa
eucaristia agradecer a Deus por ter
alguém que possa conduzir a nossa
comunidade”, disse Dom Leonardo.
Pe. Humberto realizou o juramento
de fidelidade diante da assembleia.
A celebração seguiu seu rito e, ao
fim da homilia Pe. Humberto fez a
renovação das promessas sacerdotais,
após esse momento, foi realizada a
profissão de fé e a entrega por Dom
Leonardo dos três instrumentos que o
pároco recebe para desempenhar bem
a sua missão: a chave do sacrário, o
óleo dos catecúmenos e a estola roxa,
declarando assim empossado e apto
para desempenhar suas funções de
pároco.

PE. CÂNDIDO COCAVELI TOMA POSSE
COMO NOVO PÁROCO DA A. M.
SAGRADA FAMÍLIA – JAPIIM

INFORMAÇÕES E FOTO PASCOM ÁREA MISSIONÁRIA SAGRADA FAMÍLIA

Na noite do dia 24 de abril, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus,
Dom Tadeu Canavarros, deu posse ao Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade
(mais conhecido como Pe. Cândido), como novo pároco da Área Missionária
Sagrada Família, localizada no bairro Japiim II, Setor Santa Rita de Cássia da
Arquidiocese de Manaus. A solenidade foi concelebrada pelo Frei Geraldo
Leite, auxiliados pelo diácono Ricardo Pereira e Manoel Amaral.
A Igreja estava repleta de fiéis que foram dar as boas-vindas
ao novo pároco, além de representantes das comunidades da A.
M. Sagrada Família (Comunidade São João Paulo II, Comunidade
Jesus Luz dos Povos e Nossa Senhora do Carmo), também estiveram
presentes os amigos da Área Missionaria N. Sra. Aparecida, do distrito
de Cacau Pirêra, onde ele atuou nos últimos quatro anos. Ao final da
celebração os comunitários, com alegria deram as boas-vindas ao
padre Cândido Cocaveli, desejando que sua passagem seja de muitos
ensinamentos e muitos frutos.

A ÁREA MISSIONÁRIA NOSSA SENHORA
APARECIDA ACOLHE SEU NOVO PÁROCO
FREI GERALDO LEITE

INFORMAÇÕES E FOTO GRAÇA HAYDEN

No dia 24 de abril, segundo Domingo
da Páscoa, dia que se comemora a Festa
da Divina Misericórdia, às 10h, na Área
Missionária Nossa Senhora Aparecida,
localizada do Distrito de Cacau Pirêra,
Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo
de Manaus, deu posse ao novo pároco, Frei

Geraldo Leite da Silva Júnior, e ao vigário
paroquial, Frei Márius Pruszak, ambos da
Ordem dos Frades Menores Conventuais
– OFM Conv. Concelebraram o Monsenhor
Sabino de Andrade; Frei Gilberto, provincial
dos Frades Menores Conventuais; Frei Rômulo
Albuquerque, da Paróquia Nossa Senhora das
Mercês e padre Cândido Cocaveli, auxiliado
pelo diácono Ricardo César Lopes Pereira.

SIMPÓSIO SOBRE POVOS INDÍGENAS É PROMOVIDO POR
ORGANIZAÇÕES DA IGREJA CATÓLICA E SOCIEDADE CIVIL

RAFAELLA MOURA

Entre os dias 27 e 29 de abril, foi
realizado no Auditório da Universidade
Estadual do Amazonas – UEA o Simpósio
sobre: Povos Indígenas, Resistências às

Políticas Neoliberais da Amazônia. A
atividade reuniu as organizações da Igreja
Católica e Sociedade Civil.
O simposio contou com a participação
da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, do
Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e
Educação Socioambiental – SARES, Grupo
de Estudo e Pesquisa em Educação Escolar
Indígena e Etnografia da UEA, o DABUKURI
– Planejamento e Gestão do Território
na Amazônia da Universidade Federal do
Amazonas – Ufam, Conselho Indigenista
Missionário – CIMI, Fórum de Educação Escolar
e Saúde Indígena do Amazonas – FOREEIA e a
Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

