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Graça e Paz para você e tua comunidade.
Estimado(a) leitor(a) do nosso informativo “Arquidiocese em Notícias”,  

uma saudação muito especial a você que nos acompanha sempre, em cada 
edição deste nosso jornal mensal, preparado com muito esmero para você, 
para tua família e comunidade eclesial. Somos a Igreja Católica reunida em 
Manaus. E neste mês de outubro, o Papa Francisco renova o seu apelo para 
que sejamos uma Igreja em saída. Pelo batismo somos inseridos na Igreja 
e através dela recebemos o mandato missionário feito por Jesus: “Ide a to-
dos os povos e fazei discípulos meus” (Mateus 28,19). Ser uma Igreja em 
saída significa anunciar num mundo dilacerado por tanta violência, into-
lerância, ganância e indiferença, a cultura do encontro promotora da paz. 
É urgente atender a este chamamento missionário, anunciar a esperança 
e a reconciliação. E este anúncio deve começar em nossa casa, em nossas 
comunidades eclesiais, onde quer que estejamos. E a maneira mais convin-
cente de fazer este anúncio hoje, não se limita ao falar de Jesus, é urgente 
testemunhar Jesus na Igreja e na sociedade. Essa é a missão de todos nós.

Nesta edição, você irá relembrar o que foi notícia em nossa Igreja Lo-
cal, bem como a programação pastoral deste mês de outubro. Acompa-
nhar o início da preparação da caminhada rumo à X Assembleia Pastoral 
Arquidiocesana. É a Igreja de Manaus refletindo sobre o seu próprio agir 
pastoral e pedindo ao Espírito Santo, o discernimento necessário para os 
passos a serem dados na evangelização de nossa gente.

Nossa equipe do IAN convida você da capital a continuar sintonizado 
na Rádio Rio Mar 103,5 FM, e a você do interior na Rádio Castanho FM 
103,3. E lembre-se de continuar ajudando a Fundação Rio Mar para que 
nossa Igreja evangelize continuamente, pelos meios de comunicação so-
cial. Um abraço fraterno e uma ótima leitura pra você.

Somos a Igreja 
Católica reunida em 

Manaus. E neste mês 
de outubro, o Papa 
Francisco renova o 
seu apelo para que 

sejamos uma Igreja 
em saída
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Dom Sergio Eduardo Castriani
Arcebispo de Manaus

Cúria Arquidiocesana
Quadro Informativo Mensal – Agosto/Setembro 2017

PROVISÃO

DATA NOME MUNUS PARÓQUIA/ÁREA MISSIONÁRIA

17/08/2017 Pe. Ivan Costa de Souza, Diocesano Vigário Paroquial Paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia

17/08/2017 Pe. Celestino Ceretta, SAC Administrador Paroquial Santuário Nossa Senhora de Fátima – Validade da provisão: 31/12/2017

22/08/2017  Pe. Santos Teodoro Baquedano Sierra, SME Vigário Paroquial Área Missionária João Paulo II

01/09/2017 Pe. Ney Antonio Barreto Ribeiro, CSSR Vigário Paroquial Área Missionária Sant'ana

01/09/2017 Pe. José Amarildo Luciano da Silva, CSSR Administrador Paroquial Área Missionária Sant'ana

01/09/2017 Paulo Julio Pinheiro Freitas Diácono Auxiliar Área Missionária Sant'ana

Pe. Erlin Enrique Perez, SME Pároco Área Missionária João Paulo II – Data da posse: 22/10/2017, às 19h

ORDENAÇÃO PRESBITERAL

DATA NOME BISPO LOCAL DA ORDENAÇÃO

15/10/2017 Humberto Vasconcelos de Souza, Diocesano Dom Sergio Eduardo Castriani Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, às 10h

NOMEAÇÃO

Coordenador do Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) – Pe. Evanir Rosa, Arquidiocese de Passo Fundo/RS

Assessor da Pastoral da Juventude – Pe. Manoel Rubson Balieiro Vilhena, Diocesano

