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AGENDA AGOSTO 2022

3 Curso de extensão “Escola Litúrgica” – Início das 
aulas
Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da 
Amazônia (Itepes) – R. Maromba, 20 – Chapada
Informações: sec.itepes@gmail.com / (92) 98855-1235 e 
coord.extensaoitepes@gmail.com / (92) 99504 – 5610
 

7 Abertura do Mês Vocacional 
Horário: 7h30 • Local: Catedral Nossa Senhora da Conceição 
– Praça da Matriz – Centro 

12 Abertura da Semana Nacional das Famílias – Missa 
Horário: 19h30 
Local: Região Episcopal N. Sra. dos Remédios – Paróquia São 
Geraldo / Região Episcopal N. Sra. Aparecida – Paróquia São 
Bento / Região Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes – 
Área Missionaria Santa Maria Goretti
Informações: (92) 99210-0919 Francisco
 

19, 20 e 21 1º Encontro Norte 1 e Noroeste do Terço 
dos Homens e 8º Retiro de Formação/Espiritual 
Local: Retiro Inspetoria Nossa Senhora da Amazônia – Av. 
André Araújo 
Informações: (92) 99125-4052 (Erivelton) (92) 98133-4205 
(Alcenir) ou (92) 99218-0866

19, 20 e 21 2a edição do Despertar Missionário 
nas Comunidades Ribeirinhas 
Local: a definir 
Informações: (92) 98624-8297 ou (92)98141-0403 – 
Conselho Missionário Diocesano e Conselho Missionário 
Paroquial

21 X Fórum das Famílias 
Tema: Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade 
Horário: 8h às 17h • Local: Colégio de N. Sra. Auxiliadora
Informações: (92) 99210-0919 Francisco 
(92) 981271537 Lúcia

27 Festa do Seminário São José
Horário: 19h • Local: R. Maromba, 116 – Chapada
Informações: (92) 3642-6677

Oração Mês Vocacional 
2022 

Or

Ó Deus de infinita bondade, 
que sempre nos acompanhais 
em nossa caminhada sinodal, 
sede força e proteção para aqueles 
que realizam seu itinerário 
de discernimento vocacional.

Inspirados no projeto de vida 
de tantos santos e santas, 
possamos dar testemunho de fé, 
afirmando: “Eu vi o Senhor!”

Configurai nossos corações 
a Cristo Bom Pastor, 
a fim de que nossos propósitos e ações 
possam sempre indicar que: “Cristo Vive! 
Somos suas testemunhas.”

Que o Espírito Santo nos ilumine 
e que, em nossa missão evangelizadora, 
saibamos transbordar de afeto, ternura e compaixão.

Olhai e acompanhai vossos filhos e filhas, 
para que, a exemplo de nossa querida Mãe Maria,
tenhamos a sensibilidade de nos colocar 
à disposição da promoção de uma cultura vocacional 
na Igreja e na sociedade.

Isto vos suplicamos, ó Pai, 
por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. AMÉM.

cnbb.org.br/sav-pv - @SAVPVnacional - #MêsVocacional22
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Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta: vai, 
vende tudo o que tens e dá aos pobres; e terás um tesouro no céu. 
Depois vem e segue-me! Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e 
foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.” (Mc 10, 17-30) 

Agosto, mês vocacional; mês para vislumbrarmos a beleza e grandeza 
da vocação na Igreja. O tema escolhido para nos acompanhar nas refle-
xões, orações e celebrações soa: “Cristo Vive! Somos suas testemunhas” e 
tem como lema: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18).

Todos chamados/as ao seguimento de Jesus: “Vem e segue-me!” Cha-
mados para seguir a Jesus de diferentes modos e meios. Seguimento, pois 
todo batizado é chamado e enviado! 

Seguimento é mais que observar mandamentos: “tudo isso tenho observado 
desde a minha juventude”. Seguimento é deixar tudo, entregar tudo, dar, oferecer 
na gratuidade. O tesouro que é palpável na entrega, na oferta. O chamado, a pro-
-vocação, oferece um tesouro. Tesouro percebido na gratuidade de ser!  

O jovem que procura a Jesus tem o desejo, a busca que ultrapassa o viver 
corretamente, de maneira bondosa, a vida dos comandamentos. Ele deseja 
mais: “Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude”. Ele havia 
intuído que poderia ser mais, que a vida tinha mais sentido, que havia em Jesus 
um viver que era bem mais que ser bondoso, caritativo, correto, solidário. Por 
isso, Jesus olhou para ele com amor e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende 
tudo o que tens e dá aos pobres... Depois vem e segue-me!” 

Seguir os mandamentos era tão extraordinário, que Jesus propõe um passo 
a mais: tudo a partir de um grande amor; um amor gratuito; um tesouro que dá 
sentido a tudo. Seguir o Filho do Homem na liberdade, deixar que Ele guie e orien-
te o existir. Seguir tem a força e vigor de uma ruptura, de dar um salto mortal! O 
salto existencial inigualável é morrer para si mesmo a fim de viver com Cristo, de 
Cristo, entrar no seu seguimento. Seguir é “vai, vende tudo o que tens e dá aos po-
bres; e terás um tesouro no céu.” Seguir Jesus é um tesouro. O tesouro do coração. 
Um movimento maravilhoso e transformador da “abnegação cristã”. Mas, quando 
ele ouviu isso, “ficou abatido e foi em bora cheio de tristeza, porque era muito rico”.

Permaneceu no desejo, na pergunta. Desviou-se da dinâmica da gra-
tuidade, do ser para outro, de soltar-se, de estar na disponibilidade de ser. 
Seguir a Jesus, viver o Evangelho, ser cristão, ser discípulo missionário, ofe-
rece o extraordinário, o para além dos sonhos, dos desejos: O Reino do céu!

Cada vocação é um convite de deixar tudo para seguir Jesus. A vida 
familiar, a vida matrimonial é um deixar tudo, uma entrega, uma vida 
de gratuidade, uma relação grata. É um vender, uma distribuir: um sair, 
deixar. Entrar na liberdade e na dinâmica de um amor gratuito que é um 
tesouro. A vida religiosa tem o seu vender tudo e dar aos pobres, uma vida 
de gratuidade, de generosidade. Tudo o que tenho é muito pouco diante 
do tesouro do Evangelho de ser para os outros, ser apenas dom gratui-
to, presença de consolo, de compaixão. A vida presbiteral, tem um deixar 
tudo, distribuir, dar aos pobres. O ser presbítero é deixar-se tomar pelo 
convite de Jesus de deixar tudo, dar, distribuir, para servir. Essa presença 
gratuita de Jesus entre o seu Povo. Sem esse deixar, entregar, essa genero-
sidade, essa gratuidade não se concretizar o chamado, isto é o seguimento 
de Jesus. Vocação é mais que cumprir mandamentos, seguir regras. É di-
nâmica de amor, saída, liberdade, gratuidade!

Em cada vocação se encontra um vender tudo, um deixar tudo, como pos-
sibilidade de liberdade e liberalidade do seguimento Jesus. Passar da posse à 
gratuidade! Toda vocação é um despertar para a gratuidade das relações, a gra-
tuidade do amor, da vida do Evangelho. Caso contrário em cada vocação pode 
manifestar-se a reação: “quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio 

de tristeza, porque era muito rico.” Toda vocação 
exige pobreza, para ser fecundado pela pobreza 
do outro que a vida do Evangelho oferece!

“O grande risco do mundo atual, com sua 
múltipla e avassaladora oferta de consumo, 
é uma tristeza individualista que brota do 
coração comodista e mesquinho, da busca 
desordenada de prazeres superficiais, da cons-
ciência isolada. Quando a vida interior se fecha 
nos próprios interesses, deixa de haver espaço 

para os outros, já não entram os pobres, já não 
se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce 
alegria do seu amor, nem fervilha o entusias-
mo de fazer o bem. Esse é um risco, certo e 
permanente, que correm também os crentes. 
Muitos caem nele, transformando-se em pes-
soas ressentidas, queixosas, sem vida. Essa não 
é a escolha duma vida digna e plena, esse não 
é o desígnio que Deus tem para nós, essa não é 
a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo 

ressuscitado.” (Papa Francisco, EG 2).
A vocação é seguir Jesus e seguí-lo é testemunhar a Jesus e o seu 

Reino.  Viver a sua vocação é testemunhar que “Cristo Vive!” O viver que 
indica a possibilidade de dizer: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18). Cheios de nós 
mesmos, na riqueza de nós mesmos será difícil viver Jesus, ver o Senhor! É 
no despojamento de toda a vocação que cresce o encontro com o tesouro 
que tem cheiro de eternidade, de vida eterna. É salvífico!

No filme “Francesco”, Francisco, criança, dependura-se pelas pernas 
no galho de uma árvore. De cabeça para baixo, admira as casas, as árvo-
res, os animais e as pessoas de Assis com seus fundamentos, suas raízes 
e pernas presas e pendentes da abóboda celeste. E, criança, feito alegria, 
rindo, exclama: “É o céu que tem e governa a terra, o mundo, as pessoas!” 
O olhar-criança via a realidade a partir de outra dimensão, percebida ou-
tra realidade, mais real, partir do céu. Quem nos sustem, quem nos gover-
na, que nos deixa mover, ser? O céu! Sim, o céu, a vida eterna! O lampejo 
infantil tornou-se pobreza, minoridade, liberdade, gratuidade! 

A grandeza de viver o Evangelho de modos diferentes, mas que é sempre 
um deixar tudo, um caminho de liberdade, gratuidade. A vida familiar pede 
gratuidade, a vida presbiteral, pede gratuidade, a vida religiosa pede gratui-
dade; o ser cristão, o crístico acontece na gratuidade! Nas diversas vocações 
vamos percebendo sempre mais o convite de Jesus: Vai vende tudo o que tens 
e depois vem e segue-me. O viver matrimonial, presbiteral, vida religiosa com 
Jesus Cristo, é o caminho da liberdade, o caminho da graciosidade. 

Deixar o mundo de si mesmo e estar aberto para viver a vocação 
recebida. Jesus não se impõe, não oprime, apenas convida, atrai, insiste 
suavemente. Ir sem nada de imposição de mim, mas com tudo o que sou. 
Com tudo o que sou, sem impor nada do que sou. Se todo a irmã e todo o 
irmão aceitar o convite de Jesus de ir na gratuidade não tornaria mais livre 
e feliz a dinâmica da vocação recebida? 

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

+ Dom Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Viver em plenitude

"

"Só uma coisa te 
falta: vai, vende 
tudo o que tens 
e dá aos pobres... 
Depois vem e 
segue-me!”
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Mês de agosto che-
gou e com ele somos todos convidados a lembrar da 
importância da nossa vocação, primeiramente à vida, 
dom Deus e através dela, um chamamento para fazer 
a diferença no mundo, buscando sempre alcançar o 
máximo possível de si mesmo, sendo sal e luz, irradian-
do a alegria do pertencimento a Cristo e a sua Igreja. É 
um mês para rezar por todas as vocações, sabendo que 
todas são importantes e de igual dignidade, seja para 
a vida da Igreja, seja para o tecido social. Lembrando 
sempre neste período que ninguém nasce à toa. Viemos 
todos a este mundo com um propósito. Cada um é cha-
mado a ser, através da vocação pessoal, um “dizer” de 
Deus ao mundo. Rezemos para que o Senhor da messe e 
pastor do rebanho envie mais operários, especialmente 
jovens que queiram seguir Cristo mais de perto, na vida 
presbiteral ou religiosa. Aproveite também para acom-
panhar nesta edição o que foi notícia no mês de julho e 
os eventos que a nossa Igreja Local realizará neste mês 
de agosto. Que nossa senhora da Imaculada Conceição 
interceda por todos nós, seus filhos, e de forma muito 
particular pelos seminaristas de nossa Arquidiocese 
para que mais e mais perseverem na caminhada que os 
levará a uma entrega total a Cristo através do ministé-
rio ordenado. Uma ótima leitura pra você.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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A ESCUTA VOCACIONAL E A 
RESPOSTA AO CHAMADO DE 
DEUS OCORRE MEDIANTE O 
TEMPO DE SILÊNCIO
PE. GERALDO F. BENDAHAM

Inspirado no tema Cristo vive! Somos suas 
testemunhas e no lema “Eu vi o Senhor!” 
(Jo 20,18) foi lançado pela CNBB – Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil a 

campanha do mês vocacional que se realizará 
no mês de agosto de 2022. Todos os anos já 
é tradição a Igreja impulsionar agosto como 
mês dedicado às vocações. 

Obviamente, as orações da Igreja e a res-
posta ao chamado de Deus ocorre todos os 
dias, horas e minutos da existência humana 
e não somente no mês de agosto, mas é im-
portante intensificar as vigílias neste tempo 
especial de orações ao Senhor da Messe, su-
plicando que envie mais operários para traba-
lhar a serviço do Reino de Deus.

Por experiência bíblica, a escuta vocacio-
nal e resposta generosa ao chamado de Deus 
ocorre mediante o tempo de silêncio. Para isto é 
muito importante proporcionar aos vocaciona-
dos ambientes que favoreçam o silêncio através 
da leitura silenciosa da Palavra de Deus, retiro 
espiritual para ouvir, discernir e decidir sobre a 
vontade de seguir o Deus da vida.

NOTÍCIAS DO VATICANOprofecia

AS FÉRIAS DE VERÃO DO 
PAPA FRANCISCO
PE. ADELSON SANTOS, SJ

Após um mês de junho de intensas visi-
tas Ad Limina dos bispos do norte do Brasil ao 
Papa Francisco (entre os quais o nosso arcebis-
po Dom Leonardo e seus dois bispos auxiliares, 
Dom José e Dom Tadeu), o Santo Padre conti-
nuou seus compromissos normais durante o 
mês de julho, mas com um ritmo mais redu-
zido, seja pela necessidade de cuidar mais da 
sua saúde por causa do problema no joelho, 
seja porque durante os meses de julho e agos-
to ocorrem as férias de verão na Europa, que é 
seguida também pelo Vaticano. Contudo, por 
opção pessoal o Papa Francisco prefere não 
ausentar-se de Roma, continuando sua rotina 
comum na Casa Marta, onde reside, além de 
não interromper também a oração e bênção 
do Angelus, quando saúda os milhares de 
peregrinos e turistas que se concentram aos 
domingos na Praça São Pedro. São momentos 
que unem também a comunidade católica 
do mundo inteiro, pelos canais de televisão e 
internet, em torno da mensagem do Sucessor 
de Pedro. Além desses encontros dominicais, 
o Papa aproveitou a segunda celebração do 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado 
no domingo, 24 de julho, em Roma e em to-
das as dioceses do mundo, para mais uma vez 
chamar a nossa atenção para rezar para que 
a experiência e sabedoria dos idosos ajude 
os jovens a olhar para o futuro com esperan-
ça. Na sua mensagem, o Papa ensina que os 
idosos, entre os quais ele se inclui, têm uma 
grande responsabilidade para com os jovens, 
como educadores de ternura em um mundo 
marcado por guerras e violências: “Precisa-
mos, neste mundo habituado à guerra, de 
uma verdadeira revolução da ternura. Temos 
aqui uma grande responsabilidade para com 
as novas gerações”. Finalmente, de 24 a 30 de 
julho, o Papa visitou o Canadá, cumprindo um 
desejo expresso várias vezes de chegar ao país 
onde a Igreja está engajada em um importan-
te processo de reconciliação com os indígenas, 
os primeiros habitantes daquelas terras.

