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AGENDA SETEMBRO 2022

5 28º Grito dos Excluídos/as – Vida em Primeiro Lugar
Local: Centro de Convivência Magdalena Arce Daou
Missa Amazônica: 15h30, concentração a partir das 15h
Caminhada às 16h30, encerramento no monumento da Ponte Rio Negro

10 Celebração do Aniversário da Dedicação do Altar e da 
Igreja de Santa Cruz, às 19h
Tríduo de Santa Cruz: de 11 a 13/09 • 14 Festa da Exaltação da 
Santa Cruz, 19h • Informações: 99110-6789
Endereço: Av. Constantinopla, 1 – Cj. Ajuricaba – Planalto

10 Formação Foto Litúrgica
Horário: 8h às 16h • Local: Paróquia São Sebastião
Inscrições: Secretaria Paroquial – Valor: R$ 50,00
Informações: 99296-0514/99474-8844

DOM LEONARDO ULRICH STEINER

Princípio Palavra,
Vida e luz do Homens.
Palavra eco de Ti
em toda criação!

Palavra confortadora, condutora,
sedutora: TU!
TU-PALAVRA!  
incendeia todo ser!

Palavra guia: 
Estrela da manhã!
Palavra silêncio: 
novo amanhã!

Palavra fonte, único bem.
Palavra vazia, sem Ti!
Palavra profeta a do poeta,
Do poeta profeta.

Palavra úmida, no deserto: florir! 
Tudo emerge, submerge: 
Vida, morte!
Palavra porto seguro, margem-repouso!

Palavra crucificada:
Morte vida, terra e céu!
Sem Ti, Verbo eterno?
Em Ti reverberação de amor! 

LEITURA DA BÍBLIA

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

PALAVRA

16 a 18  2ª Edição do Despertar Missionário nas 
Comunidades Ribeirinhas
Local: Área Missionária São José do Rio Negro
Informações: 98624-8297/98141-0403

18 Festejos do padroeiro da Área Missionária São 
Francisco das Chagas
Novenário: De 7 a 15/09 nas comunidades a partir das 19h30
Arraial: 16 e 17/09 na comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro
Solenidade do Padroeiro: 18/09 na Com. Jesus Bom Pastor –
Rua Judá, nº 42, Nossa Senhora de Fátima II
Informações: 99983-0862

18 a 21  Festividade de Santa Efigênia/2022
Local: Rua das Seringas, 31 Conjunto Acariquara, Coroado 3  
(próximo ao hospital João Lúcio)
Tema: "Com Efigênia, evangelizamos com fé e amor"
Tríduo: De 18 a 20, às 19h30
Missa Solene: 21/09, às 19h30. Concentração às 19h na Praça do 
Acariquara para caminhada até a igreja • Informações: 98208-4553

22 a 30  Novenário em honra à Santa Teresinha
Hora e local: 19h, na Igreja Matriz Sta. Teresinha , Av. J – Alvorada 2
Tema: “No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor!”
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

PALAVRA

"E a Palavra 
se fez carne 
e veio morar 
entre nós e nós 
contemplamos 
a sua glória, 
glória como do 
Unigênito do Pai, 
cheio de graça e 
de verdade”.
(Jo 1,14)

Graça da Palavra
omos escuta e somos palavra! Ouvir é mais que nosso 
ouvido; ouvir é a possibilidade de ser todo-ouvido, ser au-
diente. Nossos ouvidos são apenas um pequeno sinal do 
que somos: somos seres que ouvem; toda a nossa pessoa 
escuta. A nossa pessoa é sacudida pela palavra da agres-
são; somos silenciados pela palavra do perdão; todo nosso 
ser exulta pela palavra da bondade, da gratidão. Nossa 
pessoa se alegra ao escutar a palavra do Evangelho. Nós 
somos seres que ouvem, no ouvido somos seres da pala-
vra. É a pessoa que ouve e fala, não é a língua ou o ouvido. 
Por sermos ouvintes recebemos o dom da palavra. 

Nós vivemos da palavra, com a palavra, mesmo não 
tendo palavras. Os mundos, os céus, as alturas, as profun-
dezas, os sonhos, as realidades são colhidas na palavra. 
Vivemos com a palavra. Existe uma espécie de segredo na 
Palavra. Ela tem força própria, cria e recria, deixa ser todas 
as coisas. Ela nem sequer necessita ser pronunciada, pois 
ela não necessita de sons para ser ouvida.

A palavra é a força de uma presença, uma força salvadora, 
libertadora. A palavra mãe, pai, filho, Deus, Espírito Santo, Pai, 
Jesus, Maria, te amo, perdão, são palavras início, que dão iní-
cio, estão no início. São fundamento de relações que remetem 
para a profundidade do existir. Evocam o constituir da vida, 
dos elos, dos sentidos. Perdendo as palavras fundamentais, do 
início, do princípio, perde-se as raízes, o eixo do existir. São as 
palavras que deixam habitar céu e terra, divinos e mortais de 
nossa existência. É a palavra movendo todas as coisas.

Na palavra e pela palavra a outra pessoa nos vem ao 
encontro e nós a encontramos. Na palavra vai o que so-
mos. O que somos na palavra que enviamos e na palavra 
que nos vem ao encontro. Palavra é encontro!

“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós e nós 
contemplamos a sua glória, glória como do Unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade” (Jo 1,14). A palavra que nos veio 
ao encontro, diz quanto somos desejados e amados por Deus. 
O Pai concede a Palavra e enviou a Palavra, o Filho-Palavra, 
Jesus. “Eis por que, tendo falado outrora a nossos pais muitas 
vezes e de muitos modos por intermédio dos profetas, nestes 
últimos tempos nos falastes pelo vosso Filho, pelo vosso Verbo; 
por ele é que os céus foram criados, e pelo sopro de seus lábios, 
todo o universo (Sl 32,6)” (Guilherme de Saint-Thierry, Tratado 
sobre a contemplação de Deus). Não falam mais profetas, mas 
fala o Filho-Palavra. E Jesus, a Palavra do Pai, falou de muitos 
modos em gestos palavras, curas, olhares, silêncio, prece. Ele 
a Palavra do Pai no mundo, humanado. A Palavra que, pela 
morte e ressurreição, transformou todo o universo.

É admirável que a Palavra que o Pai enviou, ouça a pala-
vra. O Evangelista lembra a centralidade da palavra na vida e 
missão de Jesus de Nazaré: “Naquele tempo, Jesus voltou para 
a Galileia, ...e veio à cidade de Nazaré onde se tinha criado. 
Conforme o costume, entrou na Sinagoga no sábado, e levan-
tou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do Profeta Isaías. 
Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou 

com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. ... Enrolou 
o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E começou a falar: 
‘Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir’.” (Lc 4,16-22) 

Naquele dia ao desenrolar o livro e proclamar a pala-
vra, soube que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que 
ele era o ungido, o consagrado para anunciar o Reino da 
verdade e da graça, o Reino da justiça, do amor e da paz. 
A vocação e a missão de tantas pessoas na história da 
Igreja nasceram na escuta da Palavra. E a Palavra mais 
uma vez se fez história, carne, veio habitar entre nós.

Papa Francisco nos diz que a “Palavra possui, em si mes-
ma, uma tal potencialidade, que não a podemos prever. O 
Evangelho fala da semente que, uma vez lançada à terra, 
cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme 
(cf. Mc 4, 26-29). A Igreja deve aceitar esta liberdade incon-
trolável da Palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas 
tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as 
nossas previsões e quebrando os nossos esquemas” (EG 22).

A ação da Igreja de exercer o mandato de Jesus de 
anunciar, de evangelizar, acontece a partir de Jesus Cristo 
pela força do Espírito. Esse verdadeiro múnus da Igreja, das 
comunidades, dos batizados e batizadas, se alimenta da e 
na Palavra de Deus. Todo anúncio, todo testemunho, toda 
a proclamação, toda a palavra vêm enviada e alimentada 
pela Palavra que é o Filho de Deus. Toda a palavra nasce, 
desabrocha, dá fruto pela força da Palavra.

Somos convidados a sentir de novo e cada vez mais a 
necessidade de ir como a samaritana ao poço, o poço da 
Palavra de Deus, para ouvir Jesus que convida a crer n’Ele e 
a beber na sua fonte, donde jorra água viva (cf. Jo 4,14). De-
vemos readquirir o gosto de nos alimentar diariamente da 
Palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e do Pão 
da vida, oferecidos como sustento de quantos são seus discí-
pulos (cf. Jo 6,51). De fato, em nossos dias ressoa ainda, com 
a mesma força, o ensinamento de Jesus: “Trabalhai, não pelo 
alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e 
dá a vida eterna” (Jo 6,27). Em ouvindo, meditando, nos 
alimentando da Palavra de Deus realizamos, conforme São 
João as obras do Pai (cf. Jo 6, 28). (Bento XVI, Porta Fidei, 3)

“Bati várias vezes à porta desta Palavra, até que pude 
compreender o que o próprio Deus me dizia”. Vamos ler 
e meditar a palavra de Deus. Vamos bater à porta, como 
fazia Santo Agostinho, São Francisco e muitas mulheres e 
homens que desejaram seguir Jesus. Ao ler e meditar pes-
soal, familiar e comunitariamente, “guardemos a Palavra: 
não percamos a palavra concebida em nosso íntimo” (San-
to Agostinho, Sermão 193,3). A palavra que recebemos 
possa fazer em nós obra. Obras de amor, de misericórdia, 
em favor dos irmãos e irmãs. Um caminho de santidade!

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

Dom Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

S
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Iranduba, Manaus, Manaquiri, Novo Airão, 
Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva), 
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Solimões, Borba, Coari, Itacoatiara, Parintins, 
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arquidiocesedemanaus.org.br/informativos-

arquidiocese

FALE CONOSCO
Fundação Rio Mar

Rua José Clemente, 500 – Centro
CEP: 69010-070 • Manaus-AM
(92) 3198-0903 • 3198-0905

ascom@arquidiocesedemanaus.org.br

ANUNCIE CONOSCO
(92) 3198-0909

comercial@radioriomarfm.com.br

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Mês de setembro 
chegou e com ele, somos todos convidados a lembrar 
da centralidade da Palavra de Deus na caminhada 
cristã. É um momento oportuno de reavivar a expe-
riência da leitura orante da Palavra de Deus, seja de 
forma pessoal, familiar ou comunitária. A Palavra de 
Deus é luz para o caminho do discípulo e missionário 
de Jesus. A Palavra de Deus é alimento que fortalece a 
esperança, a fé e a caridade na vida cotidiana. Median-
te a Palavra de Deus, o fiel é capaz de ter uma chave 
de leitura crítica da realidade não somente de outrora, 
mas principalmente para os dias atuais. Aproveite tam-
bém, para acompanhar nesta edição o que foi noticia 
no mês de agosto, mês das vocações, e os eventos que 
a nossa Igreja Local realizará neste mês de setembro. 
Rezemos pela Assembleia Sinodal Arquidiocesana que 
será em outubro próximo. Que Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição interceda por todos nós, seus filhos e, 
de forma muito particular, por todas as comunidades 
eclesiais que só dispõem da celebração da Palavra, 
como sinal de pertencimento a uma igreja, cujo ápice 
da vida cristã é a Eucaristia. Uma ótima leitura pra você.

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

“O SENHOR TEU DEUS ESTÁ
CONTIGO POR ONDE QUER 
QUE ANDES” (JS 1,9)

PE. GERALDO F. BENDAHAM

Neste mês da Bíblia a Igreja insis-
te, conclamando aos fiéis católi-
cos para aprofundarem a leitura 
e vivência da Sagrada Escritura. 

É um lembrete para quem já tem o gosto pela 
Palavra de Deus e uma recomendação para 
aqueles que ainda não tem o hábito de se 
alimentarem todos os dias da Leitura Divina. 

A experiência de ler e reler a Bíblia todos os 
dias, meditando-a, orando e contemplando o 
texto sagrado vem desde o início da Igreja: leitu-
ra orante, círculos bíblicos, exercícios espirituais, 
celebrações da Palavra, liturgia eucarística, nas 
músicas litúrgicas e em outras expressões da arte.

Tradicionalmente setembro é escolhido 
como mês da Bíblia, inclusive com tema e 
lema a serem vivenciado através de estudos 
e círculos bíblicos. O livro de Josué foi o esco-
lhido como tema. Segundo o texto base, “esse 
livro soa como uma catequese para impulsio-
nar o povo na conquista da terra. O livro de Jo-
sué é um autêntico testemunho de que Deus 
realiza a promessa feita ao seu povo Israel. Da 
escravidão para a posse da terra prometida”.

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

profecia

O PAPA FRANCISCO  
E O MÊS DA BÍBLIA

No último mês de agosto, um aconte-
cimento especial marcou a agenda do Papa 
Francisco, mesmo sendo este um período 
considerado de férias para boa parte dos 
italianos e europeus, em geral. Estamos fa-
lando da realização do Consistório Ordinário 
Público para a criação de novos Cardeais, 
ocorrido no dia 27 de agosto passado, even-
to no qual a nossa Igreja ganhou 21 novos 
cardeais, entre eles o arcebispo de Manaus, 
o nosso querido Dom Leonardo, saudado 
por todos como o “cardeal da Amazônia”. 
Esse grande momento foi concluído com a 
celebração eucarística que o Papa celebrou 
com os novos cardeais na Basílica de São 
Pedro, no dia 30, encerrando assim o mês 
das vocações. Agora, para este mês de se-
tembro, considerado o Mês da Bíblia, somos 
convidados a relembrar algumas lições que 
o Santo Padre nos oferece sobre a Palavra 
de Deus. Por exemplo, quando ele nos diz 
que “as palavras das Sagradas Escrituras 
não foram escritas para permanecer presas 
nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, 
mas para serem recebidas por uma pessoa 
que reza, fazendo-as brotar no próprio co-
ração. A palavra de Deus chega ao coração” 
(27/01/2022). Neste tempo de escuta sino-
dal, temos que deixar que o nosso coração 
escute o que Deus nos tem a falar por meio 
dos Evangelhos e demais textos bíblicos. 
Por isso, “a leitura das Sagradas Escrituras 
deve ser acompanhada de oração, para 
que seja possível o diálogo entre Deus e o 
homem”, nos ensina o Papa. E sobre a temá-
tica proposta pela comissão bíblica da CNBB 
este ano para o mês da bíblia - “O Senhor, 
teu Deus, estará contigo por onde quer que 
vás” (JS 1,9), podemos também recordar da 
catequese do Santo Padre nas quartas-fei-
ras, quando certa vez afirmou: “Ele nos pro-
curou por primeiro. Ele está sempre diante 
de nós, nos espera para receber-nos no seu 
coração, no seu amor”.

