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É missão da Cáritas Paroquial 
organizar melhor as diversas 

iniciativas de serviço à vida

CIDADANIA
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1 Ordenação Diaconal – Matheus Marques
“Ele viu e teve compaixão” (Mc 6,34)
Horário: 19h
Local: Par. Divino Espírito Santo, R. Mascarenhas de Moraes, 268 – Coroado II

1 Festa de Santa Teresinha
Missa com unção dos enfermos e idosos, às 11h – Igreja Santa Teresinha
Terço da Misericórdia, às 15h
Procissão, às 17h – Saída da Capela São Pedro
Missa Campal e Arraial (após a procissão) – Campo do CSU
Local: Rua Criciúma (antiga rua 09), esquina com Avenida J
Transmissão: YouTube @stateresinhaalvorada • Informações: (92) 98502-1964

4 Festa de São Francisco das Chagas
Novenário: 25/9 a 3/10 
Dia do Padroeiro: 4/10, missa às 16h com Dom Tadeu, em seguida procissão
Transmissão pelas redes sociais @paroquiasaofranciscom 
Local: Rua Felismino Soares S/N – Colônia Oliveira Machado
Informações: (92) 98501-2146 (Secretaria Paroquial)

3 a 12  Festa de Nossa Senhora Aparecida 
3 a 11 – Novenário • 8, 9 e 15 – Arraial • 12 – Festa da padroeira 
8h – Celebração Solene de Nossa Senhora Aparecida • 10h – Missa das crianças 
12h – Celebração Eucarística •17h – Procissão • 18h – Celebração Eucarística
Local: Rua Alexandre Amorim, 341 – Aparecida

8 a 2  Círio de Nossa Senhora de Nazaré
Missa e Trasladação – Dia 8/10, às 18h – Praça Nossa Senhora de Nazaré
Procissão Círio – Dia 9/10, às 7h30 – Santuário Nossa Senhora de Fátima
Missa do Círio – Dia 9/10, às 9h- Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Círio das Crianças e Jovens/Missa – Dia 15/10, às 17h – Paróquia N. Sra. Nazaré
Arraial – 22/10, às 19h – Praça Nossa Senhora de Nazaré
Recírio – Missa – 23/10, às 8h – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Informações: (92) 3622-1566 (Secretaria Paroquial)

21 a 23  Assembleia Sinodal Arquidiocesana
Local: Centro de Treinamento Maromba
Informações: (92) 99219-1762 – Coordenação de Pastoral 

22 Festa São Geraldo 
Novenário: 7 a 15/10, às 18h30 (seg. a sex.) e 18h (sáb. e dom.) 
Missa Solene: 16/10, a partir das 9h 
Arraial do Padroeiro: 22/10, Quadra de Esportes Par. São Geraldo, a partir das 19h
Local: Igreja S. Geraldo – R. São Geraldo, 10 – São Geraldo 
Informações: (92) 98549-4434

AGENDA OUTUBRO 2022

CARDEAL LEONARDO ULRICH STEINER

“Olha neste Espelho todos os dias, ó ra-
inha, esposa de Jesus Cristo, e espelha 
nele, sem cessar, tua face... Pois, neste Es-
pelho refulge a sagrada pobreza, a santa 
humildade e a inefável caridade, tal como 
poderás contemplar por todo o Espelho 
com a graça de Deus. Escuta, digo, a po-
breza, princípio deste Espelho, colocado 
no presépio e envolto em panos. Ó humil-
dade admirável, ó pobreza estupenda! O 
Rei dos anjos, Senhor do Céu e da Terra, 
deitado num presépio! No meio do Es-
pelho considera a humildade, ao menos 
a bem-aventurada pobreza, os inúmeros 
trabalhos e sofrimentos, que suportou 
pela redenção do gênero humano. No fim, 
porém, no mesmo Espelho, contempla a 
caridade inefável, com que quis sofrer na 
árvore da cruz e nela morrer todo gênero 
torpe de morte... Assim, pois, ó rainha do 
Rei Celeste, inflame-se, sempre com mais 
força no ardor desta caridade”. 
(Santa Clara de Assis, 4CCL 15ss; Carta 
sua co-irmã Inês).

LEITURA DA BÍBLIA

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

PALAVRA ESPELHO
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Vivemos um tempo de graça! Despertamos sempre mais para a 
missionariedade. Vamos percebendo que anunciar a Jesus faz 
parte do nosso ser cristão. A missão nasce da admiração! 

Papa Francisco ensina: “No hino paulino esta expressão 
– em Cristo ou n’Ele – é o eixo que sustenta todas as fases da 
história da salvação: em Cristo fomos abençoados antes da cria-

ção; n’Ele fomos chamados; n’Ele fomos redimidos; n’Ele toda criatura é 
reconduzida à unidade, e todos, próximos e distantes, primeiros e últi-
mos, somos destinados, graças à obra do Espírito Santo, a louvar a glória 
de Deus. Perante este desígnio - como diz a liturgia – os retos de coração 
devem louvá-lo” (Responsório das Laudes, segunda-feira, semana IV), 
cabe a nós: louvor, bênção, adoração e gratidão que reconhece a obra de 
Deus. Um louvor que vive deste encanto, e é preservado do risco de cair 
no hábito na medida em que se nutre do fascínio, enquanto se alimenta 
desta atitude fundamental do coração e do espírito: a admiração.” (Missa 
com os novos cardeais)

Uma admiração que desperta o desejo do anúncio, da missão. Anúncio 
de que fomos abençoados, redimidos, fazemos parte de uma fraternidade 
universal. Como conter uma admiração que fascina, que encanta? O mis-
sionário, a missionária, é impulsionado(a) pela admiração, pelo encanto. 
Despertado, despertada pelo Amor sai a anunciar, testemunhar. A missão 
torna-se, assim, a razão de ser cristão, pois proclamador daquele que anun-
cia a bondade do Pai, o seu Reino. É por essa razão de ser da Igreja que 
anuncia o Reino!

Papa Francisco publicou a Constituição Apostólica “Praedicate evange-
lium – “proclamai o Evangelho” que reorganiza e dinamiza a Cúria romana. 
Por que ter uma organização tão grande na Igreja em Roma? A missão 
como ser da Igreja é que fundamenta a Cúria e a reforma da mesma. Le-
mos: “Proclamai o Evangelho (cf. Mc 16,15; Mt 10,7-8): é a missão que o 
Senhor Jesus confiou aos seus discípulos. Este mandato constitui o primeiro 
serviço que a Igreja pode prestar ao homem e à humanidade inteira, no 
mundo de hoje. Para isso foi chamada: para anunciar o Evangelho do Filho 
de Deus, Cristo Senhor, e, através do mesmo, suscitar a obediência da fé em 
todos os povos (cf. Rm 1,1-5; Gl 3,5). A Igreja cumpre o seu mandato, sobre-
tudo quando testemunha, por palavras e por obras, a misericórdia que ela 
própria gratuitamente recebeu. Disso nos deixou o exemplo o nosso Senhor 
e Mestre, quando lavou os pés aos seus discípulos e disse que seríamos fe-
lizes se assim fizéssemos também nós (cf. Jo 13,14-17). Deste modo, ‘com 
obras e palavras, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, 
encurta as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à humilhação e 
assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo’. Assim 
fazendo, o povo de Deus cumpre o mandamento do Senhor, que, ao pe-
dir para anunciarmos o Evangelho, instou-nos a cuidar dos irmãos e irmãs 
mais frágeis, doentes e atribulados.” (Praedicate evangelium, 1) 

As pastorais, os serviços, os ministérios, as associações, todos os orga-
nismos da Igreja, estão a serviço da evangelização, da missão. As nossas 
organizações, nossos planos, nossas diretrizes de evangelização, tudo para 
ser sempre mais missionários, missionárias, ser comunidades missionárias.

Apesar de estarmos sempre mais atentos a nossa missão de discípulos 
missionários, discípulas missionárias, somos convidados a entrar na dinâ-
mica da conversão missionária da Igreja. Ela possibilita a renovação das co-

munidades e da vida pessoal segundo o amor 
de Jesus. Nesse sentido somos chamados a 
ser sal da terra e luz do mundo (Mt 5,13-14). 
Refletir o amor salvífico de Cristo que tempe-
ra e ilumina a vida da humanidade.

Neste mês de outubro, lembramos de 
modo especial a nossa vocação de missio-
nários e de missionárias. Mês das missões, 
mês missionário, Campanha Missionária. 
Neste ano, para animar e dinamizar a Cam-
panha nas dioceses e prelazias do Brasil, temos como tema A Igreja é 
missão. O tema está acompanhado da inspiração bíblica escolhida pelo 
Papa Francisco para o mês missionário: Sereis minhas testemunhas (At 
1,8). Percebemos que nestes últimos três anos percorremos um caminho 
recordando a natureza missionária da Igreja, das nossas comunidades 
através dos temas: “A vida é missão”, em 2020, “Jesus Cristo é missão”, em 
2021, e “A Igreja é missão”, em 2022.

Para motivar e dinamizar a Campanha no mês missionário, estão 
disponíveis materiais de animação: novena missionária, vídeos com tes-
temunhos, cartazes, santinhos, mensagem do Papa, envelopes de coleta. 

Importante lembrar que, nos dias 22 e 23 de outubro, acontece em 
todas as comunidades da nossa Arquidioceses, a Coleta Missionária. As 
ofertas nas celebrações do fim de semana são integralmente enviadas às 
Pontifícias Obras Missionárias, POM, que as repassam ao Fundo Universal 
de Solidariedade para apoiar projetos missionários em todo o mundo.

Como Igreja é Missão, lembramos a celebração dos 400 anos de cria-
ção da Congregação para Evangelização dos Povos, dos 100 anos que o 
Papa Pio XI concedeu as Obras Missionárias um caráter Pontifício e a be-
atificação de Paulina Jaricot que há 200 anos fundou a Pontifícia Obra da 
Propagação da Fé. No Brasil celebramos 50 anos de criação do Conselho 
Missionário Nacional, COMINA, 50 anos das Campanhas Missionárias, 50 
anos dos Projetos Igrejas Irmãs, 50 anos do Conselho Missionário Indi-
genista, CIMI, 50 anos do Documento de Santarém, 60 anos do CCM e 
70 anos da criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB.

Nossa Arquidiocese que vive sempre mais da admiração e do fascínio 
pela presença humanada de Deus entre nós, deseja crescer como presença 
missionária. Anunciadora da esperança, ela celebra a última etapa da As-
sembleia Sinodal Arquidiocesana neste mês de outubro. Gratidão à Comis-
são de Coordenação que serviu com alegria e intensidade. Gratidão pela 
colaboração de todas as nossas comunidades, serviços e ministérios no 
caminho sinodal. Juntos fazer caminho! Juntos continuaremos o caminho. 
A Caminhada Missionária no dia 23 deste mês na conclusão de nossa As-
sembleia Sinodal, será expressão do desejo de estarmos juntos a caminho 
como discípulos missionários, discípulas missionárias. Deus nos conceda a 
graça da admiração para sermos uma presença benfazeja, misericordiosa, 
consoladora e esperançada. Ser louvor que vive do encanto.

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

Cardeal Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Igreja Missionária
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PAZ

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. O tão aguardado 
mês de outubro chegou. Temos as eleições pra esco-
lha daqueles que terão a missão de governar o país e 
os estados da federação, visando o bem comum. Que 
sejam as eleições realizadas em um ambiente pacífico 
e democrático. Que os eleitos respeitem a constituição 
e priorizem o encaminhamento de soluções frente às 
mazelas que assolam o povo brasileiro, especialmen-
te, o desemprego e a fome. Que cada eleitor cumpra 
o seu dever cívico do voto e contribua para um futuro 
melhor para nossa nação. Neste mês também teremos 
o momento ápice da Assembleia Sinodal Arquidioce-
sana. Que o Espírito Santo venha em auxílio da Igreja 
de Manaus, para que mais e mais, todo o processo de 
escuta das comunidades se converta em maior engaja-
mento em prol da evangelização de nossa gente, espe-
cialmente os mais empobrecidos. Acompanhe também 
nesta edição o que foi notícia no mês de setembro, Mês 
da Bíblia, e os eventos que a nossa Igreja Local reali-
zará neste mês de outubro, de forte apelo missionário. 
Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição interceda 
por todos nós, seus filhos, especialmente por todos os 
delegados e delegadas participantes do Sínodo Arqui-
diocesano. Uma ótima leitura pra você.

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

“SEREIS MINHAS 
TESTEMUNHAS” (AT 1,8)

PE. GERALDO F. BENDAHAM

A Igreja é missão, logo todos os 
batizados/as que se sentem 
Igreja são responsáveis pela 
missão de testemunhar Jesus, 

isto é, anunciar sua palavra, seus ensinamen-
tos, doutrina e seu exemplo de vida a todos 
os povos até os confins da Terra (Mt 28,20). 
Certamente para anunciar os ensinamentos 
do Evangelho, implica envolvimento afetivo, 
espiritual e conhecimento da Pessoa de Jesus 
por parte do discípulo/a missionário/a. 

Permanecer a disposição do Reino se-
guindo Jesus, conformando a própria vida 
com a de Jesus, como afirma São Paulo: “eu 
vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo 
que vive em mim. E esta vida que agora vivo, 
eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim” (Gal 2, 20). Não 
é tarefa fácil, mas mediante a graça de Deus 
é possível viver segundo o exemplo de Paulo.