NATALÍCIO
6 Pe. Bichehe Afonso Amane
7 Diac. Carson Farnela Duarte
8 Mons. José Carlos Sabino de Andrade
9 Pe. Paulo César Ferreira da Silva
11 Pe. Francisco Aureomar da Silva
15 Pe. Bruno Bach
15 Pe. Rodrigo Barcelos
17 Pe. Antônio Figueiredo
17 Dom José Albuquerque de Araújo
17 Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras
23 Pe. Thiago Santos Alves
25 Dom Mario Pasqualotto
25 Diac. Pedro Moreno do Nascimento
27 Pe. Giacomo Mena
30 Pe. José Amarildo Luciano da Silva
ORDENAÇÃO
1 Diac. Francisco Alves Fernandes
2 Pe. Aparecido Donizetti Maciel
3 Pe. Martin James Laumann
7 Pe. Jaroslaw Piasecki
8 Diac. Francisco Jovane R . Da Silva
8 Diac. Jesus Vaz dos Santos
8 Diac. Luiz Lima da Silva
8 Diac. Miguel dos Santos Freitas
10 Pe. José Luis Torres Guzmán
13 Diac. Aluysio de Albuquerque e Silva
13 Diac. João da Mata Queiroz de Menezes
14 Pe. Charles Cunha da Silva
14 Pe. Ivan Costa de Souza
14 Pe. Marco Antônio Cardoso da Silva
14 Pe. Marcos Aurélio da Frota Véras
16 Pe. Ronaldo dos Santos Araújo
15 Pe. Ornello Tonini
16 Pe. Daniel Curnis
19 Dom José Albuquerque de Araújo (Ord.
Episcopal)
22 Pe. Miguel Mcintosh
24 Diácono Manoel Mateus Gomes
Amaral
26 Pe. Leonardo dos Santos Silva
26 Pe. Leudimar dos Santos (Leudo)
26 Dom Mario Pasqualotto (Ord.
Presbiteral)
28 Felipe Robert Jean Bauzière
28 Diac. José Torres dos Santos

JUNHO 2022 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 25

GIRO PASTORAL
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA
(IAM) PROMOVEM ENCONTRO DE
COORDENADORES NO SETOR MARIA MÃE
DA IGREJA
TEXTO E FOTO COORDENAÇÃO DA IAM

No dia 24 de abril, aconteceu na
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, localizada no bairro de Educandos,
pertencente ao Setor Maria Mãe da Igreja
e Região Episcopal Nossa Senhora dos
Navegantes, o Encontro de Coordenadores
da Infância e Adolescência Missionária (IAM)
da Arquidiocese de Manaus-AM (ECIAM),
que contou com a presença de cerca de
60 crianças e adolescentes e também
assessores da IAM de diversas Paróquias e
Áreas Missionárias.
O encontro foi conduzido pela
Irmã Silvana Carvalho, Coordenadora
Arquidiocesana da IAM, e das assessoras
que compõem a Equipe Arquidiocesana
de Coordenação, Rosieth Rodrigues da
Silva, Hallana Jéssica Lobato, Mercy Soares,
Walda Rodrigues e Beltimar Pereira, sendo
marcados por momento de oração, cantos,

dinâmicas trabalhos em grupo, onde
os participantes puderam criar formas
de contar a História da IAM, partilhar
experiências, alegrias e motivações,
aspectos importantes na caminhada
missionária.
Depois os grupos apresentaram suas
criações em forma de jogral, paródia, teatro
e músicas. O encontro também contou
com o apoio do pároco Pe. Alfredo Avelar,
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, que, além de ceder o local de
realização do evento, ofereceu também o
almoço aos participantes. O evento iniciou
com um café partilhado e uma belíssima
celebração presidida pelo Irmão Bruno
Coutinho, redentorista.
A coordenação do evento agradece
a cada um que se doa para que essa obra
missionária aconteça na igreja de Manaus.
“De todas as crianças e adolescentes do
mundo, sempre amigos!”