“TU ME CHAMASTE, E 
TEU GRITO ROMPEU A 
MINHA SURDEZ."
Santo Agostinho

Observe a experiência do profeta Elias que ouviu 
a Deus a partir da brisa suave (cf. 1Rs 19,12). A brisa 
suave não é somente o fenômeno agradável da na-
tureza que traz paz à vida, mas refere-se também ao 
silêncio interior capaz de ouvir a voz de Deus que ecoa 
na consciência do vocacionado.

Na experiência de Santo Agostinho, Deus está 
dentro de nós: “Eis que habitavas dentro de mim e eu 
te procurava fora! Eu, disforme, lançava-me sobre as 
belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas 
eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as 
tuas criaturas, que não existiriam se em ti não exis-
tissem”. 

Continua Agostinho descrevendo sua apaixonan-
te experiência vocacional com Deus: “Tu me chamas-
te, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e 
brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. Espar-
giste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu 
te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me 
tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz”

Para Francisco de Assis, o encontro com o Evange-
lho de Jesus Cristo foi fundamental para sua conversão, 
ao ponto de mediante o dom da fé ver nas pessoas e nas 
criaturas a presença de Deus: “O Senhor deu a mim, frei 
Francisco, começar a fazer penitência assim: pois, como 
estivesse em pecados, parecia-me demasiadamente 
amargo ver leprosos. E o próprio Senhor me conduziu 
entre eles e fiz misericórdia com eles. E afastando-me 
deles, aquilo que me parecia amargo, se me converteu 
em doçura da alma e do corpo”.

Então, após a pessoa discernir e responder o 
chamado de Deus numa experiência de silêncio 

contemplativo e seguir Jesus em comunida-
de, se torna possível com a graça de Deus 

ser testemunha do Cristo vivo e poder 
afirmar: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18).
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S. Teresa B. da Cruz  
(Edith Stein)
Ez 2,8-3,4
Sl 118(119), 14.24.72.103.111.131 
(R. 103a) • Mt 18,1-5.10.12-14

S. Lourenço
2Cor 9,6-10
Sl 111(112),1-2.5-9 (R. 5a)
Jo 12,24-26

S. Clara
Ez 12,1-12
Sl 77(78),56-59.61-62 (R. Cf. 7c)
Mt 18,21-19,1

S. Joana F. de Chantal
Ez 16,1-15.60.63
(Sl) Is 12,2-6 (R. Is 12, 1c)
Mt 19,3-12

Ss. Ponciano e Hipólito
Ez 18,1-10.13b.30-32
Sl 50(51),12-15.18-19 (R. 12a)
Mt 19,13-15

20º Comum
Jr 38,4-6.8-10
Sl 39(40),2-4.18 (R. 14b)
Hb 12,1-4
Lc 12,49-53

Ez 24,15-24
Dt 32,18-21 (R. cf. 18a)
Mt 19,16-22

S. Estevão da Hungria
Ez 28,1-10
(Sl) Dt 32,26-28.30.35cd-36ab 
(R. 39c)
Mt 19,23-30

Ez 34,1-11
Sl 22(23),1-6 (R. 1)
Mt 20,1-16a

Ez 36,23-28
Sl 50(51),12-15.18-19 (R. Ez 
36,25)
Mt 22,1-14

S. João Eudes
Ez 37,1-14
Sl 106(107),2-9 (R. 1)
Mt 22,34-40

S. Bernardo
Ez 43,1-7a
Sl 84(85),9ab-14 (R. cf 10b)
Mt 23,1-12

ASSUNÇÃO DE N. SRA.
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
Sl 44(45),10bc.
11.12ab.16 (R. 10b)
1Cor 15,20-27a • Lc 1,39-56

Nossa Senhora Rainha
Is 9,1-6
Sl 112(113),1-8 (R. 2)
Lc 1,26-38

S. Rosa de Lima
2Cor 10,17--11,2
Sl 148,1-2.11-13a.13c-14 (R. cf. 
12a.13a)
Mt 13,44-46

S. Bartolomeu
Ap 21,9b-14
Sl 144(145),10-13ab.17-18 (R. 
cf. 12a)
Jo 1,45-51

S. Luís de França
S. José de Calasanz
1Cor 1,1-9
Sl 144(145),2-7 (R. cf. 1b)
Mt 24,42-51

1Cor 1,17-25
Sl 32(33),1-2.4-5.10ab e 11 
(R. 5b)
Mt 25,1-13

S. Mônica
1Cor 1,26-31
Sl 32(33),12-13.18-21 (R. cf. 12b)
Mt 25,14-30

22º Comum
Eclo 3,19-21.30-31
Sl 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R. 
cf. 11b) • Hb 12,18-19.22-24a
Lc 14,1.7-14

Martírio S. João Batista
Jr 1,17-19
Sl 70(71),1-4a.5-6ab.15ab.17 
(R. 15a)
Mc 6,17-29

1Cor 2,10b-16
Sl 144(145),8-14 (R. 17a)
Lc 4,31-37

1Cor 3,1-9
Sl 32(33),12-15.20-21 (R. 12b)
Lc 4,38-44

LITURGIA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5 
e Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

COMO VIVER O CHAMADO DE DEUS?

D

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – AGOSTO/2022
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eus chamou o ser humano a uma vocação. Não foi somente 
para "oferecer sacrifícios" (culto ritual) que Deus o chamou. 
Ele o chamou para cultivar aquilo que Deus é: amor, serviço, 
doação. Esta é a vocação do ser humano: ser liturgo (servi-
çal). E só assim é que será feliz, realizado. (cf. Jr 7,23).

Jesus se doou totalmente, fazendo em tudo a vontade do 
Pai, serviu até o fim ao ser humano. E o máximo de seu serviço 
(liturgia) ao Pai e aos irmãos se dá na Cruz, onde realmente acon-
tece a máxima entrega. Ofereceu assim um "único sacrifício", um 
único culto agradável ao Pai, o único culto (serviço) que foi capaz 
de ligar novamente o ser humano com Deus (Hb 10,4-14). Cristo 
aparece como Liturgo por excelência, não fazendo "ritos" e "ceri-
mônias" no templo, mas oferecendo-se a si mesmo, doando-se 
até a morte e morte de Cruz em resgaste de uma multidão. Nele 
cumpre-se a suprema liturgia, serviço. Nele e por ele, cumpre-se 
nossa única vocação (chamado) que nos tornará felizes e reali-
zados: liturgia no sentido mais originário da palavra. A Liturgia é 
a fonte e o cume da vida da Igreja, portanto de todos os que são 
chamados por Deus a realizar sua vocação, segundo sua opção 
de vida, a serviço do crescimento do Reino.

A vocação, o que é? Doação de si a serviço da comunida-
de humana. A pessoa coloca todas as suas potencialidades a 
serviço de uma multidão. Liturgia viva! Vocação: possibilida-
de da máxima vivência litúrgica! 

Toda vocação, do ponto de vista Bíblico, consiste basi-
camente em três movimentos: o chamado divino, o tempo 
da escuta e a resposta pessoal. Mesmo havendo casos em 
que a escuta pareça inexistente, sempre existe um momento 
para interrogar, como é o caso da vocação de Maria, a Mãe 
de Jesus. Ela foi chamada por Deus, escutou, questionou a 
proposta divina e, depois disso, deu sua resposta definitiva, 
acolhendo o chamado. 

É um dado importante considerar estes três movimen-
tos  – chamado, escuta e resposta pessoal – para não correr 
o risco de precipitação, em querer responder de maneira 
apressada. Deus chama e dá um tempo para que a pessoa 
decida. Não existe, portanto, uma obrigação, mas sempre 
a liberdade de optar entre aceitar ou não aceitar. O papel 
da Liturgia, através das celebrações, é fazer memória das 
respostas vocacionais presente na Palavra que a Eucaristia 
propõe, especialmente, nos Domingos do mês de agosto. 

Existe um chamado vocacional, da parte de Jesus, ao es-
colher três de seus discípulos para que subissem com ele no 
Monte Tabor (Domingo da Transfiguração). É a dimensão do 
chamado como escolha pessoal, da parte de Deus e, de cer-
to modo, escolha privilegiada. Um chamado de destaque é 
aquele feito a Pedro, quando recebe a missão de ser “pedra”, 
fundamento da Igreja de Jesus Cristo. 

O segundo movimento da experiência vocacional é o 
tempo da escuta. O cenário vocacional da Transfiguração 
sugere que este tempo necessita ser vivenciado na contem-
plação. A vocação é sempre resposta pessoal. Confiar em res-
ponder afirmativamente, porque se Deus chama, ele sempre 
estenderá a mão para que a pessoa não se afunde no medo. 

Esse ano, 2022, a Igreja nos apresenta a figura de Maria 
Madalena que faz a experiência do encontro, da escuta e da 
intimidade com o Mestre, e a partir dessa profunda expe-
riência vai testemunhar aos discípulos “Eu vi o Senhor”(Jo 
20,18). Em toda celebração temos a oportunidade de viven-
ciar esse encontro com o Senhor da vida que Ama, chama e 
nos envia a sermos suas testemunhas onde quer que este-
jamos. CRISTO VIVE! É esse o testemunho que devemos dar, 
seja qual for a nossa opção vocacional.
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A família é semelhante a um jardim onde cultivamos e cui-
damos delicada e amorosamente com muita paciência 
cada dia para obter os frutos que irão crescendo e flores-
cendo ao longo do tempo. A onde os próprios pais são os 

jardineiros de sua família, cultivando nos filhos os valores, o amor ao 
próximo, a fé, a caridade, a solidariedade, o respeito à vida (pessoas, ani-
mais, floresta), como disse o Papa Francisco no X encontro Mundial das 
Famílias, “A família é o primeiro lugar onde se aprende a amar” e além do 
aprender a amar, é o primeiro lugar onde também se incentiva e nasce 
nosso despertar vocacional.

A família semeadora de vocações por excelência, onde encontramos 
diversidades de sementes; sementes essa onde serão bons seres huma-
nos, bons filhos, bons cristãos, bons amigos, bons médicos, bons profes-
sores, bons sacerdotes, boas religiosas, etc., já que é a primeira escola 
doméstica, e com o passar do tempo vamos amadurecendo essa semente 
até tomarmos uma decisão para nossa vida. Vida que no futuro será a 
base de uma sociedade mais justa e responsável, responsável com o meio 
ambiente, mais empática com nosso próximo; nesse sentido é quando 
dizemos que a família sempre foi e será a coluna vertebral da sociedade 
e como tal dar a importância e o respeito que merece.  

Jesus mesmo foi parte de uma família, quando realizou seu primeiro 
milagre Ele estava juntamente com sua família em um casamento (Bodas 
de Canãa, João 2,1-11) e foi Maria, naquele casamento, que o apoiou e 
o incentivou para começar ali seu ministério de milagres como filho de 
Deus. Dessa maneira podemos compreender e perceber que o primeiro 
e principal apoio a viver nossa vocação nas nossas vidas é na família, por 
isso Jesus quis experimentar o valor da família, e assim valorar o sacrifício 
da mãe e do pai, porém como pais e filhos que somos estamos sempre 
sendo convidados a fortalecer os laços profundos de família amorosa 
imperfeitamente perfeita no amor e na oração, sobretudo hoje mais do 
que nunca que a família está sendo enfraquecida por diversos fatores: 
migração, violência, delinquência, apatia, indiferença, desigualdade, etc.

Por isso, estamos sendo chamados a sermos pais mais exemplares e 
sobretudo amorosos com nossos filhos e filhas. Sermos como São José, 
imagem de amor e presença na vida da família. E como Maria, mãe 
exemplar e amorosa, que acompanha seu filho em todo momento e que 
com amor também corrigiu e aconselhou.

Nos acolhemos ao amparo e exemplo da Sagrada Família e que nos con-
duza com sabedoria para que cada família possa ser semeadora, incentivado-
ra e cultivadora de vocações para sermos bons seres humanos. Amém!

família

“A família semeadora de vocações 
por excelência, onde encontramos 
diversidades de sementes”.
Esmeralda e Joel

É SEMELHANTE 
A UM JARDIM
ESMERALDA BLANCO E JOEL ANDINO

família

Qual a sua
vocação?

Paulinas Manaus
Av. Sete de Setembro, 665 – Centro | Telefone: 3633-4251

Siga a Paulinas Manaus nas redes sociais:
https://www.facebook.com/livpaulinasmanaus | Instagram: @paulinas.manaus

V i v a  a  s u a  v o c a ç ã o
n a  PA U L I N AS  M A N A U S !
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REPORTAGEM

Orientar os cidadãos e cidadãs de 
boa vontade sobre a importância 
do voto nas eleições de 2022 é o 
objetivo das cartilhas “Orientação 

Política 2022: A Política Melhor” e “Encantar a 
Política”, cujo lançamento em Manaus foi realiza-
do na manhã do dia 9 de julho, no Auditório do 
Colégio Dom Bosco – Centro, com a presença de 
cerca de 500 pessoas, dentre lideranças das co-
munidades e coordenações das diversas pastorais 
da Arquidiocese de Manaus. 

As orientações políticas contidas nas cartilhas 
partem do pensamento do magistério da Igreja, 
especialmente da encíclica Fratelli Tutti, sobre a 
Fraternidade e Amizade Social, escrita pelo Papa 
Francisco. Com isso, pretende-se recuperar con-
ceito originário da Política e sua dignidade que se 
encontra a muito tempo ferida e corrompida por 
agentes públicos que a usam para benefício pró-
prio e não para o bem comum.

Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, 
explica que a caridade está na boa política que 
deve sempre promover o bem comum a todos, 
em especial aos que mais necessitam, e exem-
plificou isso com muita clareza. “Ajudar um idoso 
a atravessar um rio é caridade primorosa; mas o 
político constrói-lhe uma ponte, e isto também é 
caridade. É caridade se alguém ajuda outra pes-
soa fornecendo-lhe comida, mas o político cria-
-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime 
de caridade que enobrece a sua ação política”, 
afirmou o Papa Francisco (Fratelli Tutti, n. 182).

Conforme Pe. Geraldo F. Bendaham, coorde-
nador de pastoral e organizador do evento, este 
é um momento de alertar para a importância 
do voto consciente, especialmente neste ano de 
eleição, e de conhecer a boa política a fim de po-
der cobrar dos representantes eleitos ações e po-
líticas públicas para o bem comum. “A Igreja está 
preocupada com a realidade brasileira, com o 

CARTILHAS PARA ORIENTAR 
A SOCIEDADE SOBRE A BOA 
POLÍTICA E O VOTO CONSCIENTE 
SÃO LANÇADAS NA ARQUIDIOCESE 
DE MANAUS
POR ANA PAULA LOURENÇO



SOBRE AS CARTILHAS
Cartilha de Orientação Política 2022: A política melhor 

– A igreja católica, por meio do Regional da CNBB Sul 2, também 
produziu um material para melhor orientar os cidadãos a respeito 
do voto nas eleições que acontecerão nos dias 2 e 30 de outubro, 
em que os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da Re-
pública, governadores dos estados, senadores e deputados fede-
rais, estaduais e distritais. Desde o ano de 2008, ininterruptamen-
te, foram publicadas cartilhas nos anos eleitorais. Essa foi uma 
iniciativa que partiu do episcopado paranaense, após um longo 
debate e discernimento, durante uma assembleia que aconteceu 
em setembro de 2007, visando sempre orientar a respeito da uma 
boa escolha dos governantes visando o bem comum.