Aquele mesmo ardor que deseja proximi-
dade e companhia ao coração que os discípu-
los de Emaús experimentaram ao caminhar 
com Jesus pela estrada: "Não estava o nosso 
coração ardendo quando ele nos falava pelo 
caminho” (Lc 24,32), deve aquecer o coração 
do discípulo/a que são chamados a serem 
testemunhas do Mestre na Igreja e no mundo.

A missão de estar no mundo é próprio da vo-
cação laical que sem perder sua alma missionária, 

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

profecia

PAPA FRANCISCO NOS 
DÁ EXEMPLO DE VIDA 
MISSIONÁRIA

Basta olhar para as atividades realizadas 
pelo Papa Francisco no último mês de setem-
bro para nos darmos conta do quanto a voca-
ção missionária continua presente na sua vida 
à frente do governo espiritual da Igreja. Pois, 
mesmo entre tantos afazeres e já com idade 
avançada e alguns problemas de saúde que 
dificultam a sua locomoção, o sucessor de Pe-
dro não deixa de peregrinar pelo mundo, anun-
ciando a Boa Nova trazida por Jesus. Este ardor 
missionário o levou a visitar entre os dias 13 e 
15 de setembro o Cazaquistão, país localizado 
na Ásia Central, que era parte da ex-União So-
viética e faz fronteira com a Rússia e a China. Ali, 
Francisco discursou no 7º Congresso de Líderes 
das Religiões Mundiais e Tradicionais, evento 
promovido pelo governo Cazaque com o ob-
jetivo de buscar promover o diálogo inter-reli-
gioso. Ressalte-se que no Cazaquistão a religião 
mais praticada é a religião muçulmana-sunita, 
seguida por 50% da população. No entanto, 
há também cerca de 40% de cristãos ortodo-
xos e uma minoria de cristãos protestantes e 
católicos. Apesar de já ter sido centro de sérios 
conflitos étnicos e religiosos, o Papa escolheu 
esse lugar para reafirmar a contribuição das 
diferentes tradições religiosas para o diálogo e 
a concórdia entre povos e nações. Outra viagem 
missionária realizada recentemente pelo Santo 
Padre foi à cidade italiana de Matera, para o 
encerramento do 27º Congresso Eucarístico 
Nacional na Itália. Como Francisco mesmo já 
ensinou, esta dimensão missionária da fé não 
nasce de uma postura proselitista (querer con-
verter os outros), mas é fruto de um desejo de 
dar, comunicar e anunciar uma riqueza que 
recebemos gratuitamente como dom de Deus. 
Este é o sentido da missão: De graça recebe-
mos, de graça partilhamos (cf. Mt 10, 8), sem 
deixar ninguém de fora deste anúncio de vida 
nova e salvação que Jesus nos traz. Daí porque, 
recorda o Papa, “uma Igreja em saída até aos 
extremos confins requer constante e perma-
nente conversão missionária”.

mantém sua espiritualidade e presença em todos os am-
bientes da sociedade. O mundo do trabalho, da família, po-
lítica, meios de comunicação e redes sociais são espaços pri-
vilegiados para testemunhas os valores do Reino de Deus.

O coração missionário pleno de amor a Deus e ao 
próximo, faz toda diferença no relacionamento conju-
gal e familiar, pois o amor exige perdão e compressão 
para construção de famílias felizes. Isto são valores do 
Reino que crescem como fermento na massa. 

Assim também pode ocorrer no trabalho quando se 
mantém firme o pensamento cristão, pequenos gestos 
de solidariedade, fraternidade e partilha aos colegas de 
trabalho. Abandonar qualquer ambiguidade farisaica e 
permanecer firme no testemunho missionário é funda-
mental para credibilidade do testemunho de qualidade. 

Do mesmo modo no mundo da política, pois o conhe-
cimento e a fidelidade ao Projeto de Jesus é fundamental 
na hora de tomar decisões certas para a vida da sociedade. 
Jesus é a Verdade e quem o segue não pode compactuar 
com mentiras que circulam na política. Neste campo os 
missionários/as leigos/as são chamados a trabalharem para 
devolverem a alma da justiça e do bem comum à Política. 

Missionários/as podem aproveitar dos grandes 
meios de comunicação e redes sociais para serem tes-
temunha dos valores do Evangelho que salva e liberta 
a vida de toda escravidão. Neste grande mundo virtual 
onde milhões de pessoas estão conectados, não se deve 
usar apenas para o entretenimento, mas utilizá-lo para 
ouvir e anunciar a Boa Notícia com criatividade.

Com a graça de Deus e a luz do Espírito Santo so-
mos chamados a testemunhar Jesus até o fim: “SEREIS 
MINHAS TESTEMUNHAS” (At 1,8)

OS BATIZADOS/AS QUE SE SENTEM IGREJA SÃO 
RESPONSÁVEIS PELA MISSÃO DE TESTEMUNHAR JESUS

"Não estava o nosso 
coração ardendo 
quando ele nos falava 
pelo caminho”.
(Lc 24,32) 



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

S. Teresinha do  
Menino Jesus
Jó 42,1-3.5-6.12-16
Sl 18(119),66.71.75. 91.125.130 (R. 
135a) • Lc 10,17-24

27º Tempo Comum
Hab 1,2-3.2,2-4
Sl 94(95),1-2.6-9 (R. 8)
2Tm 1,6-8.13-14
Lc 17,5-10

S. André de Soveral, S. 
Ambrósio F.Ferro e S.  
Mateus Moreira e Comps
Gl 1,6-12 • Sl 110(111),1-2.7-10c (R. 
5b) • Lc 10,25-37

S. Francisco de Assis, 
Gl 1,13-24
Sl 138(139),1-3.13-15 (R. 24b)
Lc 10,38-42

S. Benedito e S. Faustina 
Kowalska
Gl 2,1-2.7-14
Sl 116(117),1.2 (R. Mc 16,15)
Lc 11,1-4

S. Bruno
Gl 3,1-5
Lc 1,69-75 (R. cf. Lc 1,68)
Lc 11,5-13

N. Sra. do Rosário
At 1,12-14
(Sl) Lc 1,46-55 (R. Lc 1,49)
Lc 1,26-38

Gl 3,22-29
Sl 104(105),2-7 (R. 8a)
Lc 11,27-28

28ª Semana do Tempo 
Comum
2Rs 5,14-17
Sl 97(98),1-4 (R. cf. 2b)
2Tm 2,8-13 • Lc 17,11-19

Gl 4,22-24.26-27.31; 5,1
Sl 112(113),1-2-4.5a. 6-7 (R. 2)
Lc 11,29-32

S. João XXIII
Gl 5,1-6
Sl 118(119),41.43-45.47-48 
(R. 41a)
Lc 11,37-41

N. Sra. Aparecida
Est 5,1b-2;7,2b-3
Sl 44(45),11-16 (R. 11.12a)
Ap 12,1.5.13a.15-16a
Jo 2,1-11

Ef 1,1-10
Sl 97(98),1-6 (R. 2a)
Lc 11,47-54

S. Calixto I
Ef 1,11-14
Sl 32(33),1-2.4-5.12-13 (R. 12b)
Lc 12,1-7

S. Teresa de Jesus  
(Teresa d’Ávila)
Ef 1,15-23
Sl 8,2-7 (R. cf. 7)
Lc 12,8-12

29º Tempo Comum
Ex 17,8-13
Sl 120(121),1-8 (R.cf. 2)
2Tm 3,14-4,2
Lc 18,1-8

S. Inácio de Antioquia
Ef 2,1-10
Sl 99(100),2-5 (R. 3b)
Lc 12,13-21

S. Lucas, Evangelista
2Tm 4,10-17b
Sl 144(145),10-13ab,17-18 (R. 12a)
Lc 10,1-9

S. João de Brébeuf,  
S. Isaac Jogues e Comps.
Ef 3,2-12
(Sl) Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R. cf. 3)
Lc 12,39-48

Ef 3,14-21
Sl 32(33),1-2.4-5.11-12.18-19 
(R. 5b)
Lc 12,49-53

Ef 4,1-6
Sl 23(24),1-6 (R. cf. 6)
Lc 12,54-59

S. João Paulo II
Ef 4,7-16
Sl 121(122),1-5 (R. cf. 1)
Lc 13,1-9

30º Tempo Comum
Eclo 35,15b-17.20-22a
Sl 33(34),2-3.17-19.23 (R. 7a.23a)
2Tm 4,6-8.16-18
Lc 18,9-14

S. Antônio M. Claret
Ef 4,32-5,8
Sl 1,1-4. 6 (R: cf. Ef 5,1)
Lc 13,10-17

S. Antônio de  
Sant'Ana Galvão
Ef 5,21-33
Sl 127(128),1-5 (R. 1a)
Lc 13,18-21

Ef 6,1-9
Sl 144(145),10-14 (R. 13c)
Lc 13,22-30

Ef 6,10-20
Sl 143(144),1.2.9-10 (R. 1a)
Lc 13,31-35

S. Simão e S. Judas, 
Apóstolos
Ef 2,19-22
Sl 18(19A),2-5 (R. 5a)
Lc 6,12-19

Fl 1,18b-26
Sl 41(42),2.3.5bcd (R. 3a)
Lc 14,1.7-11

31º Tempo Comum
Sb 11,22-12,2
Sl 144 (145),1-2.8-11.13cd-14 
(R. cf. 1)
2Ts 1,11-2,2 • Lc 19,1-10

Fl 2,1-4
Sl 130(131),1-3
Lc 14,12-14
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Igreja é missão”: esse é o tema da Campanha Missionária de 
2022, durante o mês de outubro nas dioceses de todo o Bra-
sil. O tema está acompanhado da inspiração bíblica escolhida 
pelo Papa Francisco para o mês missionário: “Sereis minhas 
testemunhas” (At 1,8). Nesse ano (2022), a Campanha Missio-
nária completa seus 50 anos de história, celebrada em todo o 
Brasil com a vivência do Ano Jubilar Missionário. Nesse artigo 
vamos recordar o testemunho de alguns dos santos missioná-
rios mais populares, celebrados no mês de outubro e que são 
uma grande inspiração para vivermos bem esse tempo. 

Santa Terezinha do Menino Jesus (01\10) foi uma 
grande missionária. Se tornou a padroeira das missões sem 
nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia: Compreendi que a igreja 
tinha um Coração, e que este coração ardia de Amor. Compreendi 
que só o Amor fazia os membros da igreja agirem, que se o Amor 
viesse a se apagar, os Apóstolos não anunciariam mais o Evan-
gelho, os Mártires se recusariam a derramar seu sangue... Por 
isso, ela dizia: No coração da Igreja, serei o amor. Dizia sempre 
que o que conta é o amor, só o amor. É contemplar no outro a 
pessoa de Jesus. Para ela ser missionário não é uma questão de 
geografia e sim uma questão de amor.

São Francisco de Assis (04\10) foi um frade católico 
nascido na atual Itália. Depois de uma juventude irrequieta 
e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa 
pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Meno-
res, mais conhecidos como Franciscanos, que renovaram 
o Catolicismo de seu tempo. Certo dia, Francisco escutou, 
durante a missa, a leitura do Evangelho: “sem túnicas, sem 
bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso 
…” (Lc 9,3). Tais palavras encontraram eco em seu coração 
e foram para ele como intensa luz. E exclamou, cheio de ale-
gria: “É isso precisamente o que eu quero! É isso que desejo 

de todo o coração!” E sem demora começou a viver, o Evan-
gelho em toda a sua vida. Repetia sempre para si e, mais tar-
de, também para seus companheiros: “Nossa regra de vida é 
viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo”! A partir de 
então, Francisco saiu a pregar percorrendo as vizinhanças e 
levando o Evangelho.

Santa Teresa D’Avila tem como data de nascimento 28 de 
março de 1515, Ávila, Espanha. Foi uma freira carmelita, mística 
e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a 
vida contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Con-
trarreforma. Considerada doutora da Igreja, Santa Teresa D’Ávila 
realizou a grande Reforma na Ordem das Carmelitas Descalças. 
Nos ensinou a cultivar uma amizade com Jesus e também a 
anunciar que Ele é Deus e nosso melhor amigo. Faleceu a 15 de 
outubro de 1582 em Alba de Tormes, Espanha.

Não tem como falar de missão sem lembrar de Maria, 
nossa Mãe e Mãe de Jesus. Nossa Senhora Aparecida 
é a forma como ela é carinhosamente chamada no Brasil, 
país do qual é padroeira. Ela é reverenciada numa estátua 
de Nossa Senhora da Conceição, vestida com um manto azul 
todo enfeitado. A festa em sua honra é celebrada no dia 12 
de outubro. Maria é a nossa referência de missão do começo 
ao fim, da anunciação até os dias de hoje. Grávida do Filho 
de Deus, Maria “partiu apressadamente” (Lc 1, 39) à casa de 
Isabel, que precisava de sua ajuda. Ela se torna Missionária: 
assume o jeito de ser de Deus que é ir ao encontro de quem 
precisa de ajuda! Nas bodas de Caná, notando a falta de vi-
nho, dirigiu-se a Jesus dizendo: “Eles não têm mais vinho”. 
E, tendo ouvido – e compreendido – a resposta de Jesus, 
“sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei tudo o que 
Ele vos disser” (Jo 2, 3-5). Que saibamos ouvir e obedecer a 
voz do Mestre na realização da missão que ele nos confiou. 
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família

ACoordenação da Pastoral Familiar realizou no auditório do 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – Centro, no dia 21 de 
agosto, o X Fórum das Famílias com o tema: Amor Familiar, 
vocação e caminho de santidade e o lema: Nós amamos, 

porque Ele nos amou primeiro (I João 4:19). O evento teve aproximada-
mente 200 participantes vindos de quase todos os setores da Arquidio-
cese de Manaus que, no decorrer do dia, participaram de momentos de 
oração, confraternização, além das formações ministradas pelos padres 
Edwin Casadiego e Hudson Ribeiro e com a participação do bispo auxiliar 
da Arquidiocese de Manaus, Dom Tadeu Canavarros. O evento teve início 
às 8h e finalizou às 17h com a santa missa presidida pelo Frei Faustino, 
Assessor da Pastoral Familiar Arquidiocesana.