Assessora para assuntos bíblicos da Arquidiocese – Ir. Nilda Nair Reinhr, FMMA

Secretário da X Assembleia Pastoral Arquidiocesana – Matheus Marques da Costa

Caros leitores e leitoras,

Viva Nossa Senhora Aparecida. Este grito jubiloso ressoará por todo o Brasil 
neste mês de outubro. Nas grandes celebrações da Basílica Nacional em Apareci-
da se entoarão cânticos e hinos de louvor àquela que é mãe de Deus e nossa. Pelo 
Brasil afora as comunidades, as paróquias, os santuários dedicados a ela também 
estarão festejando a mãezinha do céu. Nas casas e nas famílias a imagem da Vir-
gem enegrecida nas águas do rio Paraíba receberá como sempre um lugar de 
honra de onde continuará abençoando os pequeninos e abandonados. 

Todos os anos no dia doze de outubro o Brasil católico para em honra da 
sua padroeira, escolhida pelo povo, ratificada pela Igreja e pelos poderes da 
república. Uma imagem sem nada de especial, igual a tantas que se faziam 
na época, encontrada quebrada por pescadores, se transforma no maior 
símbolo da fé de um povo. O manto triangular e a coroa lembram uma his-
tória de amor e carinho que começou a exatos trezentos anos. 

O que mais me impressiona em Aparecida é o silêncio da mãe. Em outras 
aparições Nossa Senhora falou e deixou mensagens. A nossa mãe não falou 
nada, nem mesmo aos que a acharam. Como todas as mães agiu, e os sinais 
da sua ação foram percebidos por todos. Como as nossas mães continua 
acolhendo seus filhos na sua casa, oferecendo colo nas situações difíceis, 
sofrendo junto e intercedendo junto ao seu filho por nós pobres pecadores. 

A Igreja de Manaus viveu intensamente este ano mariano. Mas quero 
destacar alguns eventos que com certeza ficarão na nossa história. Em pri-
meiro lugar lembro a peregrinação da imagem que veio do santuário na-
cional onde foi recebida por dom Luíz e que passou pelas nossas paróquias, 
colégios e tantos lugares. Somos muito gratos aos padres e irmãos redento-
ristas do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida que neste 
ano completa dez anos. Em Pentecostes sempre homenageamos Nossa Se-
nhora, mas neste ano mariano divulgamos de forma especial a imagem de 
Nossa Senhora da Amazônia e invocamos o seu auxílio na defesa de nossos 
biomas. Fizemos uma peregrinação oficial da Arquidiocese de Manaus até 

Aparecida. Foi com emoção que agradecemos as graças recebidas até aqui e 
pedimos a proteção da virgem para toda a nossa Igreja arquidiocesana. Sa-
bíamos que estávamos lá representando a cada um e a cada uma de vocês. 
Muita coisa aconteceu nas nossas comunidades mas seria impossível fazer 
um levantamento que abrangesse tudo. 

Ainda neste mês, no dia cinco teremos um simpósio que tratará da 
dimensão mariana da Igreja. No dia 12 teremos o encerramento do ano 
mariano. Teremos missa e procissão nas três paróquias dedicadas à Nossa 
Senhora Aparecida, a do bairro de Aparecida em Manaus, a do distrito de Ca-
cau Pirera em Iranduba e a de Presidente Figueiredo. Temos também muitas 
comunidades urbanas e rurais cuja padroeira é a mesma do Brasil. Outubro 
é também o mês do rosário e de Nossa Senhora de Nazaré, de São Fran-
cisco e Santa Tereza, dos Anjos da Guarda e de Santa Terezinha. São Lucas 
também é lembrado. Mês de crescer na fé e na devoção, expressando nas 
procissões e festejos o nosso amor pela Igreja e por Jesus. 

Também é o mês missionário e nos lembramos da nossa responsabilidade 
pelo anúncio do Evangelho aqueles que ainda não o ouviram e pela implan-
tação da Igreja lá onde ela ainda não está presente ou por qualquer razão ela 
ainda é frágil e depende da ajuda que vem do exterior. Também somos con-
vidados a sermos solidários com aqueles que estão vivendo em situações de 
guerra e de pobreza. A cooperação missionária acontece em primeiro lugar na 
oração, passa pela ajuda financeira, e finalmente pela generosidade dos que 
se decidem partir para países diferentes dos seus. Somos uma Igreja missio-
nária e temos alguns filhos desta Igreja na missão além fronteiras. Eu sonho 
com um projeto missionário assumido por nós. Peço a Deus luz para discernir 
que missão ele quer de nós. Tenho a certeza que ele vai mostrar o caminho. 
No dia 15 deste mês será ordenado mais um presbítero de Manaus. Parabéns 
Humberto, que o Senhor te ilumine e guarde! 