A Cartilha de Orientação Política divide-se em três blocos: 1. 
A Igreja e a Política; 2. As eleições Gerais de 2022; e 3. A política 
em favor da vida integral.  Os interessados em obter um exemplar 
devem entrar neste link https://cnbbs2.org.br/produtos/pedidos/ 

Cartilha Encantar a Política – Esta publicação é fruto do 
trabalho entre o Conselho Nacional de Leigos do Brasil (CNLB), 
em conjunto com uma rede de organizações, serviços, pastorais 
sociais e organismos da Igreja, Rede Brasileira de Fé e Política. É 
um projeto que retoma questões centrais das encíclicas do Papa 
Francisco “Laudato Sí” e “Fratelli Tutti”, e da Exortação Apostólica 
pós-sinodal “Alegria do Evangelho” que tratam a Política como de-
corrência ética do mandamento do amor, assumindo-a no sentido 
mais profundo da palavra. É um projeto que busca aplicar os ensi-
namentos do Papa Francisco à nossa realidade atual. Tem o apoio 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e destina-se 
especialmente a pessoas atuantes nas comunidades e paróquias, 
como animadoras e animadores de celebrações, catequistas, mi-
nistras e ministros da Palavra, participantes de grupos e movi-
mentos, e agentes de pastoral em geral. 

A versão digital da cartilha pode ser acessada através do link 
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Carti-
lha-Encantar-a-Politica.pdfMOMENTO FORMATIVO

Durante o lançamento houve um momento de re-
flexão sobre a boa política e o papel de cada 
cidadão para que esta seja colocada 
em prática para o bem de todos, com 
o bispos auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom Tadeu Canavarros, se-
guida de uma palestra apresentando os 
principais pontos da cartilha Encantar a Po-
lítica, proferida pela professora Conceição Silva 
e o padre Alcimar Araújo, e finalizada com uma 
reflexão sobre o contexto político atual com o soció-
logo e professor da Universidade Federal do Amazonas, 
Marcelo Seráfico. Ao final, houve uma breve apresentação 
sobre a importância do Voto Consciente com o promotor de 
justiça e membro do Comitê de Estadual de Combate à Corrup-
ção Eleitoral e ao Caixa Dois, Flavio Silveira.

povo, sobretudo com os pobres. Como sabemos, a política é importan-
te no exercício democrático. As duas cartilhas estão fundamentadas 
na encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. E nesse encontro quere-
mos alargar o conceito de política, pois fazer política é uma forma de 
caridade, de amor, que transcende a política partidária. Distribuímos 
200 cartilhas “Encantar a Política” e 1 mil exemplares da "Orientação 
Política 2022: A Política Melhor”, afirmou Pe. Geraldo.

Para Patrícia Cabral, leiga que atualmente compõe a presidência do 
Conselho Nacional de Leigos do Brasil (CNLB), “o caderno Encantar a Po-
lítica foi criado para que entendamos a importância da participação da 
sociedade na construção de políticas públicas e principalmente entender 
que a política é a construção do bem comum para todos nós, de pensar 
uma política para o coletivo e não para o individualismo. Nesse sentido, 
foi criado este caderno para que a gente comece a perceber a política a 
partir dos evangelhos, do que a Palavra de Deus nos fala, e como Jesus 
nos ensinou a proporcionar vida e igualdade principalmente aos mais 
necessitados. A Ideia é promover a conscientização de que a política de 
fato é algo que se faz para a coletividade. Muitos materiais estão sen-
do criados para a divulgação de seu conteúdo nas redes sociais visando 
alcançar mais pessoas e para tirar o estigma de que a política é essa a 
politicagem que a gente vê, mas que na realidade ela tem um contexto 
próprio que é a visão do bem comum para o coletivo”, explicou Patrícia.



SÍNODO

POR PE. LUIS MODINO

O chamado de Deus se faz presente 
na vida da gente de diferentes mo-
dos. Cabe a cada um, a cada uma de 
nós, responder e encontrar o cami-

nho a seguir. Na Amazônia esse chamado tem se 
concretado ao longo da história, fazendo realidade 
uma Igreja ministerial, que responde aos desafios 
de uma região que vive sua fé de diferentes modos.

São muitas as pessoas, sobretudo mulheres, 
que vivem sua missão nas comunidades amazôni-
cas como resposta ao chamado de Deus. Uma vo-
cação que se concretiza na entrega cotidiana, que 
resulta decisiva para que a Boa Nova do Evangelho 
se torne realidade na vida dos povos da Amazônia.

Na Amazônia se faz realidade na vida cotidiana 
uma Igreja ministerial e sinodal. A sinodalidade deve 
ser entendida como um chamado que Deus faz à 
Igreja, como uma vocação que se faz vida, mesmo 
nas dificuldades. Quando nossa vida e missão é res-
posta ao chamado de Deus, a gente vai superando os 
empecilhos e avançando no caminho do Evangelho.

Podemos dizer que só na ministerialidade e na 
sinodalidade a Igreja da Amazônia pode continuar 
caminhando, só seguindo esse caminho a Igreja 

pode se tornar presença evangelizadora na vida 
dos povos. Uma presença que sempre é importan-
te, mas que na Amazônia se faz necessidade para 
continuar e caminhada e conseguir que o Evange-
lho continue se tornando vida.

Vocações nascidas na Amazônia, que ajudam a 
fazer realidade a uma Igreja encarnada e intercultu-
ral, que responde às necessidades presentes na vida 
dos povos. Homens e mulheres que no contato com 
a realidade local vão encontrando respostas, propos-
tas, nascida do discernimento comunitário, do diálo-
go cotidiano, que é fonte de vida para todos e todas.

Uma vocação que tem que levar à Igreja da 
Amazônia a se fazer presente nas periferias, das 
cidades, mas também das regiões mais distantes, 
onde o Evangelho é vivido na simplicidade, onde 
o Evangelho vai aflorando nas situações concretas 
que fazem parte da vida dos povos. Uma Igreja 
com vocação missionária, uma Igreja em saída, 
que vai ao encontro das realidades concretas.

Uma Igreja com rostos diferentes, que enri-
quecem a caminhada, que ajudam a descobrir a 
riqueza do cotidiano, da vida nascida da simpli-
cidade. É nessa Igreja, que responde ao chamado 
de Deus, que vai continuar caminhando o Povo de 
Deus que vive sua fé e sua vocação na Amazônia. 

VOCAÇÃO À 
MINISTERIALIDADE
UM RASGO QUE DEFINE A 

IGREJA DA AMAZÔNIA
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O Movimento Serra teve início em 1934, 
quando quatro leigos sentiram a necessidade de 
formar uma associação que apoiasse e defendesse 
os sacerdotes católicos. Posteriormente, passaram 
a incluir o trabalho vocacional. Em 27 de fevereiro 
de 1935, fundaram o primeira comunidade Serra, 
na cidade de Seatle, nos Estados Unidos.

No Brasil, por meio do IS. Luiz Alexandre 
Compagnoni, a primeira Comunidade Serra, ini-
ciou suas atividades em março de 1963 no Rio de 
Janeiro, recebendo a Carta de Agregação, em 19 de 
março de 1965.

No dia 5 de junho de 2014, Dom Sergio Cas-
triani aprovou e abençoou a instalação do Movi-
mento Serra em Manaus, após indicação e incen-
tivo para sua criação por D. José Albuquerque. E 
no dia 28 de agosto de 2014, tiveram início as 
atividades do Movimento Serra em Manaus com 
a participação de fiéis leigos que aceitaram o con-
vite de D. José Albuquerque. Com a participação 
de membros do Conselho Nacional Serra do Brasil 
e do Movimento Serra de Belém em 10 de março 
de 2015 recebeu a Carta de Agregação do Serra 
São José ao Serra Internacional.

O grande carisma do Movimento Serra é o 
profundo amor pelos Homens e Mulheres de Vida 
Consagrada. "O membro do Serra é alguém que 
possui um grande amor pelas vocações e se dedica 
ao seu cultivo". 

São realizadas duas reuniões por mês onde 
nelas prevalecem a oração, a meditação bíblica, 
o relatório das atividades, a formação e a palavra 
do Assistente Eclesiástico. Também, seus membros 
participam das formações da Pastoral Vocacional 
da Arquidiocese de Manaus. Podem ser membros 
do Movimento Serra todo cristão de boa vontade, 
que tem o desejo de crescer sempre mais na fé e 
procura compreender e viver, cada vez melhor, a 
sua vocação de leigo, pode ser casado, solteiro ou 
viúvo, adulto ou jovem, homem ou mulher. 

Atualmente, a Presidente do Movimento 
Serra São José é leiga Márcia Dolzano Chaves 
e o Assistente Eclesiástico é o Padre Jardson da 
Silva Sampaio. As reuniões são realizadas no 
Seminário São José duas vezes por mês. Para 
conhecer mais entre em contato pelo telefone 
(92) 99434-4081.

MOVIMENTO SERRA SÃO 
JOSÉ – MANAUS/AM



AGOSTO  2022 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  13

MISSÃO

TEXTO E FOTO ANA PAULA LOURENÇO

Irmã Helena Augusta Walcott, faleceu no dia 13 de junho deste ano, aos 84 
anos. Pertencente à Congregação do Preciosíssimo Sangue, ela ficou muito 
conhecida por liderar a luta pelos que não tinham moradia, no final da dé-
cada de 70. Era uma mulher que tinha um propósito de vida muito além dos 

votos feitos em sua consagração religiosa. Viveu uma vida inteira de missão pelos 
mais pobres e sem moradia. Com a formação de assistente social usou de conheci-
mentos, estratégias e suas habilidades de líder para ajudar famílias pobres que não 
tinham casa, auxiliando-os a obter sua moradia em latifúndios vazios e irregulares. 
Iniciou pela Compensa, quando aflorou o ardor missionário de morar nas periferias. 

Mais de 15 bairros, localizados na zona leste de Manaus foram criados a partir de 
ocupações lideradas pela irmã que, sem medo, unia-se ao povo que lutava por um 
pedaço de chão para construir sua casa e abrigar sua família. As ocupações levavam 
o nome de algo que era destaque no momento, sendo eles Bairro da Paz, Redenção, 
Zumbi dos Palmares (1, 2 e 3), São José 3, Lírio do Vale, Nossa Senhora de Fátima, São 
Sebastião, Novo Israel, Santa Etelvina (etapa 3), Valparaíso, João Paulo II ( 1, 2 e 3). 
Todas as famílias que participavam das ocupações eram antes avaliadas e cadastradas 
por uma equipe de pessoas que a auxiliavam e todas elas tinham que participar de 
reuniões, momentos de leitura da palavra de Deus e de orações comunitárias.

“Nós tentávamos obter lotes de terra junto à prefeitura e governo. Quando não era 
possível, entrávamos na marra e os forçávamos a doá-los. O povo não podia esperar o 
governo fazer alguma coisa. As pessoas precisavam muito. Era uma atividade pacífica, 
mas nos organizávamos e usávamos o apito para comunicar os momentos de agir [...] 

Não era algo aleatório. Éramos organizados, 
pois tínhamos uma equipe de cerca 

de 40 pessoas que auxiliava no 
processo de conhecer quais 
famílias realmente precisavam 
e agendar reuniões semanais 

EXEMPLO DE VIDA MISSIONÁRIA ATÉ O FIM
Ir. Helena Augusta Walcott

com leituras bíblicas, orações e discussões das estratégias 
de ocupação. Tínhamos que conquistar os terrenos com 400 
ou 500 pessoas e com material para montar acampamento. 
Também fazíamos passeatas pelos sem terra”, explicou Irmã 
Helena em entrevista publicada no Informativo Arquidioce-
se em Notícias, N. 96 – Outubro de 2013. 

Irmã Helena chegou a ser presa e jurada de morte. 
Em 1997, a pedido de Dom Luiz Soares, refugiou-se em 
Guiné Bissau. Em 2003, retornou para o Brasil e foi morar 
em Santarém, no Pará. Em 2009, foi para Manacapuru 
trabalhar na assessoria das comunidades de Santo Afon-
so, São Sebastião, Rosa Mística, São Raimundo, Santa 
Luzia, Imaculada Conceição e Nossa Senhora de Fátima, 
auxiliando os comunitários nos sacramentos do Batismo, 
Primeira Eucaristia e Crisma; e na formação de coroinhas.

Era muito querida pelas pessoas que a acompa-
nhavam e ainda é lembrada por muitos moradores dos 
bairros oriundos das ocupações. Em sua homenagem, 
deram seu nome a uma escola municipal localizada no 
bairro Monte das Oliveiras, e também batizaram com seu 
nome uma área missionária localizada no bairro Novo Is-
rael. Quando completou 50 anos de votos para se tornar 
freira, em sua homenagem, o Serviço de Ação, Reflexão 
e Educação Social (Sares) produziu uma edição especial 
da publicação “Cadernos Populares” sobre a trajetória da 
Irmã Helena na luta por terra em Manaus.

A luta pelos pobres vinha de sangue. Seu pai gos-
tava muito de ajudar os pobres. Por ser músico, além de 
outros ofícios, tocava em muitas festas de aniversários e 
de casamentos. Com as famílias pobres costumava fechar 
contratos sem cobrar pelo serviço. Segundo relato de Irmã 
Helena, seu pai foi preso e assassinado por preferir tocar 
em uma festa de 15 anos de uma família pobre a tocar em 
um aniversário da filha de um militar.

“Nós tentávamos 
obter lotes de 
terra junto à 
prefeitura e 
governo. Quando 
não era possível, 
entrávamos 
na marra e os 
forçávamos a 
doá-los."

Fo
to

: C
lov

is 
M

ira
nd

a -
 Ac

er
vo

 AC
rit

ica



 

MATÉRIA DE CAPA

IR. GERVIS MONTEIRO, IR. PASQUITA JACOB, NEILA PICANÇO 
COORDENAÇÃO PASTORAL VOCACIONAL

 

O 
Serviço de Animação Vocacional/Pastoral Vocacional 
(SAV/PV) traz presente várias iniciativas, propostas 
e encaminhamentos para que se possa bem viver e 
se trabalhar em prol das vocações. Todo ano, sempre 
no mês de agosto, a Igreja Católica celebra no Brasil 

o mês vocacional. Este ano, a equipe organizadora do Mês Vocacional 
leva em consideração anunciar a verdade de que Cristo vive, e traz como 
tema “Cristo Vive! Somos suas testemunhas” e lema “Eu vi o Senhor!” (Jo 
20,18). O objetivo é propor, anunciar a verdade de que Cristo vive. Padre 
João Cândido Neto, assessor da Comissão para os Ministérios Ordenados 
e a Vida Consagrada afirma: “Nós somos suas testemunhas, a exemplo de 
Maria Madalena no Evangelho, e a nossa missão como Igreja é anunciar 
a todo mundo que Cristo está vivo e que nós vimos o Senhor, experimen-
tamos a sua presença, experimentamos que ele caminha conosco, fala 
conosco, que o seu amor é maior do que a própria morte”.

Assumido em âmbito nacional, em 1981, por dioceses e regionais da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o mês vocacional, celebrado 
em agosto, tem o intuito de ser um tempo especial de reflexão e oração pelas 
vocações e ministérios. E o Serviço de Animação Vocacional é a ampla ação de 
toda Igreja que visa “ajudar os jovens a descobrir o sentido da vida e o projeto 
que Deus tem para cada um (…)” (DAp, 314) e a orientar o cristão na sua 
opção vocacional cristã, apostólica, mediante a fé adulta, de tal modo que 
expresse seu serviço ministerial dentro das atividades da Igreja.