A edição deste ano marcou o retorno totalmente presencial dos par-
ticipantes, visto que em 2020 não aconteceu em virtude da pandemia da 
Covid-19, e no ano passado, com o retorno gradual das atividades, o en-
contro aconteceu de forma mista, com os participantes alternando on-line 
e presencial. O Fórum também encerrou a Semana Nacional das Famílias 
(SNF), que teve início no dia 12 de agosto, com celebrações realizadas si-
multaneamente nas três Regiões Episcopais da Arquidiocese e com várias 
atividades (encontros, formações, leitura orante da Palavra, missas etc.) 
ocorrendo nas paróquias e comunidades no decorrer da semana.

De acordo com Francisco Nascimento, coordenador arquidiocesano da 
Pastoral Familiar, o fórum não serviu apenas para reaproximar os agentes após 
dois anos de pandemia, mas também com a missão de trabalhar a pastoral de 
conjunto em prol das famílias. “Ficamos dois anos sem fórum, mas a partir des-
ta edição, vamos elaborar um projeto de trabalho junto com os movimentos 

TRABALHAR A PASTORAL DE 
CONJUNTO EM PROL DAS FAMÍLIAS

Missão
AVALIAÇÃO DO EVENTO

“Avalio esse evento de forma positiva, onde podemos reconhecer que, ape-
sar da nossa igreja estar caminhando em direção a Cristo, vemos que muitos 
agentes ainda estão com dificuldade de voltar às atividades presencialmente, 
por isso precisamos realizar esse trabalho junto as nossas bases para mostrar 
que estamos presentes e não queremos que ninguém caminhe isolado, pre-
cisamos estar em união, juntos, para que assim possamos expandir nossas 
atividades para as pequenas comunidades, em lugares mais distantes que 
ainda não foram visitadas, daí a importância de um evento como esse, que 
nos ajuda a entender todas as dificuldades de nossos agentes”, disse Francisco.

família (pastoral do batismo, criança, idoso, carcerária e juventude), para que 
possamos montar um cronograma de trabalho com aquilo que foi debatido 
aqui e assim procurar, no decorrer de um ano, fazer essa parceria com as outras 
pastorais para envolver família e vocação dentro da igreja”, explicou.

Ao fim da tarde, antes do início da celebração com Frei Faustino, Dom 
Tadeu subiu ao palco para dar a bênção e dizer algumas palavras, salientando 
dois caminhos que todo agente deveria seguir. “Eu penso que dois caminhos 
são bastante essenciais dentro da pastoral familiar: um é fé, a fé que nasce de 
encontros autênticos com Jesus e a descoberta verdadeira de quem é Jesus; e 
o outro caminho é a narrativa da fé, pois isso ajuda àqueles da nossa família 
a participar dessa experiência e isso vai clareando e exemplificando como é 
Jesus Cristo a partir do seu testemunho de vida”, comentou o bispo auxiliar.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA
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REPORTAGEM

TEXTO ÉRICO PENA E RAFAELLA MOURA   
FOTOS ÉRICO PENA E VATICAN NEWS 

Na manhã do dia 27 de agosto, na Basílica São 
Pedro, no Vaticano, foi realizado o oitavo Con-
sistório do pontificado do Papa Francisco, para 
a criação de 20 cardeais para a Igreja Romana. 

O arcebispo Dom Leonardo Steiner tornou-se o primeiro Car-
deal da Amazônia Brasileira. O rito é uma celebração litúrgica, 
onde é realizada a saudação, oração e proclamação do evan-
gelho. Em sua homilia, o Papa destacou a imagem do fogo 
como a chama poderosa do Espírito de Deus.

Após a homilia, os cardeais proclamaram a profissão 
de fé. Após o momento, o pontífice pronunciou a fórmula 
para a criação dos novos purpurados, que juram fidelidade 
ao Papa e seus sucessores, até o derramamento de sangue. 
Eis o significado das vestes púrpuras utilizadas pelo cardeal. 
Além da vestidura, eles receberam o solidéu vermelho, o 
barrete que é uma veste para cobrir a cabeça, o anel e uma 
bula com a atribuição do título cardinalício.

Cardeal Steiner continua sua missão como Arcebispo da Ar-
quidiocese de Manaus, além de estar na presidência da Comis-
são Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB e ser primeiro 
vice-presidente da Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA).

Acolhida e entrega dos instrumentos aos articipantes 
da Assembleia Sinodal

Na manhã do dia 4 de setembro, foi realizada na Catedral 
Metropolitana de Manaus, a celebração eucarística presidida 
pelo Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Steiner, onde foi reali-

zada a entrega dos instrumentos de trabalho aos delegados da 
Assembleia Sinodal Arquidiocesana. A santa missa contou com 
a participação de diáconos permanentes, presbíteros, bispos 
auxiliares, além dos coordenadores e líderes, leigos e religiosos, 
dos movimentos, grupos e pastorais que compareceram não 
apenas para uma atividade de representação, mas também 
para viver a experiência da comunhão.

A celebração foi dividida em dois momentos, 
o primeiro foi uma saudação ao nosso Arce-
bispo, agora Cardeal da Amazônia como 
passou a ser carinhosamente chamado. 
A saudação foi realizada por Lourenzo 
Gondim, representante dos cristãos 
leigos e leigas; Ir. Irene Tondin, 
representando a vida religiosa e 
Frei Paulo Xavier, representando 
o Ministério Ordenado. 

Após ouvir as saudações 
dos representantes dos agen-
tes de evangelização da Ar-
quidiocese, foi a vez do Car-
deal Steiner dizer algumas 
palavras de acolhida e gra-
tidão ao povo de Manaus 
que estava ansioso pelo 
seu retorno, após sua 
viagem ao Vaticano. “Eu 
queria aproveitar o mo-
mento e agradecer pe-
las palavras dirigidas a 
mim, mas eu considero 
enviadas à nossa igreja. 
Sou profundamente grato 
por ter herdado uma fé que vem 
do leito materno, pois meus pais 
eram pessoas de uma fé profun-
da, portanto o título de Cardeal 
não é um título pessoal, é um 
beber nas fontes e uma he-
rança que se recebe e se tenta 
levar adiante na vocação e nos 
ministérios”, disse.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS HOMENAGEIA  
CARDEAL DOM 
LEONARDO STEINER 
EM CERIMÔNIA CIVIL E 
CELEBRAÇÃO DE ACOLHIDA
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O segundo momento começou com o ingresso da 
presidência da eucaristia, após uma rápida troca de pa-
ramentos do cardeal, bispos auxiliares e vigário episco-
pal e, ao final da celebração, foi realizada a entrega dos 
instrumentos de trabalho aos delegados, instrumentos 
esses que “é o resultado das escutas realizadas nas co-
munidades ao longo de vários meses e que nos fizeram 
ver uma força sem igual da nossa Arquidiocese, que tal-
vez seja preciso ser melhor distribuída e canalizada, por 
isso a importância dessa assembleia sinodal, para que a 
gente perceba a nossa presença e que possamos cons-
truir mensagens missionárias e proféticas, sinalizando 

o Reino de Deus”, disse Pe. Zenildo Lima.

“O Papa Francisco se lembrou de nós 
e, para continuar presente entre nós, 
nomeou um ‘Cardeal da Amazônia’, para 
atuar principalmente entre os pequenos 
e pobres, para que assim possa ajudar a 
nossa Igreja ser cada vez mais sinodal.”
Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Steiner

CERIMÔNIA CIVIL

Na tarde do dia anterior, 3 de setembro, 
o encontro de acolhida também foi realizado 
nas dependências da Catedral Metropolitana, 
mas dessa vez numa cerimônia civil reunindo 
autoridades civis, lideranças da Arquidiocese e 
a imprensa local, contando com a participação 
do Grupo Gaponga e poesia de Celdo Braga.

Na ocasião o Arcebispo Emérito Dom Luiz 
Soares Vieira, proferiu algumas palavras ao 
Cardeal Steiner, afirmando a alegria do povo 
da Amazônia, “Temos uma voz da Amazônia ao 
lado do Papa”.

O Governador do Amazonas Wilson Lima, 
destacou os trabalhados realizados pela Igre-
ja de Manaus e o pastoreio do então cardeal, 
ressaltando que o Estado está à disposição da 
Arquidiocese.

“Professo outra fé, mas tenho profundo ca-
rinho e respeito pela Igreja Católica. Uma igreja 
que está a serviço e chega onde a Prefeitura e o 
Estado muitas vezes não chegam. Muito obri-
gado”, declarou o Prefeito de Manaus, David 
Almeida.

Pe. Geraldo Bendaham, coordenador de pastoral arquidiocesano e 
um dos articuladores da Assembleia deu início à entrega solene dos 
instrumentos, solicitando a presença do Cardeal que entregou nas 
mãos de seus vigários das Regiões Episcopais da Arquidiocese os instru-
mentos que serão entregues aos respectivos delegados. Na sequência, 
Dom Leonardo fez a entrega para os coordenadores de cada pastoral e 
movimento que estavam participando da celebração. “Eu queria mais 
uma vez agradecer a todos da comissão e das comunidades que par-
ticiparam na construção desses subsídios que serão utilizados como 
instrumentos para a nossa evangelização”, disse Dom Leonardo.



SÍNODO

O cristianismo é uma religião comunitária, que só é vivida 
em plenitude desde o “nós”. Tudo aquilo que cada batiza-
do faz na Igreja e no mundo deve ter uma perspectiva co-
letiva, sinodal, que vai além da pessoa, do individualismo 

que nos encerra dentro de nós mesmo e nos impede sermos testemunhas 
de um Deus que é comunhão e que se manifesta em sua plenitude em 
cada uma das Três Pessoas da Trindade.

Independentemente do serviço que cada um realiza, temos que ser 
conscientes disso. Na história da Igreja, o cardinalato foi muitas vezes en-
tendido como um título, um privilégio, a maior das aspirações na carreira 
eclesiástica. Surpreende e provoca alegria em muitos de nós que alguém 
que recebe a púrpura cardinalícia viva isso desde esse sentido comunitário.

No dia 30 de maio, no dia seguinte de ser surpreendido pelo Papa Francisco 
com sua nomeação, em um encontro com a imprensa local, o Arcebispo de Ma-
naus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, afirmou que seu cardinalato “é uma alegria 
para todos nós da Amazônia”, insistindo em que “a nomeação minha não diz 
apenas a respeito da minha pessoa”. Ele ressaltou como “o Papa Francisco tem 
um carinho especial pela Amazônia e pelas igrejas que estão na Amazônia”. 

Por isso, não hesitou em afirmar que sua nomeação, que se tornou rea-
lidade no consistório do dia 27 de agosto em Roma, “mostra mais uma vez 
o quanto ele está próximo das nossas igrejas, está próximo da nossa região”. 
De fato, na cerimônia em que Dom Leonardo recebeu o capelo cardinalício, 
o Papa Francisco, em uma conversa que se demorou mais do esperado para 
aquele momento, um gesto que não passou despercebido, mostrou com 
seus gestos a alegria desse momento. Mesmo sem conhecer o conteúdo de 
suas palavras, algo que deve ficar entre eles, o Papa Francisco mostrou mais 
uma vez seu carinho pela Amazônia, representada nesse dia pelo 
Arcebispo da mais numerosa das Igrejas da região.

Uma voz e uma representativi-
dade que desde o primeiro 
momento o povo de Deus 
confiou a Dom Leonardo 
Steiner. Bispos, padres, 

religiosos e religiosas, leigos e leigas, povos indígenas, ribeirinhos, também 
aqueles que não participam da vida da Igreja, tem manifestado sua alegria 
pela nomeação, mas também se sentem representados por alguém que vai 
estabelecer pontes firmes entre a Amazônia e o Santo Padre, entre a perife-
ria e o centro do catolicismo.

“A alegria de ter um cardeal na Amazônia, que a Amazônia não ficou 
esquecida do Papa”, em palavras do Cardeal Steiner. E nessa Amazônia fazer 
avançar a missão e as propostas recolhidas no Documento Final do Sínodo para 
a Amazônia e na Querida Amazônia, uma Igreja mais sinodal, mais presente, 
mais profética, companheira de caminhada, que torna visível o Reino de Deus.

De fato, Dom Leonardo vê sua nomeação como fruto do Sínodo, afirman-
do que “talvez o Papa esteja pedindo das nossas Igrejas que realmente assu-
mam o Sínodo, especialmente Querida Amazônia e o Documento Final”. Ele 
testemunha que “os bispos da Amazônia estão muito dispostos a isso”, que 
os bispos, junto com toda a Igreja da Amazônia, “estamos muito dispostos a 
ajudar o Santo Padre a sermos uma Igreja muito missionária, especialmente 
uma Igreja Sinodal”. Por isso, quer que seu cardinalato seja na Amazônia “a 
própria presença do próprio Papa Francisco”, ajudando a “expressar os 
desejos e os sonhos do Santo Padre”.