O lema é tirado do capítulo 1 do livro de Josué: “O 
Senhor teu Deus está contigo por onde quer que an-
des” (Js 1,9). Certamente a escolha é inspiradora para 
os cristãos de todos os tempos, pois recorda a história 
da salvação onde Deus manifesta sua presença cons-
tante e fiel na vida de seu povo. 

Saber que Deus está presente por “onde quer que 
andes”, sobretudo no meio das dificuldades e desafios da 
história, renova a esperança do povo quando se encontra 
diante de situações doloridas que afetam a vida das pes-
soas. Deus continua no meio do seu Povo, revelando-se 
totalmente na Pessoa de seu Filho Jesus Salvador. 

Neste sentido, é importante todos os dias de modo 
pessoal ou comunitário, alimentar-se da Palavra de Deus, 
estabelecendo um diálogo, pois a Palavra de Deus fala aos 
corações. É preciso coração e espírito abertos para aceitar 
dialogar com a Palavra, obedecer e deixar que a vida seja 
preenchida e transformada pela mensagem divina. 

Sugere-se que esta experiência da escuta da Pa-
lavra de Deus se realize através dos círculos bíblicos, 
comunitariamente, pois quando a comunidade se reú-
ne iluminada pelo Espírito Santo, garante-se a eclesia-
lidade da escuta da Palavra.

CORAÇÃO E ESPÍRITO ABERTOS PARA ACEITAR A 
PALAVRA QUE PREENCHA E TRANSFORME A VIDA

Deus continua no meio 
do seu Povo, revelando-
se totalmente na 
Pessoa de seu Filho 
Jesus Salvador. 
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16,10-13 • Lc 16,1-13

Pr 3,27-34
Sl 14(15),1a-3ab.3cd-4ab.5 
(R. 1b)
Lc 8,16-18

S. André Kim Taegon,  
Paulo Chong Hasang e Comps
Pr 21,1-6.10-13 • Sl 118 (119), 
1.27.30.34.35.44 (R. 35a)  
Lc 8,19-21

S. Matheus, Apóstolo  
e Evangelista
Ef 4,1-7.11-13
Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a)
Mt 9,9-13

Ecl 1,2-11
Sl 89(90),3-4.5-6.12-13.14 (R. 1)
Lc 9,7-9

S. Pio de Pietrelcina
Ecl 3,1-11
Sl 143(144),1a e 2abc.3-4 (R. 1a)
Lc 9,18-22

Ecl 11,9-12,8
Sl 89(90),3-4.5-6.12-13.14 e 
17 (R. 1)
Lc 9,43b-45

26º Comum
Am 6,1a.4-7
Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R. 1)
1Tm 6,11-16
Lc 16,19-31

Ss. Cosme e Damião
Jó 1,6-22
Sl 16(17),1.2-3.6-7 (R. 6b)
Lc 9,46-50

S. Vicente de Paulo
Jó 3,1-3.11-17.20-23
Sl 87(88),2-3.4-5.6.7-8 (R. 3a)
Lc 9,51-56

S. Venceslau,  
S. Lourenço Ruiz e comps
Jó 9,1-12.14-16
Sl 87(88),10bc-11.12-13.14-15 (R. 
3a) • Lc 9,57-62

Ss. Miguel, Gabriel,  
Rafael, arcanjos
Dn 7,9-10.13-14 ou ou Ap 12,7-
12a • Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5 
(R. 1c) • Jo 1,47-5

S. Jerônimo
Dn 7,9-10.13-14 ou ou Ap 
12,7-12a
Sl 137(138),1-2a.2bc-3.4-5 (R. 1c)
Jo 1,47-51

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

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

A PALAVRA DE DEUS NA LITURGIA
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ós, cristãos, herdamos da tradição judaica o costume de ler 
e orar a Palavra de Deus. O próprio Jesus, no Templo, desde 
pequeno, já ensinava a Palavra de Deus (Lc 2,41-52); e nas 
sinagogas, aos sábados, rezava salmos e lia trechos da Sagra-
da Escritura, que apontavam a chegada do Reino de Deus (Lc 
4,15-22). Quando reunidos em comunidade, os primeiros cris-
tãos lembravam as palavras e os gestos de Jesus, sua morte e 
ressurreição, a vinda do Espírito Santo; davam graças a Deus, 
oravam e se alegravam. A cada reunião tentavam compreen-
der tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, e os sinais 
que estavam acontecendo com eles no dia a dia da missão.

Na celebração eucarística e outras celebrações litúrgicas, 
a Palavra de Deus tem lugar privilegiado, conforme afirma 
nossa carta magna da liturgia, Sacrosanctum Concilium, n 24: 
“Na celebração litúrgica é máxima a importância da Sagrada 
Escritura. Pois dela são lidas as leituras e explicadas na ho-
milia e cantam-se os salmos. É de sua inspiração que surgi-
ram as preces, orações e hinos litúrgicos...; é necessário que 
se promova aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura 
que caracteriza a tradição dos ritos...” (SC 24). Também a Dei 
Verbum, diz o seguinte: “A Igreja sempre venerou as escrituras 
divinas, como venerou o próprio Corpo do Senhor, porque, de 
fato, principalmente na sagrada liturgia, não cessa de tomar e 
entregar aos fiéis o pão da vida, da mesa tanto da Palavra de 
Deus como do Corpo de Cristo” (DV 21).

A Liturgia da Palavra não é apenas um momento de se 
ouvir falar de Jesus ou de acompanhar leituras que falam 
Dele; é o próprio Jesus que, estando no meio de nós, fala à 
comunidade reunida. Sua Palavra tem a força de nos curar, 
converter e transformar. Por isso, nas comunidades desper-

tem as pessoas ao costume de ouvir as leituras com amorosa 
atenção, sobretudo o Evangelho. Se possível não acompa-
nhando sua leitura nos folhetos (boletins, liturgia diária, 
celular...), pois “quando se leem as Sagradas Escrituras na 
Igreja, é Cristo que nos fala” (SC 07).

 A Liturgia da Palavra é semelhante a um diálogo en-
tre duas pessoas: Deus e seu povo, Jesus e sua comunidade 
reunida no Espírito Santo. É o diálogo da Aliança (Êx 19 – 
24). Nela, há momentos em que ouvimos a fala do Senhor 
e há momentos em que a comunidade aclama ou responde 
àquilo que ouviu. Isso requer de nossa parte: atitude de fé, 
de acolhida, de profunda escuta; requer a disposição para 
entrar em diálogo e comunhão com o Deus da Aliança.

O Salmo Responsorial é “parte integrante da liturgia da Pa-
lavra”; e a sua “importância litúrgica e pastoral” é ajudar os fiéis 
na meditação da Palavra de Deus celebrada. "Se o salmo não 
puder ser cantado, seja recitado do modo mais apto a favorecer 
a meditação da Palavra de Deus" (IGMR 61). O salmista canta ou 
recita o refrão, aguarda a comunidade repetir, somente escutan-
do, não cantando ou recitando junto. A seguir, canta ou recita as 
estrofes e deixa a comunidade repetir o refrão.

É preciso redescobrir a Liturgia da Palavra como um diá-
logo vivo e atual de Jesus com os seus discípulos, um diálogo 
amoroso, através do qual o Senhor vem alimentar nossa es-
perança, podar nossos vícios, aprofundar nossa fé e colocar a 
comunidade com mais firmeza no caminho do Reino. Criem 
nas comunidades o ministério dos leitores e salmistas. Não 
peguem leitores nem salmistas de improviso. Promovam 
constantemente a formação bíblica, litúrgica, espiritual e 
técnica dos leitores e salmistas. 

21 22
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QUANTO MAIS A PALAVRA DE DEUS FOR OFERECIDA AOS FIÉIS, 
MAIOR ACESSO TERÃO AOS TESOUROS DA BÍBLIA (SC 51)
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Não há dúvidas que a durante o período 
que passamos pela pandemia, muita 
coisa mudou e tivemos que nos adap-
tar a uma nova rotina baseada na rea-

lidade atual pela qual o mundo passava. Isso afetou 
todos os setores da nossa sociedade, incluindo a 
igreja, onde na impossibilidade de realizar celebra-
ções presenciais, encontrou nas redes sociais, a so-
lução para manter a fé e a esperança do povo viva, 
sejam em seus movimentos, grupos ou pastorais.

E não só a Santa Missa que passou a ser celebra-
da on-line, mas também muitas outras atividades 
da igreja, como por exemplo a leitura orante da bí-
blia, onde várias famílias se reuniam e interagiam 
pela internet, redes sociais e meios de comunica-
ção, para partilhar a palavra de Deus e juntos ven-
cerem todos os desafios conforme explica Fabrício 
Oliveira, assessor e formador da Pastoral Familiar da 
Arquidiocese de Manaus.

“Sabemos que os desafios foram imensos, 
mas em nenhum momento deixamos de partilhar 
a Palavra de Deus, seja por meio da Santa Missa, 

do terço ou da leitura orante no seio das famílias, 
aproveitando os meios de comunicação para in-
teragir com outras pastorais, outras dioceses e 
juntos podermos vencer, por meio de formações, 
leituras e celebrações on-line para que pudésse-
mos aproveitar esse momento de reclusão, para 
voltarmos fortalecidos na retomada das celebra-
ções presenciais”, explicou.

De acordo com Admar Costa, Coordenador da 
Pastoral Familiar da Paróquia São José Operário, os 
áudios e vídeos divulgados na internet, ajudou na 
preparação e fortalecimento das famílias, princi-
palmente no que diz respeito a leitura da Palavra. 
“O nosso Fórum das Famílias do ano passado foi 
on-line e mesmo assim muitos casais e famílias 
participaram, foi tudo muito lindo, onde podemos 
rezar, trocar experiências e nos fortalecer bebendo 
da Palavra de Deus a cada encontro virtual, pois 
com ou sem pandemia nós não paramos de buscar 
a Deus, o que mudou foi apenas o método adotado”, 
comentou.

A experiência de leitura orante 
em família, com a ajuda dos 
áudios e vídeos que são 
divulgados pela internet

família
Sabemos que os 
desafios foram 
imensos, mas em 
nenhum momento 
deixamos de 
partilhar a Palavra 
de Deus.

TEXTO ÉRICO PENA
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FUNDAÇÃO RIO MAR

A Fundação Rio Mar iniciou no 
mês de agosto, o projeto Ca-
ravana Rio Mar Cultural – Arte 
e Social. A primeira edição 

aconteceu no dia 13 de agosto, na Paróquia 
São José Operário Leste, localizada na Rua 
Paracuúba, zona Leste da capital. O projeto 
está sendo realizado por meio de recursos de 
emendas parlamentares dos vereadores da 
Câmara Municipal de Manaus. Cerca de 800 
pessoas receberam atendimentos de saúde, 
jurídico, bem estar e palestras. 

A ação é uma parceria com a Prefeitura 
de Manaus, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), 
e conta com o apoio do Fundo Manaus So-
lidária (FMS). Trata-se de um projeto socio-
cultural com objetivo de promover o acesso 
de jovens e adultos à cultura, como destaca 
a diretora da Fundação Rio Mar, Francilma 
Grana.

“Quando qualificamos os 
jovens, colhemos os frutos 
posteriormente, com 
adultos que se tornam 
agentes transformadores 
na sociedade. Nesta edição, 
realizamos três oficinas, e 
que alegria seria revelar 
novos talentos”, destacou.

Foram realizadas oficinas de canto, dan-
ça e fotografia, além da oferta gratuita de 
serviços como atendimento médico, odonto-
lógico, psicológico e jurídico, corte de cabelo 
e palestras para crianças, jovens e adultos.

Padre Ivanildo Melo, pároco de São José 
Operário Leste, ressaltou a importância de 
garantir o acesso de jovens e adultos à for-
mação cultural, por meio da Caravana. 

“No Brasil, de modo geral, 
as políticas públicas para 
a juventude são escassas 
e uma Caravana como 
essa possibilita que 
eles tenham acesso à 
informação, a cultura, arte 
e a profissionalização ou 
até mesmo um estímulo 
vocacional. De repente, 
nessas oficinas se descobre 
uma habilidade que não 
estava sendo aproveitada. 
A Caravana é um incentivo 
para que os nossos jovens 
façam um caminho de 
descoberta profissional e 
vocacional”. 

Para a vice-presidente do Fundo Manaus 
Solidária, Fabíola Ferreira é importante levar 
à população respostas às suas demandas. 

“São diversos serviços ofertados, como 
educação ambiental com os Garis da Alegria, 
distribuição de mudas, artesanato para estimu-
lar a economia criativa, além dos atendimentos 
e oficinas ofertadas pela Fundação Rio Mar. Foi 
muito importante participarmos desse evento, 
atendendo as demandas da população”. 

O cantor David Assayag animou o público 
que participou da Caravana Rio Mar Cultural – 
Arte e Social. A próxima edição será realizada no 
dia 24 de setembro, das 8h às 12h, na Comuni-
dade Menino Jesus, ligada à Área Missionária 
Cidade de Deus, no bairro Jorge Teixeira - IV Etapa. 

A Caravana contou ainda com o apoio da Cá-
ritas Arquidiocesana de Manaus, Paróquia Nossa 
Senhora de Nazaré, Computron Cursos, Programa 
Qualifica Mais Brasil, Marinha do Brasil, Uniodon-
to, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além 
dos amigos Cláudia Martins e Adalberto Martins, 
que doaram kits para gestantes.