Que Maria a mãe de Jesus que o povo elegeu senhora e mãe do céu 
preteja a todos!

A cooperação 
missionária acontece 
em primeiro lugar na 
oração, passa pela 
ajuda financeira, 
e finalmente pela 
generosidade dos 
que se decidem 
partir para países 
diferentes dos seus
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23a edição do Grito dos Excluídos reúne centenas 
de manifestantes na zona leste de Manaus

A opinião dos participantes e dos organizadores
Para Davi Ramos, vice-presidente da associação dos mora-

dores do Jorge Teixeira, o evento foi a possibilidade de buscar 
soluções e parcerias dos problemas que assolam a sociedade. 
“Esse Grito foi um ato muito importante para todos da socie-
dade civil, onde nos manifestamos contra a corrupção, contra 
a venda de nossas florestas e da nossa riqueza, um grito que 
luta contra o desemprego, contra as atitudes na área da saúde 
e educação, pois falta medicamentos e falta pagamento para os 
professores e servidores tercerizados. Nós não podemos ficar de 
braços cruzados, o povo está precisando de respostas das auto-
ridades, pois está cansado de ver seus direitos ignorados e por 
isso estamos aqui hoje, nos manifestando e cobrando”, disse.

Sem dúvida nenhuma, o Grito dos Excluídos é um evento 
muito importante que consegue reunir em um só local, pessoas 

de diferentes áreas de atuação dentro da Igreja Católica, mas que 
possuem o mesmo propósito em comum: denunciar os direitos 
violados do cidadão e reivindicar políticas públicas, conforme 
explica Patricia Cabral, presidente do Conselho de Leigos da 
Arquidiocese de Manaus e uma das coordenadoras do evento. 
“Nosso evento foi muito positivo, pela participação do povo e pe-
las lideranças das pastorais sociais, religiosos (as), representantes 
de movimentos populares, sindicalistas, agentes de pastorais, e 
muitos outros se reuniram para externar os clamores com suas 
partilhas e experiências. Agora, o pós-grito vai elaborar um do-
cumento para entregar aos governantes contendo todos os cla-
mores para que seja atendido os apelos da população”, explicou. 

Segundo Pe. Orlando Barbosa, vice-presidente da Cá-
ritas Manaus, o evento correspondeu às expectativas pela 

participação em massa do povo de Deus. “Um feriado gran-
de, muitos saíram para passear, mas nós enfrentamos hoje 
o sol quente para dizer que vale a pela gritar, pois como diz 
o Evangelho “se nós calarmos, as pedras falarão”. E as comu-
nidades hoje aqui presente estão de parabéns, confiamos 
em Deus que ele ouve o grito do povo e como igreja vamos 
sempre lutar contra a desigualdade e a falta de direitos”, co-
mentou o padre. Para a agente de pastoral Cléo Polania, o 
evento foi muito bom, mas dá uma sugestão para melhorar 
ainda mais nos próximos anos. “Acho que esse é um evento 
que tem que contar também com a participação das esco-
las, taxistas, igrejas evangélicas, lideranças comunitárias 
dos bairros e outras classes que também com certeza tem 
seus direitos excluidos”, comentou.

Texto e fotos: Érico Pena

O dia 7 de setembro mais uma vez foi marcado não apenas 
por ser o dia em que se comemora a Independência do Brasil, 
mas também por ser a data escolhida em que se realiza mais 
uma edição do Grito dos Excluídos, um evento que acontece 
em todo país há 23 anos e que esse ano teve como tema “Vida 
em Primeiro Lugar”, e lema “Por direito e democracia a luta é 
todo dia”. O evento é organizado pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) em parceria com a Arquidiocese de Ma-
naus, Cáritas, Pastorais e Movimentos Sociais.