FESTEJOS DA
PARÓQUIA SÃO JOSÉ
OPERÁRIO LESTE
MARCA RETORNO
DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
POR RAFAELLA MOURA

A Paróquia São José Operário Leste
realizou esse ano uma grande programação
para a festa do seu padroeiro, o momento
marcou o retorno das atividades presenciais
e 42 anos de criação do bairro. O dia de São
José foi comemorado no 1° de maio, data
em que se comemora o Dia do Trabalhador.
Com o tema: Ide a José, a paróquia
realizou uma série de atividades, entre
elas: O Festival de Música Canta José,
Peregrinação da Imagem, Peregrinação
nas Famílias, Formações Paroquias,
Ações Sociais nas Comunidades, Missas,
Batismo, 1ª comunhão, carreata, arraial
e bingo.
De acordo com o pároco José Ivanildo,
a paróquia esteve em festa e retomou a
temática do Ano de São José, já que não
conseguiram realizar atividades devido a
pandemia da Covid – 19. No dia 01 de maio,
a celebração das 6h e das 18h contou com
a presença de Pe. Sérgio Lúcio, fundador da
Novena de São José em Manaus.

SUPERIOR GERAL DOS ESPIRITANOS
VISITA MUSEU EM HOMENAGEM A DOM
SERGIO NA CATEDRAL METROPOLITANA
DE MANAUS

PASTORAL ORGANIZA FEIRA PARA MÃES EMPREENDEDORAS
NA PRAÇA DO OURO VERDE

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na tarde do dia 28 de abril, o Superior Geral da
Congregação do Espirito Santo (mais conhecidos
como Espiritanos) Pe. Alain Mayama, chegou a
Manaus vindo diretamente de Roma para participar
da solenidade de posse do novo bispo da Prelazia
de Tefé, Dom José Altevir da Silva, que foi realizada
às 17h do dia 1º de maio. Na oportunidade o
Superior dos Espiritanos fez questão de conhecer
o museu e o mausoléu onde estão guardados os
restos mortais de Dom Sergio Castrini, Arcebispo
Emérito de Manaus que faleceu no dia 3 de março
de 2021 e também pertenceu à congregação.
Pe. Alain chegou um pouco depois das 16h e do
aeroporto foi direto para a Catedral Metropolitana de
Manaus acompanhado pelos padres Carmelo Rivera
e José Gaspar, os únicos Espiritanos da Arquidiocese
de Manaus e também pelo Pe. Flávio Luiz Gonzaga
dos Santos, Superior dos Espiritanos na Amazônia
que atua em Tefé. Pe. Alain está como superior
desde outubro de 2021 e é a primeira vez que vem
a Manaus, para ele “é de grande importância fazer
essa visita como forma de admiração e respeito a
Dom Sergio, esse bispo espiritano que foi tão querido
e até hoje ainda inspira muitas vocações com sua
simplicidade”, comentou.

COLABORAÇÃO RITA AVELINO

A praça Ouro Verde, no bairro do mesmo
nome, viveu no sábado, dia 7 de maio de 2022,
um dia de muita alegria e sucesso pela 1ª Feira
das Mães Empreendedoras, promovida pela
Área Missionária Santa Rita de Cássia, através
da Pastoral da Promoção Humana, que contou
com vários parceiros e assim pode capacitar e
atender nessa 1ª Feira, em torno de 40 Mães,
que estavam sem recursos financeiros para o
sustento de suas famílias, devido pandemia.
A Feira contou com um vasto e diversificado
serviço de Artesanato em madeira, linhas e panos,
além de alimentos doces e salgados, roupas,
plantas, vasos, brinquedos, bijuterias, perfumes
e brechó, viabilizado pela Igreja local em parceria
com pessoas e organizações públicas e privadas,
voluntárias, que orientaram quanto a normas
e critérios profissionais quanto à Comunicação,
Atendimento, Precificação, Divulgação, Critérios
de Higiene e elaboração dos alimentos, além
da preocupação com o meio ambiente e uma

proposta de modelo de negócios que objetiva
promover uma cultura econômica baseada na
comunhão, gratuidade, fraternidade.
Os coordenadores pretendem organizar
melhor essas Mães, ajudando-as na
formação através de oficinas, onde elas
obterão maiores e melhores conhecimentos
sobre o empreendedorismo dentro da
visão de reciprocidade para inclusão social,
através da Campanha Comunidade em Ação,
abrangendo mais campos de atuação para
alcançar aqueles que estejam em situação de
maior vulnerabilidade e exclusão social.
Os coordenadores pretendem organizar
melhor essas Mães, ajudando-as na formação
através de oficinas, onde elas obterão
maiores e melhores conhecimentos sobre
o empreendedorismo dentro da visão de
reciprocidade para inclusão social, através da
Campanha Comunidade em Ação, abrangendo
mais campos de atuação para alcançar
aqueles que estejam em situação de maior
vulnerabilidade e exclusão social.