1ª EDIÇÃO 
DA CARAVANA RIO MAR 
CULTURAL-ARTE SOCIAL 
É REALIZADA NA 
ZONA LESTE DE MANAUS 
Cerca de 800 pessoas receberam atendimentos 
de saúde, jurídico, bem-estar e palestras
TEXTO HIOLANDA MENDES  FOTOS ABRAÃO TORRES
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TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS ÉRICO PENA E PEREZES JÚNIOR

Agosto, mês dedicado às vocações, voltado para o desper-
tar vocacional e para confirmar as vocações que foram 
firmadas ao longo de uma caminhada cristã e religiosa. E 
assim, com muita alegria que durante o mês vocacional, a 

Arquidiocese de Manaus, realizou a ordenação de um novo sacerdote e de 
um novo diácono transitório, ambos vindos de longe, mas que venceram 
todas as barreiras e desafios em busca da realização de um sonho, servir 
a Deus no Ministério da Ordem.

Pe. Gutemberg Gonçalves Pinto foi ordenado novo sacerdote da Ar-
quidiocese de Manaus, na manhã de 6 de agosto, na celebração presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner na Ca-
tedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, onde estiveram pre-
sentes o clero arquidiocesano, amigos provenientes dos locais por onde 

já atuou e familiares, incluindo sua mãe, Dona Idalina Gonçalves Pinto, 
que não escondia a emoção e a alegria de ver seu filho caçula realizar um 
sonho de criança de se tornar padre.

Pe. Gutemberg escolheu como lema sacerdotal “Apascenta minhas 
ovelhas” (Jo, 21, 15) que, segundo ele, quis escolher uma passagem que 
o levasse ao encontro com o povo de Deus. 

O novo sacerdote nasceu na comunidade ribeirinha de Porto Braga, 
Uarini-Am. Filho caçula de Dona Idalina e Eloi Nunes Pinto, onde desde 
criança brincava de ser padre com seus colegas. De acordo com o Pe. Gu-
temberg, sua ordenação foi assistida com muita alegria pelos seus con-
terrâneos por meio das redes sociais, que acolheram com muita felicida-
de a ordenação de mais um padre da mesma comunidade ribeirinha e da 
mesma família, pois seu sobrinho, Anderson Pinto Remédios, também é 
presbítero.

PE. GUTEMBERG E 
DIÁCONO RICHARD 

UMA CAMINHADA DE VIDA E FÉ RUMO 
AO MINISTÉRIO DA ORDEM
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“Eu sou o segundo padre da comunidade 
ribeirinha e o povo assistiu minha ordenação 
presbiteral. Alguns me enviaram o print da TV. A 
minha comunidade já estar me aguardando para 
fazer várias batizados e estão se organizando para 
este momento e assim que possível irei visitá-los. 
Dia 14 de agosto presidi a primeira missa e ao fi-
nal o povo fez fila para me cumprimentar, outros 
pediram a benção individual. Depois alguns che-
garam a mim e disseram "nunca fui abençoado 
por um padre", outros diziam "é nosso padre". O 
povo é carinhoso tem orgulho de um filho que 
veio do seu meio”, comentou emocionado.

Enquanto padre Gutemberg veio de uma 
comunidade do interior do Amazonas, diácono 
Richard Mutua Wambua, é proveniente de um ou-
tro continente, nasceu numa cidade que chamada 
Machakos, no leste do Quênia – África. Filho de 
Emmanuel Wambua Kangutui e Theresia Nhenya 
Ndunda. Richard é o primogênito de uma família 
de seis filhos (três homens e três mulheres).

Sua ordenação foi realizada no dia 14 de 
agosto pela imposição de mãos de Dom Tadeu 

Canavarros, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, que presidiu a solenidade realizada na 
Comunidade Santa Bárbara, partencente à Área 
Missionária Família de Nazaré – Região Episcopal 
Nossa Senhora Aparecida – contando com a parti-
cipação de padres Missionáios da Consolata, além 
da presença de familiares e amigos que acompa-
nharam de perto e de longe mais esse passo na 
caminhada vocacional do missionário queniano, 
que escolheu como lema diaconal “Assim como o 
Pai me enviou, eu vos envio” João 20, 21.

Assim como aconteceu com padre Gutem-
berg, seus familiares e amigos, também fizeram 
festa com a sua ordenação e, mesmo estando 
em outro continente, não deixaram de acompa-
nhar a transmissão realizada por meio das redes 
sociais. “Pais, amigos, outros missionários, todos 
assistiram e ficaram muito felizes, foi cerca de 
200 pessoas que acompanharam a transmissão 
e quem não assistiu ao vivo, comentou comigo 
que assistiu depois a gravação. Fiquei muito 
contente com a repercussão”, disse.

"Apascenta minhas ovelhas" estar na entrega, 
na doação, na escuta, no estar presente, do 
estar junto... tá no cuidado com as ovelhas que 
foi confiada, na missão pastoral o amor vem em 
primeiro lugar colocando sua fé na pessoa de 
Jesus. Um amor que é capaz de dar a sua própria 
vida em favor das ovelhas”. 
Pe. Gutemberg

Diácono Richard faz parte do Instituto 
Missões Consolata (IMC) e espera que sua or-
denção e caminhada de vida, sirva de exem-
plo para despertar novas vocações e novos 
missionários. “Foram muitas expectativas que 
me colocaram nesta caminhada que começou 
ainda lá no Quênia, e nesta vida encontrei 
muitas alegrias que são as graças de Deus que 
me deu forças para continuar e vencer os de-
safios, com muita oração e leitura da Palavra 
de Deus. Então, sendo o mês das vocações, é 
mais uma chamada aos jovens a refletir qual 
seria sua vocação e o que você deseja seguir na 
sua vida, pois sendo ordenado sei que estarei 
a serviço e rezando por todos que me acompa-
nharam”, comentou o novo diácono.

“Escolhi esse lema porque basica-
mente, diaconato é para serviço, en-
tão Jesus veio para servir e é isso está 
querendo para os seus seguidores. Ir 
para servir Deus e a humanidade. Um 
lema que vou levar seguindo por toda 
a minha vida”. 
Diácono Richard



SÍNODO

POR PE. LUIS MODINO 

Nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, como acontece 
em muitas comunidades pelo Brasil afora, o domingo é, na 
maioria das ocasiões, o Dia da Palavra e não tanto o Dia da Ce-
lebração Eucarística. Na Querida Amazônia, o Papa Francisco, 

falando sobre os povos originários, diz que “as nossas celebrações deveriam 
ajudá-los a viver esta experiência na liturgia dominical e encontrar a luz da 
Palavra e da Eucaristia que ilumina as nossas vidas concretas”.

O Santo Padre, refletindo sobre as “circunstâncias específicas da 
Amazônia, especialmente nas suas florestas e lugares mais remotos”, 
refletindo sobre a necessidade de encontrar um modo para assegurar 
o ministério sacerdotal, ele destaca que “os leigos poderão anunciar a 
Palavra, ensinar, organizar as suas comunidades, celebrar alguns Sacra-
mentos, buscar várias expressões para a piedade popular e desenvolver 
os múltiplos dons que o Espírito derrama neles”. 

Uma reflexão que o Papa Francisco faz desde a necessidade da ce-
lebração da Eucaristia nas comunidades mais distantes, mostrando a 
urgência de que “os povos amazônicos não estejam privados do Alimento 
de vida nova e do sacramento do perdão”. Isso mostra a importância da 
Palavra na vida dessas comunidades, pois podemos dizer que hoje a Pa-

lavra é o sustento principal da maioria das comunidades ribeirinhas na 
Amazônia. 

Também deve ser destacado a importância dos ministérios laicais 
nessas comunidades, muitas vezes assumidos por mulheres, que cuidam 
com a Palavra da vida espiritual das comunidades. A exortação pós-sino-
dal insiste em que “precisamos de promover o encontro com a Palavra e 
o amadurecimento na santidade por meio de vários serviços laicais, que 
supõem um processo de maturação – bíblica, doutrinal, espiritual e prá-
tica – e distintos percursos de formação permanente”.

Segundo o Papa Francisco, “une-nos o desejo da sua Palavra, que guia os 
nossos passos”. Uma Palavra que tem uma importância especial nas comu-
nidades, e que leva ao Santo Padre a dizer na oração que encerra a Querida 
Amazônia: “Fazei nascer vosso Filho nos seus corações para que Ele brilhe na 
Amazônia, nos seus povos e nas suas culturas, com a luz da sua Palavra, com o 
conforto do seu amor, com a sua mensagem de fraternidade e justiça”.

Que essa Palavra que é luz possa iluminar a vida da Igreja, das co-
munidades, dos povos da Amazônia, e faça realidade hoje a mensagem 
de Deus ao seu povo, uma mensagem que perpassa a história e enche de 
vida os corações.

A PALAVRA NAS 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS

A Palavra é elemento fundamental na vida da Igreja, ela é fonte de vida para 
todos os batizados. Celebrar o Mês da Bíblia, algo que no Brasil acontece todo 
setembro, nos ajuda a termos consciência desse lugar preeminente desse 
modo de se comunicar de Deus na vida da Igreja, na vida das comunidades. 

MENSAGEM QUE ENCHE DE VIDA OS CORAÇÕES

“Une-nos o desejo da 
sua Palavra, que guia 
os nossos passos”.
Papa Francisco
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A PALAVRA NAS 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS

INFORMAÇÕES
PARADISE TURISMO - EDIFÍCIO ZULMIRA BITTENCOURT
AV.EDUARDO RIBEIRO, 654, TÉRREO - CENTRO
3024-1712 / 3026-8805

FONTE WWW.CNBB.ORG.BR  FOTO CNBB

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
lançou em novembro de 
2018, a nova tradução ofi-

cial da Bíblia Sagrada. O ato aconteceu 
durante a reunião do Conselho Perma-
nente da entidade e contou com a par-
ticipação de bispos, padres e convidados. 
Como recomenda o Concílio Vaticano II, 
a tradução oficial da Bíblia se baseia nos 
textos originais hebraicos, aramaicos e 
gregos, comparados com a Nova Vulga-
ta – a tradução oficial católica. O projeto 
teve início em 2007, quando a coorde-
nação de tradução e revisão, composta 
pelos padres Luís Henrique Eloy e Silva, 
padres Ney Brasil Pereira (in memorian) 
e Johan Konings, fez a revisão integral 
conjunta, enquanto os professores padre 
Cássio Murilo Dias, dom Paulo Jackson 
Nóbrega de Sousa e Maria de Lourdes 
Lima colaboraram em algumas partes.

Segundo a coordenação de tradução e 
revisão da Bíblia da CNBB, o desejo é o de 
proporcionar aos católicos do Brasil uma 
tradução oficial da Bíblia a ser usada nas fu-
turas publicações oficiais da Igreja no Brasil, 
como lecionários litúrgicos e documentos. 
Esta nova versão deve também servir 
de referência para que, sempre quando 
preciso, se possa encontrar uma tradução 
segura, reconhecida pelo Magistério não só 
da Igreja Católica no Brasil, mas do mundo.

O texto, mais fluido que o exis-
tente em outras versões, apresenta-se 
simples e transparente nas narrativas, 
conservando toda a riqueza dos textos 
originais e os ecos da tradição litúrgi-
ca e espiritual através dos séculos. De 
acordo com a equipe de coordenação 
de tradução e revisão da Bíblia da CNBB, 
essa edição se distingue da anterior, so-
bretudo pela maior fidelidade aos textos 
originais segundo as opções adotadas 
pela Nova Vulgata.

NOVA BÍBLIA DA CNBB, 
REFERÊNCIA NA FORMAÇÃO 
PESSOAL E PASTORAL NA 
IGREJA NO BRASIL

BÍBLIA SAGRADA

O arcebispo metro-
politano de Belo Horizonte (MG) 
e Presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira 
de Azevedo, considera que a nova tradução da Bíblica 
é um importante capítulo na história da CNBB. Segundo ele, esta 
nova edição é resultado de trabalho científico e pastoral que mere-
ce ser conhecido por todos. “A tradução da Bíblia pela CNBB é fruto 
de vinte e cinco anos da dedicação de especialistas cientificamente 
preparados, pastoralmente sensíveis, pois a Palavra de Deus é ali-
mento que sacia o espírito e a existência humana”, reforçou.

Para Dom Walmor, a Igreja Católica, após quatro anos do lan-
çamento da nova Bíblia da CNBB, colocou-se ainda mais a serviço 
do povo, contribuindo para o diálogo de cada pessoa com Deus. 
Assim, ajuda a humanidade na correção de rumos, no alcance de 
novas respostas, possíveis a partir do respeito e da fidelidade ao 
Evangelho. Todos se tornem mais conscientes a respeito da pró-
pria missão e identidade, inspirados pela força da Palavra de Deus.



MATÉRIA DE CAPA
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Hoje se sabe que o livro de Josué é uma história 
mítica e heroica, elaborada para justificar e 
legitimar a reforma de Josias e o projeto dos 
teocratas. Notam-se ambiguidades e mani-

pulação da história. Ressaltam-se aspectos teológicos, mais 
do que históricos. É possível constatar hoje, pelas pesquisas 
arqueológicas, que a ocupação de Canaã se deu de forma 
lenta, progressiva e nem sempre pacífica. Provavelmente o 
povo ocupou as montanhas, habitadas por pequenos gru-
pos, ou as cidades abandonadas ou já destruídas. Israel é 
formado por diferentes grupos, vindos de várias localida-
des, que saíram de seus territórios em busca de melhores 
condições de vida (tão parecido com nossos dias!!). Não de-
vemos, porém, em hipótese nenhuma, desprezar a narrati-
va da história bíblica. E sobretudo devemos ler e respeitar 
o texto bíblico no seu contexto histórico, social e político.