O mês de agosto é muito especial. Durante este mês destaca-se a 
importância de todas as vocações na Igreja. Por isso, é importante ressal-
tar que não há, na Igreja, uma vocação que seja mais importante que as 
outras. Na diversidade dos carismas e ministérios, somos todos chama-
dos à formação e ao desenvolvimento da vida em comunidade. Devemos 
compreender que, independente da vocação a que fomos chamados, 
todo cristão/cristã é vocacionado à santidade. Como bem destacou o 
Papa Francisco: “Ser santo é uma vocação para todos”. O nosso batismo já 
nos coloca nesta dinâmica da busca pela santidade de vida. É necessário 
que tenhamos a consciência de que o primeiro chamado do cristão é nos 
tornarmos santos. A Igreja nos oferece diferentes possibilidades de cami-
nharmos rumo à santidade: a vida laical no matrimônio, a vida sacerdotal 
no ministério ordenado ou a vida de especial consagração.

Diante dessas possibilidades, cada homem e mulher deve fazer seu 
discernimento vocacional, que é o processo pelo qual o cristão passa para 
discernir sua vocação. A Santa Igreja oferece, além da diversidade de 
vocações, distintos carismas e ministérios suscitados pelo Espírito Santo.

Assim, em cada domingo do mês de agosto, a Igreja do Brasil celebra 
uma vocação. No primeiro domingo do mês, rezamos pelas vocações sa-
cerdotais e pelos ministérios ordenados. Os ministros ordenados (bispos, 
padres e diáconos) têm como missão servir a Comunidade, vivendo tal 
como Cristo servidor.

O segundo domingo do mês de agosto é dedicado à vocação matri-
monial, além da celebração do Dia dos Pais. A Igreja reconhece a rele-
vância do seio familiar, no qual ocorre a primeira transmissão de fé aos 
cristãos. É a família que possui o papel de servir como base para todo o 
ser humano, bem como difundir os valores de Cristo e sua Igreja.

No terceiro domingo, somos chamados a rezar pelos irmãos e irmãs 
cuja vocação é religiosa: são eles que servem como sinal do Reino futuro, 
pois se comprometem a viver esta vida cumprindo os votos de castidade, 
pobreza e obediência. Os religiosos/religiosas são cristãos que buscam, 
por meio de diversos carismas, viver a radicalidade do Evangelho.

O quarto domingo do mês de agosto é voltado à oração pela vocação 
laical. Os cristãos leigos e as cristãs leigas são os irmãos que, nas comuni-
dades paroquiais, assumem os vários ministérios da Igreja. Estes irmãos e 
irmãs são testemunhas do amor serviçal dentro das realidades nas quais 
estão inseridos. São os cristãos leigos e leigas que, incansavelmente, con-
tribuem para a caminhada e o crescimento das comunidades.

Por sua vez, quando o mês de agosto tem cinco domingos, é celebra-
do o chamado dos catequistas: homens e mulheres que transmitem aos 
demais irmãos a fé em Cristo e sua Igreja. Com sua vida e testemunho, os 
catequistas anunciam a verdade do Evangelho e colaboram para que os 
catequizandos sejam conduzidos à comunhão com Jesus Cristo. 

Nesse mês de agosto, somos convidados a rezarmos em especial pe-
las vocações: para que saibamos fazer uso desta ferramenta que a Igreja 
de Cristo nos oferece para viver a vida terrena em caminho à santidade, 
além de clamar para que nossos irmãos e irmãs, uma vez tendo realizado 
o discernimento vocacional, não desanimem em corresponder ao amor 
de Cristo de acordo com o chamado que Ele faz a cada um, a cada uma.

Somos convidados para vivermos nossa vocação com bastante in-
tensidade e para isso precisamos refletir que a vida é dom e uma res-
ponsabilidade e que precisamos nos questionar como viver e levar em 
consideração as nossas origens. 

Da nossa vida trazemos a experiência humana de nossa família, de 
como manifestamos os nossos sentimentos, como se manifesta o nosso 
agir pela consciência de si mesmo, pela nossa liberdade, pela nossa vonta-
de, e nossa capacidade de amar, que nos proporciona um encontro com nós 
mesmos. O ato de questionarmos sobre o sentido da vida nos leva a outros 
questionamentos: como viver? Por onde caminhar? Aqui nos encontramos 

IMPORTÂNCIA E CHAMADO
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com a reflexão sobre a felicidade, que sempre está relacionada com a ati-
vidade profissional rendável, em construir família e estabilidade financeira. 
Porém, não podemos separar a experiência da fé no Pai misericordioso, que 
nos ama e nos chama para viver em plenitude as nossas escolhas. Por isso 
é importante refletirmos sobre as vocações para que possamos fazer uma 
escolha que nos possibilite caminhar confiantes mesmo quando as intem-
péries da vida aparecerem. Pe. Zezinho em uma de suas canções nos diz 
“A decisão é tua. São muito os convidados, quase ninguém tem tempo”. O 
tempo segue sempre sendo nosso aliado, nos proporciona as chances de 
compreender, decidir e fazer as escolhas plenamente para que possamos 
caminhar com segurança na escolha decidida.

No nosso tempo presente há muitas pessoas sedentos da palavra de Deus, 
alguém que visite, testemunhe essa alegria do Evangelho e anuncie. Mas al-
guém pronto a deixar tudo e abraçar a missão. A graça da vocação, o chamado 
de Deus para minha vida missionária, a serviço do povo é o maior presente que 
o Senhor pode fazer a alguém, ser amado e chamado por Deus, ser preferido do 
Senhor, convidado a ser seu mensageiro para o bem dos irmãos e irmãs, é uma 
coisa estupenda, maravilhosa que não cabe em uma só palavra para explicar a 
grandeza desse chamado, que é de total, dedicação, compromisso e entrega to-
tal a Deus que chama, para o bem da humanidade. O chamado missionário seja 
na vida matrimonial, sacerdotal, religiosa é um dom sublime! Pensemos. Somos 
chamados a para sermos colaboradores de Deus. Diante de tal grandeza, 
amor, confiança da parte de Deus que chama não é suficiente deixar sonhos 
pessoais, família, profissão, o trabalho, para trabalhar na messe do Senhor, 
pelo Reino de Deus, é preciso dedicação e oração diária.

Por isso que quem é chamado, é convidado a ser aberto e disponí-
vel para assumir e viver a missão, pois aquele que é chamado é enviado a 
servir todos os povos, e em todos os lugares sem distinção nem pre-
ferência. Deve estar aberto a abraçar o caminho e caminhar com o 
povo, sonhar juntos, planejar juntos, dentro das suas realidades e 
acontecimentos cotidianos. Por exemplo, celebrar as conquistas, 
as lutas, pelas melhorias e construir junto.

Então queridos e queridas, a resposta é simples e, ao 
mesmo tempo, profunda. É um ato de amor do Senhor que 
eu quero oferecer um presente, chamando-nos a segui-lo. Para 
tanto, Ele nos dá as qualidades necessárias para podermos ser anunciadores 
do seu evangelho aos que ainda não o conhecem. Não temos que esperar 
milagres e nem coisas raras para saber se temos esta vocação. É suficien-
te ter um grande amor a Deus e querer que outros também conheçam e 
vivam os seus ensinamentos. Todos os grandes santos foram missionários 
e o amor de Deus era muito intenso em seus corações. A vocação missio-
nária não é algo novo e diferente da vocação cristã. Deus não nos chama 
uma segunda vez, é sempre o mesmo chamado, mas vivido de maneira 
diferente e profunda. Os missionários são chamados a viver, mais intensa 
e radicalmente a vocação cristã recebida no batismo. Então todo cristão é 
missionário e vocacionado do Pai pelo batismo e deve sentir-se responsá-
vel pela divulgação do Evangelho de Jesus. Como nos tempos passados, 
Deus continua passando nas nossas famílias, chamando aqueles que ele 
mesmo quer e, pode ser você. Então abra o seu coração a esse convite 
nobre hoje e não adie para amanhã, “Deus me chama hoje não sei se me 
chamará aqui a dois ou três anos”, dizia José Allamano, o pai e fundador 
dos missionários e missionárias da Consolata. 

 Às vezes nós sintamos incapaz, com medo, na dúvida, não nos senti-
mos preparados, mas, quando Deus chama ele não pergunta o que 
você é capaz de realizar, ele simplesmente lança o convite: 

vem e segui-me. Ele espera o seu generoso sim, pois capacita todos aque-
les que desejam assumir a missão de anunciar o Evangelho. Vejamos aqui, 
essa expressão foi aplicada por Jesus na ocasião da convocação de alguns 
de seus discípulos. Ele disse: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores 
de homens” (Mateus 4,19; Marcos 1,17). Ainda nos dias de hoje há muitas 
pessoas esperando pelo anúncio, pelo testemunho, não faça esse povo es-
perar ainda mais, responda sim ao chamado de Deus a exemplo de Nossa 
Senhora, a Virgem Maria, que ao receber a visita e a mensagem do anjo 
Gabriel de ser mãe do Salvador, sem entender tudo, mas por amor a Deus 
e a humanidade ela disse: “Eis aqui a Serva do Senhor, faça-se em mim se-
gundo a vossa vontade”.

 



ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

O 
processo de escuta deu-se dentro da dinâmica da 
Assembleia Sinodal Arquidiocesana, convocada em 
março de 2021. Esta Assembleia já havia sido pensada 
antes das orientações do Documento Preparatório do 
Sínodo, quanto ao roteiro de escuta do Povo de Deus e 

as indicações práticas do Vademecum. Contudo, uma vez que estes foram 
publicados, a Equipe instituída para Coordenação do Processo de Assem-
bleia Sinodal da Arquidiocese considerou o caminho traçado para o Síno-
do de 2023 buscando integrar as indicações para que na prática, embora 
dois eventos nos colocássemos em um caminho só. Neste sentido, dentro 
do caminho da Assembleia Sinodal Arquidiocesana celebramos no dia 17 
de outubro de 2021 a adesão à caminhada do Sínodo.

A Assembleia Sinodal Arquidiocesana constitui como um daqueles 
“órgãos sinodais” que faz referência o Vademecum do Sínodo, como re-
curso que dá vida ao processo sinodal. De fato, por meio das dinâmicas 
da Assembleia Arquidiocesana, todos os organismos de participação da 
Igreja local foram envolvidos e para além deles, outros interlocutores. A 
seguir expomos os passos desta caminhada da Assembleia, as dinâmicas 
de participação, os sujeitos envolvidos.

Como numa inspiração do Espírito Santo, sentimos a necessidade de 
uma ampla escuta do povo de Deus que nos proporcionasse um discerni-
mento sobre a abrangência da realidade e das demandas evangelizadoras, 
como nos fazemos presentes como Igreja Católica e como intensificar esta 
presença a partir de uma atuação mais missionária e profética e indicar ca-
minhos de comunhão, inclusive com rearticulações estruturais. Estas pers-
pectivas foram confirmadas pelas orientações posteriormente recebidas 
do Documento Preparatório do Sínodo. A primeira fase deste processo da 
Assembleia foi justamente caracterizada como fase de escuta.

Para esta fase de escuta se esboçou alcançar o máximo possível de bati-
zados com diferentes graus de engajamento e aproximação da vida eclesial 
e para tal foram elaborados oito subsídios de escuta diversos, com questões 
diferenciadas, que embora não seguissem exatamente o roteiro proposto no 
documento preparatório, serviram como conteúdo para captar os elementos 
indagados em vista do Sínodo. Os subsídios foram dirigidos às famílias, às 
comunidades rurais e ribeirinhas (ao longo dos rios), aos representantes dos 
povos indígenas que vivem na cidade, aos diversos grupos eclesiais (comuni-
dades eclesiais, pastorais, movimentos, serviços), aos presbíteros, aos diáco-
nos permanentes, à vida consagrada religiosa feminina e aos cristãos leigos e 
leigas. Além destes subsídios, foi promovido um seminário de escuta Igreja e 
Sociedade para captar algumas percepções a partir de alguns representantes 
da sociedade (academia, política, judiciário).

Não conseguimos dar seguimento, embora tenhamos programado, 
a outras dinâmicas de escuta por meio de enquetes em redes sociais, ar-
ticulação específica para escuta das juventudes, e aproximação de outras 
categorias de pessoas que vivem processos de exclusão.

Cada subsídio era organizado em forma de círculos bíblicos de modo 
que não se tratava somente de uma reunião para responder algumas 

questões, mas de um 
encontro orante ilumina-
do pela Palavra de Deus. Em 
cada encontro foram propostas 
em média 5 questões para serem 
partilhadas pelos participantes. Ao todo foram 
8 subsídios totalizando 48 perguntas que geraram aproximadamente 
430 relatórios.

Em linhas gerais as questões se debruçaram sobre: 
- A verificação do alcance da evangelização na vida das pessoas – o 

caminho de formação do discípulo missionário;
- O caminho sinodal da Arquidiocese – a percepção do caminho das 

comunidades eclesiais e da ação pastoral;
- Novas interpelações e apelos missionários;
- A especificidade das comunidades rurais e ribeirinhas e dos povos indígenas;
- A atuação dos sujeitos: laicato, ministério ordenado, vida religiosa 

consagrada feminina.
A equipe de coordenação elaborou uma síntese destas respostas e a partir 

daí construiu um segundo subsídio com provocações pastorais já enviado às 
comunidades em vista dos próximos passos da Assembleia Arquidiocesana. 
Esta primeira fase de escuta se estendeu de agosto de 2021 a janeiro de 2022. 
A partir destas escutas foram colhidos os elementos do presente relatório de 
síntese em vista do sínodo de 2023. Esta síntese, por sua vez, foi trabalhada 
pela mesma Equipe de Coordenação da Assembleia Arquidiocesana que cor-
responde a mesma equipe Sinodal Arquidiocesana, da qual faz parte o repre-
sentante da Arquidiocese como referência de contato para o Sínodo 2023 e o 
próprio Arcebispo Metropolitano que além de acompanhar e orientar o pro-
cesso de escuta, coube o importante papel de escutar e contribuir no discerni-
mento. Entendemos assim, ter correspondido a perspectiva oferecida no Va-
demecum reconhecendo que “há muitos sínodos diocesanos que aconteceram 
em todo o mundo, incluindo vários que estão em andamento. Essas regiões e 
dioceses são chamadas a articular de forma criativa os processos sinodais já 
em curso com as fases do atual Sínodo que está ocorrendo em toda a Igreja”.

 
A QUESTÃO FUNDAMENTAL
O caminhar juntos na Arquidiocese de Manaus
Desde a carta convocatória da Assembleia Arquidiocesana já se fazia 

uma releitura da caminhada sinodal da Igreja de Manaus: “Somos ilumi-
nados pela caminhada de planejamento pastoral na Igreja de Manaus ao 
longo de suas 10 Assembleias Pastorais Arquidiocesanas (APA’s) onde orga-
nizamos o agir da Igreja Local buscando responder aos desafios à Evange-
lização, priorizando ações eclesiais em favor dos mais fragilizados para que 
todos tenham vida em abundância. É nesta esteira que pautamos nosso 
olhar para a própria Igreja e para os desafios que continuam nos interpe-
lando. [...] O caminho da sinodalidade que faz parte de nossa história é o 
melhor modelo eclesial para uma Igreja tão ampla. Já havíamos apontado 
este caminho na última APA: uma Igreja Sinodal. Os diferentes serviços, 
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ministérios, sujeitos eclesiais; nas diferentes modalidades de discipulado 
missionário: o ministério ordenado, a vida consagrada, a vocação batismal 
dos cristãos leigos e leigas, as novas experiências comunitárias; nas diversas 
formas de estruturação: pastorais, movimentos, serviços e organismos, são 
chamados a uma articulada e dinâmica comunhão”.