A concentração foi realizada em frente à Escola Municipal 
Irmã Helena, localizada na Av. Itaúba, zona Leste de Manaus 
e contou com a presença de centenas de manifestantes vindo 
das paróquias, áreas missionárias, de congregações religiosas, 
movimentos sociais, estudantis e indígenas além dos semina-
ristas, diáconos, padres, leigos, que se uniram com um objetivo 
comum: reivindicar seus direitos e lutar contra a desigualdade 
social, soltando seu grito pela paz, educação, saúde, seguran-
ça, emprego, moradia, saneamento básico, transporte e por 
diversos outros direitos que garantem a dignidade.

Em meio aos encontros dos grupos que se manifestaram 
de forma pacífica com faixas, cartazes, apitos, bandeiras etc, 
os veículos de comunicação também se fizeram presente, en-

trevistando os participantes e dando espaço para todos darem 
o seu grito em alto e bom som, de modo que repercurtisse 
amplamente nas mídias e o clamor reverberasse para o maior 
número de pessoas ouvir, principalmente os políticos e gover-
nantes, com certeza a classe que foi uma das mais cobradas 
durante todo o evento. 

Por volta das 16h foi realizada a abertura oficial com a ora-
ção do Pai Nosso e as bênçãos de Dom Sergio Castriani, Arce-
bispo Metropolitano de Manaus. Na sequência os participantes 
entoaram o Hino Nacional e após esse momento, o Programa 
Infância, Adolescência e Juventude (PIAJ) fez a primeira apre-
sentação do evento, manifestando de forma lúdica alguns 

problemas da nossa cidade. Depois, o Movimento Cristo Jovem 
(MCJ) trouxe por meio da dança, seu pedido de preservação da 
vida, do meio ambiente e dos biomas brasileiros, tema aborda-
do na Campanha da Fraternidade (CF) deste ano.

O Movimento Comunitário Vida e Esperança (MCVE) deu sua 
contribuição por meio de uma canção, pedindo a conscientização 
da população sobre questões sociais. Já com o carro de som em 
movimento, a caminhada seguiu rumo até a “bola do produtor”, 
onde foi encerrado o ato. Foi um trajeto praticamente em linha 
reta, de apenas alguns quilômetros, mas que foram suficientes 
para chamar a atenção dos transeuntes e literalmente parar o 
trânsito, enchendo a rua com cerca de 1500 participantes, que se-
guiram o caminho verbalizando seus problemas, dando o seu grito 
de repúdio à corrupção e lutando por seus direitos de forma cristã.
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Irmã Cidinha Batista 
Discípula do Divino Mestre

 

PREPARANDO O DIA DO SENHOR
Sábado, às 7h15, no Programa Arquidiocese em Notícias
Apresentação: Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre
Ouça pela Rádio Rio Mar FM 103,5 / Rádio Castanho FM 103,3
radioriomarfm.com.br.

LITURGIA: FONTE E CUME DA MISSÃO
A missão da Igreja está em continuidade com a missão de 

Cristo: ‘Como o Pai me enviou, também eu vos envio’ (Jo 20,21). 
Por isso, a Igreja tira a força espiritual de que necessita para 
levar a cabo sua missão da perpetuação do sacrifício da cruz na 
Eucaristia e da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Deste 
modo a Eucaristia apresenta-se como fonte e simultaneamen-
te vértice de toda evangelização, porque seu fim é a comunhão 
dos homens com Cristo e, nele, com o Pai e com o Espírito San-
to. Esta afirmação encontra-se na Carta Encíclica de João Paulo 
II, Ecclesia de Eucharistia, 22. 

A liturgia e a missão devem ser vividas na unidade do mis-
tério. Jamais terá sentido opor, justapor ou preferir uma à ou-
tra. Não são duas especializações ou duas faces da Igreja.

J. Corbon diz que tudo é questão de FONTE. “A Igreja 
não é uma quando celebra a liturgia e outra quando seus 
membros a vivem: apenas age diversamente. O mesmo 
acontece com sua missão. Não tem uma face voltada para 
Deus e outra voltada para os homens. Sua missão nos úl-
timos tempos é ser o rosto de Deus no qual os homens 
podem reconhecer aquele que procuram e, na mesma luz, 
reconhecer o rosto dos homens que reflete a glória de Deus 
(cf. 2 Cor 4,6)”.