O livro de Josué tem por finalidade narrar o cumpri-
mento da Promessa de Deus a Abraão em relação a Canaã 
(Gn 13,14-18), Promessa ou Herança que foi renovada ao 
longo de todo o Pentateuco (Gn 12,7; 15,7; 26,2-3; Ex 6,8 
etc.). Após a longa travessia pelo deserto, em busca da li-
bertação da escravidão do Egito (Ex–Dt) o povo toma posse 
de Canaã como resultado da ação conjunta das tribos sob 
a liderança de Josué. Tudo isso só foi possível por causa da 
presença do Senhor e da fidelidade do povo aos seus man-
damentos. Além da tomada de posse da terra (Js 1–12), te-
mos a sua distribuição entre as tribos (Js 13–22). Esse tema 
da terra nos provoca a refletir sobre a importância da terra 
em nossa história e em nossa realidade, como também seu 
uso para plantar e germinar, visto que vivemos infelizmente 
tempos em que a fome gira ao redor dos mais pobres e ao 
nosso redor, imigrantes sem terra, estrangeiros entre nós, 
sem casa e sem pão. Há ainda, ao longo dos 24 capítulos, 
uma insistência na unidade do povo de Israel ao apresentar 
a existência de um único Deus (YHWH), de um único povo 
(Israel), de uma única lei (de Moisés) e de uma só terra. No 
final do livro se faz uma renovação da Aliança ao redor de 
uma única fé, concluindo com o pacto com o Deus de Israel, 
em Siquém, no qual todo o povo se compromete a servi-Lo 
(Js 23–24).

É de fundamental importância conhecermos melhor a 
figura de Josué do qual o livro recebe o nome. É ele o pro-
tagonista cujo nome em hebraico significa “Deus/YHWH 
salva” ou “Que o Senhor salve”. É um personagem bastan-
te citado no Antigo Testamento (Ex, Nm, Dt, 1Rs, 1Cr, Ne). 

O livro de Josué́

“O SENHOR TEU DEUS 
ESTÁ CONTIGO POR 
ONDE QUER QUE ANDES.” 
(JOSUÉ 1,9)

TEXTO PE. CARLOS JOSUÉ COSTA DO NASCIMENTO
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Josué é apresentado como filho de Nun (Ex 33,11; Dt 1,38; 31,23; 1Rs 
16,34; Ne 8,17), da tribo de Efraim (Nm 13,8; 32,28; 1Cr 7,20-27). Cha-
mava-se Oséias, mas teve seu nome mudado por Moisés, ao receber nova 
missão (Dt 31,7-8; Nm 13,16). É representado como um guerreiro que 
luta contra os amalecitas (Ex 17,8-16). É servo de Moisés (Ex 33,7-11; 
Nm 11,28) e participa da Aliança estabelecida com Deus (Ex 24,13) em 
um momento significativo na travessia pelo deserto. É sucessor de Moi-
sés na condução do povo à Terra Prometida (Nm 27,15-23), sendo por 
ele responsabilizado por repartir a terra de Canaã entre as tribos (Nm 
34,17). Josué é fiel ao Senhor, Deus de Israel, e confia que ele realizará 
suas promessas (Nm 14,6.30.38; 26,65; 32,12). Morreu com 110 anos 
e foi enterrado em Tamnat-Hares, em Efraim, ao norte do monte Gaás 
(Js 24,29-31; Jz 2,8-9). É Josué uma figura paradigmática, apresentado 
como o modelo de líder israelita, de quem é totalmente obediente e de-
dicado ao serviço, cumprindo todas as normas dadas por Deus a Moisés. 
Josué é, portanto, um líder eleito por Deus para guiar seu povo. Mas deve 
ser um líder fiel às suas promessas para merecer o dom da terra. Dito de 
outra maneira: a terra é dom de Deus, mas para permanecer nela, é ne-
cessário a fidelidade do povo à Aliança estabelecida por Deus. Mais que 
um guerreiro e um conquistador, Josué é alguém que cumpre as normas 
dadas por Deus. 

Essas duas realidades dom da terra e observância dos mandamentos 
estão intrinsecamente ligadas: Conquistar a terra que é dom de Deus e 
permanecer fiel ao cumprimento da vontade de Deus. O risco, que é um 
real perigo, é perder a terra pela infidelidade à Aliança. O que aconteceu 
com o Reino de Judá que foi tomado pelos babilônicos (2Rs 25). Ao longo 
de todo o Pentateuco, a promessa da terra está sempre no horizonte para 
animar os hebreus em sua peregrinação no deserto, alimentando sua fé 
e sua esperança no Deus que os libertou das garras do Faraó, rei do Egito. 

Pautar a vida à luz dos preceitos divinos torna-se sinal de sabedoria e 
justiça de Israel em face das outras nações (Dt 4,7-8). É no livro de Josué, 
como já o dissemos, que essa promessa da terra encontra seu desfecho 
e realização. A ideia da terra como dom de Deus levará o povo a desejá-
-la e valorizá-la sobremaneira. Perdê-la transformou-se em verdadeira 
tragédia nacional. Sabemos que a obra deuteronomista que “produziu” 
estes textos tem como pano de fundo o exílio babilônico.

Para fixar estas ideias e tomar consciência de nossa atitude atual como 
cristãos, descendentes dessa Promessa, é fundamental entender que embora 
a terra (Jerusalém celeste/Paraíso) seja um dom de Deus, a sua obtenção é 
também uma tarefa a ser realizada cotidianamente na fidelidade à Aliança 
(nosso batismo). Em outras palavras, os israelitas devem conquistar um solo 
habitado por diversos povos (Dt 7,1-6), os quais deverão ser destruídos, para 
não induzirem os filhos de Israel ao pecado. Aqui, insiste-se no rompimento 
com tudo o que ameaça a pureza de Israel. Para realizar essa missão, os is-
raelitas não deverão confiar em suas próprias forças. Tendo em vista que tais 
nações são maiores e mais poderosas que Israel (Dt 9,1-3), YHWH precisará 
intervir em favor de seu povo, destruindo as nações inimigas, atestando seu 
comprometimento com os descendentes de Abraão.

Em conclusão, o livro de Josué é como um espelho para onde deve-
mos olhar e seguir seu modelo; é simbólico de tudo o que nos cabe fazer 
hoje; é uma catequese narrativa. O Deuteronômio considera a terra de 
Canaã a partir desta ambivalência: Ela é tanto dom de Deus, prometi-
do ao povo de Israel desde tempos longínquos, quanto realidade a ser 
conquistada, uma vez que nela há a presença de diversos povos. Assim 
devemos ler e interpretar a Bíblia. Em outras palavras: O Reino que Je-
sus veio anunciar, sinal do amor de Deus Pai pela humanidade, deve ser 
“conquistado” com inúmeras lutas e constantes batalhas. Exige de nós 
fidelidade renovada e esforço contínuo de praticar a Vontade de Deus, 
que no fundo é o nosso próprio bem eterno. Não se deixar enganar pelas 
seduções deste mundo, mas destruir tudo o que compromete nossa pu-
reza e nos afasta da tomada de posse da Jerusalém celeste.

E ainda mais, o tema da terra perdura ainda para os cristãos de hoje. 
Outros compromissos e desafios nos interpelam para acolher o dom de 

Deus. A convocação de entrar na terra mantém-se válido para todos 
que seguimos Jesus Cristo. Não se trata mais de caminhar, pere-

grinos, rumo a um lugar geográfico, mas de praticar, em todos 
os tempos e lugares, o mandamento do amor (Jo 13,35). É o 

amor nosso começo, meio e fim. Amar sem medo e amar 
sem medida. Como foi dito a Josué, temos esta certeza: 
“Nâo te ordenei: Sê firme e corajoso! Não temas e não 
te apavores, porque O Senhor teu Deus está contigo por 
onde quer que andes” (Js 1,9). E no final da vida, como 

dizia Santa Madre Tereza de Calcutá, seremos julgados se 
amamos ou não. Amemos e tomemos posse da herança 

eterna!!

SOBRE O AUTOR
Pe. Josué é membro da Congregação Salesiana. 
Bacharel em Filosofia. Mestre em Teologia Bíblica. 
Doutor em Sagradas Escrituras. Professor na Faculdade 
Católica de Belém e no Instituto de Teologia, Pastoral e 
Ensino Superior da Amazônia (ITEPES) e animador da 
Pastoral Universitária na Faculdade Salesiana de Manaus.
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

FALANDO:
É bonito perceber que a experiência da Igreja doméstica ainda tem 

seu peso no processo de conversão e escolha da experiência de fé: fa-
mílias católicas que ainda vivem a experiência de perpassar a fé de pais 
para filhos.

A presença da Igreja nas mídias (rádio e TVs católicas) e novos ca-
nais de redes sociais tem sido uma ferramenta de alcance das pessoas, 
os meios de comunicação se tornam também um areópago oportuno de 
participação na missão. Lamentavelmente, também nos novos meios de 
comunicação propagam “desinformações” como publicações nas redes 
sociais contra a Igreja, contra a CNBB e estes meios não são regulados.

O alcance das pessoas depende do modo como nossa pastoral está 
estruturada e esta dificuldade se torna maior, dado o enfraquecimento 
da voz dos cristãos leigos e leigas em uma Igreja que tem mais peso a 
voz dos padres.

O crescimento como Igreja profética implica em assumir um discurso 
sempre mais embasado na Palavra de Deus – um discurso que é anuncio 
– a proclamação da verdade. 

CELEBRAÇÃO:
Destacamos aqui a força da Palavra de Deus, círculos bíblicos e Leitu-

ra Orante, e a vida litúrgica das comunidades, seja por meio das celebra-
ções eucarísticas, da celebração da Palavra, dos momentos de adoração, 
novenas e outras formas de piedade popular. Especificamente quanto a 
vida litúrgica das comunidades, por um lado, há uma queixa de discursos 
acentuadamente marcado por questões políticas e pouco anúncio da Boa 
Notícia, por outro lado se reconhece um distanciamento da celebração do 
mistério, de algumas questões latentes na vida do povo.

Os tempos recentes de pandemia tornaram ainda mais evidente o 
quanto são importantes encontros que dão visibilidade à nossa comu-
nhão como a Festa de Pentecostes e as procissões.

Para as comunidades rurais ou ribeirinhas é uma alegria a celebração 
da fé e quando a mesma é enriquecida com a vida sacramental (batizado, 
casamento, 1ª comunhão) se torna uma festa. Mesmo com a ausência do 
presbítero é importante a presença de um ministro para celebração. As 
vezes até mesmo a participação no “culto da igreja evangélica” se torna 
uma oportunidade para a comunidade celebrar a memória de Jesus.

Em geral, muitas comunidades se ressentem com a celebração euca-
rística apenas mensalmente. 

Importante neste aspecto torna-se o papel do laicato. Podem ser 
os grandes protagonistas para uma presença mais inculturada da Igreja 
na Amazônia, pela capacidade de diálogo e pela flexibilidade diante de 
barreiras e preconceitos. Podem atuar para que realidades como festejos 
de padroeiros, a vida litúrgica nas comunidades, sejam acentuadamente 
marcadas por elementos amazônidas; ocupando espaço nos diferentes 
ministérios, como agentes locais conhecedores da realidade poderão aju-

dar os irmãos para que 
lutem por seus direitos, 
cuidem da casa comum, con-
sigam unir cristianismo e cultura.

Neste sentido, um caminho se tor-
na a possibilidade de novos ministérios, valorizando as mulheres, com 
agentes liberados para determinados serviços. Para isso é necessário am-
pliar a participação nos espaços de decisão. Poderiam avançar em vista 
de uma presença nos lugares mais distantes podendo realizar algumas 
ações sacramentais. A partir dos cristãos leigos e leigas, os ministérios 
teriam um perfil acentuadamente missionário: catequistas missionários, 
seminaristas missionários, diáconos missionários; jovens participando do 
ministério. Ministérios de escuta e presbíteros que deixaram o ministério 
voltassem a exercer cuidados pastorais. Também cogitam a possibilidade 
que outras pessoas pudessem presidir a eucaristia.

CORRESPONSÁVEIS NA MISSÃO:
Sinodalidade e missionariedade são conceitos concretos e intrínse-

cos; a proposta do Sínodo é clara para nossas comunidades: comunhão 
participação e missão! Em geral nossas comunidades se reconhecem 
como missionárias. Muitas delas nasceram de experiências missionárias 
e com espírito missionário. Reconhecem assim o perfil de suas ativida-
des: novenários e terço nas casas, celebrações e diversas ações pastorais, 
visita aos doentes e evangelização nas redes sociais. 

Na Arquidiocese, o conceito de área missionária (como nova expe-
riência de comunidade de comunidades) deverá ser mais indicativo des-
te perfil, nem sempre somos missionários mesmo se nos organizamos 
como área missionária. As vezes as ações são pontuais em determinado 
período ou data. Há o risco da acomodação, da zona de conforto e da 
presença repetida nas mesmas casas. Continua pertinente o clamor que 
todos sejam missionários. Se reconhece a necessidade também de passar 
de uma pastoral de acentuação sacramental para uma pastoral que vá ao 
encontro dos afastados.

A percepção de uma Igreja em saída se dá prioritariamente pelo con-
tato com as pessoas e com as diferentes realidades, para tal, destaca-se 
a riqueza das dinâmicas de visita como modo de atuação de diversas 
pastorais. Também estariam implicadas mudanças na aplicação de in-
vestimentos na Arquidiocese. Se poderia fortalecer o Fundo Missionário, 
pensar os projetos e captação de recursos coletivamente, maior com-
partilhamento com as comunidades mais pobres, maior transparência 
no uso dos recursos, diferenciar as taxas de contribuição, além de uma 
redistribuição de pessoal – melhor distribuição do clero.

Da mesma forma, os diáconos permanentes reconhecem que na trí-
plice dimensão do serviço diaconal, aquele da caridade é o mais “tímido” 
e o serviço missionário se desdobra no âmbito dos serviços eclesiais. Um 
maior avanço no campo da promoção humana encontra dificuldades na 
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limitação dos próprios diáconos. Maior ousadia tem as religiosas: estão 
dispostas aos lugares mais distantes, aspiram a descentralização das 
atividades, o acompanhamento dos fragilizados e o cuidado da casa co-
mum.