Das escutas emergiram estas percepções: Os organismos de comunhão, 
coordenações, conselhos, equipes de serviço são uma grande expressão da sino-
dalidade em nossas comunidades, eles favorecem o caminhar juntos. Da mesma 
forma, a fé celebrada em comunidade sinaliza esta unidade de caminhada. Este 
caminho sinodal ganha também outras visibilidades por causa da presença soli-
dária da Igreja na vida das pessoas como expressão de misericórdia, esperança e 
profecia: com largueza as famílias reconhecem maior aproximação por meio das 
visitas com presença fraterna e solidária; a multiplicação de campanhas e aten-
ção aos vulnerabilizados com distribuição de alimentos e outros gêneros. Estas 
ações ainda não foram assumidas na sua totalidade pelas comunidades, ainda 
há ausências destes sinais de misericórdia em algumas comunidades.

Para as comunidades mais distantes o sentido de pertença a Ar-
quidiocese é assegurado por meio dos encontros das comunidades da 
mesma área, das coordenações, mas ainda assim as comunidades não 
se sentem suficientemente orientadas pela Arquidiocese. Não entendem 
porque os sacramentos devem ser cobrados (pagos) nestas comunida-
des. As ações sociais nem sempre chegam até essas comunidades a não 
ser a partir das iniciativas locais (festejos).

 
OS COMPANHEIROS DE VIAGEM
Os cristãos leigos e leigas, grupo mais numeroso na ação evangelizado-

ra, constituem a grande força da Arquidiocese, presentes e atuantes como 
sal e luz. Estão presentes nas comunidades, nos movimentos eclesiais, nas 
pastorais específicas, nos diversos ministérios, em diversos organismos de 
participação (conselhos, coordenações) vivenciando o batismo com uma 
presença missionária, profetas da esperança, grande expressão da Igreja 
em saída. São eles e elas que vivem no mundo sua condição de trabalha-
dores, de agentes sociais, no campo da política, com entusiasmo e alegria. 

Os presbíteros – um grupo expressivo, mas não suficiente, na sua maioria 
estão ligados às comunidades eclesiais das Paróquias e Áreas Missionárias. O 
exercício do ministério é carregado de muitas tensões: são chamados a cuidar 
do rebanho com os sentimentos de Cristo Jesus e ao mesmo tempo ser gesto-
res de bens, de pessoas, de relações e de conflitos. Um grupo bastante diver-
sificado que muitas vezes são submetidos a um novo aprendizado: aprender 
a Igreja que está na Amazônia e que está em Manaus. O modo de exercício 
do ministério é comunitário, isto é, se realiza no presbitério e implica uma 
disposição para os colegas superando o risco do isolamento. Não têm faltado 
iniciativas da Arquidiocese para favorecer esta aproximação e os encontros do 
Clero (reuniões, lazer, concelebrações) tem sido grande expressão deste esfor-
ço. Muitas vezes a fraqueza pessoal está na raiz das atitudes de isolamento.

Os diáconos permanentes colocam-se com disponibilidade e des-
pojamento para os serviços na Arquidiocese, exercendo o ministério 
sobretudo em paróquias/áreas missionárias nas diversas pastorais e 
celebrações, “suprindo” a ausência do padre. Procuram articular a vida 
ministerial com a vida em família, uma vez que a família também parti-
cipa do ministério e da missão. Com os cristãos leigos e leigas a relação é 
respeitosa e com os presbíteros é de comunhão, embora algumas vezes 
não se sintam envolvidos em processos de planejamento.

A vida religiosa consagrada (feminina) – presente de forma nume-
rosa na Arquidiocese, diante dos apelos da evangelização. Preocupam-se 

particularmente com a formação do laicato e com os batizados das co-
munidades mais distantes; com o direito das mulheres e crianças violen-
tadas e da vulnerabilidade da juventude.

Na percepção do processo de escuta, foram identificados aqueles que 
estão mais distantes neste caminhar: dentre as pessoas a serem alcançadas 
nesta dinâmica em saída, se percebe com destaque a juventude. A ausência 
dos jovens em sua força revolucionária é sentida nas comunidades.

As comunidades indígenas ganharam mais visibilidade na cidade; 
sentem-se respeitadas pela Igreja Católica, e agradecidas pela sua pre-
sença nas lutas, pela valorização e respeito da espiritualidade e cultura 
milenar. A Igreja soube se redimir historicamente e foi capaz de acolher 
elementos da cultura indígena em suas expressões. 

Já temos algumas iniciativas na acolhida dos migrantes e pessoas 
em situação de rua, mas a partilha de recursos ainda é pequena e em 
algumas situações nem existe. Em se tratando de pessoas com deficiên-
cia dispomos de alguns ensaios como acessibilidade em nossos espaços 
comunitários, algumas celebrações específicas voltada para este público, 
tradutores para surdos em algumas celebrações

 
OUVINDO 
As comunidades ribeirinhas e rurais sentem a necessidade de serem 

mais ouvidas. Diante do desafio da logística, estas comunidades espe-
ram maior ajuda e suporte para continuarem se sentindo motivadas. 
Nem sempre a acolhida às populações indígenas é unânime, alguns não 
se sentem à vontade ou acolhidos, até chegam a aderir às Igrejas Evan-
gélicas o que enfraquece a identidade original. Os cristãos leigos e leigas 
muitas vezes se sentem sozinhos e com atuação tímida. A presença na 
sociedade (mundo da cultura, universidades, comunicação, justiça, polí-
tica e ecologia) ainda é tímida. Há o clamor para que se avance na escuta 
e diagnóstico dos desafios, na denúncia das violações, no distanciamen-
to do fanatismo religioso, participação nos movimentos sociais, engaja-
mento na política, enfim, uma atuação mais articulada na sociedade.

Os presbíteros esperam da Arquidiocese transparência e clareza na pres-
tação de contas e gestão dos recursos arrecadados. Assim como também 
melhor socialização de informação sobre as áreas onde se deve aplicar inves-
timentos missionários. Diáconos permanentes ainda sentem alguma resis-
tência a este ministério em alguns setores da arquidiocese. A vida religiosa 
feminina sente-se, de um lado, angustiada com ausência de integração, falta 
de apoio do clero e das paróquias e falta de confiança no laicato; por outro 
lado, entusiasmada com a evangelização e sempre aberta e disponível. As 
religiosas sentem-se desafiadas, embora nem sempre solicitadas.

Não obstante estas lacunas, crescemos na capacidade de escuta uma 
vez que os organismos de participação permitem o debate. Da mesma for-
ma podemos dizer que as comunidades se tornaram um grande instrumen-
to de escuta e não somente de anúncio. Este caminho de escuta sinodal ga-
nha também outras visibilidades por causa da presença solidária da Igreja 
na vida das pessoas como expressão de misericórdia, esperança e profecia: 
com largueza as famílias reconhecem maior aproximação por meio das visi-
tas com presença fraterna e solidária; a multiplicação de campanhas e aten-
ção aos vulnerabilizados com distribuição de alimentos e outros gêneros.

O processo iniciado de escuta deve avançar e ampliar a participação 
das comunidades que anseiam ser ouvidas.

Na próxima edição publicaremos a segunda parte da Síntese 
para o Sínodo 2023
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JUVENTUDE

Seminário São José 
A NOSSA GRANDE OCA ESPIRITUAL
REVISÃO ÉRICO PENA  TEXTO E FOTOS ELIOMAR SARMENTO

Nos dias 11 e 12 de junho, o Núcleo de re-
flexões Pluriétnicas YUU se renuiu para 
refletir e partilhar acerca da temática “In-
tersaberes Indígenas e espaço formativo”. 

O encontro foi realizado no Seminário Arquidiocesano 
São José. O Seminário, acolhe um total de 60 semina-
ristas de diversas regiões dos estados do Amazonas e 
Roraima. Deste total, 11 são seminaristas indígenas, 
tornando-se assim, um espaço formativo inter-regio-
nal com uma rica diversidade cultural.

O encontro teve a presença de leigos e leigas indígenas 
da Arquidiocese de Manaus que contribuíram com a reflexão 
e contou com as contribuições dos seminaristas indígenas 
de seis povos: Macuxi, Desano, Tukano, Maraguá, Tikuna e 
Kokama. Além disso no encontro teve a presença de leigos 
e leigas indígenas da Arquidiocese de Manaus que contri-
buíram com a reflexão. A família Kokama e Tikuna fizeram 
a abertura do encontro com a leitura do relato da criação na 
língua Tikuna e cantos na língua Kokama. Daniel Piratapuyo 
acentuou a magnitude dos elementos culturais utilizados 
no encontro como por exemplo, o Banco kumurõ. Segundo 
Piratapuyo “foi um dos elementos sagrados que o Avó do 
Universo utilizou na criação do universo, por isso, em cada 
ritual se revive o que seus antepassados já viveram um dia, 
atualização da memória ou da narrativa sagrada, se atualiza 
a partir do passo de dança, da recepção, do respeito, do grito 
e em cada som flautas”, explicou.

“Nós ressignificamos o espaço formativo do Se-
minário São José, e é importante reafirmar isso. Uma 
vez assumindo esse processo de ressignificação cabe 
a nós assumir um modelo de ensino e aprendizagem 
que expresse este projeto”, afirma Eliomar Sarmento 
do povo Tukano, e é preciso ainda nos questionar “onde 
estamos?” “Numa grande oca no meio da Amazônia” 
afirma o seminarista. 

O Seminarista do povo Tikuna Hércules Vitorino, fala 
da ressignificação da expressão “Yuu” dentro da dinâmica 
da ritualidade. “Yuu” pode ter a mesma expressão como 
“oremos” ou ao final de uma ritualidade como “amém”.  O 
significado da expressão é utilizado como nome do próprio 
núcleo de reflexão, num processo de ressignificação que 
caracteriza as reflexões numa identidade própria. 

Genilson Morais do povo kokama explica como 
é diferente o ritmo de um seminário para o ritmo na 
comunidade de origem. “Para o seminarista que chega 
da aldeia complica um pouco entrar neste novo ritmo. 
Mas aqui no seminário São José com a ajuda dos nos-
sos formadores aprendemos a chamar o seminário de 
“nossa casa” isso nos ajuda muito”, afirma Genilson. 

Anderson Silva, do povo Maraguá reforçou o processo 
entre aldeia e seminário e afirma a importância do núcleo 
de reflexão como elemento formativo do seminário. Mar-
cos Santos, da etnia Macuxi falou da importância da dança 
e dos cantos dentro da dinâmica das culturas. Idelfonso 
Barbosa, também do povo Macuxi comentou sobre o pro-
cesso de transmissão de conhecimentos dos povos indíge-
nas, afirma ele: “quando vejo falar ‘temos que aprender 
com os povos indígenas’ fico pensando, aprender como? 
Pois para nós as vezes falar é muito difícil. Nós aprendemos 
com a natureza, um conhecimento que parte da contem-
plação. Jadson Cabral, da etnia Desano comentou como o 
núcleo o ajuda no processo formativo e como aos poucos 
vai aprendendo a partir dessa grande Oca espiritual. 

Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, esteve presente no encontro e disse que 
“a diversidade cultural é uma riqueza e que ajuda no 
fortalecimento da identidade e no aprofundamento na 
própria cultura e que é profundamente importante na 
afirmação do que é próprio de cada cultura e na rica 
presença dos indígenas na Igreja e nos diferentes mi-
nistérios”. 

Núcleo de Reflexões Pluriétnicas 
Yüü nasceu no dia 19 de abril de 
2021, no Seminário São José. O 
Núcleo é a encarnação de um 
sonho eclesial que nasce da 
realidade concreta da formação 
dos presbíteros indígenas e não 
indígenas do Seminário São 
José. Tem o objetivo de refletir 
e dialogar sobre a diversidade 
das culturas indígenas e sobre a 
inculturação da fé “Sonhar junto 
com o Papa Francisco”. 
O Núcleo de Reflexão Pluriétni-
cas Yuu nasce na perspectiva de 
pensar a própria presença dos 
seminaristas indígenas dentro 
do espaço religioso de forma-
ção. A ressignificação parte da 
própria vivência, neste sentido o 
espaço é fundamental na refle-
xão. O Seminário se transforma 
numa grande Oca Espiritual ou 
melhor, Casa de Saberes dentro 
da cultura indígena e espaço 
sagrado de aprendizagem. É 
ali que vão surgir os mestres 
de cantos e de danças, e todos 
agentes de saberes, assim 
também é o seminário São José, 
um espaço de iniciação e de 
transmissão intercultural. 
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A Prelazia de Itacoatiara (AM), 
no coração da Amazônia Brasileira, 
impulsiona todas as dioceses brasi-
leiras a uma transformação coerente, 
concreta e profética: o rejeite de 
projetos predatórios e mineração, 
que devastam a vida em todas as 
suas formas. Convocada pelo bispo 
da Prelazia, dom José Ionilton, a 
iniciativa inclui não receber fundos 
ou qualquer tipo de ajuda financeira 
que venha das “economias de saque”.

O ato tem como base o decreto 
publicado no dia 5 de maio, pela 
Prelazia de Itacoatiara, que dispõe 
sobre o não recebimento de recursos 
vindos de organizações, políticos 
ou empresas que contribuem para 
a destruição dos modos de vida dos 
povos do campo, das águas e das 
florestas.

Apoiam a iniciativa a Comissão 
de Ecologia Integral e Mineração e 
a Comissão Episcopal da Amazônia, 
ambas da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), a Rede 
Eclesial Pan-Amazônica (Repam), a 
Rede Igrejas e Mineração, a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), 
entre muitas outras, que convocam 
dioceses, paróquias e pessoas a estas 
decisões.

“Estas são atitudes concretas com 
as quais sinalizaremos à sociedade 
que estamos em sintonia com o que a 
Igreja e o Papa Francisco nos pedem”, 
conclui dom José Ionilton Lisboa de 
Oliveira, bispo da Prelazia de Itacoa-
tiara (AM) e promotor da iniciativa.