ENCONTRO DE ANIMADORES VOCACIONAIS É
REALIZADO NO AUDITÓRIO MÃE PAULA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Aproximadamente 60 pessoas, provenientes
das três Regiões Episcopais da Arquidiocese
de Manaus, participaram na tarde de 30 de
abril, do Encontro de Animadores Vocacionais
tendo como tema “Cristo Vive – Somos suas
testemunhas” e lema “Eu vi o Senhor (Jo, 18)”. O
encontrão foi realizado no auditório Mãe Paula,
localizado nas dependências do prédio da Cúria
Arquidiocesana, situado na Av. Joaquim Nabuco.
De acordo com o Pe. Jardson Sampaio, padre
de referência do Serviço de Animação Vocacional
da Arquidiocese de Manaus, o encontro teve como
objetivo somar forças para as futuras missões que
ocorrerão por Regiões Episcopais. “Além de fazer
uma formação e uma reflexão em cima do tema do

mês vocacional que será comemorado em agosto,
também estamos aqui para organizar esse trabalho
vocacional nas paróquias e áreas missionárias que
poderão nos ajudar a animar os jovens e despertar
para a sua missão também”, comentou Pe. Jardson.
O encontro foi dividido em quatro partes:
Acolhida e oração; mística sobre o mês
vocacional e reflexão em cima do tema e lema,
realizado por Pe. Jardson. A primeira formação
foi apresentada a organização da Pastoral
Vocacional da Arquidiocese, realizada pelo
coordenador arquidiocesana Márcio Fernandes,
e para finalizar, a RACJ falando sobre o perfil das
juventudes dentro de nossa realidade.
“A programação foi para capacitar mais
pessoas a trabalhar com uma consciência

vocacional de que vocação é muito maior
de que ser padre ou freira, é algo mais
profundo, é um chamado que todos devem
experimentar e assim discernir se quer ser
sacerdote, leigo solteiro/casado, religioso/
religiosa e que depois de ser bem orientado,
possa naturalmente seguir àquela vocação que
sentiu o chamado”, comentou Márcio.