DIÁLOGO NA IGREJA E NA SOCIEDADE:
Reclamou-se maiores dinâmicas de escuta e diálogo. |Já fora acena-

do anteriormente o enfraquecimento da voz dos cristãos leigos e leigas 
em uma Igreja que tem mais peso a voz dos padres. Se espera também 
do ministério ordenado uma presença mais frequente nas comunidades, 
conversando com clareza, evitando posturas extremas. É importante que 
se cuide dos agentes de pastoral que são numerosos em nossos serviços: 
percebemos que fazemos muita coisa, mas podemos estar desconecta-
dos. Ou podemos também dizer que existem iniciativas, mas emerge a 
questão da ausência de conexão – precisamos do trabalho em rede

A Igreja como um todo sinaliza sua abertura ao diálogo à medida em 
que, saindo do centro e de modelos centralizados, se coloca ao lado dos 
pobres, alimentando a esperança. Se reconhece, no entanto, que em seu 
processo evangelizador, a Arquidiocese como um todo deve crescer no 
diálogo com outros interlocutores, atores sociais, integrando também o 
poder público em algumas ações das pastorais sociais.

ECUMENISMO:
A profecia a partir da Palavra pode favorecer o caminho do diálogo 

com as outras Igrejas Cristãs e de outras tradições religiosas. Algumas 
iniciativas pastorais nos permitem este diálogo, como as Campanhas da 
Fraternidade Ecumênicas e a Pastoral da Criança entre outras. O Diálogo 
já é uma experiência nas famílias onde os membros se identificam com 
Igrejas Cristãs ou religiões diferentes. Por enquanto ainda estamos muito 
na esfera do respeito, não tanto da comunhão.

AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO:
O clericalismo é a atitude reconhecida que dificulta e desequilibra a 

relação com os cristãos leigos e leigas e outros sujeitos da vida eclesial. 
Não é uma atitude só dos padres, é um modo de viver a eclesialidade. 
As vezes a tarefa pode ser de desclericalizar os leigos. Para favorecer es-
tas relações é necessário apostar nos processos de decisão participados: 
decisões comuns, planejamentos comuns, conselhos participativos, par-
ticipações comuns. Temos uma larga experiência em nossos organismos 
e conselhos de participação e deliberação.

DISCERNIR E DECIDIR: 
O caminho da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, na esteira das 

Assembleias de Pastoral da Arquidiocese são indicativos do perene 
cuidado para que a diversidade e complexidade de uma Igreja Parti-
cular tão diferenciada não se perca do caminho da comunhão: “As co-
munidades eclesiais continuam sendo o ambiente privilegiado para o 
exercício desta comunhão. Comunhão expressa nas Regiões Episcopais 
e Setores. Só o Espírito pode nos assegurar a sinodalidade missionária 
de todo o povo de Deus na nossa Arquidiocese. Trata-se da conversão 
sinodal: “... buscamos novos caminhos eclesiais, sobretudo na minis-
terialidade e sacramentalidade da Igreja com rosto amazônico. A vida 
consagrada, os leigos e, entre eles, as mulheres são os antigos e sem-
pre novos protagonistas que nos chamam a esta conversão”. (Sínodo 
para a Amazônia, Documento Final, 86).

Em geral a percepção é que a conversão pastoral em nossa arquidio-
cese tem acontecido de modo muito tímido, embora se reconheça que 
muitos passos foram dados. Se mudam as opções pastorais em processos 
de assembleia, mas não acompanha uma mudança de mentalidade, o 
que emperra o avanço de muita coisa.

Os espaços de decisão devem ser ocupados por novos atores: os cris-
tãos leigos e particularmente as mulheres.

FORMANDO-NOS EM SINODALIDADE:
Se reconhece a necessidade de um processo de formação mais 

consistente, deve ser fortalecido e não necessariamente multiplicado. 
Há muita dispersão. Os cristãos leigos e leigas devem ser os principais 
destinatários deste consistente processo, mas da mesma forma, os mi-
nistros ordenados tem necessidade de prosseguir com a formação que 
é permanente, mas nem sempre este processo é sistemático, depende 
também da disposição pessoal. O acúmulo de tarefas reduz a uma busca 
de respostas mais imediatas sem um processo reflexivo mais cuidadoso.

A presença na sociedade (mundo da cultura, universidades, comuni-
cação, justiça, política e ecologia) exigiria um caminho de formação mais 
sólido e sistemático para que se avance no diálogo com a sociedade civil 
com competência e engajamento. Outro elemento também é o desco-
nhecimento de como atuar de modo mais eficaz junto a estas realidades 
para não ficarmos em ações fragilizadas com incidência muito limitada. 
Até existem iniciativas, mas novamente emerge a questão da ausência 
de conexão – precisamos do trabalho em rede.

“O QUE O ESPÍRITO DIZ ÀS IGREJAS”  
(AP 2,7)

Ainda prosseguimos com o caminho da Assembleia Sinodal Arqui-
diocesana. Como referimos, um segundo subsídio enviado às comunida-
des nos trará novos elementos de caráter mais propositivo. Mas as escu-
tas até então já ofereceram alguns indicativos e inspirações:

- A experiência da pandemia nos permitiu perceber a possibilidade 
de outros caminhos;

- Percebemos o crescimento das comunidades, embora timidamente;
- Se reconhece a necessidade de passar de uma pastoral de acentua-

ção sacramental para uma pastoral que vá ao encontro dos afastados;
- Emergem algumas pistas, ou pelo menos um anseio para que a 

Igreja de Manaus avance como Igreja em saída, em uma evangelização 
mais ousada e inspirada em Jesus Cristo;

- Do ponto de vista das nossas iniciativas pastorais, se torna mais 
evidente uma ação em favor dos pobres a partir das Pastorais da Crian-
ça, da Saúde, das Pessoas em Situação de Rua, dos Migrantes, da Cáritas 
Arquidiocesana e nas campanhas da Jornada Mundial do Pobre, do Natal 
Sem Fome. A Pandemia mostrou a força da Igreja neste aspecto - fato é 
que somos uma Igreja Solidária;

- Se espera que a Assembleia Sinodal reafirme a opção pelos pobres 
e excluídos, torne-se uma igreja mais acolhedora, em saída eu se ocupe 
com a formação política, capaz de avançar no diálogo ecumênico e na 
acolhida das diferenças, cuidado da casa comum, atenção à juventude, 
acentuar a presença religiosa nas comunidades do interior.
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Seminaristas da Arquidiocese de 
Manaus relatam a experiência de 

participar do 4º COMINSE

A alegria é uma das palavras chave da missão, que cura e 
contagia cada missionário. Nesse sentido destaco a alegria 
de termos participado deste IV Congresso Missionário Na-
cional de Seminaristas (COMINSE), ocorrido entre os dias 

11 e 17 de julho, em João Pessoa (PB). Foi a minha primeira experiência 
num Congresso a nível nacional e já nestes dias de realização pude per-
ceber a beleza da Igreja Missionária no Brasil, seminaristas de todos os 
lugares do Brasil representam também a beleza cultural que é diversa, 
cada um ao seu modo de ser, mas todos com um único caminho, ser dis-
cípulos missionários a exemplo de Jesus Cristo. 

No Congresso o centro de nossa reflexão foi a missão Ad gentes, para 
sermos cada vez mais Igreja em saída, e como futuros presbíteros temos 
o objetivo de fomentar cada vez mais a experiência missionária onde 
quer que estejamos. Por isso estar participando deste congresso é reavi-
var o espírito missionário e ver novos horizontes para missão. A experiên-
cia vivida no Congresso pode-se dizer que significa, Estar com Jesus para 
depois ser enviado para dar continuidade na missão de Jesus (Marcos 3, 
13) e, Dar continuidade, significa também ser testemunhas do amor de 
Deus em todos os lugares do mundo, “até os confins do mundo” (At 1, 8)

Com certeza o 4º COMINSE, foi um reflexo da sinodalidade, ou seja, 
do caminhar juntos, pois como foi dito em uma das partilhas, "a missão 
não é para alguns e sim para todos". Assim somos todos convidados a ser 
protagonistas da missão e fazer do outro protagonista da vida missio-
nária. Este congresso é interpelador, somos convidados a ser inquietos, 
como é salientado na cartilha de preparação do congresso sobre o Beato 
Pe. Paolo Manna "Um Missionário incômodo". É com este incômodo ir 
contagiando, com ousadia e com simplicidade. Cito também a seguinte 
frase dita pelo Conferencista Pe. Dinh Nheu, "não podemos complicar a 
missão com teorias, pois a missão é simples, anunciar Jesus Cristo. Deve-
mos nos tornar cada dia cheios de Jesus para podermos anuncia-lo com 
empenho".

Está é a missão da Igreja, ser missão e anunciar Jesus, a Igreja não 
somente faz missão ela é missão, são alguns dos conteúdos trabalhados 
nesses dias. Sou grato por esta rica experiência, e pelo grande conteú-
do reflexivo a cerca da missão Ad gentes na formação de Seminaristas, 
com certeza todos que fomos, retornamos com os corações ardentes na 
missão e animados para compartilhar em suas dioceses, tudo o que foi 
debatido no Congresso. Principalmente para nós que somos seminaristas 
da Amazônia, um lugar profundamente envolvido pela missionariedade. 

SEMINARISTA ROLISSON AFONSO DE OLIVEIRA MONTEIRO 
FOTOS ARQUIVO DOS SEMINARISTAS



SETEMBRO  2022 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  19

FONTE SITE DA CNBB

“Os comunicadores cristãos 
precisam inspirar transformações”. 
Assim motivou o arcebispo de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, na abertura do curso “Fake 
news, Religião e Política”. A formação 
reuniu mais de 500 inscritos.

“Cada um de vocês assumiu o 
bonito compromisso de testemunhar 
o Evangelho por meio das muitas 
linguagens que configuram o campo 
da comunicação”, afirmou dom 
Walmor. Além de dominar técnicas, 
o comunicador cristão “exerce o seu 
discipulado buscando configurar-se 
a partir de Jesus, aquele que é o 
caminho, a verdade e a vida”.

No contexto das fake news, a 
inspiração de transformações deve 
ocorrer ante o “clima hostil que toma 
conta das redes sociais, em que muitos 
se acham no direito de dizer o que bem 
entendem sem a devida fidelidade à 
verdade e aos princípios éticos”.

“Fake news contaminam os 
processos de decisão, induzindo muitos 
a escolhas equivocadas, com incidências 
graves na própria vida, no contexto 
social, na vivência da espiritualidade. 
São, pois, um perverso mecanismo de 
manipulação, enraizado em interesses 
nada nobres, antiéticos. Buscam destruir, 
inclusive, reputações para beneficiar 
seus disseminadores, que se acham no 
direito de alcançar vitórias a qualquer 
preço”, afirmou o presidente da CNBB.

A atuação dos comunicadores, 
nesse sentido, de ter como ponto de 
partida “não se deixar contaminar 
pelo ódio e pela animosidade que 
inviabiliza as relações. A nossa voz, 
as nossas muitas linguagens, sejam 
instrumentos para edificar a paz, 
construir pontes e inspirar conversão”.

CNBB

DOM WALMOR ABRE O CURSO 
“FAKE NEWS, RELIGIÃO E 
POLÍTICA”: COMUNICADORES 
CRISTÃOS PRECISAM INSPIRAR 
TRANSFORMAÇÕES

CIDADANIA

DIÁCONO AFONSO BRITO  FOTO CÁRITAS ARQUIDIOCESANA

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus, par-
ticipou de 28 a 31 de julho, na faculdade 
Federal do Para (UFPA), do 10º Fórum 
Social Pan Amazônico, Belém – Capi-

tal da Resistência Trincheira dos Povos – A abertu-
ra aconteceu com uma grande caminhada pelas ruas 
Central de Belém partindo das escadarias das Docas, 
milhares de pessoas, caracterizadas, com fachas tra-
zendo suas reivindicações em defesa da Amazônia, 
pelo direitos de seus povos, cultura bioma, sendo 
visibilizado pela impressa local, redes sócias, portais 
etc. o FOSPA se desenvolveu a partir de várias mesas 
temáticas, Rodas de conversas plenárias. 

A Caritas Brasileira trouxe para a mesa de dis-
cussão o “Bem Viver” jeito amazônicas de não con-
flito com a natureza das comunidades tracionais, 
é que o vínculo com a natureza está intimamente 
relacionado com a pratica de o bem viver com o uso 
dos recursos que a natureza nos oferece, por isso 
cuidam, por isso preservam. O ciclo do carbono ain-
da é desconhecido e não é suficiente para manter a 
floresta em pé é preciso fazer muito mais, um gran-
de movimento para que a Europa não compre ma-
deira vinda da Amazônia. Os grandes projetos para 
hidrelétricas, mineradoras, rodovias e ferrovias vio-
lam o processo de escuta dos povos e comunidades, 
segundo a Convenção n. 169 1989. OIT, os povos 
devem ser escutados primeiro. 

A Amazônia é constantemente ameaçada pe-
las elites devoradoras dos territórios. O apoio soli-
dário das organizações da Amazônia tem resistido 
a esses ataques e o espaço do FOSPA é importante 
para partilhar a organização políticas dos movi-
mentos, discutir os modelos políticos, econômicos 
e socioculturais, articular temas globais e ambien-
tais. A Caritas Arquidiocesana de Manaus, protago-
nizou dois momentos em parceria com os Regionais 
Norte 2 e Nordeste 3, o primeiro foi a tenda de lan-
çamento do livro “Violência Sexual Contra Crianças 
e Adolescentes no Amazonas e Pará” contribuições 
do Projeto Iça Ação e Proteção no Enfrentamento. 
O livro é resultado de pesquisa sobre entradas de 
criança e adolescentes vítimas de violências nos 
equipamentos públicos da rede de proteção do Es-
tado e Municípios do Amazonas e Pará. 