O Cardeal da Amazônia
A VOZ DA PERIFERIA NO CENTRO DO CATOLICISMO
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COMIDI REALIZA 
FORMAÇÃO DE 
ESPIRITUALIDADE 
MISSIONÁRIA EM CACAU 
PIRÊRA
TEXTO PE. BRAZ LOURENÇO FOTOS ARQUIVO COMIDI 

No último dia 10 de setembro, a convite do Frei Geraldo Lei-
te (OFMConv.), pároco da Área Missionária Nossa Senhora 
Aparecida (AMNSA), localizada na estrada Manuel Urbano, 
em Cacau Pirêra, distrito do município de Iranduba, foram 

realizadas, sob a coordenação do Conselho Missionário Diocesano (COMI-
DI) da Arquidiocese de Manaus, atividades de Formação e Espiritualida-
de Missionária das lideranças das Comunidades Ribeirinhas. 

Representantes dos sete núcleos participaram da formação, e assu-
miram o compromisso de repassar para as demais 61 comunidades.

A Igreja nasce da missão e existe para a missão. Existe para os outros 
e precisa ir a todos (EN 14). A V Conferência dos Bispos da América Latina 
e do Caribe exorta, através do Documento de Aparecida, que os melhores 
esforços da Igreja devem ser empregados na convocação e na formação 
de missionários. Só através da multiplicação deles poderemos chegar a 
responder às exigências missionárias do momento atual (DAp 174).

Por isso, é necessário criar e organizar, em nossas paróquias, Con-
selhos Missionários Paroquiais que avivarão o espírito missionário de 
nossa ação pastoral, promovendo atitudes e iniciativas de autoavaliação 
e coragem para mudar o que é necessário, visando a conversão pastoral e 
a renovação das paróquias. As Igrejas Locais insiram a animação missio-
nária como elemento primordial de sua ação ordinária (RMi 83).

O QUE ESPERAMOS DO DESPERTAR MISSIONÁRIO

a) Que desenvolvam um grande amor, uma paixão pela Evangelização 
das comunidades. 
b) Ajudar as pessoas a encontrar e dar um sentido autêntico à vida em 
Cristo Jesus. 
c) Ajudar as pessoas a resgatar sua memória histórica, a serem sujeitos 
capazes de corajosas opções de vida.
d) Cultivar a espiritualidade do seguimento de Jesus Cristo, como cami-
nho seguro para uma autêntica existência humana. 
e) Despertar para os valores humanos e evangélicos da conversão per-
manente, da reconciliação, da gratuidade de uma vida solidária, simples 
e transparente; do silêncio, da escuta, e da contemplação. 
f) Fortaleça ou ajude a crescer nos padres o gosto pelo presbitério missionário, 
solidário, servidor do povo de toda a Diocese. Com um presbitério missionário 
que aposta decididamente numa Igreja missionária, que acredita e favorece o 
ministério dos missionários, dá para esperar muita coisa boa.

MISSÃO



POR PE. BRAZ LOURENÇO DE OLIVEIRA

A Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Mis-
sões 2022, esse ano celebrado no dia 23 de outubro, traz o 
tema “Sereis minhas testemunhas” (Atos 1, 8). São pa-
lavras que se encontram no último colóquio de Jesus res-

suscitado com os seus discípulos, antes de subir ao Céu, como se descreve 
nos Atos dos Apóstolos e constituem também o tema do Dia Mundial das 
Missões de 2022, que, como sempre, nos ajuda a viver o fato de a Igreja 
ser, por sua natureza, missionária.

Para ilustrar o tema o Papa detem-se em três expressões-chave que 
resumem os três alicerces da vida e da missão dos discípulos: “Sereis 
minhas testemunhas”, “até aos confins do mundo” e “recebereis 
a força do Espírito Santo”.

Iniciando sua reflexão sobre estes três pontos, “Sereis minhas tes-
temunhas” – A chamada de todos os cristãos a testemunhar Cristo, o 
Pontífice afirma:

“É o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos 
discípulos em ordem à sua missão no mundo. Todos os discípulos 
serão testemunhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que vão re-
ceber: será a graça a constituí-los como tais, por todo o lado aonde 
forem, onde quer que estejam”. “Em segundo lugar – continua 
Francisco – é pedido aos discípulos para construírem a sua vida 
pessoal em chave de missão: são enviados por Jesus ao mundo 
não só para fazer a missão, mas também e sobretudo para viver 
a missão que lhes foi confiada; não só para dar testemunho, mas 
também e sobretudo para ser testemunhas de Cristo”.

No segundo ponto “Até aos confins do mundo” – A atualidade 
perene duma missão de evangelização universal, Francisco explica, "ao 
exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, o Senhor ressuscitado 
anuncia aonde são enviados. Aqui emerge muito claramente o caráter 
universal da missão dos discípulos. Coloca-se em destaque o movimento 
geográfico ‘centrífugo’, quase em círculos concêntricos, desde Jerusalém 
– considerada pela tradição judaica como centro do mundo – à Judeia e 
Samaria, e até aos extremos ‘confins do mundo’. Não são enviados para 
fazer proselitismo, mas para anunciar; o cristão não faz proselitismo”.

Por fim, o Papa reflete sobre o ponto três, “Recebereis a força do Espí-
rito Santo” – Deixar-se sempre fortalecer e guiar pelo Espírito.

"Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemu-
nhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão 
grande responsabilidade: «Recebereis a força do Espírito Santo 
e sereis minhas testemunhas» (At 1, 8). Com efeito, segundo a 

narração dos Atos, foi precisamente a seguir à descida do Espírito 
Santo sobre os discípulos de Jesus que teve lugar a primeira ação 
de testemunhar Cristo, morto e ressuscitado, com um anúncio 
querigmático: o chamado discurso missionário de São Pedro aos 
habitantes de Jerusalém. Assim começa a era da evangelização do 
mundo por parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam fra-
cos, medrosos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes 
coragem e sabedoria para testemunhar Cristo diante de todos".

Concluindo, Francisco escreve: “Queridos irmãos e irmãs, continuo 
a sonhar com uma Igreja toda missionária e uma nova estação da ação 
missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para 
o povo de Deus em caminho: 'Quem dera que todo o povo do Senhor 
profetizasse' (Nm 11, 29)".

Em Manaus, as atividades do mês missionário, onde estará incluído 
o Dia Mundial das Missões, serão organizadas pelo Conselho Missioná-
rio Diocesano (COMIDI) que, entre outras funções, tem por finalidade 
animar missionariamente a Arquidiocese. O COMIDI é composto pelos 
organismos: Conselho Missionário Paroquial (COMIPA), Rede de Comuni-
cação Missionária (RECOMIS), Infância e Adolescência Missionária (IAM), 
Juventude Missionária (JM), Conselho Missionário de Seminaristas (CO-
MISE), Conselho Missionário Regional (COMIRE), formação missionária e 
demais colaboradores missionários. 

Fora o Dia Mundial das Missões, as outras atividades realizadas pelo 
Comidi e seus organismos durante o mês missionário incluem: Novenas 
missionárias (em grupos pastorais ou/e familiares); Presença missioná-
ria, Caminhada Missionária da Arquidiocese de Manaus; Jornada Missio-
nária e 3º Festival Missionário.

Sereis minhas testemunhas
MATÉRIA DE CAPA

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2022

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver 
este Ano Jubilar Missionário, a assumir e a revigorar 
nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo 
Igreja sinodal em estado permanente de missão até 
os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a 
exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, sejamos 
vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda 
material e na doação da própria vida, principalmente 
nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográ-
ficos, ainda alheios ao Evangelho.

Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!
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Sereis minhas testemunhas
“Sereis minhas testemunhas”, “até aos 
confins do mundo” e “recebereis a força 
do Espírito Santo”.
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ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

POR COMISSÃO DA ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

Em 29 de abril de 2021, foi constituida a Comissão de 
Coordenação da Assembleia Sinodal Arquidio-
cesana, com a nomeação dos seguintes in-
tegrantes: Dom Edmilson Tadeu Canavar-

ros dos Santos, Dom José Albuquerque de Araújo, 
Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade, Padre 
Geraldo Ferreira Bendaham (Coordenador), Padre 
Frei Paulo Xavier Ribeiro, Padre Zenildo Lima da 
Silva (Secretário), Diácono Armando Borges Filho, 
Rosana Barbosa de Castro (leiga), Maria Rosália 
Gaspar (leiga), e Irmã Vera Lúcia Altoé. Essa coorde-
nação tem como objetivo fomentar e oferecer as ne-
cessárias orientações quanto a dinâmica de participação, 
etapas de processos, conteúdos e orientações. 

A meta da Assembleia é discutir a presença da igreja, e como 
crescer na identidade e atuação eclesial, com indagações como: 

1. Onde nós estamos e como nós estamos? Uma aprofundada 
leitura da realidade e identificação “onde e como” nos situamos nesta 
realidade. Aqui estão implicadas nossa organização, nossa atuação, nos-
sos sujeitos, nossas respostas; 

2. Como deve ser a nossa presença? O momento exige de nós 
uma capacidade teologal de discernimento – um momento oportuno 

de manifestação do Espírito Santo de Deus, mantendo nossa fidelidade 
ao Evangelho. Em outras palavras, buscamos neste processo sinodal o 

nosso crescimento como Igreja, sinal do reino de Deus: nossa 
identidade missionária e nossa presença eclesial e; 

3. Quais nossas novas respostas solidárias? 
Como articular melhor nossa solidariedade: a ques-

tão dos recursos humanos, financeiros e estrutu-
rais devem ser submetidas a uma dinâmica mais 
ousada de partilha que assegure esta qualidade 
de presença eclesial.

Após várias reuniões, foi constituído um ma-
nual chamado projeto de realização da Assembleia 

sinodal, que norteou nosso “caminhar juntos”. Na 
1ª Etapa de escuta e atenção à realidade procurou-

-se perceber nossa presença de Igreja nas mais diversas 
situações desta mesma realidade. Foi o trabalho realizado 

com oito subsídios diferentes dirigidos a distintos grupos de agentes, 
foi muito rico com a participação significativa das Famílias, comunidades, 
paróquias, áreas missionárias, comunidades ribeirinhas, rurais e indígenas, 
pastorais, serviços, movimentos, presbíteros, diáconos, vida religiosa, laica-
to, escolas católicas. Nosso sonho também foi de escutar os católicos afas-
tados, as Igrejas cristã, a juventude, as lideranças de outras denominações, 
mas não conseguimos, e foi uma pena saber o que eles pensam da nossa 
organização enquanto Igreja em saída. Esperamos abordar posteriormente.

E AS ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA

COMISSÃO SINODAL
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FONTE SITE DA CNBB

O segundo discurso oficial do 
Santo Padre na sua Viagem Apostólica 
ao Cazaquistão foi o da abertura do 
VII Congresso de Líderes Mundiais e 
Religiões Tradicionais, que se realizou 
em Nur-Sultan, na manhã de 14 de se-
tembro, no Palácio da Independência.

Na ocasião, Francisco abordou vários 
temas do encontro que reúne líderes 
religiosos e autoridades governamen-
tais e representantes de organizações 
internacionais. Sobretudo propôs alguns 
desafios a serem considerados: “frente 
ao mistério do infinito que nos sobrepuja 
e atrai, as religiões lembram-nos que so-
mos criaturas”, disse o Papa. “Não somos 
onipotentes, mas mulheres e homens 
em caminho para a mesma meta ce-
leste. Assim a dimensão de criatura que 
partilhamos estabelece uma comunhão, 
uma real fraternidade”, afirmou.
“Só crescemos com os outros e 
graças aos outros”

Francisco recordou o poeta mais 
famoso do país, pai da sua literatura 
moderna, o educador e compositor 
muitas vezes representado precisamen-
te junto com o instrumento Dombra: 
Abai (1845-1904). Assim é conhecido 
popularmente, e disse o Papa, nos dei-
xou “escritos impregnados de religio-
sidade, nos quais transparece a alma 
melhor deste povo. Abai – continuou 
– provoca-nos com um interrogativo 
atemporal: ‘Que beleza pode ter a vida, 
se não se vai em profundidade?’”.

Por fim o Papa concluiu com as 
seguintes palavras:

“Queridos irmãos e irmãs, avan-
cemos juntos, para que seja cada vez 
mais amistoso o caminho das religiões. 
Abai dizia que ‘o falso amigo é como 
uma sombra: quando o sol brilha sobre 
ti, não te livrarás dele, mas quando as 
nuvens se acumularem sobre ti, não se 
fará ver em parte alguma’ (Palavra 37). 
Que isso não aconteça conosco!”.

CNBB

PAPA NA ABERTURA DO VII 
CONGRESSO DE LÍDERES 
MUNDIAIS E RELIGIÕES 
TRADICIONAIS: “DEUS É PAZ, 
E SEMPRE CONDUZ À PAZ, 
NUNCA À GUERRA”

Na 2ª Etapa desta caminhada sinodal foi de 
um discernimento, uma docilidade ao Espírito de 
Deus e, iluminados pela Palavra de Deus e pelos 
ensinamentos da Igreja, percebemos a necessi-
dade de estarmos mais atuantes, de forma mais 
comprometida, profética e missionária em algu-
mas realidades que precisam urgentemente de 
maior atenção pastoral. Por isso mesmo, o segun-
do subsídio nos trazia provocações para apontar-
mos novos caminhos e processos sempre fiéis ao 
Evangelho e ao apelo de uma Igreja em saída. 

Entre a 1ª Etapa e a 2ª Etapa, tivemos mo-
mentos significativos na elaboração da logomar-
ca, da oração e do Hino da Assembleia Sinodal Ar-
quidiocesana, onde buscou-se nesses elementos 
de animação e apoio, unir a fé e a culturalidade 
Amazônica, ou seja, que simbolizasse a cultura e 
rosto amazônico através de um grande anúncio 
missionário.