CNBB

DOM IONILTON 
IMPULSIONA DIOCESES 
DE TODO O PAÍS A 
REJEITAREM PROJETOS 
PREDATÓRIOS E DE 
MINERAÇÃO

CIDADANIA

A violência contra crianças e adoles-
centes ainda constitui uma chaga 
que precisa extirpada da sociedade. 
Em 2020 e 2021, na Delegacia Es-

pecializada de Proteção à Criança e ao Adolescen-
te (DEPCA) registrou-se o total de 2.610 casos de 
violência contra crianças e adolescentes. Em 2022, 
entre os meses de janeiro e fevereiro registrou-se 
o total de 209 casos. É preciso, portanto, que to-
dos possam se unir em prol de ações preventivas 
e interventivas a partir de políticas públicas que 
garantam e promovam os direitos de crianças e 
adolescentes. A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, 
por meio do Projeto Içá – Ação e Proteção vêm par-
ticipando dessa linha de frente junto à rede de pro-
teção e às instituições que fazem parte do sistema 
de garantia de direitos de crianças e adolescentes. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
foi privilegiado ao receber valiosa contribuição da Lei 
13.431/2017, que propicia a meninas e meninos víti-
mas e/ou testemunhas de violências as garantias dos 
serviços especializados, assegurando a estes que sua 
escuta seja realizada de forma protegida e não reviti-
mizante. O referido Diploma Legal estabelece diretri-
zes para a integração das políticas públicas de atenção 
e proteção, mediante a implantação de Centros Inte-
grados de Atendimento a Crianças e Adolescentes Víti-
mas de Violências em todo território nacional. O Centro 
Integrado de Atendimento se reveste de importância 
social por reunir em um mesmo espaço de funciona-
mento, diversos serviços públicos das áreas da Saúde, 
Assistência Social, Segurança Pública, perícia médica, 
dentre outros. A configuração do Centro deve ter um 
formato particular baseado na realidade institucional, 
social, cultural e econômica do estado do Amazonas. 
Sua maior contribuição é ofertar um atendimento in-
tegrado, protetivo e de articulação do Sistema de Ga-
rantia de Direitos – SGD mediante o estabelecimento 
de fluxos que promovem a integração entre os órgãos, 

a qualidade e a celeridade dos processos, reitera-se em 
um mesmo espaço físico, sem perder de vista a dimi-
nuição da revitimização por meio da escuta especiali-
zada, cumprindo o que preconiza a legislação nacional 
e internacional de proteção à criança e ao adolescente. 

Após inúmeros encontros realizados da rede 
de proteção e do sistema de garantia de direitos 
de crianças e adolescentes e, entre os últimos, rea-
lizado na tarde do dia 7 de abril de 2022, na sede 
da Cáritas Arquidiocesana de Manaus,  com a pre-
sença de Dom Leonardo Steiner, delineou-se um 
panorama do atual quadro situacional da violência 
praticada contra crianças e adolescentes no Ama-
zonas, o que convergiu numa carta endereçada ao 
Governador do Amazonas, Wilson Lima, solicitando 
a esse a aprovação do Centro Integrado, o envio 
do Projeto de Lei para votação na Assembleia Le-
gislativa do Estado e o uso imediato dos recursos 
destinados pelo Ministério Público do Trabalho, na 
ordem de R$ 7,5 milhões, a serem utilizados no 
prédio onde atualmente funciona a sede da DEPCA, 
na rua Via Láctea, Conjunto Morada do Sol – Aleixo, 
para a adequação das instalações. 

No início de junho, Dom Leonardo Steiner, encon-
trou-se com o Governador Wilson Lima, apresentou a 
carta da rede de proteção com a solicitação em vista 
da implantação do Centro Integrado. O Governador fez 
o devido encaminhamento à Assembleia Legislativa, 
cuja votação de aprovação ocorreu no dia 22 de junho, 
contando com a presença da rede de proteção, incluin-
do a Cáritas Arquidiocesana de Manaus. Na edição de 4 
de julho, o Diário Oficial do Estado do Amazonas, apre-
senta a Lei n. 5.959, de 4 de julho de 2022, que cria o 
Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescen-
te, vítimas ou testemunhas de violência no âmbito do 
Estado do Amazonas e o seu Conselho Gestor. 

É a Igreja de Manaus atuando em rede e de for-
ma organizada em vista da garantia e promoção de 
direitos de crianças e adolescentes. 

CENTRO 
INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO 
À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 
VÍTIMAS OU 
TESTEMUNHAS 
DE VIOLÊNCIAS 
NO AMAZONAS

FONTE SITE DA CNBB



A vocação batismal é o início de um processo que nos leva a compreender o mundo ao 
nosso redor. Nossas atitudes, comportamentos e ações vão determinando quem somos. É 
um processo que nos conduz e imprime em nós, a identidade cristã. Portanto, o batismo é, 
também, a porta de entrada para todas as vocações. 

Nas diversas comunidades católicas, a Pastoral do Batismo procura orientar as pessoas sobre a 
vocação batismal e desenvolve atividades que ajudam a refletir sobre ela.

Na Arquidiocese de Manaus, temos aproximadamente mil agentes pastorais, que atuam 
nessa missão e estão organizados em nível comunitário, paroquial, setorial e arquidiocesano. Em 
nível arquidiocesano, uma equipe formada por dez pessoas se reúne sempre no terceiro sábado 
de cada mês, das 8h às 10h, na sala da Pastoral do Batismo que fica na Cúria Metropolitana de 
Manaus (Avenida Joaquim Nabuco, 1023, Centro, Manaus, AM). Na reunião, partilham suas ex-
periências, avaliam a caminhada, planejam os próximos passos, celebram e reafirmam sua fé.

A pandemia da Covid-19 interferiu na dinâmica do trabalho da Pastoral do Batismo. Precisa-
mos de operários para a messe, de pessoas comprometidas e dispostas a testemunhar em todos 
os lugares, como é bela a vocação batismal. Somos chamados a renovar as promessas batismais a 
cada novo dia e, como filhos muito amados do Pai, ser presença D’Ele onde quer que estejamos.

Pastoral do Batismo
Coordenadora Arquidiocesana: Maria do Perpétuo Socorro Lopes
(92) 99292-8999 / socorromlopes5@gmail.com

PASTORAL DO BATISMO

TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS
FOTO FRANCILMA GRANA 

Quando uma criança nasce, por lei, seus pais 
devem seguir os trâmites para emissão 
de sua certidão de nascimento. Com esse 
documento em mãos, a criança passa, de 

fato, a existir na sociedade, entra nas estatísticas e começa 
a ser contabilizada dentro de vários indicadores. A criança 
se torna um cidadão brasileiro. A certidão de nascimento 
é um documento importantíssimo e, por meio dela, outros 
documentos poderão ser emitidos ao longo da vida.

Quando uma pessoa nasce, é chamada à existência. 
Quando é batizada na Igreja católica, se torna membro 
da grande família de Deus. Como nos fala Paulo, “foi num 
só Espírito que todos nós fomos batizados, a fim de formar-
mos um só corpo” (1 Cor 12, 13). Sendo assim, o batismo 
é o início da caminhada na vida cristã, é o que nos une a 
Deus. É ele quem nos faz filhos de Deus, membros de um 
só corpo. Por meio dele, somos chamados a seguir Jesus, 
“o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo, 14, 6).

Para muitos, o batismo passou a ser um mero evento 
social, com muitas fotografias, postagens nas redes so-
ciais e festa. O batismo pode ser celebrado sim, mas não 
por ser um evento social, mas por ser um novo nascimen-
to, a fonte da vocação e comunhão com a Igreja de Cristo.

Tal qual uma plantinha que precisa ser cuidada 
para crescer, ficar frondosa e dar frutos, assim também 
deve ser nossa caminhada cristã. É necessário cuidar 
para que a pessoa batizada seja fortalecida em sua vi-
vência cristã e dê frutos ao longo da vida.

E para que isso ocorra, pais, padrinhos, família e comu-
nidade têm papel fundamental nessa missão. O testemu-
nho de vida desses, pode ajudar sensivelmente o batizado 
a compreender o quanto é bom ser de Cristo, amar a Cristo 
e estar a serviço do Reino de Deus. 

Batismo
PORTA DE ENTRADA PARA 
TODAS AS VOCAÇÕES
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ESPAÇO CRIANÇA

- Fr. Faustino: E aí, crianças! Todo bem?
- Mariazinha: Eu estou muito bem.
- Tininha: Estou me sentindo feliz por a gente se encontrar de novo.
- Zezinho: Eu estou bem, também. Melhor agora que já estamos no se-

gundo semestre dos estudos.
- Tinico: Bom. Eu estou bem, também. Mas, por que você parece diferen-

te hoje? Parece mais animado.
- Tininha: Pois é... Eu, também, achei isso. 
- Fr. Faustino: Vocês sabem que eu sou uma pessoa alegre. Eu procuro 

viver bem cada dia de minha existência, em forma de gratidão a Deus. E hoje 
mais fez ainda.

- Zezinho: Por quê? 
- Fr. Faustino: Porque eu acredito que Jesus está vivo e constantemen-

te Ele me move com o Seu Espírito Santo ao encontro de variadas pessoas. 
Assim, eu devo testemunhar esta certeza com a minha vida, em palavras e 
ações, nos trabalhos que tenho realizado na Igreja.

- Mariazinha: Nossa! Você fala com uma certeza.
- Tininha: Por que você fala assim, Mariazinha? Você não tem certeza de 

que Jesus está vivo? 
- Mariazinha: Não é isso. Eu acredito. Mas, não sei se eu realmente estou 

testemunhando bem esta verdade. 
- Fr. Faustino: Você ainda é uma criança, Mariazinha. Sabemos que você 

acredita. Com o tempo e a idade você terá mais facilidade para dar testemu-
nho da presença real de Jesus. 

- Tinico: Quando você fala assim, parece que você está querendo dizer que 
faz parte de nossa missão na terra dar testemunho de que Jesus está vivo.

- Fr. Faustino: É isso mesmo, Tinico.
- Zezinho: Mas, não é no mês missionário que a gente fala sempre sobre 

as missões?
- Fr. Faustino: Entendam, Zezinho e crianças. É bom sempre lembrar-

mos de que o tempo de dar testemunho de Jesus vivo entre nós deve ser em 
cada momento de nossas vidas e não apenas no mês missionário.

- Tininha: E sobre o testemunho, não é o que a gente lembra na Páscoa 
da ressurreição de Jesus?

- Fr. Faustino: Sim, Tininha. Na ocasião da ressurreição de Jesus sempre 
lembramos que algumas mulheres viram Jesus ressuscitado e logo testemu-
nharam; o mesmo aconteceu com os apóstolos e discípulos de Jesus.

ESCREVA NESTE ESPAÇO, ABAIXO, O TEXTO DE ATOS DOS APÓSTOLOS 1, 8:

- Mariazinha: Verdade. Não foi Maria Madalena que viu primeiro e foi 
falar para os apóstolos que tinha visto Jesus? 

- Fr. Faustino: Exatamente. Assim que ela se encontrou com Jesus, saiu 
logo para anunciar: “Eu vi o Senhor” (Jo 20, 18).

- Tininha: Parece que teve até mais uma vez que os apóstolos falaram 
alguma coisa neste sentido.

- Fr. Faustino: Várias outras vezes. São Pedro foi o primeiro a testemunhar 
fora de Jerusalém e contribuiu para a conversão de Cornélio quando disse: “E nós 
somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém” 
(At 10, 39). Com o tempo os apóstolos, os discípulos e as discípulas compreende-
ram que testemunhar a presença viva de Jesus se tratava de uma vocação.

- Zezinho: Como assim, de uma vocação?
- Tinico: Eu também não entendi isso.
- Fr. Faustino: Sabemos que vocação é um chamado de Deus. Neste 

caso, é um chamado para testemunharmos que Ele está vivo entre nós e 
que nós precisamos aprender a amá-Lo, vê-Lo e senti-Lo em nossas atitudes.

- Zezinho: Mas, por quê? 
- Fr. Faustino: Porque esta verdade é o centro da nossa fé cristã.
- Tinico: Agora entendi. E como Maria Madalena, os apóstolos, os discí-

pulos e discípulas nós também temos a vocação e a missão de testemunhar 
que Jesus vive. É isto? 

- Fr. Faustino: Isto mesmo, Tinico. Como Igreja, nós temos a missão anun-
ciar a todo mundo que Jesus está vivo. Por isso, devemos testemunhar que “nós 
vimos o Senhor”, experimentamos a Sua presença caminhando conosco, falando 
conosco e que o Seu Amor é bem maior e mais forte do que a morte.

Com alegria testemunhemos a viva presença de Jesus!
Permaneçamos unidos em orações e nos cuidando. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR

TESTEMUNHAR A VIVA 
PRESENÇA DE JESUS
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PARÓQUIA N. SRA. DO P. 
SOCORRO ENCERRA FESTEJOS 
DA PADROEIRA COM 
PROCISSÃO, MISSA E ARRAIAL
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A 

TEXTO RAFAELLA MOURA / FOTO: ÉRICO PENA

Na tarde do dia 29 de junho, foi realizada a Procissão Fluvial de São 
Pedro. A festa é tradicional há 73 anos e foi iniciada pela Colônia dos 
Pescadores de Manaus e hoje conta com a organização da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Educandos.

A Procissão Fluvial partiu do Terminal Pesqueiro da Panair acompanhada de várias 
embarcações enfeitadas em homenagem ao padroeiro dos pescadores. O trajeto 
percorreu toda a Orla do Rio Negro até Ponte Jornalista Phelippe Daou, mais conhecida 
como Ponte Rio Negro e depois retornou para o Terminal Pesqueiro, onde prosseguiu 
com procissão terrestre em direção a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo.

Padre Amarildo Luciano e Frei Paulo Xavier estiveram animando a procissão 
e Dom Leonardo Steiner acompanhou ao lado do ícone de São Pedro Apóstolo. 

Frei Paulo Xavier que participou pela primeira vez da animação, afirmou 
que temos muitos “Pedros” na atualidade, que seguem suas profissões 
testemunhando Cristo Jesus.

A Santa Missa foi presidida por Dom Leonardo Steiner, concelebrada 
pelo Vice-Provincial dos Redentoristas em Manaus, Padre Amarildo Luciano; 
o pároco de São Francisco das Chagas, Frei Paulo Xavier; o pároco de São 
Sebastião, Frei Jomeson de Souza; e o pároco de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro em Educandos, Padre Alfredo Viana.

Em sua homilia o arcebispo recordou a vida de São Pedro, homem 
simples, dedicado e que deixou tudo para seguir o mestre. Aquele que ouviu 
o chamado e se levantou.

PROCISSÃO FLUVIAL E MISSA 
ENCERRAM FESTEJOS DE 
SÃO PEDRO EM MANAUS

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, localizada à Rua Inocêncio 
de Araújo, 44 – Educandos, realizou 
no dia 27 de junho o encerramento 
dos festejos em honra à padroeira 
que esse ano trouxe como tema 
“Maria, templo da sabedoria, mãe do 
amor”. Os festejos tiveram início com 
o novenário no dia 18, sempre com a 
presença de um padre convidado da 
Congregação do Santíssimo Redentor 
(CSSR), fazendo um verdadeiro retiro 
espiritual junto aos fiéis e devotos da 
mãe do belo amor, nesses 80 anos de 
evangelização que a igreja completa 
esse ano.

No dia 19 aconteceu a carreata 
pelas principais ruas do bairro e, no dia 
27, a programação começou às 8h com 
uma manhã devocional de visitação ao 
ícone, a Oração do Ângelus, e procissão 
e a Missa Solene, presidida pelo pároco, 

Pe. Alfredo Avelar e demais padres 
Redentoristas, finalizando a noite com o 
arraial no Curral do Boi Garanhão.