O segundo momento foi uma mesa sobre Di-
reito das amazônidas crianças partilha de boas prá-
ticas, avanços e desafios das ações nos municípios 
abrangidos pelo projeto, dessa mesa surgiu como 
encaminhamento do FOSPA uma carta intitulada: 
A ATIVIDADE DIREITOS AMAZÔNIDAS CRIANÇAS E 
NORDESTINOS CONDUZIDA PELA CÁRITAS BRASILEI-
RA Esta carta de intenções tem por objetivo convocar 
a todos os interessados a fazer um movimento de 
atuação em prol dos direitos e da proteção integral 
de crianças e adolescentes. A iniciativa surgiu da Ca-
ritas Brasileira Regional Norte II, Caritas Brasileiras 
Regional Nordeste 3 e Caritas Diocesana de Manaus.

X FÓRUM SOCIAL PAN 
AMAZÔNICO – FOSPA



SERVIÇO

Ao se tornar membro da grande família de Deus e iniciar sua 
caminhada na vida cristã, é importante a pessoa ser educada 
para a fé, de maneira contínua. Para isso, é necessário que no 
ambiente familiar, a fé seja vivenciada diariamente. É nesse 

ninho acolhedor e seguro, repleto de carinho, que os pais devem segurar seus 
filhos pelas mãos e ajudá-los a dar os primeiros passos na educação da fé. 

Quando se fala em catequese, há quem pense logo nos sacramentos da 
Primeira Eucaristia e Crisma, e nos encontros realizados nas comunidades. 
Entretanto, é necessário compreender, que é na família que o coração deve 
ser preparado para se apaixonar por Jesus e seus ensinamentos. Os pais de-
vem ser os primeiros catequistas dos seus filhos. É a fase da catequese fami-
liar. Uma linda missão que não deve ser delegada a outras pessoas.

Já a catequese na comunidade deve ser uma continuidade do processo 
de educação da fé. É na comunidade que vamos compreendendo que aderir 
ao projeto do reino de Deus, é algo que se faz dia após dia. É nela que vamos 
descobrindo a presença de Deus nos irmãos, nas atividades desenvolvidas, 
nas pastorais, movimentos e serviços. É nela que vamos conhecendo o imen-
so amor que Deus tem por nós, e descobrimos a beleza que existe em se as-
sumir e identificar como cristão. A cada nova etapa, os olhos se abrem para 
novas descobertas e possibilidades de professar a fé. Esse é um aprendizado 
que nunca acaba, ao contrário, se renova a cada dia.

Os sacramentos que recebemos na Igreja, fazem parte dessa caminha-
da do amadurecimento da fé. É nessa caminhada que vamos conhecendo 
os fundamentos da vida cristã e compreendendo o chamado que Deus nos 
faz. Os catequistas têm um papel especial nessa missão. São eles que nos 
ajudam a ter clareza desse chamado. O Ministério do Catequista é um serviço 
ao Evangelho e à Igreja, que requer vocação e um comprometido preparo. 

Em nível nacional, junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
existe a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética, que contribui para que as 
orientações eclesiais sobre bíblia e evangelização na catequese sejam implemen-
tadas, por meio de diversas atividades voltadas para a educação da fé. 

Na Arquidiocese de Manaus, temos a Catequese Arquidiocesana a 
Serviço (CAS), que organiza, orienta e acompanha o processo de evan-
gelização na Igreja, feito pelos mais de três mil catequistas que atuam 
nas comunidades que fazem parte das três Regiões Episcopais.

CATEQUESE
PROCESSO CONTÍNUO 
DE EDUCAÇÃO DA FÉ

POR ADRIANA RIBEIRO

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

DOROTEIA
REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

COLÉGIO SANTA

(92)98415-1999

Em março de 2022, a CAS deu início ao Curso de Formação Catequética, 
da Escola Arquidiocesana de Formação Bíblico-Catequética Frei Bernardo 
Cansi. O objetivo do curso é capacitar agentes pastorais com a missão de 
animar, coordenar e formar catequistas e lideranças. Dividido em dezoito 
módulos, os encontros são realizados no terceiro sábado de cada mês.

Precisamos de mais catequistas para ajudar no serviço de evangeli-
zação. Se você se sentir chamado a se aprofundar na formação do Minis-
tério do Catequista, entre em contato com a equipe do CAS, e ajude-nos 
a levar a boa nova para sua comunidade.

CONTATO
Catequese Arquidiocesana a Serviço
Avenida Joaquim Nabuco, 1023, Centro, Manaus, AM
manaus.cas@gmail.com
Rosália Gaspar, coordenadora / (92) 99157-4029
Otalina Lopes, vice-coordenadora / (92) 99118-3080
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UM POUCO MAIS SOBRE A BÍBLIA
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- Fr. Faustino: Olá, crianças! Chegamos no mês de setembro, que é o 
mês da Bíblia, e vamos conversar um pouco a respeito. 

- Zezinho: Mas, eu já sei o que que é a Bíblia.
- Mariazinha: Eu também. Mas eu acho que a gente precisa aprender 

bastante coisa ainda.
- Tinico: O que mais você quer falar para a gente sobre a Bíblia.
- Fr. Faustino: Primeiramente, eu gostaria muito de ouvir vocês fa-

lando sobre o que vocês já sabem sobre a Bíblia. 
- Tininha: Eu sei que a Bíblia tem 73 livros; 46 no Antigo Testamento e 

27 no Novo Testamento. Parece uma biblioteca, com este monte de livros.
- Fr. Faustino: É isto mesmo, Tininha. A palavra Bíblia vem do grego e 

significa livros, onde contém mensagens que dizem respeito a nossa vida, 
ao momento presente, às situações que vivemos. 

- Mariazinha: A Bíblia é um livro como os outros livros?
- Fr. Faustino: Não. Ela não é um livro como os demais. Embora a Bíblia 

seja uma coletânea de vários livros escritos ao longo dos anos por pessoas, ela 
foi inspirada por Deus, portanto não envelhece e permanece sempre atual.

- Zezinho: Fr. Faustino! É verdade que existe Bíblia católica e Bíblia 
protestante? Eu tenho um colega de outra religião e ele falou que a Bíblia 
dele é diferente da nossa. Eu gostaria de saber qual é a diferença.

- Tinico: É mesmo. Ele estuda na nossa sala e, quando tem aula de en-
sino religioso, ele sempre fala que a Bíblia dele é diferente e é a verdadeira. 

- Fr. Faustino: A Bíblia católica e a Bíblia protestante são de fato a mesma 
Palavra de Deus. Na verdade, nem se deveria dizer que existem duas Bíblias. A 
única diferença que existe é quanto ao número de livros de cada uma dessa delas. 

- Tininha: Então, se na Bíblia que utilizamos tem 73 livros, quantos 
livros têm na Bíblia que os protestantes utilizam?

- Fr. Faustino: Na Bíblia que os nossos irmãos de outra religião cristã 
utilizam tem 66 livros.

- Mariazinha: 66 livros? Que diferença! E quais são os livros que não 
têm na Bíblia deles?

- Fr. Faustino: São 7 livros a menos que na nossa Bíblia. Os livros são: 
Judite, Tobias, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Baruc, Eclesiástico e Sabedoria. 
E, também, pequenos trechos dos livros de Ester (capítulos 10,4 a 16,24) e 
de Daniel (capítulos 13 a 14).

- Zezinho: Nossa! E por que essa diferença? 
- Fr. Faustino: Porque os judeus mais antigos dividiram os livros do 

Antigo Testamento em 3 grupos distintos: os 5 livros da Lei (Pentateuco), 
o livro de todos os profetas e os outros escritos. 

- Tinico: E quais são estes outros escritos? É o restante dos outros li-
vros da Bíblia?

- Fr. Faustino: Não, Tinico. Ainda estamos falando sobre o Antigo 
Testamento.

- Tinico: Então, fala quais são estes outros escritos.
- Fr. Faustino: Estes outros escritos dizem respeito aos livros dos Sal-

mos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos cânticos, Eclesiastes, Lamentações, 
Ester, Daniel, Crônicas e Esdras.

- Zezinho: Me parece que está faltando livros. Não ouvi você falar 
sobre o livro dos Reis e de Samuel.

- Fr. Faustino: Mas, ainda tem mais. Com o passar do tempo, os próprios 
judeus subdividiram os livros de Samuel (em 1º e 2º), os livros dos Reis (em 1º 
e 2º), o livro das Crônicas (em 1º e 2º) e o livro de Esdras (em Esdras e Neemias). 
Com tudo isso, esta Bíblia é chamada de Bíblia Hebraica e tem 39 livros. 

- Tininha: É chamada de Bíblia Hebraica porque foi escrita pelos judeus? 

- Fr. Faustino: Sim, Tininha. Exatamente.
- Tininha: Entendo que foi o povo de Israel que escreveu. Mas, tudo foi 

escrito em hebraico?
- Fr. Faustino: Os textos bíblicos foram escritos a maioria em hebrai-

co, mas, também, um pouco em aramaico e em grego.
- Mariazinha: Eu não consegui contar todos estes 39 livros que você 

mencionou. Eu estava anotando. Você pode me ajudar fazendo a soma de 
tudo isso? 

- Zezinho: Eu acho que você não estava prestando atenção.
- Fr. Faustino: Então, vamos fazer a contagem juntos. Prestem atenção! 

Pentateuco: 5 livros; os Profetas: 19 livros; Outros escritos: 11 livros; mais 2º 
Samuel, 2º Reis, 2º Crônicas e Neemias: 4 livros. Quantos livros são?

- Tinico: São 39 livros?
- Tininha: Você falou que a Bíblia que os protestantes utilizam tem 

66 livros. Por que só contamos 39?
- Fr. Faustino: Porque até agora conversamos apenas sobre o Antigo 

Testamento.
- Mariazinha: E no Novo Testamento também tem diferença?
- Fr. Faustino: Não. Não tem. Podem verificar e contar os livros.
- Zezinho: Verdade. Somando 39 mais 27, o resultado é 66. 
- Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho. 
- Tinico: Legal. Mas, agora preciso saber por que a nossa Bíblia tem 

mais livros.
- Fr. Faustino: Porque nós católicos utilizamos a Bíblia de tradução grega.
- Zezinho: Tradução grega? Não entendi.
- Fr. Faustino: Vou explicar. Certo tempo na história (pelos anos 175 

a 163 antes de Cristo) os judeus começaram a ir para outros países, fugin-
do de um rei malvado, chamado Antíoco Epífanes. Com isso, eles levaram 
a Bíblia que tinham e foram para uma região que só falava a língua grega. 
Então, eles precisaram traduzir a Bíblia Hebraica deles para a língua grega; 
porque os descendentes deles cresceram ouvindo e falando grego e tive-
ram mais facilidade com esta língua. 

- Mariazinha: Nossa! Deve ter sido muito difícil.
- Fr. Faustino: Certamente. Quando eles traduziram a Bíblia da lín-

gua hebraica para a língua grega, foram acrescentados os outros 7 livros, 
que também eram reconhecidos como livros inspirados por Deus. Então, 
esta Bíblia passou a ser chamada de Bíblia Grega.

- Zezinho: Interessante. Estou gostando desta conversa. A gente uti-
liza esta Bíblia Grega por ser mais completa?

- Fr. Faustino: Podemos dizer que sim, Zezinho. Porque sabemos que 
todos os livros da Bíblia foram escritos com a inspiração de Deus na mente 
de pessoas de vários anos no decorrer da história.

- Tininha: Que legal! Eu vou ter muita coisa diferente para comparti-
lhar com a mamãe. 

- Mariazinha: Eu também. Vou falar até com as minhas amigas.
- Zezinho: Agora eu posso falar para o meu amigo que a nossa Bíblia 

também está certa. 
- Fr. Faustino: Deus não erra nunca. Não seremos justos com Deus se divi-

dirmos a Palavra Dele. Seremos ingratos. Nunca se esqueçam que na Bíblia está 
a Palavra de Deus, que conta a nossa história, une as pessoas, liberta e salva. 

Leiam a Bíblia para crescerem no amor e no serviço a Deus. Permane-
çamos unidos em orações e nos cuidando. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR
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PASTORAIS SOCIAIS 
SE REÚNEM EM 
SEMINÁRIO REALIZADO 
NO COLÉGIO SANTA 
DOROTÉIA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

As Pastorais Sociais em parceria com a 
Cáritas Arquidiocesana de Manaus realizaram 
nos dias 22 e 23 de Julho, no Colégio Santa 
Dorotéia, o Seminário Análise Estrutural: 
Compromisso Social e Consciência Crítica. O 
seminário trouxe como formador o Pe. Alfredo 
Gonçalves (Pe. Alfredinho), sacerdote da 
Congregação dos Missionários de São Carlos 
e vice-presidente do Serviço Pastoral dos 
Migrantes (SPM).

Pe. Alfredinho em sua formação, fez uma 
análise de conjuntura e estrutural da realidade 
que vivemos, com foco no desenvolvimento 
de uma consciência crítica a partir da bíblia e 
da doutrina social da igreja. “Este é o primeiro 
encontro que fazemos após a pandemia e, 
talvez em virtude disso, foi um reencontro 
muito rico, com uma boa representação de 
todas as forças e organismos da igreja católica 
que estão dispostas a transformar a sociedade 
e transformar o mundo em um lugar e mais 
fraterno”, explicou.

De acordo com Guadalupe Peres, 
Coordenadora das Pastorais Sociais da 
Arquidiocese, o seminário teve como objetivo 
dar direcionamento às atividades da pastoral 
e teve como o publico alvo, os agentes de 
pastorais das paróquias e áreas missionárias. 
“Somos ao todo 15 pastorais sociais na 

GIRO PASTORAL

MOVIMENTO DAS 
MÃES QUE ORAM 
PELOS FILHOS 
REÚNE 450 PESSOAS 
EM ENCONTRO 
REALIZADO EM 
MANAUS

TEXTO E FOTO ANA PAULA GIÓIA

Com o tema “Penitência – liberta 
e faz crescer no amor a Deus”, o 
movimento Mães que Oram pelos Filhos 
realizou, no dia 30 de julho, o seu 2º. 
Encontro Estadual no Amazonas, a Igreja 
Nossa Senhora do Sameiro.