Em todos os momentos da nossa Assembleia 
Sinodal a oração foi um momento particular e de 
nutrição da nossa fé, pois ela reflete muito a nos-
sa realidade enquanto arquidiocese fortalecendo 
nossa ação evangelizadora.

Com os resultados dos subsídios foi elabora-
do um documento oficial que nomeamos de Ins-
trumento de Trabalho para a nossa Arquidiocese. 

Chamamos de 3ª etapa, diante do que percebe-
mos dos apelos da realidade, tendo consciência 
que precisamos ser uma Igreja mais missionária, 
profética e solidária, e por fim, indicar alguns 
caminhos para serem assumidos em nossa Arqui-
diocese. Essa etapa será realizada de 21 a 23 de 
outubro de 2022. Nesses dias serão de reflexões, 
de tomadas de consciência, de eleger prioridades, 
de construir respostas globais de atuação acerca 
de uma Igreja com iniciativas missionárias; com 
fortalecimento da presença missionária nas co-
munidades mais distantes (periferias e interior); 
com projeto de formação permanente para os cris-
tãos leigos e leigas; de articulação das iniciativas; 
do cuidado da casa comum; e da vida litúrgica e 
espiritualidade encarnada.

Fato é que temos em mãos um caminho – um 
método – e o método é a sinodalidade. Nossa 
arquidiocese se faz presente em sua ação evan-
gelizadora e profética através das pastorais, dos 
Grupos Eclesiais, dos Presbíteros, do Diaconato, da 
Vida Religiosa, dos Laicatos e; dos povos indígenas 
e das comunidades ribeirinhas.

Que Deus possa iluminar e guiar os partici-
pantes da Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
para juntos construirmos uma Igreja Sinodal em 
Manaus e no mundo.
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JUVENTUDE

POR ANA PAULA LOURENÇO

A palavra “missionário” deriva do latim e tem o 
mesmo sentido básico do termo grego “após-
tolo”, que significa “enviado”, e a Bíblia nos diz 
que ser missionário “é ser chamado para levar a 

mensagem do Evangelho”, pregar o Evangelho a toda as na-
ções. E Papa Francisco nos pede que sejamos uma Igreja em 
Saída, que não é apenas sair para outro país ou região, mas 
também ir às periferias existenciais, às universidades, aos 
ambientes de trabalho, dentro da própria família, em meio ao 
grupo de amigos, dentre outros lugares, com ações concretas 
que inspirem as pessoas a irem ao encontro de Jesus. 

Na arquidiocese há diversas oportunidades do jovem 
ter uma importante vivência com a vocação missionária. 
Há jovens que escolhem um caminho de entrega total, de 
consagrar seu viver pela missão seja abraçando o sacerdócio 
como é o caso do indígena da etnia Kokama, Genilson Mo-
rais Pereira, do município de São Paulo de Olivença, que hoje 
é seminarista cursando o 2º ano de Filosofia.

Há também as jovens que optam por deixar sua casa 
para ingressar em uma congregação religiosa, como a 
jovem indígena Marinilce Gonçalves Figueiredo, da etnia 
Kotiria, conhecida como Wanano, do município de São Ga-
briel da Cachoeira, que hoje é aspirante da Congregação das 
Irmãs Oblatas da Assunção:

JOVENS INDÍGENAS 
CAMINHAM RUMO A 
CONSAGRAR SUAS 
VIDAS PELA MISSÃO 
DE EVANGELIZAR

A missão de uma jovem indígena que faz um processo de experiência de vida religiosa é 
dar a continuidade de conhecimento e da importância da cultura indígena. Na cultura indí-
gena nós temos nossos hábitos, costumes e comportamentos. Como Jesus deu a missão de 
dar essa continuidade na evangelização para seus discípulos, devo fazer esta continuidade 
com meus povos indígenas. E para estar nesse processo, devo estar disponível como este ato 
de disponibilidade de Maria e dizer ‘Eis-me aqui envia-me’. Nesse processo, devo me preparar 
bem e sentir que este é meu caminho. Este é o meu lugar, onde devo servir ao Senhor Deus 
e ao meu povo indígena e aos não indígenas. Também vou aprendendo a espiritualidade e 
a missão da congregação, onde faço meu discernimento vocacional, para bem responder os 
chamados de Deus. E ser jovem, formanda na vida religiosa, é amar Jesus, é amar a igreja, 
é amar Maria e tudo o que Deus amou. E tudo devo aprender para ser uma boa religiosa 
consagrada, na vida religiosa consagrada, fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. 
Isto significa entregar no meio do povo, dando meu testemunho de vida e me doando pelo 
Reino de Deus. Acredito que é isto o que Deus quer de mim. Apesar das dificuldades da vida, 
e ele me diz: ‘venha até a mim que a messe é grande, mas os operários são poucos.

Marinilce Gonçalves Figueiredo

Vivo o processo de prepara-
ção para ser um futuro sacerdote 
da Amazônia. Hoje, eu da etnia 
Kokama, sou confiante no meu co-
nhecimento, no meu viver. E aqui 
nesse seminário vivo minha missão, 
uma missão que Jesus confiou desde 
quando eu vim da minha própria comu-
nidade origem [da Aldeia Nova Jordânia] 
e trago essa raiz de que o indígena nunca 
desiste de seu grande sonho, ele vai em busca de-
sejando, escolhendo, tendo milhares de outros horizontes. Isso que eu vivo no 
seminário. Esse processo de um futuro sacerdote da Amazônia. Nossa missão 
sempre é confiando e nosso testemunho é sempre sim. Nós, indígenas, às vezes 
achamos que não temos capacidade para chegar até aqui e pessoas dizem que 
a gente não tem capacidade de aprender outras coisas, mas eu acredito, como 
um indígena, bato no peito e sou guerreiro, sou guerreiro e carrego a ban-
deira da minha comunidade e das outras diversidade que vive hoje também 
nesse processo de formativo. E nós criamos o núcleo de reflexão pluriétnico 
que ajuda no nosso processo de nossa formação para sermos futuros sacerdo-
tes da Amazônia. [...] Eu aprendi que nessa preparação para um sacerdote da 
Amazônia que temos que buscar viver a própria raiz, não deixar a própria raiz 
de lado, mas continuar sempre firme com a sua raiz. [...] Sempre Jesus acredita 
em nós. Deus confiou em nós, na nossa missão e somos confiantes Nele para 
dar seu testemunho, quando a gente sai do seminário e vive esse momento 
de missão. Nós, como futuros sacerdotes da Amazônia, vivemos nossa missão 
na nossa comunidade, com o nosso testemunho de vida e continuamos sendo 
o testemunho para as outras pessoas das nossas próprias comunidades e os 
jovens querem viver essa experiência de ser um missionário que testemunha 
a sua vida em ação de graça para esse processo que vive em nosso ser como 
indígena e também carregando a sua própria raiz, a sua cultura.

Genilson Morais Pereira
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POR DIÁCONO AFONSO BRITO FOTOS CÁRITAS PAROQUIAL / ÁREA MISSIONÁRIA 
SAGRADA FAMÍLIA

A Cáritas é missionária por vocação ao assumir o seguimento 
de Jesus, tomando como referência, seu jeito de ser a partir 
da ética de Jesus em sua missão. (...anunciar o Evangelho de 
Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma 

de vida e...). (cf. Missão Cáritas). A Cáritas Arquidiocesana de 
Manaus, dando continuidade nas formações para criação 
de novas Cáritas Paroquiais, atendeu o pedido, no mês de 
julho, do Pároco Pe. Cândido Cocaveli, da Área Missioná-
ria Sagrada Família, que solicitou encontros formativos 
para iniciar o processo de implantação da Cáritas Pa-
roquial. As formações foram realizadas nos meses 
de julho e agosto, aos sábados, com um grupo 
de ao menos 15 agentes muito motivados e 
preparados. Conheceram um pouco do que é 
ser um agente humanitário e como a Cáritas 
atua. Vale ressaltar que no último encontro de 
agosto foi escolhida a equipe para organizar os 
serviços da Cáritas Paroquial da Área Missionária 
Sagrada Família. 

No dia 17 de setembro, estaremos iniciando 
os encontros para implementar a Cáritas Paroquial 
na Área Missionária Nossa Senhora dos Navegan-
tes, no bairro Mauzinho, com o Pe. Matías Luna. A 
pedido do Pe. Geraldo Bendaham, seguiremos para 
a Paróquia São Vicente de Paulo, no bairro Compensa. 
Estamos em tratativas para atender à solicitação do 
Frei Eduardo Luís, da Área Missionária Santa Rita de Cás-
sia, no bairro Ouro Verde, e também a Paróquia de Santa 
Luzia – Matinha, com o Pe. Humberto Vasconcelos. 

Não obstante as ações sociais da Arquidiocese de 
Manaus não podem ser somente atribuições da Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus, mas, a partir da reorgani-

zação das iniciativas existentes, deve ser missão de todas as paróquias, áreas 
missionárias, comunidades, pastorais e movimentos da Arquidiocese de Ma-
naus. A 10ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana – APA definiu como uma das 
prioridades no Plano de Evangelização “Fortalecer a Cáritas Arquidiocesana e 
implantar as Cáritas Paroquiais”, com o objetivo de otimizar as ações sociais 

de forma descentralizada, a fim de qualificar os serviços e 
melhorar o atendimento dos que estão em situação de 

risco, exclusão e vulnerabilidade socioeconômica. A 
Cáritas Paroquial pode se articular junto às pastorais 

existentes na paróquia ou área missionária, dando 
unidade ao trabalho, fazendo diagnóstico situa-

cional no local e construindo o planejamento 
das ações em conjunto. A Cáritas Paroquial 

tem como princípio a pastoralidade trans-
formadora, refletindo sobre as dimensões 
política, econômica, social e ambiental, 
na perspectiva da cidadania, garantindo 
autonomia e direitos aos sujeitos para o 
protagonismo de sua história. 

A Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
deve buscar parcerias para o trabalho em 

rede, organizando suas ações junto às Cáritas 
Paroquiais, Pastorais Sociais e Movimentos, 
saindo de um processo pontual para a sistema-
tização dos serviços. Padres, diáconos, religio-
sos (as), agentes pastorais, voluntários (as) são 
uma força nas paróquias e áreas missionárias, 
são motivadores e referências para as Cáritas 

Paroquiais e Pastorais Sociais, reforçando o fato 
de que somos uma igreja solidária e acolhedora. 

A partir da sistematização das ações, em vista do 
fortalecimento da rede, teremos força para uma maior 
incidência junto ao poder público, na reivindicação e efe-
tivação das políticas públicas e garantia de direitos.

É MISSÃO DA CÁRITAS PAROQUIAL ORGANIZAR  
MELHOR AS DIVERSAS INICIATIVAS DE SERVIÇO À VIDA

CIDADANIA
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PASTORAL

A Pastoral da Sobriedade é uma 
ação concreta da igreja e existe 
no Brasil desde 1998, quando 
foi instituída em uma assem-

bleia da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). Tem como objetivo e missão, 
evangelizar pessoas com dependência química, 
apresentando o amor incondicional, gratuito e 
misericordioso do pai, anunciando Jesus Cristo 
libertador através do serviço, do diálogo e do 
testemunho de comunhão fraterna, integrando 
fé e vida e promovendo a dignidade da pessoa 
e da família, contribuindo para a construção de 
uma sociedade justa e solidária.

Na Arquidiocese de Manaus ela foi implanta-
da em 2001, durante a Campanha da Fraternida-
de – Vidas Sim, Drogas Não!! “Em 2001 iniciamos 
na Paróquia Santo Antônio sob a orientação do 
Padre Geraldo Bendaham, que na época era Pá-
roco e foi ele que nos trouxe a primeira apostila 
e nos incentivou a estudar para implantar. Então, 
reunimos um grupo de 12 pessoas e estudamos 
durante oito meses e no dia 01/12/2001 convi-

damos os coordenadores da Fazenda Esperança e 
juntos tornamos oficial as nossas atividades com 
o primeiro grupo de Autoajuda da Região Norte 
e partimos para a pática com uma divulgação em 
local bastante crítico chamado Beco União, no 
Santo Antônio”, explicou a coordenadora Rosinei-
de Souza da Silva.

Atualmente, a pastoral esta ativa na Paró-
quia São Bento (Cidade Nova, aos sábados das 
17 às 19h) e na Paróquia Santíssima Trindade 
(Japiim, toda quinta, das 19 às 21h). No dia 
21 de agosto, a pastoral realizou um encontro 
formativo para novos agentes da pastoral, ten-
do como objetivo a implementação, em novas 
paróquias, do grupo de auto-ajuda que atende 
a todas as pessoas, dependentes ou não, sendo 
uma resposta da igreja para todos aqueles que 
sofrem no flagelo da dependência química.

O encontro contou com a presença de 20 
pessoas, incluindo a participação do Diácono Gil-
berto Saraiva, assessor eclesiástico da pastoral. 
De acordo com a coordenadora arquidiocesana, 
a pastoral é aberta para todos em geral que 

PASTORAL DA 
SOBRIEDADE  
UMA RESPOSTA DA IGREJA 
PARA TODOS ÀQUELES 
QUE SOFREM NO FLAGELO 
DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

MAIS SOBRE A PASTORAL

Para quem deseja conhecer a Pasto-
ral da Sobriedade e realizar a formação 
para implementação em sua paróquia 
ou comunidade, entrar em contato pelo 
telefone (92) 99142-7475.

desejam conhecer o trabalho e funciona como 
um grupo de auto-ajuda que envolve família 
e dependentes químicos. “A pastoral chegou a 
estar presente em mais de 10 paróquias, hoje 
em dia está com apenas dois grupos atuantes 
e estamos fazendo esta formação para a im-
plantação em novas paróquias, uma delas que 
já esta certa é a Paróquia São Pedro Apóstolo, 
em Petrópolis”, comentou Rosineide.