PASTORAL DO POVO DE RUA

Acolhendo

1 ANO DO CENTRO DE ACOLHIDA DO POVO DA
RUA – DOM SERGIO EDUARDO CASTRIANI

O

JEAN ANTUNES, COORDENAÇÃO ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DO POVO DA RUA
FOTO ÉRICO PENA

povo da rua agradece ao Papa Francisco os recursos para este espaço de acolhida". Assim está escrito na placa de inauguração do
Centro de Acolhida do Povo da Rua – Dom Sergio Eduardo Castriani. A Pastoral do Povo da Rua (PPR) é grata à inspiração diária
que o Santo Padre oferece para sermos “uma igreja pobre e para os pobres".
Em fevereiro de 2021, passada a fase mais aguda da segunda onda
da pandemia, com a PPR sendo presença diária no Centro de Manaus para
amenizar a fome de quem era esquecido, teve início a obra de reforma do
salão da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Um prédio histórico com
suas peculiaridades e dificuldades estruturais. As exigências do prédio e
a necessidade de adaptações para poder servir bem os irmãos e as irmãs
exigiram outras contribuições que vieram através do Ministério Público do
Trabalho e da Associazione Igino Giordani (Focolarinos italianos, representados pela comunidade masculina dos Focolares em Manaus). Tudo em
vista de bem servir e cuidar. A gerência financeira foi feita pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus. Gratidão a todos pela ajuda recebida.
Aos 14 dias do mês de maio de 2021, o Centro de Acolhida foi inaugurado e abençoado por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus.
Como patrono do local foi escolhido Dom Sergio Eduardo Castriani, arcebispo emérito de Manaus, cujo falecimento aconteceu dois meses antes
deste evento. Ele favoreceu e incentivou a implantação da PPR na Arquidiocese. “Vocês estão cuidando dos pobres?”. Indagava ele a seu sucessor.
Sob a gerência da PPR, o local foi ganhando forma e modo de funcionamento. A capacidade instalada é de recepção para atendimentos sociais
e atividades da gerência e coordenação. Para isso conta com um salão com
capacidade para 60 pessoas, cozinha semi-industrial, banheiros e chuveiros, lavanderia com 2 máquinas de lavar e 2 de secar a GLP. Foi necessário
organizar o atendimento e para isso o centro contou com o apoio da Missionzentrale der Franziskaner, intermediada pela Ordem dos Frades Menores – Capuchinhos, apoio da Associação Focolarina e o apoio de recursos
enviado pela Diocese de Treviso, Itália, através de Pe. Roberto Bovolenta e
Pe. Claudio Trabachin, e o apoio de Pe. João Poli, da Diocese de Trento, Itália.
O local oferecia banho diariamente, sendo que às segundas, quartas
e sextas eram os dias de maior procura. Nele os acolhidos recebem kits de
higiene e roupas limpas (itens adquiridos diariamente pela PPR através
de doações. Também já havíamos firmado parceria com paróquias (São
José Operário Centro, São Sebastião, São Pedro Apóstolo, e São Francisco), comunidades (Shalom, Caridade Amazônica, Amigos do Divino Mestre, Cristo Rei, ITAM) e diversas famílias, para que a PPR ceda o espaço da
cozinha do Centro de Acolhida e toda a estrutura para que fossem preparadas, aos sábados e domingos, as refeições. Aos sábados a partir das
16h30, tem início a oração do Ofício Divino das Comunidades, seguido da
distribuição das refeições (em média 200, recentemente aumentado para
300 por conta da demanda). Por motivos sanitários e do grande número
de pessoas, esse momento é feito na área externa do Centro de Acolhida.
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Terminado esse serviço, as equipes se deslocam para a Praça da Matriz e
servem as refeições no local. Aos domingos, às 16h30 há distribuição de
refeições no Centro de Acolhida. Às 17h é a vez da Praça da Matriz receber
a oração do Ofício Divino, seguido das refeições.
Assim como a reforma, igualmente é desafiador manter um espaço como
esse, com serviços específicos, sem descuidar da qualidade e do bom funcionamento do que é oferecido. Pela demanda crescente, hoje os banhos ocorrem somente às sextas (em média de 80 pessoas são atendidas a cada banho). Os atendimentos de assistência social ocorrem nas manhãs das segundas e terças, pois a PPR
faz expediente externo (visitas domiciliares, institucionais), triagem e lavagem das
roupas e toalhas utilizadas no banho, montagem dos kits de higiene pessoal etc.
No final de 2021, Pe. Alfredo Avelar, CSsR, assumiu como assessor
eclesiástico, que por sua vez, tratou de engajar os seminaristas redentoristas. Junto com os benfeitores, agentes e voluntários da PPR, reforçam
o serviço da misericórdia junto ao Povo da Rua.
Para este primeiro ano de funcionamento fica o aprendizado de como
empreender esforços para o bom funcionamento do local, visando o atendimento de quem está sofrendo nas ruas. Fica também o reconhecimento e o
agradecimento a todos que somaram suas forças com às da PPR, fazendo com
que a Igreja de Manaus seja presença viva junto aos que sofrem nas ruas.
Fica o nosso convite ao povo de Deus da Arquidiocese de Manaus
para que ofereça a sua contribuição no serviço aos necessitados. Isso
pode ser feito através de doações de roupas, calçados, materiais de limpeza e higiene, mantimentos, cestas básicas, proteína animal, bebidas.
Também podem ser feitas doações financeiras para a conta bancária da
Cáritas Arquidiocesana, através do PIX pprmanaus@gmail.com.
Centro de Acolhida do Povo da Rua Dom Sergio Eduardo Castriani
Rua Leovegildo Coelho 237 – Centro
WhatsApp: 92 985975302
Instagram e Facebook: @pprmanaus

DO INÍCIO AO ACABAMENTO DA SUA OBRA
O SEU SONHO AQUI SE CONSTRÓI!

(92)99349-5411
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PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

NA FERMAZON

TEM
Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas, perfis
telhas, chapas sob medida, telas,
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto
em nossa loja no Distrito Industrial, que
é indústria e comércio, para atender as
grandes e pequenas obras.
Faça-nos uma visita e solicite seu
orçamento conosco!

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