O encontro que reuniu 450 mães, iniciou 
com a missa presidida por Dom Leonardo 
Steiner, que em sua homilia enfatizou a 
importância de orar pelos fi lhos, mas de 
também orar com os fi lhos, chamando-os 
diariamente para uma oração, incentivando-
os a um hábito de oração à Deus seja de 
agradecimento ou de intercessão pela 
família, pelos que mais precisam.

Aline Eisenlohr, cofundadora e 
vice-coordenadora geral do movimento, 
em sua fala, tratou de meios para 
a espiritualidade, do caminho de 
santidade que Nossa Senhora de La 
Salette propõe que consiste em estar em 
dia com o sacramento da confissão e a 
prática da penitência e assim é possível 
uma mudança de vida, refletindo sua 
vida de oração no dia a dia, e isso vai 
despertar nos demais membros da 
família o interesse pelo encontro pessoal 
com Jesus, sendo um instrumento de 
evangelização dentro de casa. Aline 
destacou as cinco vias da santidade 
(reconciliação, oração, eucaristia, 
penitência e missão) explicando e dando 
exemplo de cada uma delas, sendo elas 
armas para manter a família de pé.
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arquidiocese e dessas, 12 estavam 
presentes em nosso encontro, além 
da Cáritas, Sares, CEB’s e CNL. Como as 
pastorais trabalham com a parte solidária 
precisávamos realizar esse seminário 

para entendermos melhor a realidade 
atual em que vivemos e em cima disso 
conseguirmos desempenhar melhor nosso 
serviço dentro da igreja e na sociedade”, 
comentou Guadalupe.

ARQUIDIOCESE CELEBRA O 
DIA MUNDIAL DOS AVÓS E 
IDOSOS NA CATEDRAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Agentes da Pastoral da Pessoal Idosa (PPI) 
de toda Manaus, participaram na manhã de 24 
de julho, dia da celebração do 2° Dia Mundial 
dos Avós e das Pessoas Idosas realizada na 
Catedral Metropolitana. Uma celebração 
instituída pelo próprio Papa Francisco que, desde 
o ano passado começou a ser comemorada no 
último domingo de julho e esse ano trouxe como 
tema: “Mesmo na velhice darão frutos” SL 92.

Vale lembrar que no dia 26 de Julho a Igreja 
Católica comemorou a festa de Sant’Ana e São 
Joaquim, pais de Maria e, portanto, avós de 
Jesus Cristo. Ao fim da celebração, os agentes 
da PPI foram chamados à frente do altar 
para receber a benção de envio do arcebispo 
para que continuem seu trabalho, levando 
a boa nova às pessoas idosas onde quer que 
estejam, acompanhando sobretudo os que mais 
precisam e que foram debilitados ou esquecidos 
principalmente durante o período da pandemia.

“Hoje, ao recordarmos nossos avós e avôs, 
lembramos que o carinho e a atenção de Deus 
se faz parecido com o amor que eles dedicam a 
nós, aos netos, bisnetos, com um jeito especial 
e todo generoso de ser. Que Deus abençoe para 
que todos nós possamos ficar no cuidado dos 
nossos irmãos e irmãs que avançam em idade 
e também na fragilidade corporal e física, um 
cuidado que o próprio Papa Francisco tem 
demonstrado”, disse Dom Leonardo.

DOM JOSÉ 
ALBUQUERQUE, PE. 
GERALDO BENDAHAM 
E PE. ZENILDO LIMA 
CELEBRAM 26 ANOS DE 
SACERDÓCIO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O dia 4 de agosto é um dia muito especial para todo 
sacerdote, pois nesta data comemora-se a Festa de São João 
Maria Vianney, padroeiro dos padres. Porém, para Dom José 
Albuquerque, Pe. Zenildo Lima e Pe. Geraldo Bendaham, essa 
data marca 26 anos de vida ministerial e foi comemorada em uma 
celebração realizada na noite desta quinta-feira, em uma missa 
de Ação de Graças na Paróquia São Vicente de Paulo, localizada no 
bairro da Compensa III, tendo como concelebrantes o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, Pe. Manoel 
Rubson, auxiliados pelo diácono Ronaldo dos Santos.

Os padres receberam a benção das mãos do então bispo 
emérito, Dom Luiz Soares Vieira. São 26 anos de vida e missão 
no chão da Amazônia, atuando como pastores nas paróquias 
e áreas missionárias da Arquidiocese de Manaus. Não há 
dúvidas que, todos esses anos de caminhada presbiteral a 
serviço do povo de Deus, os três sacerdotes já possuem uma 
vasta experiência no meio do povo, por onde já atuaram em 
diversos serviços. Pe. Geraldo atualmente exerce a função 
de Coordenador de Pastoral Arquidiocesano; Pe. Zenildo, 
desde 2016 está como Reitor do Seminário Arquidiocesano 
São José, que acolhe jovens de oito, das nove dioceses do 
Regional Norte 1; e Dom José, que atua como bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus desde junho de 2016.



GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A comunidade de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
pertencente à Paróquia de 
Santa Luzia, localizada no bairro 
Presidente Vargas (Matinha), 
celebrou na noite de 27 de julho, 
o encerramento dos festejos da 
padroeira com procissão e missa 
campal presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, concelebrada 
pelo pároco Pe. Humberto 
Vasconcelos.

Os festejos desse ano 
tiveram como tema “Maria, 
modelo de educadora na 
sabedoria e no amor” que 
iniciaram com o novenário. A 
procissão teve início em frente a 
capelinha azul da comunidade, 
localizada à Rua Quarto Beco 
Boa Sorte, passando também 
pelas ruas: Terceiro Beco Boa 
Sorte, Santa Quitéria, Av. Ayrão 
e Orla da Matinha, onde foi 
celebrada a santa missa campal 
por volta das 19h.

COLABORAÇÃO FERNANDO LEVATI E ROLISSON 
AFONSO

Aconteceu nos dias 22, 23 e 24 
de julho, o 2º ACAMP Vocacional 
promovido pela Pastoral Vocacional do 
Seminário São José, especificamente 
pelos seminaristas da Arquidiocese de 
Manaus, que costuma realizar encontros 
vocacionais mensais e, ao longo do 
ano, promove retiros, momentos de 
convivência e o acampamento. Esta é 
a segunda edição do acampamento 
vocacional. A primeira aconteceu 
em 2019 e o intuito era de acontecer 

anualmente, mas com a pandemia da 
Covid-19 não foi possível realizá-lo em 
2020 e 2021.

É sempre muito rica toda e qualquer 
convivência com os jovens vocacionados; 
é motivo de muita alegria para os 
vocacionados experimentarem como é a 
vida no seminário diocesano e também 
para os seminaristas nas partilhas e 
testemunhos vocacionais. O ACAMP 
acontece em uma modalidade um pouco 
diferente de um retiro vocacional, com 
momentos de oração, de reflexões, 
testemunhos, deserto, mas também com 
gincana, brincadeiras e lazer.

PROCISSÃO E MISSA 
CAMPAL ENCERRAM 
FESTEJOS DA COMUNIDADE 
N. SRA. DO P. SOCORRO

SEMINARISTAS PROMOVEM 2a EDIÇÃO 
E ACAMPAMENTO VOCACIONAL



ANIVERSARIANTES 
DO MÊS

COMIDI REALIZA O 
“DESPERTAR MISSIONÁRIO 
DAS COMUNIDADES” NO 
COLÉGIO DOM BOSCO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 

O Conselho Missionário Diocesano 
(COMIDI), realizou na manhã de 30 
de julho, o Despertar Missionário das 
Comunidades, que aconteceu de 8h às 
13h no auditório do Colégio Dom Bosco 
– Centro e trouxe como lema: A Igreja em 
estado permanente de missão: “Sereis 
minhas testemunhas” (At, 1,8). O evento 
contou com assessoria de Pe. Manuel 
Rubson, Geraldo Bendaham, Arcebispo 
Metropolitano Dom Leonardo Steiner e da 
Ir. Pasquita, representante do Conselho 
Missionário Regional (COMIRE).

O encontro reuniu cerca de 175 
pessoas, num clima de muita alegria 
e descontração, onde durante toda a 
manhã, os presentes puderam participar 
de momentos de partilha, música, dança, 
espiritualidade e muito mais, tudo sob 
o comando dos apresentadores Hallana 
Jéssica, Coordenadora Regional da IAM e 
Pe. Braz Lourenço, assessor espiritual do 
COMIDI.

FIÉIS CELEBRAM SANTO 
AFONSO COM PROCISSÃO 
E MISSA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 1º de agosto, o Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, presidiu a celebração em honra 
à Santo Afonso de Maria Ligório, bispo e 
doutor da igreja, criador da Congregação dos 
Redentoristas que ofereceu sua vida para 
anunciar a copiosa redenção aos pobres e 
abandonados. A celebração foi realizada 
na paróquia cujo santo é padroeiro, situada 
na Av. Constantino Nery, nº 5785 – Flores, 
concelebrada pelo vigário paroquial, Pe. 
Maria Estevão, além dos padres Durai 
Aruldoss, Vinoth Yesuraj, Vicent Savarimuthu 
e Chinnappan Singaraj, todos missionários 
indianos pertencentes à Congregação dos 
Missionários de Maria Imaculada (MMI), que 
desde 2020 estão a frente da paróquia.

A celebração teve início por volta das 
18h30, logo após a chegada da procissão 
realizada na rua em frente a igreja, apesar do 
curto trajeto, os fiéis participaram com muita 
alegria, comemorando a primeira procissão 
após o período de pandemia. A celebração 
encerrou os festejos do padroeiro que esse ano 
trouxe como tema: Santo Afonso nos ensine 
e sermos todos de Maria, tendo a cada dia do 
tríduo, que iniciou no dia 29 de julho, um lema 
diferente, mas com o foco sempre na ternura, 
no amor e na bondade de Maria. “Santo 
Afonso era um devoto de Maria e assim como 
a Virgem Santíssima, também foi obediente 
ao chamado de Deus, ao ponto de largar tudo 
e viver sua vocação, sendo um verdadeiro Sal 
da Terra e Luz do Mundo. como o evangelho 
de hoje pede que sejamos”, comentou Dom 
Leonardo em um trecho de sua homilia.

NASCIMENTO

2 Diácono José Messias Alencar
2 Diácono Roberto Morais da Silva
5 Diácono Ricardo Cesar Lopes 

Pereira
10 Diácono Armando Borges Filho 
18 Padre Jovercino Sirqueira
19 Padre José Rodrigues Pessoa 

(Zezé)
23 Padre Marco Antônio Cardoso da 

Silva
25 Padre Leonardo dos Santos Silva

ORDENAÇÃO

2 Padre Rafael Moura de Oliveira
7 Padre Diego Omar Corso 
23 Padre Ricardo Gonçalvez Castro
26 Padre José Alcimar Souza de 

Araújo
26 Diácono Raimundo Edinaldo C. 

Machado
29 Diácono Edson Ferreira de Sousa

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A 5º Assembleia dos Diáconos do Regional 
do Regional Norte 1, reuniu no Centro de 
Treinamento Maromba entre os dias 22 e 24 de 
julho, 51 diáconos permanentes, com a presença 
de representantes dos municípios de Parintins, 
Tefé e Borba. O tema refletido “A Sinodalidade 
no ministério diaconal” contando com a 
presença de representantes não só da Comissão 
Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), mas também 

da Comissão Regional dos Diáconos (CRD) e da 
Comissão Nacional dos Diáconos (CND). 

O encontro foi o primeiro presencial após 
o período da pandemia e foi dividido em três 
momentos expressivos do serviço diaconal no 
Regional. Um dos momentos, mais esperado 
foi a eleição da nova comissão do CAD que 
ficou composto por:
Presidente: Diác. Afonso Brito – Manaus;

5ª ASSEMBLEIA DE DIÁCONOS DA REGIÃO NORTE 1 
TRABALHA A SINODALIDADE NO MINISTÉRIO DIACONAL

Vice-presidente: Diác. Ednaldo Tavares – Parintins;
Secretário: Diác. Luis de Paula – Manaus
Tesoureiro: Diác. Rozinaldo Trovão – Manaus.
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PASTORAL DO DÍZIMO REALIZA 
ENCONTRÃO DE AGENTES NA REGIÃO 
EPISCOPAL N. SRA. DOS NAVEGANTES

COLABORAÇÃO SOCORRO SEIXAS

No dia 31 de julho foi realizado o 1° Encontro da 
Pastoral do Dízimo Arquidiocesana, a nível de Região 
Episcopal. Esse evento ocorreu na Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Navegantes, contanto com a participação 
de 500 agentes provenientes dos setores: Santa Rita de 
Cássia, São José Leste, Mãe Maria da Igreja e Dom Luiz

O encontro foi acolhido na Paróquia Divino Espírito 
Santo (Coroado) e foi divido em 2 momentos com o tema: 
Dizimo no Pós Pandemia: a importância da missão dos 
agentes no Pós Pandemia. Os palestrantes foram Adriano 
Dias e Pe. Leudo Santos.

Em outubro, mês missionário, a Coordenação 
Arquidiocesana, tentará repetir os mesmos encontros nos setores 
que abrangem essas Regiões Episcopais que ficam distantes 
(interior e estrada) para finalizar a programação de encontros 
Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo do ano de 2022. 

GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

 
“Amor familiar, Vocação e Caminho 

de Santidade”, esse é o tema deste ano 
da Semana Nacional da Família (SNF), 
que teve sua abertura realizada na 
noite de 12 de agosto, com celebrações 

realizadas às 19h30 simultaneamente 
nas três Regiões Episcopais da 
Arquidiocese de Manaus. A missa 
faz parte da programação realizada 
anualmente pela Pastoral Familiar, 
promovendo essa atividade a nível 
nacional, tendo como objetivo fortalecer 

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

ARQUIDIOCESE DE MANAUS REALIZA ABERTURA DA SEMANA 
NACIONAL DA FAMÍLIA EM SUAS REGIÕES EPISCOPAIS

os laços familiares, por meios de temas atuais, momentos 
de espiritualidade e partilha.