De acordo com Rosineide, a pastoral pro-
põe a sobriedade como novo estilo de vida, 
baseada na metodologia de Jesus Cristo Liber-
tador e na Terapia do Amor. “A pastoral oferece 
um Programa de Vida Nova com os 12 passos 
que estão nas diretrizes de evangelização da 
CNBB: Admitir, confiar, entregar, arrepender-
-se, confessar, renascer, reparar, professar a fé, 
orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Esses 
são os passos vivenciados periodicamente 
para quem participa do organismo”, explicou.
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ESPAÇO CRIANÇA

- Fr. Faustino: Olá crianças! Chegamos ao mês missionário.
- Mariazinha: Pois é... Vai ter alguma coisa de diferente pra gente fazer 

neste mês?
- Fr. Faustino: Teremos mais uma oportunidade para pensar, rezar e refletir 

sobre o nosso batismo e a nossa responsabilidade de cristãos no mundo de hoje. 
- Tininha: Talvez seja bom, mesmo. Eu não tenho costume de pensar 

sobre meu batismo.
- Tinico: Nem eu.
- Zezinho: Eu também, não. 
- Mariazinha: Eu duvido que alguém dedique um tempo para pensar 

sobre o próprio batismo.
- Tininha: Eu acho que as pessoas param para ver mais as fotos e os 

vídeos do dia do batizado.
- Fr. Faustino: Não é algo comum a todas as pessoas, mas existem pes-

soas que param para refletir sobre o batizado recebido e sobre como estão 
vivendo a vida cristã na sociedade. 

- Zezinho: Pode ser. E você tem uma dica pra gente viver bem este mês 
missionário?

- Tinico: Eu acho que precisamos mesmo.
- Fr. Faustino: A nossa Igreja sempre nos orienta para momentos de 

reflexão como este. E neste ano não é diferente.
- Zezinho: Então, qual é a orientação para este ano? Tem algum tema?
- Fr. Faustino: Tem. O tema é “A Igreja é missão” e ele vai animar a 

Campanha Missionária deste ano.
- Mariazinha: Me parece que já conversamos sobre este tema no ano 

passado ou no outro. Mas, não lembro direito. 
- Tinico: No ano passado eu lembro que o tema foi “Jesus é missão”. 

Talvez por isso vocês está confundindo.
- Tininha: Verdade. E no outro ano foi alguma coisa parecida com isso.
- Fr. Faustino: Vamos esclarecer um pouco crianças. O tema apresen-

tado neste ano é para concluir o caminho de três anos em que se destacou a 
origem da missão da Igreja para ajudar a todos os cristãos sempre lembra-
rem que são missionários.

- Tinico: Por que você falou que este ano é para concluir um caminho de três anos?
- Fr. Faustino: Porque neste ano a Campanha Missionária completa 50 anos 

de história, celebrada em todo o Brasil com a vivência do Ano Jubilar Missionário.
- Tininha: Esta Campanha é aquela que a gente recebe as ofertas e en-

via para ajudar as missões do mundo inteiro. 
- Fr. Faustino: Isso mesmo, Tininha. 
- Zezinho: OK! Agora ajuda a gente se lembrar dos temas destes três 

anos que você falou. 
- Fr. Faustino: Vamos lá. Em 2020 o tema foi “A vida é missão”; em 2021 o 

tema foi “Jesus Cristo é missão”; e, agora, em 2022 o tema é “A Igreja é missão”.
- Mariazinha: Eu estava confundindo, mesmo. Mas, parece é quase 

tudo a mesma coisa. 
- Fr. Faustino: Há diferenças, Mariazinha. Nós refletimos separada-

mente sobre a vida como missão, depois sobre Jesus como missão e, neste 
ano, refletiremos sobre a Igreja como missão.

- Zezinho: Entendi. Mas, baseado em que a gente vai refletir sobre esse assunto?
- Fr. Faustino: Nossa Igreja sempre nos dá um lema, baseado em uma 

citação bíblica, para nos orientar.
- Mariazinha: Qual é a citação bíblica para este ano?
- Fr. Faustino: Neste ano o lema é “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8). Esta 

é uma inspiração bíblica escolhida pelo Papa Francisco para este mês missionário.

- Tinico: Esta passagem bíblica não é aquela que a gente lê antes de 
Jesus voltar para céu? 

- Fr. Faustino: Muito bem, Tinico. É esta passagem mesmo. E é por isso 
que todos nós precisamos parar para pensar e refletir se estamos ou não 
sendo testemunhas de Jesus no mudo de hoje.

- Tininha: Lembro que sempre tinha alguns livrinhos com leituras bíbli-
cas e questionamentos pra gente conversar. Neste ano vai ter também?

- Fr. Faustino: Sim. Teremos um livrinho, como subsídio para nos ajudar a 
refletir e partilhar em encontros com a família, na catequese ou na comunidade. 

- Zezinho: E estes encontros são aqueles que a gente tem que fazer um 
gesto concreto no final. Não é isso? 

- Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho. 
- Zezinho: Só que no ano passado eu me esqueci de fazer.
- Tinico: Então, neste ano você vai ter que escolher um outro e fazer 

logo, para não se esquecer. 
- Mariazinha: Vamos ver. Ele sempre esquece as coisas.
- Zezinho: Não começa, não, Mariazinha!
- Fr. Faustino: Está bom, criança. O importante é todos nós, com nos-

sas famílias e comunidades nos comprometermos a viver bem este mês mis-
sionário, lembrando e rezando o nosso batismo para renovarmos o nosso 
compromisso de sermos testemunhas de Jesus no mundo em que vivemos, 
nas atividades que temos e por onde passamos. 

Agora, pegue a sua Bíblia, procure os versículos abaixo citados e escreva 
o texto bíblico encontrado nos espaços pontilhados.

Atos 1, 6: ................................................................................................
 ................................................................................................
Atos 1, 7: ................................................................................................ 
 ................................................................................................
Atos 1, 8: ................................................................................................
 ................................................................................................

Que tenhamos uma compreensão maior sobre a nossa missão na 
face da terra, testemunhando a presença de Jesus em nosso meio, 
nos orientando para construirmos um mundo mais justo e fraterno.  
Permaneçamos unidos em orações e nos cuidando. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR

SOMOS TESTEMUNHAS DE
JESUS
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GIRO PASTORAL

DEVOTOS VOLTAM A CELEBRAR 
SÃO RAIMUNDO COM 
PROCISSÃO E MISSA CAMPAL
TEXTO COLABORAÇÃO NATAN D’ALMEIDA
FOTO LUIZ LIMA E PASCOM DA PARÓQUIA SÃO RAIMUNDO NONATO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A tradicional festa do Seminário de São José, que acontece desde 1990, foi realizada 
na noite de 27 de agosto, reunindo as paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese de 
Manaus. O evento marca o retorno presencial da Festa das Comunidades, como também 
é conhecida, após dois anos sendo realizada de forma on-line ou semipresencial em 
virtude da pandemia causada pela Covid-19. Além do arraial com diversas comidas 
típicas e brincadeiras, o público pôde prestigiar algumas apresentações musicais, 
participaram de um super bingão e também puderam conferir de perto a Feira 
Vocacional, que contou com a presença de várias congregações religiosas.

O evento começou às 19h, com paroquianos chegando a todo instante vindos 
praticamente de todos os setores da Arquidiocese de Manaus para usufruir de uma 
agradável noite de reencontros e confraternização cristã. Enquanto isso, a equipe de 
animação de cima do palco ia apresentando as atrações musicais e recepcionando as 
pessoas que chegavam sozinhas ou vindo em “caravana”. De acordo com o seminarista 
William Aragão, coordenador da equipe de organização do evento, o planejamento 
começou em junho. Hoje o seminário conta com 42 seminaristas, 16 de Manaus e 26 
do interior do Estado e também da diocese de Roraima, por isso que todo aquele que 
participa de forma direta e indireta, ajuda na formação dos novos padres.

O evento contou com um espaço cultural, com o palco na quadra e as 
mesas em um só lugar como uma espécie de praça de alimentação, além 
também do espaço infantil e da área dedicada para a Feira Vocacional para 
que os movimentos e novas comunidades pudessem expor os seus carismas e 
trabalhar o tema da vocação. Com relação aos prêmios do bingão, todos foram 
comprados por meio das doações que o Seminário recebeu das paróquias e áreas 
missionárias, tendo como prêmios: Mil reais, um notebook, dois mil reais, uma 
Smart TV e três mil reais.

FESTA DO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ 
VOLTA A ACONTECER COM A 
PRESENÇA DAS COMUNIDADES

No dia 31 de agosto, devotos 
se reuniram para celebrar o dia de 
São Raimundo Nonato, padroeiro do 
bairro de mesmo nome. Animados 
pelo pároco, Pe. John Paul, os fiéis 
saíram em procissão pelas principais 
ruas do bairro entoando louvores e 
fazendo suas orações. No decorrer 
do trajeto, pausas foram feitas em 
pontos importantes do bairro, como 
escolas, comércios, o Serviço de Pronto 
Atendimento (SPA) e a Casa do Idoso 
São Vicente de Paulo, afetados pela 
pandemia em 2020 e 2021.

O tema das festividades desse 
ano foi “Com São Raimundo Nonato, 
vivemos em unidade e fraternidade”, 
atrelado sob o lema “Cristo vive! 
Somos testemunhas.” Quem não 
pôde ir, aguardava na frente de casa. 
Com balões, faixas, e imagens, os 

moradores recebiam o padroeiro. 
Por onde o andor passava, gestos e 
expressões demonstravam a alegria 
de reviver tudo novamente. Afinal, 
essa é a primeira vez que uma 
procissão é realizada após mais de 
dois anos de pandemia.

A Praça Ismael Benigno foi palco 
da celebração eucarística que foi 
presidida pelo pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo (Av. Silves), 
o padre Danival Lopes, concelebrada 
pelo padre John Paul, auxiliados pelo 
diácono Francisco Andrade. Durante a 
cerimônia, o padre Danival abençoou 
dezenas de garrafas com água benta 
que foram distribuídas ao final da 
missa e antes da bênção final, convidou 
os devotos chamados Raimundo 
(a) Nonato (a) para receberem a 
tradicional benção especial.
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PASTORAL DA 
CRIANÇA REALIZA 
ASSEMBLEIA 
ELETIVA PARA O 
TRIÊNIO 2022-25
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Líderes, coordenadoras de área e 
agentes da Pastoral da Criança estiveram 
presentes no dia 21/08, no Centro de 
Formação da Arquidiocese de Manaus 
(CEFAM), para avaliar o trabalho 
desenvolvido neste período de dois anos 
(2020-2022), fazer o levantamento da 
prestação de contas de todos os recursos 
e doações recebidas em nome da pastoral 
e também eleger o novo coordenador 
por meio da lista tríplice, onde três 
nomes são escolhidos entre os seis 
candidatos e a decisão final fica a cargo 
do Cardeal Arcebispo Dom Leonardo 
Steiner. O encontro também contou com 
a presença do assessor regional, Dom 
José Albuquerque, Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Manaus.

A eleição ocorre da seguinte forma: 
seis pessoas concorreram a lista tríplice. 
Os coordenadores paróquias votam em 
três nomes para compor a lista tríplice, 
destas três pessoas mais votadas o 
Arcebispo ratifica uma pessoa para ser o 
Coordenador Arquidiocesano. Após isso, 
os coordenadores paróquias elegem o 
suplente do coordenador arquidiocesano 
e os demais que ficaram na lista tríplice 
fazem parte da equipe de apoio da 
Coordenação Arquidiocesana. Ficaram 
entre as mais votadas: Maria de Lourdes 
Cruz Barbosa, Raimunda Maria Santos e 
Sara Jane da Silva Costa.

MANAUS SEDIA 
ENCONTRO REGIONAL 
DO MOVIMENTO TERÇO 
DOS HOMENS
INFORMAÇÕES COLABORAÇÃO OCIMAR LIMA
FOTO ÉRICO PENA

De 19 a 21 de agosto foi realizado o 8° Retiro 
de Formação/Espiritual Terço dos Homens “Mãe 
Rainha” (THMR), da Arquidiocese de Manaus 

e o 1° Retiro Norte I e Noroeste. O encontro 
foi realizado na Inspetoria Nossa Senhora da 
Amazônia, localizada na Av André Araújo – 
Aleixo. O evento teve como tema: Terço dos 
Homens – Caminhar com Maria para viver e 
Crescer em Comunidade, e o Lema: Confiantes 
como Maria. De acordo com o Coordenador 
Arquidiocesano, Herivelton Costa, este é 
um momento de retomada das ações do 
movimento após dois anos de paralisações por 
conta da Pandemia da Covid-19.

“O encontro é um fortalecedor para os 
grupos não só das paróquias de Manaus mais 
como também os do interior como Parintins, 
Borba, Tefé, Santa Izabel do Rio Negro, 
Manacapuru e Presidente Figueiredo, o Encontro 
teve a presença do Pe. Vitor Posseti, Reitor do 
Santuário “Mãe Rainha” de Olinda/Pernambuco, 
que ministrou formações sobre a mística e a 
condução do Movimento para trabalharmos a 
unidade dos grupos”, comentou.