A Igreja recebe e descobre a sua missão quando celebra 
a Liturgia. “A liturgia celebrada e a liturgia da missão são os 
dois momentos do mesmo amor: como amar nossos irmãos 
se não acolhemos antes Aquele que nos ama primeiro? São 
os dois movimentos do mesmo mistério pascal”. Sem a Litur-
gia, a missão vira publicidade. “Só podemos ser testemunhas 
daquele que ouvimos, que nossos olhos contemplaram e que 

nossas mãos tocaram, se seu fogo nos purificar até moldar-nos 
totalmente a ele. (Liturgia de Fonte – pp. 192-193).

A uma Igreja que caminha e que se põe na estrada, tal 
como os discípulos de Emaús (Lc 23,13-35), a liturgia oferece 
três experiências marcantes que alicerçam e fundamentam a 
missão: a) A experiência propriamente eclesial de reunir-se 
com os irmãos e as irmãs na fé, de acolher e ser acolhido, de 
reunir-se em nome de Cristo. Por mais solitário que possa estar, 
ou por mais árdua que possa ser sua missão, o cristão missio-
nário reporta-se sempre a uma comunidade que o sustenta; b) 
A experiência de aprender a Palavra de Deus de forma que o 
coração se abrase, numa nova estruturação de sentidos, capaz 
de integrar o sofrimento, a dor e a morte. O missionário sabe 
que na base de sua missão está uma Palavra – ou melhor, 
está a Palavra – que o envia e o convoca; c) A experiência da 
fração do Pão e do reconhecimento da presença do Cris-
to, como memória explícita e reconhecimento expresso de sua 
aliança conosco. O dinamismo missionário da Igreja não nasce 
da vontade dos homens que decidem fazer-se propagadores 
de sua fé. Nasce do Espírito que atua nas celebrações litúrgicas. 
A missão não é nunca proselitismo ou mero serviço humano, 
mas decorre sempre da aliança que se constitui e se estrutura 
na Eucaristia e no partir do pão que é o próprio Cristo. 

Na Carta Apostólica sobre o Domingo, Dies Domini 45, João 
Paulo II afirma: “Terminada a assembleia, o discípulo de Cristo 
volta a seu ambiente cotidiano, com o compromisso de fazer, 
de toda a sua vida, um dom, um sacrifício espiritual agradável 
a Deus (cf. Rm 12,1). Ele sente-se devedor para com os irmãos 
daquilo que recebeu na celebração, tal como sucedeu com os 

discípulos de Emaús que, depois de terem reconhecido Cristo 
Ressuscitado na ‘fração do pão’ (cf. Lc 24,30-32), sentiram a exi-
gência de ir imediatamente partilhar com seus irmãos a alegria 
de terem encontrado o Senhor”. Afirma ainda o mesmo Papa 
na Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine (24): “O apósto-
lo põe em estreita interrelação o banquete e o anúncio: entrar 
em comunhão com o Cristo no memorial da Páscoa significa ao 
mesmo tempo experimentar o dever de tornar-se missionário 
do acontecimento que esse rito atualiza. A despedida no final 
de cada missa constitui um mandato, que impele o cristão para 
o dever de propagação do Evangelho e de animação cristã da 
sociedade”. 

Da celebração haurimos forças para recomeçar a missão 
evangelizadora. A liturgia torna-se, desse modo, a fonte e o 
ápice de toda a vida cristã (SC 10). É por isso que em todas as 
celebrações somos enviados: “IDE! O Senhor vos acompanhe! 
A alegria do Senhor seja a vossa força! Glorificai o Senhor com 
vossa vida! Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado!”. A 
missão visa realizar no mundo e na história o desígnio salví-
fico de Deus.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – OUTUBRO/2017
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

26º Comum
Ez 18,25-28
Sl 24(25),4bc-9 (R/. 6a)
Fl 2,1-11
Mt 21,28-32

Santos Anjos da Guarda
Ex 23,20-23
Sl 90(91),1-6.10-11 (R/. 11)
Mt 18,1-5.10

Bvs. André de Soveral, Ambrósio 
Francisco Ferro e comps.
Zc 8,20-23
Sl 86(87),1-7 (R/. Zc 8,23)
Lc 9,51-56;