Durante a homilia, Pe. Alfredo 
ressaltou a importância desse reencontro 
dos irmãos fiéis após dois anos, que 
mostra a verdadeira devoção à Maria, 
modelo de templo de sabedoria e mãe 
do amor. “Maria disse sim à missão de 
ser Mãe do Salvador e precisamos buscar 
em nossa Mãe, uma inspiração para a 
nossa vida, porque Deus a preservou do 
pecado original e, ao longo da vida dela, 
ela fez suas escolhas para não cair em 
pecado e, assim como Maria, nós temos 
condições de ao longo das nossas vidas 
fazer o melhor discernimento para evitar 
o pecado e sermos fiéis a nossa missão 
de sermos irmãos do belo amor, pois a 
fraternidade é a nossa missão e por isso 
devemos viver como irmãos”, comentou 
Pe. Alfredo.
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PJ REALIZA O 4º 
CONGRESSO DA 
JUVENTUDE
INFORMAÇÕES E FOTO COORDENAÇÃO 
ARQUIDIOCESANA DA PASTORAL DA JUVENTUDE

Com muita alegria, foi realizado 
no dia 10 de julho, das 7h30 às 16h, 
na Paróquia São Jorge, o 4° Congresso 
Arquidiocesano da Pastoral da 
Juventude (PJ). O evento, que acontece 
a cada três anos, teve como tema “PJ 
Vive: Somos protagonista da mudança, 
e profetas da esperança” e lema “Fazei 
tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5).

O congresso marcou o primeiro 
reencontro presencial depois da 
pandemia da Covid-19 e contou com 
a participação de 150 jovens advindos 
dos grupos de bases, dos diversos 
setores da Arquidiocese de Manaus. 
Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Manaus, como todo 
bom salesiano, também esteve presente 
neste encontro dos jovens e em sua 
fala disse algumas palavras sobre 
sinodalidade.

“Esse primeiro momento foi de 
muita importância para a evangelização 
da juventude da PJ, a qual dá o primeiro 
passo para Assembleia Arquidiocesana 
da Pastoral da Juventude (AAPJ), na 
escolha dos delegados e realizando a 
ação “VER”, que nos ajuda a nortear 
a assembleia da PJ”, explicou Andrey 
Marcelo B. Santos, coordenador 
arquidiocesano da PJ.

IAM REALIZA 
ENCONTRO PARA 
COORDENADORES 
DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 
MISSIONÁRIA

BRUNA OLIVEIRA, ASSESSORA DA IAM SÃO BENTO
HALLANA LOBATO, COORDENADORA REGIONAL DA IAM

No dia 18 de junho, a Infância e 
Adolescência Missionária realizou na 
Paróquia São Bento o II Encontro para 

Coordenadores da Infância e Adolescência 
Missionária). O encontro teve dois 
momentos: o estudo dos 10 compromissos 
e símbolos da IAM, assessorado por 
Beltimar Pereira, e a assessora Walda 
Rodrigues refletiu sobre o perfil dos 
pequenos missionários na IAM. No segundo 
momento, a assessora e coordenadora 
regional, Hallana Lobato, iniciou o 
estudo dinamizado da Metodologia da 
IAM – As quatro áreas integradas:1 – 
Realidade Missionária; 2 – Espiritualidade 
Missionária; 3 – Compromisso Missionário 
– Cofrinho, sendo que neste ano o recurso 
será enviado ao continente da Oceania; 4 – 
Vida de Grupo.

AÇÃO SOCIAL MARCA 
COMEMORAÇÃO 
PELOS 31 ANOS DA 
COMUNIDADE SANTO 
INÁCIO DE LOYOLA

INFORMAÇÕES E FOTO COMUNIDADE SANTO INÁCIO DE 
LOYOLA

A Comunidade Santo Inácio de Loyola, 
pertencente à Paróquia São Vicente de Paulo, 
localizada no bairro Compensa, realizou 
na manhã do dia 16 de julho, uma Ação 
Social em parceria com o Instituto Mix, 
SESI – Serviço Social da Indústria e Trigolar. 
A atividade fez parte da programação dos 
festejos da Comunidade Santo Inácio de 
Loyola, que celebrou, no dia 14 de julho, 31 
anos de existência.

A ação contou com corte de cabelo e 
designer de sombrencelha, Terapia do pão 
com a assessoria do Cheff Jerry Wilson, e 
também vacinação contra a gripe realizada 
pela equipe do SESI.



GIRO PASTORAL

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

DOROTEIA
REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

COLÉGIO SANTA

(92)98415-1999

PASTORAIS SOCIAIS DO 
REGIONAL NORTE 1 SE 
MANIFESTAM EM FAVOR DA 
LUTA PELA AMAZÔNIA

TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

Com o objetivo de levantar elementos 
da conjuntura nacional e da Amazônia, foi 
realizado entre os dias 17 e 19 de junho, no 
Centro de Formação Maromba, o Seminário 
“A Amazônia que temos. A Amazônia que 
queremos”. A atividade reuniu Pastorais Sociais 
do Regional Norte 1 que se manifestaram 
em favor da luta pela Amazônia. O evento 
tratou da projeção de superação das 
desigualdades no regional, proporcionou 
encontros de partilha e experiências, retomou 
as articulações e formações pastorais em 
torno do Sínodo para a Amazônia, as Diretrizes 

da Ação Evangelizadora, o engajamento do 
Regional Norte 1 nos processos da 6a Semana 
Social Brasileira e as iniciativas das pastorais a 
nível regional.

No encontro foi utilizado o método ver, 
julgar e agir. De acordo com a Secretária 
Executiva do Regional Norte 1, Irmã Rose 
Bertoldo, o momento foi de fortalecimento do 
vínculo das dioceses e prelazias. “O Seminário 
foi organizado nos Caminhos das Águas. Essas 
águas que passam nas Dioceses e Prelazias do 
Regional Norte 1. Entre os temas abordados 
estiveram: ‘Caminho das Águas Rio Solimões: 
A Amazônia que temos, A Amazônia que 
Queremos’; ‘Caminho das Águas Rio Negro: 
Sínodo para a Amazônia e Diretrizes da Ação 
Evangelizada na perspectiva da transformação 
social’; ‘Caminho das Águas Rio Madeira: 
Pastoral de Conjunto e os desafios e avanços 

da ação pastoral’; ‘Caminho das Águas 
Rio Javari: Projeto Popular – O Brasil que 
queremos o Bem Viver dos Povos’; ‘Caminho 
das Águas Rio Branco: Experiências do 
Esperançar das Pastorais sociais’; ‘Caminho das 
Águas Rio Amazonas: Compromissos pastorais 
e pistas de ação para fortalecimento da ação 
sociotransformadora na Amazônia’”.

REDE UM GRITO PELA 
VIDA REALIZA AÇÕES DE 
PREVENÇÃO NOS BARCOS 
COM DESTINO AO FESTIVAL DE 
PARINTINS
POR RAFAELLA MOURA

Após dois anos de pandemia, a Rede Um Grito pela Vida 
retomou as ações de prevenção nos barcos com destino ao 
Festival de Parintins. Esta atividade já acontece há alguns anos 
e visa conscientizar os passageiros, e donos das embarcações 
sobre os cuidados com a criança e adolescente, em especial 
sobre os riscos de tráfico e violência sexual.

Na semana do Festival, a Rede esteve no Porto da Manaus 
Moderna, entregando ventarolas com informações sobre como a 
sociedade pode ficar atenta a estes tipos de crime, destacando que 
exploração sexual não é diversão, hospitalidade e turismo, conforme 
afirmou a integrante da Rede Um Grito pela Vida, Sandra Loyo.

A equipe passou em todos os barcos com saída para 
Parintins deixando o material. Muitos dos tripulantes também 
pediram ventarolas para levar e distribuir durante o festival. 
Entre os parceiros da atividade estiveram: Pastoral da Aids, 
Equipe Itinerante e Pastoral dos Migrantes.
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ANIVERSARIANTES 
DO MÊS

NATALÍCIO
6 Diác. Valdomiro Lima Gonçalves
11 Pe. Carlos Eduardo Castro dos 

Santos
11 Pe. Alfredo Viana Avelar
11 Diác. João Bosco Barbosa de Souza
12 Diác. Agdo de Freitas Guimarães 

Filho
15 Diác. Francisco Alves de Sousa
15 Pe. Hilton Brito de Oliveira
20 Pe. Charles Cunha da Silva
21 Pe. Ornello Tonini
22 Diác. Arlindo Santos Misturini
23 Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso
27 Frei José Faustino Fernandes
27 Pe. Ricardo Pontes de Oliveira
30 Pe. Raimundo Elson R. de Lima
31 Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro

ORDENAÇÃO
4 Dom José Albuquerque de Araújo 

(Ord. Presb.)
4 Pe. Geraldo Ferreira Bendaham
4 Pe. Zenildo Lima da Silva
5 Pe. Flávio Gomes dos Santos
5 Pe. Antônio Figueiredo
5 Frei José Faustino Fernandes
10 Pe. Bichehe Afonso Amane
11 Pe. Jardson da Silva Sampaio
14 Pe. Wolney Augusto de S. Mourão
15 Pe. Gastón Gabriel Aquino
18 Pe. Gilson da Silva Pinto
30 Pe. Israel Magdaleno Juarez
31 Diác. Gilberto de Castro Saraiva

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia São Bento, situada na rua Prof. 
Félix Valois – Cidade Nova, pertencente ao 
Setor Pe. Pedro Vignola, Região Episcopal N. 
Sra. Aparecida da Arquidiocese de Manaus, 
realizou no dia 10 de julho a procissão e missa 
em homenagem ao padroeiro. A celebração foi 
presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom José Albuquerque, concelebrada 
Pe. Ornelo Tonini (PIME), e pelo vigário paroquial, 
Pe. Antônio Figueiredo sendo auxiliados pelo 
diácono Amarildo Vieira.

O tema dos festejos desse ano foi “Com São 
Bento construindo uma comunidade fraterna”. 
Além da missa solene, que começou por volta 
das 18h, logo após o término da procissão, a 
programação dos festejos em honra ao padroeiro 
também contou com o tríduo realizado de 7 a 
9 de julho. No dia 11, dia do padroeiro, a igreja 
ficou aberta das 8h às 20h, para os devotos 
que quiseram rezar o terço ou participar das 
celebrações como: Terço Mariano e Novena de São 
Bento; Exposição do Santíssimo para Adoração; 
Leitura orante; Terço de São Bento e santa missa.

Em sua homilia, Dom José falou a respeito 
da importância de São Bento dentro da história 

da igreja e como devemos tentar ser um exemplo 
de bom samaritano junto ao próximo, conforme 
narrou a leitura do evangelho. “Celebrar para nós 
o padroeiro é para nós sempre tempo de muita 
alegria e gratidão. Vamos caminhando na história 
procurando seguir os passos desse grande homem 
que deixou a sua contribuição, um homem de 
muita oração e sempre preocupado em ajudar 
os mais pobres e carentes. Isso nos faz lembrar o 
evangelho de hoje, que nos apresenta a parábola 
do bom samaritano, que agiu concretamente 
ajudando o próximo e fazendo o bem, assim como 
fez o nosso padroeiro”, disse Dom José.

Após dois anos, a tradicional procissão em 
honra a São Bento voltou acontecer pelas ruas 
do bairro Cidade Nova, com os fiéis cantando e 
orando para celebrar o padroeiro com alegria, 
mas mantendo todos os devidos cuidados 
em virtude da pandemia. “Eu sempre venho 
nos festejos e acho que já estava na hora de 
voltarmos com a procissão, isso deixa o povo 
muito feliz de voltar a caminhar, mesmo 
que ainda seja com o uso de máscara, mas o 
importante é se vacinar, se cuidar para todos 
podermos celebrar e participar das atividades 
da igreja como era antes”, comentou dona Maria 
José, devota e moradora do bairro.

APÓS DOIS ANOS, FIÉIS CELEBRAM A FESTA 
DE SÃO BENTO COM MISSA E PROCISSÃO
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TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ROSA MARIA SANTOS

PROCISSÃO E MISSA 
MARCAM O ENCERRAMENTO 
DOS FESTEJOS DE N. SRA. 
CONSOLADORA DOS AFLITOS

Com o tema “Maria mulher de fé, ternura 
e afeto próprios de uma mãe” a Paróquia Nossa 
Senhora Consoladora dos Aflitos, localizada no bairro 
da Betânia – Setor Maria Mãe da Igreja, Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, realizou 
na noite do dia 20 de junho, a procissão e missa que 
finalizaram os festejos da padroeira. A procissão teve 
início às 18h30, saindo da Escola Divina Providência 
com os fiéis cantando e orando até chegarem à 
igreja, onde a celebração foi presidida pelo vigário 
paroquial Pe. Rodrigo Barcelos, missionário da 
diocese de Ribeirão Preto (SP), concelebrada pelos 
padres Alessandro Muller, da diocese de Cachoeira 
do Sul (RS), Sergio Carmona, da diocese de Ribeirão 
Preto (SP), e Pe. Alfredo Avelar, pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos.

Durante a celebração e em todas as noites do 
novenário, que teve início no dia 11, foi lembrado 
os 40 anos de evangelização da paróquia, com as 
pastorais, movimentos e serviços fazendo o resgate 
de suas histórias durante essas quatro décadas 
de serviço. Em cada celebração, após a comunhão 
tinham uma bênção especial dos padres convidados, 
entre eles: Pe. Alex Mota (Diocesano da Prelazia 
de Itacoatiara); Pe. Danival Lopes (Paróquia N. Sra. 
do Carmo); Pe. Júlio Caldeira, IMC, (Paróquia Santa 
Luzia); Dom José Albuquerque, bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus; Pe. Zenildo Lima, reitor do 
seminário São José e Monsenhor Sabino Andrade, 
vigário da Região Episcopal N. Sra. dos Remédios.

Pe. Rodrigo, em sua homilia, falou sobre 
a importância desta data para a paróquia que 
completa 40 anos de evangelização do povo de Deus 
e que para ele foi uma grande alegria participar 
deste momento, visto que têm apenas seis meses foi 
ordenado sacerdote. Após a comunhão, aconteceu o 
momento da coroação de Nossa Senhora.

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO PASCOM SCJ

No dia 24 de junho a Arquidiocese de 
Manaus celebrou com procissão e missa, 
a Solenidade do Sagrado Coração (SCJ) 
de Jesus, contando com uma grande 
participação dos fiéis, principalmente 
das senhoras e senhores do Apostolado 
da Oração, movimento da igreja católica 
que tem grande devoção pelo Sagrado 
Coração de Jesus. A festa teve início às 
5h da manhã com alvorada, seguida de 
procissão às 5h30 pelas ruas do centro da 
cidade próximo à paróquia e logo após 
os fiéis se dirigiram para a quadra da 
igreja, onde Monsenhor Sabino Andrade 
presidiu a celebração, concelebrada pelo 
pároco Pe. Edson Ausier e pelo assistente 
religioso do Apostolado da Oração, Pe. 
José Gaspar.

A Solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus é uma data móvel, e acontece 
sempre na segunda sexta-feira após a 
festa de Corpus Christi. Esse ano trouxe 
como tema “Procuro abrigo nos corações”, 
fazendo alusão ao tempo difícil da 
pandemia, e é uma reflexão para os que 

estavam passando pela dor. “O Sagrado 
Coração de Jesus é o coração de onde 
saem todas as virtudes, é a fonte da 
santidade e da misericórdia, de onde 
saem todos os pensamentos bons, por 
isso devemos adequar nossos corações 
ao Coração de Cristo, isso significa que 
devemos rever nossa vida interior e olhar 
para dentro de nós mesmos para assim 
deixarmos ser modelados por Jesus”, 
disse Monsenhor durante a sua homilia.