No segundo dia do retiro foram 
evidenciados a organização e mística do 
movimento no Brasil, apresentadas pelo 
Reitor do Santuário “Mãe Rainha” de Olinda/
Pernambuco, o Pe. Vitor Posseti. De acordo 
com o Pe. Posseti, o THMR é para os homens 
uma escola permanente de Maria.

No terceiro e último dia, o evento teve 
início com a recitação do Santo Terço às 
6h30, em seguida a palestra com o tema: A 
conversão do Homem pela força do Santo 
Terço, esplanada pelo Padre Thiago Alves, da 
Área Missionária São Pedro. Às 10h foi a vez 
da palestra/formação do Padre Danival Lopes, 
Área Missionária Menino Jesus, com o tema: 
O Terço dos Homens Transformando nosso 
pensar e agir. Pela parte da tarde, houve 
as considerações finais dos Organizadores 
do evento e o encerramento com uma 
Celebração Eucarística presidida por Dom 
Tadeu Canavarro – Bispo Auxiliar de Manaus.



24  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • OUTUBRO •  2022

GIRO PASTORAL

TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Agentes de pastoral, coordenadores e 
lideres de serviços, movimentos, grupos, 
pastorais da Arquidiocese de Manaus, 
participaram na noite dos dias 31 e 1 de 
setembro do 2º Encontro de Liderança 
do Setor Alvorada que foi realizado 
na Paróquia Sant´Ana, localizada no 
Conjunto Hiléia. O encontro contou com 
aproximadamente 200 pessoas e teve 
como formadores os padres Ricardo 
Castro e Amarildo Luciano, além da 
participação, ao final da segunda noite, 
de Monsenhor Sabino Andrade, Vigário 
Episcopal da Região Nossa Senhora dos 
Remédios, onde está localizado o Setor 
Alvorada.

De acordo com Carlos André, 
coordenador leigo do Setor Alvorada, o 
objetivo foi dar continuidade ao que foi 
abordado na primeira etapa do encontrão 
e assim capacitar novos agentes para 
assumir os cargos de liderança que serão 

renovados ao fim do mês de outubro 
e novembro, onde serão escolhidas as 
novas coordenações nas assembleias 
do setor e das paróquias e áreas 
missionárias.

Na primeira noite a formação foi 
com o Pe. Ricardo Castro, do Itepes, 
que abordou a temática das “relações 
humanas”, a arte do escutar, conversar e 
dialogar, de saber lidar com os problemas 
que os líderes às vezes recebem dos 
seus agentes e que enfraquecem a sua 
caminhada, para isso realizou algumas 
dinâmicas em grupo que incentivasse 
esse diálogo em conjunto.

Na segunda noite, o vice-provincial 
dos Redentoristas, Pe. Amarildo Luciano, 
trabalhou “a espiritualidade do líder- 
orar para servir melhor”, onde procurou 
motivar a questão da espiritualidade e do 
líder não esquecer de sua oração pessoal 
e comunitária, mostrando aos agentes 
que precisam ter essa vida de oração para 
que estejam bem e fortaleçam a fé.

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

Foi realizada na tarde do feriado de 
5 de setembro, uma missa pelo Dia da 
Amazônia no Centro de Convivência da 
Família Magdalena Arce Daou, Zona Oeste 
da Cidade. A celebração foi presidida pelo 
Cardeal Arcebispo Dom Leonardo Steiner, e 
concelebrada pelos bispos auxiliares, Dom 
José Albuquerque, Dom Tadeu Canavarros e 
alguns padres. Estiveram presentes agentes 
de pastorais, serviços e movimentos da 
Arquidiocese de Manaus.

O Grito dos Excluídos está em sua 28° 
edição e tem como tema: Vida em primeiro 
lugar. Este ano, em alusão aos 200 anos de 
independência do Brasil, o manifesto vem 
com o seguinte questionamento “Brasil, 200 
anos de independência, para quem?”.

No local eram expostos cartazes, com 
gritos de direitos, repúdio, socorro, entre 
outras necessidades, em que o Brasil 

enfrenta como grandes desafios no dia a 
dia. Dom Leonardo, destacou o momento 
como um grito necessário, um grito 
por tantos irmãos e irmãs excluídos na 
sociedade.

Após a Santa Missa, aconteceu a 
caminhada do Grito dos Excluídos e Excluídas 
pela Avenida Brasil. Foram cinco quilômetros, 
percorridos com reivindicações, músicas e a 
participação de pessoas de todas as idades. 
Desde a Infância e Adolescência Missionária 
até a Pastoral da Pessoa Idosa.

O Vice-Presidente da Cáritas 
Arquidiocesana de Manaus e Assessor das 
Pastorais Sociais, Padre Alcimar Araújo, 
ressaltou que os direitos adquiridos hoje 
foram conquistados nas ruas. Por isso, o 
Grito dos Excluídos e Excluídas vai às ruas há 
28 anos. A caminhada encerrou em frente 
ao Monumento da Ponte Rio Negro, com 
manifestações e exposição de cartazes. 

MISSA PELA AMAZÔNIA MARCA GRITO DOS EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS EM MANAUS

SETOR ALVORADA REALIZA SEGUNDO 
ENCONTRO DE LIDERANÇA

Antes do encerramento com a bênção final, 
Monsenhor Sabino disse algumas palavras de incentivo, 
fazendo uma ótima explanação de como os agentes 
precisam trabalhar junto à igreja, nessa caminhada com 
os padres, bispos e cardeal. 
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ANIVERSÁRIOS 
CLERO

PASTORAL DO DÍZIMO REALIZA 
ENCONTRÃO DE AGENTES NA 
REGIÃO EPISCOPAL N. SRA. DOS 
REMÉDIOS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 

Na manhã do dia 28 de agosto, foi 
realizado no auditório do Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora, o 2° Encontro da Pastoral 
do Dízimo Arquidiocesana, em nível de Região 
Episcopal. Esse evento foi realizado na Região 
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios, que 
corresponde à Zona Centro Oeste da Capital 
com os municípios que fazem acesso pela 
Ponte Rio Negro, tendo como público alvo os 
agentes da pastoral dos seguintes setores: 
Centro Histórico, Parque Dez, Avenida Brasil, 
Alvorada e Rio Negro.

O encontro contou com aproximadamente 
300 agentes e foi divido em dois momentos, 
o primeiro com a formação do Ir. Eder 
Vasconcelos, membro do Instituto de 
Vida Consagrada – Pequena Fraternidade 
Franciscana, que trabalhou o tema: 
Espiritualidade e Fé. Depois foi a vez do 
Pe. Amarildo Luciano, Vice-Provincial dos 
Redentoristas, subir ao palco para falar sobre 
"O Dízimo na Comunidade de Fé", onde, assim 
como Ir. Éder, deu uma formação de forma 
bem descontraída, utilizando como subsídio 
o Doc-106 da CNBB, um livro que apresenta o 
dízimo na perspectiva da evangelização, como 
um dos elementos da “conversão pastoral” que 
foi assumida pela Conferência de Aparecida.

O evento também contou com o sorteio 
de brindes entre os participantes e, antes de 
finalizar contou com a presença de Monsenhor 
Sabino Andrade, Vigário Episcopal da Região dos 
N. Sra. dos Remédios, dizer algumas palavras 
de gratidão e reconhecimento. “Aproveito 
esse momento para agradecer de coração o 
trabalho que vocês procuram fazer com toda 
responsabilidade e dedicação. O dízimo acima 
de tudo é pastoral, é evangelização, não é 
apenas recolher dinheiro, mas também tem uma 
dimensão evangelizadora de anunciar Jesus”, 
comentou Monsenhor.

CARDEAL STEINER 
REALIZA A CERIMÔNIA 
DE INVESTIDURA DOS 
MINISTROS DA SAGRADA 
COMUNHÃO DA PARÓQUIA 
N. SRA. AUXILIADORA

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Um dos primeiros serviços pastorais 
realizados por Dom Leonardo Steiner após 
ser criado Cardeal, aconteceu na noite de 4 
de setembro, quando presidiu a cerimônia de 
investidura de 36 Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão, da Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora, localizada no bairro do 
Alvorada 1 – Região Episcopal N. Sra. dos 
Remédios. A santa missa foi concelebrada 
pelo pároco Wolney Mourão e pelo vigário 
paroquial, Pe. Sebastião Maia, contando com 
a participação de vários agentes de pastorais, 
grupos e movimentos das comunidades que 
compõem a paróquia que vieram prestigiar 
uma das primeiras celebrações do agora então, 
Cardeal da Amazônia.

Uma ocasião especial que deixou a igreja 
lotada, onde era visível notar no rosto de cada 
um, a alegria de ter em seu meio a ilustre 
presença de um Cardeal que até poucos dias 
atrás estava na companhia do Santo Padre, o 
Papa Francisco e agora se faz presente no meio 
do povo do bairro do alvorada realmente se torna 
um motivo de grande satisfação, sobretudo para 
os novos e antigos Ministros que foram enviados 
e reenviados nesta cerimônia de investidura, com 
a renovação de sua missão, nesse lindo serviço 
de levar o corpo de Cristo àqueles que por uma 
razão ou outra se encontram impossibilitados de 
irem à igreja, conforme disse Dom Leonardo em 
um trecho de sua homilia.

“Hoje, estamos aqui para celebrar 
juntos com esses irmãos e irmãs Ministros da 
Eucaristia, que vão à casa daqueles que já não 
podem vir na comunidade e rezam junto aos 
doentes e idosos, levando não só a comunhão, 
mas também um momento de diálogo com 
aqueles que não podem mais sair de casa e por 
meio dos Ministros da Eucaristia Jesus pode 
chegar até eles, isso não é uma honra, é um 
serviço e que bonito nós estarmos celebrando 
hoje, no início do mês da bíblia, para relembrar 
que a Palavra é viva e como seria bom se 
todos nós pudéssemos ler um pedacinho do 
Novo Testamento todos os dias, seja para nós 
mesmos ou para aqueles que precisam e não 
podem”, comentou o Cardeal.

NATALÍCIO

2 Pe. Inácio Luiz Rhoden
2 Pe. Ronaldo dos Santos Araújo
3 Diác. Irineu dos Santos Pena
4 Pe. Gilberto Nobre dos Santos
5 Frei Jomeson de Souza Aparício
5 Diác. Paulo Sérgio dos Santos Oliveira
10 Pe. Diego Omar Corso
12 Pe. John Omondi Omungi
14 Pe. Zenildo Lima da Silva
24 Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva
25 Diác. Leonardo Lucas Medeiros Cunha
25 Diác. Valtemir Livino Ribeiro
27 Diác. Francisco Alves Fernandes
28 Pe. Carmelo Rivera Amézquita
28 Pe. José James Batista da Silva
31 Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira
31 Pe. Fausto Beretta
31 Pe. Luis Alfonso Espinel Vargas
 
ORDENAÇÃO

5 Mons. José Carlos Sabino de Andrade
12 Pe. Joaquim Hudson S. Ribeiro
12 Diác. José Messias Alencar
15 Pe. Humberto Vasconcelos de Souza
16 Pe. Francisco Silva de Oliveira
21 Pe. Eudo Castro do Nascimento: 
21 Pe. Ricardo Pontes de Oliveira
24 Pe. John Paul
24 Pe. Vincent Lawrence Savarimuthu
28 Pe. Erlin Enrique Perez
30 Pe. John Omondi Omungi
30 Diác. Ruzeval Rodrigues Cardoso
31 Pe. Sebastião Monteiro Maia
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GIRO PASTORAL

REITOR DO SEMINÁRIO 
SÃO JOSÉ PARTICIPA 
DE LANÇAMENTO 
DO PROGRAMA 
UNIVERSITÁRIO 
AMAZÔNICO EM 
QUITO
COLABORAÇÃO PE. ADELSON ARAÚJO DOS SANTOS, SJ

Durante os dias 24, 25 e 26 de agosto 
passado, aconteceu na cidade de Quito, capital 
do Equador, um encontro promovido pela 
Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA) para 
lançar e consolidar um programa voltado para 
a concretização das propostas aprovadas no 
Documento Final do Sínodo sobre a Amazônia, 
reforçadas posteriormente pela exortação 
“Querida Amazônia”, do Papa Francisco. 
Coordenado pelo vice-presidente da CEAMA, 
Maurício Lopez, o encontro buscou retomar 
o tema das “universidades e novas estruturas 
sinodais amazônicas”, a partir o texto aprovado 
por uma expressiva maioria pelos padres sinodais.

O Pe. Zenildo Lima, de Manaus (AM), que 
esteve no Sínodo sobre a Amazônia como 
auditor, partilhou a sua experiência de ser 
Reitor de um Seminário Maior na Amazônia, 
que recebe também seminaristas indígenas, 
junto a outros jovens. A sua exposição motivou 
uma rica troca de opiniões e sugestões sobre 
como continuar promovendo, adaptando e 
ampliando os processos de formação que 
estimule o diálogo entre a espiritualidade 
cristã e as cosmovisões amazônicas dos 
seus povos originários, a partir de um novo 
programa ou sistema universitário, como 
está sendo proposto pela CEAMA. Pe. Zenildo 
enfatizou o caráter intercultural do seminário 
de Manaus, como algo característico da 
realidade pan-amazônica e que deve, 
necessariamente, levar a Igreja a se perguntar 
como continuar promovendo, adaptando e 
ampliando os processos de ministerialidades 
inculturadas na região Pan-Amazônica. Esta 

pergunta também não pode ficar fora de um 
projeto voltado para as universidades na região, 
como pretende ser o PUAM.