A SNF também procura aproximar o modelo da 
Sagrada Família às nossas famílias, daí a importância da 
realização dessa vasta programação, dividida nas três 
Regiões da Arquidiocese, onde o Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, presidiu a celebração 
realizada na Paróquia São Geraldo, localizada na Av. 
Constantino Nery, pertencente à Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Remédios, composta por cinco setores.

Dom José Albuquerque, Bispo Auxiliar e Vigário Episcopal 
da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, composta por 
três setores, presidiu a celebração de abertura na Paróquia 
São Bento, localizada no Bairro da Cidade Nova. Na Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Navegantes, composta por 
cinco setores, a celebração ocorreu na Área Missionária Santa 
Maria Goretti – bairro Jorge Teixeira, sendo presidida pelo 
Bispo Auxiliar e Vigário Episcopal da Região, Dom Tadeu 
Canavarros, e demais padres dos setores.

ÁREA MISSIONÁRIA 
FESTEJA SÃO LOURENÇO, 
SANTO PADROEIRO DOS 
DIÁCONOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Área Missionária São Lourenço 
(AMSL), pertencente à Região Episcopal 
Nossa Senhora dos Remédios – Setor 
Parque Dez de Novembro, celebrou 
na noite de 10 de agosto, a festa de 
São Lourenço, padroeiro dos diáconos, 
realizada na comunidade São Paulo 
Apóstolo, localizada na rua 5, Cj. Jardim 
Primavera – Parque 10. A celebração foi 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, Dom Leonardo Steiner, 
concelebrada pelo pároco, Pe. Durai 

Aruldoss, pelo Vigário Pe. Vinoth Yesuraj, 
e demais padres Missionários de Maria 
Imaculada (MMI).

A santa missa teve início por 
volta das 19h30 e contou com a forte 
presença dos comunitários, agentes 
pastorais, grupos e movimentos da 
AMSL, além também da tradicional 
presença dos diáconos que sempre 
participam da celebração em honra ao 
seu padroeiro. “Nosso irmão Lourenço 
foi um grande semeador e até hoje, 
depois de tantos séculos, ainda está a 
nos indicar o caminho do evangelho, 
de como dar a vida, transformar, 
iluminar, de como fazer, como agir 
e principalmente como servir”, disse 
Dom Leonardo.
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PASTORAL DO 
BATISMO REALIZA 
FORMAÇÃO NA 
REGIÃO EPISCOPAL N. 
SRA. DOS REMÉDIOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema “História do Batismo, 
da origem até nossos dias”, foi 
realizado na manhã de 7 de agosto, na 
Paróquia Cristo Redentor, localizada 
no bairro do Alvorada 3, o Encontro 
Formativo da Pastoral do Batismo 
da Região Episcopal Nossa Senhora 
dos Remédios, tendo como formador 
o Pe. Amarildo Luciano (CSsR). O 
encontrão reuniu aproximadamente 
120 agentes provenientes de quatro 
dos cinco setores que compõe a Região 
Episcopal.

O encontro começou com o café 
da manhã compartilhado no centro 
pastoral, onde os agentes de outros 
setores puderam conversar e fazer sua 
primeira troca de experiência, rever 
amigos e conhecidos depois de um 
período de ausência das formações 
presenciais em virtude da pandemia. 
Logo na sequência, o encontro teve 
início com um momento de acolhida, 
oração, reflexão e cantos e, por volta 
das 9h, Pe. Amarildo, de forma alegre 
e descontraída, iniciou sua formação.

Durante a palestra, Pe. Amarildo 
misturou trechos da bíblia referente 
ao batismo, com fatos reais vividos 
por ele, tornando a experiência muito 
mais imersiva ao mesmo tempo 
que completava os trechos que ele 
narrava proveniente da Palavra do 
Senhor. A assembleia se mostrou 
muito participativa, interagindo com 
perguntas e tirando dúvidas, onde ao 
mesmo tempo que aprendiam, também 
se divertiam, tornando a formação 
prazerosa e nem um pouco cansativa.

CÁRITAS VALIDA 
DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL DAS 
POLÍTICAS DA INFÂNCIA 
NA ALEAM

TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ARQUIVO CÁRITAS

Foi realizada na manhã do dia 19 
de agosto, a Validação do Diagnóstico 
Situacional e Plano Estratégico de 
Incidência, do Projeto Içá, da Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus, realizado 
em 10 municípios do estado. A 
atividade contou com a participação dos 
representes dos municípios do Sistema 
de Garantia de Direitos – SGD, Rede de 
Proteção e Sociedade Civil. O evento 
aconteceu na Escola do Legislativo – 
Auditório Sônia Barreto – Assembleia 
Legislativa do Amazonas- ALEAM.

O Projeto Içá atua no enfrentamento 
do abuso sexual, tráfico e exploração 
infantil de crianças e adolescentes, 
conforme o ECA. Os objetivos e ações 
estão pautadas nos eixos do Plano 
Nacional de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra crianças e adolescentes. 
No Regional Norte 1, estão nos 
municípios do: Careiro da Várzea, Careiro 
Castanho, Manaquiri, Manacapuru, 
Itacoatiara, Iranduba, Presidente 
Figueiredo, Novo Airão, Rio Preto da Eva 
e Manaus.

Segundo a psicóloga e coordenadora 
do Projeto Içá Ação e Proteção, Rosivane 
Anjos, o projeto acontece desde 2017 
e o diagnóstico ajudará a construir um 
plano estratégico de incidência política 
voltada para a infância. O momento é 
para fazer ajustes com os representantes 
dos municípios.

DOM LEONARDO PARTICIPA 
DE LANÇAMENTO DA CARTA 
DE COMPROMISSO COM A 
ÉTICA E BOA GOVERNANÇA

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO: ÉRICO PENA

Foi realizado na manhã de 4 de agosto, o 
lançamento da Carta de Compromisso com a 
Ética e pela Boa Governança, com a proposta de 
19 medidas para garantir uma eleição honesta 
e próxima do povo. A atividade foi coordenada 
pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner e aconteceu no Auditório Mãe 
Paula, localizado na Cúria Arquidiocesana.

Em dos itens da carta, constam: a 
Defesa pelo Modelo Zona Franca de Manaus, 
implementação para reduzir a insegurança 
alimentar, ampliar a política pública de ação 
social para mulheres, negros e indígenas, 
aumentar o acesso a coletas de resíduos, água 
tratada e esgotamento sanitário, entre outros.

O Presidente do Comitê de Combate 
a Corrupção e Caixa Dois Eleitoral, Carlos 
Santiago, afirma que o Amazonas está há 
13 anos sem crescimento econômico e que 
o estado conta com mais pessoas recebendo 
auxílio do que Carteiras de Trabalho assinadas.

Um dos temas tratados durante a coletiva, 
foi a violência contra a mulher. Segundo 
a Coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Observação e Combate à Violência Política de 
Gênero, Aparecida Veras, muitas mulheres 
deixam de denunciar por falta de apoio do 
próprio partido político.

O documento é assinado pelos 
representantes do CRA-AM (Conselho 
Regional de Administração do Amazonas), 
da Arquidiocese de Manaus, Corecon-AM 
(Conselho Regional de Economia Amazonas), 
CRC-AM (Conselho Regional de Contabilidade 
do Amazonas), OAB-AM (Ordem dos 
Advogados Do Brasil Seccional Amazonas) 
e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 
Amazonas.
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MISSÃO

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

O Movimento Equipes de Nossa Senhora (ENS), celebrou no dia 
30 de julho, o Jubileu de Ouro dos 50 anos de existência na 
Arquidiocese de Manaus. A solenidade contou com uma vasta 
programação incluindo carreata, procissão luminosa, home-

nagens e missa campal realizada na quadra externa do Santuário São José, 
sendo presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo 
Steiner, pelos bispos auxiliares, Dom José Albuquerque e Dom Tadeu Cana-
varros, e pelo bispo emérito Dom Mário Pasqualotto, além de vários sacerdo-
tes que atuam como conselheiros espirituais em diversas equipes.

As ENS formam um único Movimento nos cinco continentes. Atualmente o 
Movimento conta com 65 Equipes em Manaus: 325 casais em média, 40 sacer-
dotes conselheiros espirituais, entre os bispos auxiliares;104 Equipes em toda a 
Região Norte I, com 578 casais, seis viúvos, 22 viúvas, 65 conselheiros espirituais. 
Hoje, o Movimento mostra a sua força, por meio da participação ativa dos casais 
que atuam tanto nas Pastorais da Arquidiocese, quanto nas suas próprias Paró-
quias, além da atividade individual de diversos casais

Com toda essa organização, não e a toa que uma grande celebração es-
tava sendo preparada como forma de gratidão e reconhecimento ao trabalho 
que começou há cinco décadas e hoje tem um legado que se espalhou pelos 
quatro cantos do planeta. “O carisma do movimento é viver a espiritualidade 
conjugal, é viver no amor e na alegria sobre as graças de Deus e do Espíri-
to Santo, esse é o nosso objetivo maior e hoje estamos aqui, com o coração 
cheio de expectativas, pois desde dezembro estamos planejando essa festa 
e a emoção é muito grande”, comentou o casal de coordenadores regionais, 
Maria Conceição (Concinha) e Gláucio da Silva.

EQUIPES DE 
NOSSA SENHORA 
CELEBRAM 50DE MISSÃO NA 

ARQUIDIOCESE 
DE MANAUS

anos

CARREATA

E a programação teve início com uma bonita carreta 
contando com a participação de mais de 50 veículos sain-
do da rua 10 de julho, ao lado do Teatro Amazonas, todos 
enfeitados com faixas, balões e cartazes, que saíram anima-
dos pelas ruas do centro da cidade rumo ao Santuário São 
José, fazendo uma breve passagem pelo Santuário Nossa 
Senhora de Fátima antes de chegarem ao seu destino final, 
onde foram recebidos com muita alegria pelos casais que já 
se encontravam no local. A animação da Pré-Celebração foi 
realizada pelo Pe. Paulo César Ferreira.

Pe. Paulo, sempre muito sorridente e carismático, con-
duziu o momento cheio de homenagens emocionantes e 
agradecimentos ao lado do casal Márcia e Juarez Santos. .A 
Pré-celebração finalizou com a Oração Magnificat rezado em 
preparação à Celebração Eucarística que teve início por volta 
as 19h, com dezenas de casais, todos devidamente uniformi-
zados com a tradicional camisa verde, lotando a área externa 
no Santuário São José para participar da missa campal.
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VIDA E FÉ

Janer Samuel, 67 anos, natural de Manaus, casado, pai de duas filhas 
biológicas e uma adotiva, avô de quatro netas e um neto. Católico pra-
ticante, desde criança sempre estive na esfera da igreja, graças aos 
pais que lhe deram uma educação religiosa voltada para o catolicismo, 

que aprendeu junto dos seus seis irmãos. Recebeu o sacramento do batismo na 
Catedral de Nossa Senhora da Conceição (Igreja da Matriz), em março de 1956. 
Já na Igreja de São José Operário, realizou sua 1º Eucaristia e recebeu o Sacra-
mento do Crisma.

Em 1999 foi morar no bairro Novo Israel, mais precisamente próximo a 
Comunidade de Santa Helena, onde começou junto com a esposa, a participar 
efetivamente na comunidade, a princípio como fiel na assembleia, depois par-
ticipando nas novenas às terças-feiras, com o tempo começou a presidir este 
momento devocional. Tanto engajamento chamou atenção do pároco da época, 
que logo fez um convite para participar da formação para Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Comunhão. No ano de 2000, após profunda formação, foi 
admitido ao Ministério na Área Missionária Santa Helena. No ano de 2006, foi 
admitido no Ministério da Palavra e do Sacramento do Batismo. 

Em 2014, já conhecendo devido os processos de formações as Irmãs Pias discí-
pulas, foi convidado a participar junto às mesmas através dos cooperadores pauli-
nos do Divino Mestre, tendo a base de formação da Congregação, a Liturgia, o Sa-
cerdócio e a Eucaristia. É uma maneira de anunciar Jesus Mestre, Caminho, Verdade 
e Vida. “Participamos com as irmãs no programa “Preparando o Dia do Senhor”, que 
ia ao ar todas às sextas-feiras pela rádio Rio Mar. Era um programa que preparava a 
liturgia do Domingo seguinte com algumas orientações pastorais. Com a mudança 
da rádio para FM, aconteceram algumas modificações e o programa ganhou um 
novo formato, passando a ser exibido aos sábados pela manhã, juntamente com 
outros programas no Arquidiocese em Notícias, com o quadro ‘Catequese Litúrgica’, 
onde também dentro da necessidade colaboramos”, disse.

Atualmente, senhor Janer segue servindo como Ministro na Área Missionária 
Santa Helena, ajudando nas celebrações nas comunidades e nas atividades paro-
quiais, se destacando pelo seu jeito prestativo e atencioso com todas as pessoas. “O 
servir como Ministro da Palavra de Deus e da Sagrada Comunhão Eucarística, é, em 
primeiro lugar, fazer valer o batismo a que fui submetido por intermédio de meus 
pais. E,em segundo lugar,Deus fez o apelo e me coloquei em escuta: "A messe é 
grande, mais são poucos os operários" E,este operário da Palavra de Deus ,ouviu o 
seu apelo e,respondeu: Eis-me Aqui Senhor”, comentou Janer.

“Hoje já fazem 22 anos de 
Ministério, evangelizando onde 
for necessário. Servir ao Senhor, 
muda totalmente o rumo de 
vida do ser humano, quando 
permite Deus agir em um sua 
Vida”.

Janer Samuel 
22 ANOS DE MINISTÉRIO, EVANGELIZANDO 
ONDE FOR NECESSÁRIO

TEXTO REVISÃO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO PESSOAL
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O Agosto Dourado é o mês do incentivo à amamentação, com o objetivo 
de simbolizar e valorizá-lo. A Samel apoia essa causa, que pode salvar e 
auxiliar no desenvolvimento das crianças, além de ajudar na 
recuperação do parto das mães e reduzir os riscos do câncer de mama.

Junte-se a nós em favor ao aleitamento materno. Contamos com você.
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