De acordo com Kamylle Costa, 
integrante da comissão organizadora 
dos festejos, “a programação começou 
com as noites do novenário, onde foi 
trabalhado uma ou duas promessas do 
Sagrado Coração de Jesus, totalizando 
as 12 promessas, segundo as revelações 
a Santa Margarida Maria de Alacoque. 
Durante o novenário também foi 
realizada a campanha da latinha e 
arrecadação para o arraial, que aconteceu 
nas noites do dia 24 e 25. O novenário 
finalizou no dia 23, com a carreata e 
bênção dos carros e no dia 24 tivemos 
essa celebração muito linda e simbólica 
que contou muito com a ajuda da 
comunidade”, comentou Kamylle.

PROCISSÃO E MISSA MARCAM 
A SOLENIDADE DO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS
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PASTORAL INTEGRA COMITÊ 
PARA AJUDAR MIGRANTES

COLABORAÇÃO COORDENAÇÃO PASTORAL DOS MIGRANTES

A cidade de Manaus iniciou o plano de 
trabalho para a elaboração das Políticas Públicas 
para Refugiados e Migrantes. O primeiro passo 
foi um seminário que aconteceu nos dias 20 e 21 
de junho, organizado pela Secretaria Municipal 
da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(SEMASC) com o apoio da Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR).

Diferentes setores da sociedade estiveram 
presentes: secretarias municipais de Educação; 
da Saúde; do Trabalho, Empreendedorismo 
e Inovação; o Ministério Público do Trabalho, 
Ministério Público Federal; Procuradoria Geral 
do Município e Defensoria Pública; Pastoral 
dos Migrantes; Cáritas Arquidiocesana; 
Instituto Mana; ADRA; Hermanitos; AVSI, 
JAMAL e abrigos da sociedade civil. Também 
participaram do evento Agências da ONU, a 
ACNUR, a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e o Fundo das Nações 
Unidas para as Populações (UNFPA).

Houve apresentação do contexto histórico 
do fluxo migratório na Amazônia, panorama 
legal no Brasil quanto às questões migratórias, 
e os avanços e desafios no acesso a direitos 
para a população refugiada e migrante. 
Também  houve grupos temáticos para debater 
perspectivas e soluções que fortaleçam ações e 
estratégias na garantia do acesso aos serviços 
essenciais à cidadania, como saúde, educação, 
trabalho e renda, e assistência social.

Como resultado desse evento, instituições 
públicas, sociedade civil e de pessoas 
representantes da comunidade de refugiados e 
migrantes formarão um comitê que coordenará as 
próximas etapas de discussões e a consolidação da 
política. A Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese 
de Manaus foi eleita como representante titular 
das organizações da sociedade civil. Migrantes e 
refugiados, nenhum direito a menos!

SEMINARISTAS DA DIOCESE DE 
RIBEIRÃO PRETO (SP) CHEGAM 
À MANAUS PARA REALIZAR 
EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ROSA MARIA

A Arquidiocese de Manaus recebeu no 
dia 7 de julho quatro seminaristas do Projeto 
Missionário Manaus/Ribeirão Preto (SP) que 
vieram com a missão de conhecer a realidade 
do Amazonas e colaborar com a Igreja de 
Manaus, atendendo sobretudo os paroquianos 
das paróquias N. Sra. Consoladora dos Aflitos, 
localizada no bairro Betânia e N. Sra. do Perpétuo 
Socorro, no município de Careiro da Várzea. 

Acompanhando os seminaristas está o 
padre Antônio Elso de Souza, reitor do Seminário 
Maior da Arquidiocese de Ribeirão Preto. De 
acordo com o reitor, essa visita dos missionários 
de Ribeirão Preto é realizada anualmente, desde 
2006, sempre com uma turma nova e geralmente 
durante o mês de agosto, considerado o mês 
das vocações, mas em virtude da pandemia da 
Covid-19, a visita ficou suspensa nos últimos 
anos, retornando apenas agora. 

Os seminaristas Jean Sergio de Castro 
Mucci, Caíque Augusto Domingos de Oliveira, 
Nilton Aparecido Turati e Clayton Eugênio 
Santos são do Seminário Maria Mãe Imaculada. 
Todos trouxeram uma mistura de sentimentos 
gerada pela expectativa do novo que inclui a 
participação em algumas atividades para ajudar 
a refletir a vocação missionária, como: visitas 
às comunidades mais pobres e ribeirinhas, 
celebração nos núcleos, além de partilhar um 
pouco da vida, da espiritualidade e do dia a dia 
do povo amazonense. 

ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA 
PAROQUIAL ACONTECE 
NA PARÓQUIA N. SRA. 
CONSOLADORA DOS AFLITOS

INFORMAÇÕES ROSA MARIA SANTOS

A Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos 
Aflitos, pertencente a Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Navegantes – Setor Maria Mãe 
da Igreja, por meio do Conselho Missionário 
Paroquial (COMIPA), realizou na tarde de 2 de 
julho, a segunda etapa da Animação Missionária 
Paroquial que ocorreu das 15h às 17h30, no 
Auditório Irmã Santa Dorotéia, localizado na 
Rua Comandante Ferraz, S/N, bairro da Betânia, 
tendo como tema “Vida em missão paroquial” e 
lema “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8).

O encontro teve como objetivo buscar cada 
vez mais um espírito contínuo de missão e 
animação missionária paroquial, como discípulos 
missionários em saída nos passos da sinodalidade 
e foi destinado aos coordenadores e agentes das 
pastorais da Catequese, do Batismo, Familiar, da 
Criança, da Pessoa Idosa, do Dízimo, Litúrgica, 
dos Coroinhas e da Comunicação, tendo como 
assessor o seminarista Matheus Marques, do 
Conselho Missionário Regional (COMIRE).

“Cada formação e animação missionária é 
sempre a oportunidade de um novo despertar 
pra missão e a gente se sentir cada vez mais 
envolvidos na experiência e na dinâmica 
missionária como testemunhas de Jesus e, 
nessas duas etapas os agentes estiveram 
empenhados e eu saio com o sentimento de que 
a missão fala no coração, nos colocando sempre 
à disposição da igreja no contexto paroquial, 
arquidiocesano e universal”, comentou Matheus. 



GIRO PASTORAL

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DAS MERCÊS VOLTA A 
REALIZAR ARRAIAL JULINO 
DE FORMA PRESENCIAL

COLABORAÇÃO GIRLENE MEDEIROS/ PASCOM MERCÊS
FOTO MÁRIO TAYAH/PASCOM MERCÊS 

A Paróquia Nossa Senhora das Mercês, no 
bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, 
realizou de 8 e 9 de julho, o arraial julino, uma 
das primeiras iniciativas de atividades abertas a 
público desde o início da pandemia de Covid-19.

De acordo com o pároco, frei Rômulo 
Albuquerque, da Ordem dos Frades Menores 
Conventuais, a iniciativa foi importante para 
que os paroquianos retornem aos hábitos de 
unidade já tradicionais da paróquia. “Sabemos 
que ainda precisamos ter muito cuidado em 
relação à saúde, mas é bonito de ver o trabalho 
em comunidade, as pessoas trabalhando junto, 
superando desafios e fazendo o arraial acontecer. 
Queremos agradecer a todos que participaram e 
contribuíram para essa festa”, disse frei Rômulo.

A coordenadora do Conselho 
Pastoral Paroquial, Fátima Santos, reuniu 
representantes das pastorais, equipes e 
movimentos em atividade na paróquia para 
realizar o arraial. “Com todos os cuidados em 
relação à saúde, devemos continuar realizando 

nossos eventos que tanto nos une e, ao mesmo 
tempo, evangeliza”, afirma.

Um dos visitantes do arraial foi o 
desenvolvedor de software, Renato Pacheco 
Vieira, que levou a família, a esposa e os três 
filhos (um ainda no ventre da esposa, Rayana 
Vieira. “Faz pouco tempo que nos mudamos para 
o conjunto e é legal poder ter por perto uma 
comunidade que quer reunir com as pastorais. 
Que possa haver outros e outros arraiais e 
iniciativa da comunidade”, afirmou Renato.

SEMINARISTAS DA PARTICIPAM 
DE CONGRESSO EM JOÃO 
PESSOA

TEXTO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO DOS SEMINARISTAS

Seminaristas de todo Brasil estiveram 
reunidos de 11 a 17 de julho, do 4º 
Congresso Missionário Nacional de 
Seminaristas (COMINSE), ocorrido em João 
Pessoa – Paraíba. O evento, que é realizado 
pelas Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) e pela coordenação nacional dos 
Conselhos Missionários de Seminaristas 
(COMISEs), contou com a participação de 
aproximadamente 350 seminaristas, entre 
eles alguns da Arquidiocese de Manaus e 
de dioceses do Regional Norte 1, além dos 

padres Zenildo Lima, Reitor do Seminário 
São José; Pe. Braz Lourenço, assessor do 
Comise; e Dom José Altevir, bispo de Tefé.

O congresso trabalhou o tema “Missão 
ad gentes na formação de seminaristas” e 
o lema “Sereis minhas testemunhas até os 
confins da terra” (At 1,8). Tem como objetivo 
animar e aprimorar a formação missionária 
dos futuros presbíteros no Brasil, de maneira 
que a missão seja realmente eixo central da 
formação e os ajude a adquirir um autêntico 
espírito missionário, além disso e encontro 
tornou-se um espaço de reflexão, troca de 
experiências e celebrações. 

“É com o espírito missionário próprio 
da igreja na Amazônia que ousa colocar os 
pés no chão e buscando sempre ir as águas 
mais profundas, que a partir do Conselho 
Missionário de Seminaristas do Regional 
Norte 1 (COMISE - Labonté), em comunhão 
com a coordenação nacional dos COMISE’s, 
que estivemos em João Pessoa-PB para 
participarmos do 4º Congresso Missionário 
Nacional de Seminaristas (COMINSE), em 
sintonia com a caminhada missionária 
da Igreja no Brasil, as Pontifícias Obras 
Missionárias (POM) e a coordenação nacional 
dos COMISEs. O encontro de missionários 
de várias partes do Brasil está sendo uma 
oportunidade de trabalhar, a partir da 
base, que são os seminários, o propósito 
missionário para que a gente consiga ir 
sempre mais além”, disse o seminarista 
Wellington Colares Soares, vice-coordenador 
do COMISE Labonté do Seminário São José.

POR ANA PAULA LOURENÇO
FOTO ARQUIVO DOM JOSÉ ALBUQUERQUE

Na semana de 11 a 15 de julho, aconteceu em 
Guarulhos – São Paulo, a Semana de Atualização 
de Formadores, promovida pela Organização dos 
Seminários e Institutos dos Brasil (OSIB), da qual faz 
parte o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, 
Dom José Albuquerque. A Arquidiocese de Manaus 
esteve representada por Dom José e os padres 
Pedro Cavalcante e Manoel Rubson. Neste ano, o 
evento refletiu sobre a temática “A importância dos 
cuidados com a saúde emocional para a formação 
presbiteral”, com a assessoria da Irmã Silvia Cristina 
Maria, psicóloga que integra o corpo docente da 
Escola para Formadores Jesus Mestre.

O evento acontece em comunhão com as 
Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da 
Igreja no Brasil e foi de grande importância para 
toda Igreja no país, não apenas para formadores 
e seminaristas, mas também para todo o povo 
de Deus, como explicou nosso bispo auxiliar 
e referencial da OSIB, Dom José Albuquerque. 
“Somos quase 140 formadores, reitores 
de seminários de todo o Brasil. E estamos 
retomando este ano dentro do programa 
de formação permanente para os nossos 
formadores, sempre trazendo temas relevantes 
para a formação dos presbíteros em nosso país.  
O tema deste ano, está dentro da formação 
humana, pois é necessário a gente refletir 

sobre essa temática, muito mais agora, 
quando estamos retomando as atividades, após 
a pandemia. Então os formadores estão aqui 
sendo assessorados por uma psicóloga para 
refletir sobre como podemos melhorar no que 
diz respeito ao acompanhamento, aos cuidados 
com os nossos seminaristas. Nesse sentido, 
sempre em vista de uma saúde integral”, disse 
Dom José. 

ARQUIDIOCESE DE MANAUS É REPRESENTADA EM ENCONTRO 
NACIONAL DE FORMADORES REALIZADO EM SÃO PAULO
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VIDA E FÉ

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Moradora do bairro Santo An-
tônio, onde chegou em 1991 
e até hoje continua a sua 
caminhada na igreja, Maria 

Rosa da Silva Araújo é uma das pessoas 
mais conhecidas no bairro, sobretudo na 

Comunidade São Pedro, pertencente à 
Paróquia Santo Antônio, onde come-

çou há mais de 30 anos como cate-
quista e depois servindo à liturgia.

Logo após assumir os serviços 
na comunidade, foi convidada a 

fazer parte da coordenação por 
indicação de Dom José, nosso bis-

po auxiliar de Manaus, mas que na 
época era seminarista e coordenador 
da Paróquia Santo Antônio.

Uma das suas primeiras realizações 
durante o período de oito anos em que 

ficou à frente da coordenação da Comu-
nidade São Pedro, substituindo o senhor 
Helton Braga, foi fazer uma entrevista com 
moradores das proximidades e com os dados 
coletados elaborou um histórico da comuni-
dade. “Por aqui já passaram muitos padres, 
seminaristas e religiosas que contribuíram 
nos serviços pastorais e, depois de mim, já 
vieram outras coordenações que continuaram 
os trabalhos com a ajuda de todos”, comentou 
Rosa.

Em 1994, foi convidada a participar da 
formação em preparação ao Ministério Ex-
traordinário da Eucaristia e depois também 

Rosa Araújo
HÁ QUASE 30 ANOS SERVINDO 
À LITURGIA ARQUIDIOCESANA
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Hoje, viúva há mais de 30 anos, com três filhos 
e quatro netos, continua na bela caminhada a 

serviço da igreja, sobretudo na Paróquia Santo 
Antônio, atuando na liturgia e na Comunidade São 
Pedro, sendo catequista da 1ª Eucaristia e Crisma.

atuou no Ministério da Palavra. No mesmo ano 
participou de um encontro de liturgia e no final 
da formação lhe convidaram para fazer parte da 
Equipe de Liturgia Arquidiocesana, na qual foi 
uma das formadoras do SAL – Serviço de Ani-
mação Litúrgica – onde até hoje atua.

Nos anos de 1998 e 1999 fez a Escola de 
Teologia Pastoral no Centro de Formação da 
Arquidiocese de Manaus (Cefam) e continuou a 
caminhada sempre em busca de formação, e as-
sim, entre 2001 e 2003, participou do Curso de 
Liturgia Norte/Nordeste, em Canidé (CE), com 
aulas presenciais durante 15 dias, no mês de ja-
neiro. Incentivada por Dom Sebastião Bandeira, 
na época bispo auxiliar de Manaus, ingressou 
no curso de Teologia do ITEPES.

Dom Mário Pasqualotto, hoje bispo emérito 
de Manaus, na época lhe incentivou a buscar 
formação fora e a partir daí começou a parti-
cipar todos os anos da Semana de Liturgia em 
São Paulo, chegando a participar da 25ª até a 
32ª Semana, quando houve a parada em virtu-
de da pandemia. 

Já em Manaus, coordenou o Setor Avenida 
Brasil durante quatro anos, mesmo tempo que 
ficou à frente da liturgia da Paróquia Santo 
Antônio, assim também como esteve à frente, 
junto com o Pe. Pedro Cavalcante, da Escola de 
Teologia Pastoral na Paróquia Santo Antônio, de 
2009 até 2012. Em 2015, a pedido do Pe. Ge-
raldo Bendaham, foi convidada a fazer parte da 
equipe da Escola de Teologia do Cefam.
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