Por sua vez, o Pe. Adelson Araújo dos 
Santos SJ, perito no Sínodo Pan-Amazônico, 
professor de teologia espiritual e diretor de 
um centro que prepara futuros formadores na 
Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, 
compartilhou com os demais a sua experiência 
de ser um amazônida vivendo na Europa, 
que busca colaborar com alguns projetos que 
fomentam a construção de pontes entre dois 
mundos cultural e geograficamente distantes, 
mas que, a partir da encíclica Laudato Sí e do 
Sínodo têm havido maior consciência de que 
tudo está interligado, sendo imperativo que 
mesmo as universidades europeias e eclesiásticas 
introduzam em seus currículos temas que 
formem para o cuidado da nossa casa comum. 
Pe. Adelson foi convidado a falar também sobre 
como o sonho eclesial do Papa Francisco tem 
conseguido motivar iniciativas concretas nas 
pontifícias universidades romanas para o diálogo 
entre espiritualidade cristã e cosmovisões 
amazônicas. Em sua exposição, ele destacou a 
criação de um Diplomado em Ecologia Integral, 
assumido em caráter interinstitucional por todas 

as pontifícias, com duração de um ano, como 
também o novo curso criado na Gregoriana, com 
o título “Diálogo entre teologia, espiritualidade 
e ecologia integral. A contribuição do Sínodo 
sobre a Amazônia”, oferecido pelo Instituto de 
Espiritualidade e pelas faculdades de Teologia e 
Missiologia da referida universidade.

A Ir. Roselei Bertoldo, Secretaria Executiva do 
Regional Norte 1 – AM/RR da CNBB, trouxe uma 
importante contribuição ao encontro partilhando 
o tema das “Migrações, Refugiados e Tráfico na 
Pan-Amazônia”, na qual demonstrou o quanto é 
fundamental que temas como estes, que dizem 
respeito a problemas que afetam diretamente 
as populações amazônicas, não podem estar de 
fora de um programa universitário voltado para a 
região. Ela também nos ajudou a perceber como 
tudo está interligado, pois a questão da presença 
ilegal de garimpos na Amazônia atrai toda 
sorte de problemas ambientais, mas também 
sociais, entre eles o próprio tráfico e a exploração 
sexual de crianças e mulheres. Ir. Rose destacou 
de modo especial o enfrentamento ao abuso, 
exploração sexual e o tráfico de pessoas realizado 
pela Rede um Grito pela Vida, da qual faz parte. 
Ir. Rose também esteve no Sínodo, convidada 
como auditora.

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

DOROTEIA
REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

COLÉGIO SANTA

(92)98415-1999
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Em junho deste ano, a Paróquia 
Nossa Senhora das Dores realizou 
uma ação missionária no município 
do Careiro Castanho, na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima. A missão 
teve por tema “Juntos por uma igreja 
Missionária, profética e sinodal”. 
Participaram cerca de 40 membros 
da paróquia animados para atender 
ao pedido do padre Gilberto, sendo 
presença da igreja ao visitar as famílias 
e animá-las para a caminhada na igreja.

“O nosso foco, a pedido do pároco 
Pe. Gilberto, era visitar as famílias 
e animar o povo na caminhada. As 
nossas visitas sempre terminavam 

com a Eucaristia nas comunidades 
e após as celebrações sempre 
fazíamos um momento de animação 
e alguns sorteios de brindes para 
os comunitários. Os missionários 
mostraram-se o tempo todo motivados 
e perseverantes nas visitas e mesmo 
apesar do sol forte e calor intenso não 
desanimaram. E, como resultado das 
visitas e da ação do Espírito Santo, 
muitos irmãos que estavam afastados 
começaram a retornar para as suas 
comunidades. E pra graça de Deus até 
os irmãos evangélicos abriram suas 
portas para nos acolher. Ouvimos 
muitos testemunhos bonitos tanto 
dos missionários quanto das famílias 
visitadas”, Comentou Pe. Eudo Castro.

PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES REALIZA SEGUNDA 
MISSÃO AD GENTES NO CAREIRO CASTANHO

INFORMAÇÕES E FOTO ZULENE PESSA

A Paróquia Santa Luzia, localizada 
no bairro de mesmo nome, realizou na 
noite de 17 de setembro, a solenidade da 
ordenação presbiteral do diácono Inácio 
Cordeiro, presidida pelo Cardeal Arcebispo 
Dom Leonardo Steiner e contando com a 
participação de vários padres missionários 
da consolata. Diácono Inácio nasceu no 
município de São Gabriel da Cachoeira em 
18 de maio de 1989, é o oitavo de 10 filhos, 
migrou para Manaus em 2006 e em 2009 
ingressou na casa de Formação do Instituto 
Missões Consolata da Região Amazônica.

“Como verdadeiro missionário da 
consolata, anuncia Jesus Cristo onde 
ainda não é conhecido, deixa de inspirar 
em todos os momentos, ações, exercícios, 
fazem parte do teu ministério pela 
consolação, pela misericórdia. A Consolata 
é um modelo e guia para levar ao mundo 
a verdadeira consolação que é Jesus. 
Persevera no amor e seja fiel à Eucaristia, 
na devoção a Maria, na obediência ao 
Papa e à igreja, no espírito de família e no 
amor pelo teu serviço, pois assim serás 
velado e cuidado pela graça da pertença a 
um povo”, comentou o Cardeal em um dos 
trechos durante a sua homilia.

CARDEAL STEINER PRESIDE ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO 
DIÁCONO INÁCIO CORDEIRO
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POR IRMÃ ELIS DOS SANTOS

A Irmã Elis Alberta Ribeiro dos Santos foi uma das jovens sele-
cionadas para o Evento Internacional da Economia de Francis-
co, que aconteceu entre os dias 22 a 24 de setembro, na cida-
de de Assis/Itália, terra sagrada de São Francisco. O evento foi 

impulsionado pelo Papa Francisco, em 2019, que convidou jovens cientistas 
e pesquisadores/as, das mais diversas áreas de atuação, para pensar, pos-
sibilitar e dar visibilidade a projetos econômico que contrapõe a lógica do 
mercado capitalista que, como diz o próprio Papa, é um sistema que mata e 
precisamos urgentemente de uma economia “almada”, que possibilite que 
todas as formas de vidas possam existir.

Ir. Elis, pertence a congregação das Irmãs da Divina Providência, e 
é indígena do povo Mura da Amazônia Brasileira. Integra a Articulação 
Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, desde maio de 2020, na 

Vila Vida e Estilo de Vida. Formada em Pedagogia, possui Mestrado 
em Antropologia Social e tem pautado seus projetos de pesquisas e 
atuação na defesa dos povos indígenas e de seus territórios, sejam das 
aldeias ou das periferias da cidade de Manaus. É um campo de atuação 
que vem sendo tecido na linha da ecologia integral e das cooperativas 
comunitárias, fundamentando sua filosofia de vida e atuação no bem 
viver dos povos originários, trazendo a representatividade dos povos 
amazônicos dentro do movimento global conclamado pelo nosso Papa 
Francisco. Aqui na Igreja da Amazônia, Ir. Elis integrou recentemente a 
coordenação do comitê da REPAM do Regional Norte 1. 

Ela foi representante do Amazonas em Assis, e manifestou sua 
alegria de estar participando deste evento de grande relevância para 
defesa da nossa Amazônia, tão sucateada e agredida por esse sistema, 
assumindo com compromisso e responsabilidade as agendas de Assis, 
com os pés, a mente e o coração desde o território amazônico. 

Rumo à Assis
POR ECONOMIAS JUSTAS E SOLIDÁRIAS!

EVENTO

No mês de setembro, mil jovens do mundo inteiro, dentre os quais 100 
jovens brasileiros participaram presencialmente na cidade de Assis do 
evento global com o tema “Papa Francisco e Jovens de Todo o Mundo 
para a Economia de Amanhã”. O Amazonas foi representado pela 
jovem religiosa Ir. Elis dos Santos.



DE SETEMBRO

(92)99349-5411

12 DE OUTUBRO
Nossa senhora

e por todas as crianças!

Aparecida

ROGAI
POR
NÓS

Rua Anízio Jobim, nº 751  
Colônia Antônio Aleixo

Fones: 3615-3801
            3618-4419



30  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • OUTUBRO •  2022

VIDA E FÉ

FOTOS ACERVO PARÓQUIA SANTA LUZIA
TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Giácomo Mena nasceu na cidade de Chiari, que faz parte da pro-
víncia de Bréscia, na Itália, no dia 27 de junho de 1941. É o filho 
mais velho de Enrico Mena e Rosa Buffoli. Tem cinco irmãos 
(quatro homens e uma mulher). Participar da Igreja era algo 

que fazia parte da dinâmica da família. Faltava tudo, menos a fé em Deus.
Ao concluir o quinto ano do ensino básico, Giácomo começou a traba-

lhar em uma pequena oficina de chuteiras de futebol. Toda ajuda finan-
ceira era bem-vinda, pois a vida era difícil e, por vezes, cruel. 

Naquela época, o Instituto Missões Consolata (IMC) marcava presença 
em vários cantos do país. Os missionários visitavam os vilarejos, promoviam 
encontros e davam testemunho de vida missionária por onde passavam. Os 
meninos se empolgavam com a possibilidade de sair pelo mundo e viven-
ciar coisas que eles não tinham dentro de casa. Para muitas famílias, era um 
alívio financeiro quando os meninos entravam cedo nos seminários.

O pequeno Giácomo, com doze anos, sentiu vontade de seguir com 
os missionários. O pai Enrico disse: “Tu queres ir? Vai. Se não gostar, volta.” 
E ele gostou. Gostou tanto que só voltou pra casa para se despedir dos 
pais quando faleceram.

Seguiu seu período de formação sacerdotal, estudou filosofia e teo-
logia e foi ordenado no dia 21 de dezembro de 1968, aos 27 anos, no 
Seminário Teológico do Instituto Consolata, em Turim, na Itália.

Depois de ordenado permaneceu na Itália cerca de um ano, se pre-
parando para vir ao Brasil. Em novembro de 1969, enfrentou doze dias 
de viagem de navio. Para ele, pareciam férias. Ele andava pra cima e pra 
baixo, conversava com os passageiros (entre eles, outros missionários 
que também vinham para o Brasil), trocava ideias, partilhava sonhos, 
celebrava na capela do navio e rezava por sua missão. 

Quando o navio aportou no Rio de Janeiro, foi para São Paulo tratar de ou-
tros trâmites documentais e estudar a língua portuguesa. No final de janeiro de 
1970, chegou a Erechim, no Rio Grande do Sul, onde ficou por cerca de dois anos. 
Depois seguiu para Rio do Oeste, em Santa Catarina, onde permaneceu por qua-
se um ano. Em seguida, voltou para São Paulo e mais uma vez para Erechim. Em 
1983 chegou na cidade Jesuítas, no Paraná, onde ficou por três anos. 

Em 1987 Pe. Giácomo foi trabalhar com os indígenas macuxi, em Roraima, 
na Missão Maturuca. Para facilitar a pronúncia, o Pe. Giácomo virou o Pe. Tiago. 
Ao conviver com os indígenas conheceu e acompanhou de perto a realidade 
deles. Compreendeu que anunciar o evangelho de Jesus é algo muito maior 
que o catolicismo em si. Na convivência com os indígenas viu a importância e o 
valor dos anciãos, bem como o respeito às tradições. Percebeu como enxergam 
Deus em cada criatura, como organizam e celebram a vida em comunidade, e 
que Jesus sempre quis e continua querendo que os povos indígenas tenham 
vida digna. Um relacionamento de fraternidade foi construído com os indíge-
nas, onde “Jesus é a prática. Seguimos na ‘pisada’ de Jesus”.

Quando saiu da Missão Maturuca, Pe. Tiago ainda ficou quatro anos em 
Boa Vista, RR, ajudando na administração de uma escola de artes e ofícios 
(marcenaria, serralheria, mecânica e tornearia), coordenada pelo IMC. 

Desde 2009 ele está na Paróquia Santa Luzia, bairro do mesmo 
nome, em Manaus, AM, onde o IMC possui uma casa de formação. Nela, 
Pe. Tiago partilha com os novos missionários, ainda em formação, um 
pouco de sua caminhada sacerdotal e atua como vigário paroquial.

Pede aos pais que “não eduquem seus filhos para serem famosos, 
grandes ou fúteis, mas que apoiem seus filhos quando sentirem o de-
sejo de abraçar a vida religiosa, porque uma pessoa que larga tudo para 
ajudar outras pessoas a viver com dignidade, deve ser abraçada, amada, 
acolhida e estimulada”. E acrescenta: “colocar-se a serviço é algo extre-
mamente importante, necessário e precisa ser valorizado”. 

Aos jovens ele recomenda: “Não guardem raiva nem mágoa de nin-
guém. Ao contrário! Rezem para que a graça de Deus alcance a todos. 
Não se apeguem aos bens. Somos todos irmãos e irmãs”. E diz ainda: “So-
nhem! Vale a pena sonhar!”

O testemunho desse missionário com quase 54 anos de vida sacerdotal 
e que até hoje gosta de trabalhos manuais, de consertar e inventar coisas 
moldando o ferro (quando pode e a saúde lhe permite), nos faz lembrar a 
recomendação de seu pai, Enrico: “Tu queres ir? Vai. Se não gostar, volta”. 
Ele gostou tanto que hoje, aos 81 anos de idade, mesmo com a saúde um 
pouco debilitada, e em tratamento contínuo, Pe. Giácomo/Tiago, diz que 
se pudesse voltar no tempo, diria SIM à missão novamente. “Eis-me aqui!”.

EIS-ME AQUI!
PE. TIAGO MENA
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