S. Francisco de Assis
Ne 2,1-8
Sl 136(137),1-6 (R/. 6a)
Lc 9,57-62

S. Benedito
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12
Sl 18B(19B),8-11 (R/. 9a)
Lc 10,1-12

S. Bruno
Br 1,15-22
Sl 78(79),1-5.8-9 (R/. 9b)
Lc 10,13-16

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

27º Comum
Is 5,1-7
Sl 79(80),9.12-16.19-20 (R/. Is 5,7a)
Fl 4,6-9
Mt 21,33-43

S. Dionísio e comps, S. João 
Leonardi
Jn 1,1-2,1.11
(Sl)Jn 2,2-5.8 (R/. 7c)
Lc 10,25-37

Jn 3,1-10
Sl 129(130),1-4ab.7-8 (R/.3)
Lc 10,38-42

Jn 4,1-11
Sl 85(86),3-6.9-10 (R/. 15b)
Lc 11,1-4

N. Senhora 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

Jl 1,13-15;2,1-2
Sl 9A(9),2-3.6.16.8-9 (R/. 9a)
Lc 11,15-26

S. Calixto I
Jl 4,12-21
Sl 96(97),1-2.5-6,11-12 (R/. 12a)
Lc 11,27-28

28º Comum
Is 25,6-10a
Sl 22(23),1-6 (R/. 6cd)
Fl 4,12-14,19-20
Mt 22,1-14

S. Edwiges, S. Margarida e M. 
Alacoque
Rm 1,1-7
Sl 97(98),1-4 (R/. 2a)
Lc 11,29-32

S. Inácio de Antioquia 
Rm 1,16-25
Sl 18A(19A),2-5 (R/. 2a)
Lc 11,37-41

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

Ss. João de Brébeuf, Isaac 
Jogues e comps. S. Paulo da Cruz
Rm 3,21-30
Sl 129(130),1-6 (R/. 7)
Lc 11,47-54

Rm 4,1-8
Sl 31(32),1-25.11 (R/. cf. 7)
Lc 12,1-7

S. Maria no Sábado
Rm 4,13.16-18
Sl 104(105),6-9.42-43 (R/. 8a)
Lc 12,8-12

29º Comum
Is 45,1.4-6
Sl 95(96),1.2a.3-5.7-10ac (R/. 7ab)
1Ts 1,1-5b
Mt 22,15-21

S. João de Capistrano
Rm 4,20-25
(Sl)Lc 1,69-75 (R/. cf. Lc 1,68)
Lc 12,13-21 

S. Antônio M. Claret
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Sl 39(40),7-10.17 (R/. cf. 8a.9a)
Lc 12,35-38

S. Antônio de Sant’Anna Galvão
Rm 6,12-18
Sl 123(124),1-8 (R/. 8a)
Lc 12,39-48

Rm 6,19-23
Sl 1,1-4,6 (R/. Sl 39[40],5a)
Lc 12,49-53

Rm 7,18-25a 
Sl 118(119),66.68.76-77.93-94 
(R/. 68b)
Lc 12,54-59

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

30º Comum
Ex 22,20-26
Sl 17(18),2-4.47.51ab (R/. 2)
1Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40

Rm 8,12-17
Sl 67(68),2.4.6-7ab.20-21 (R/. 21a)
Lc 13,10-17

Rm 8,18-25
Sl 125(126),1-6 (R/. 3a)
Lc 13,18-21
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“Como o Pai me enviou, também eu vos envio” (Jo 20, 21)
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Missão
Manauara missionário na França

Pe. Ronicés Queiroz Geber, sjs, Pároco da Paroquia Sante Anne, 
na Cidade de Six-Fours Plage, Diocese Fréjus-Toulon – França 

Um dia compus uma música falando da minha vocação sacer-
dotal e missionária que resume um pouco minha história: ‘‘como 
uma planta arrancado fui, para ser plantado num novo chão’’. Nasci 
em Manaus e durante toda minha infância e juventude morei no 
bairro Santo Antônio, mas foi a partir dos 13 anos, graças à ca-
tequese que me aproximei mais da Igreja, aos 14 anos comecei a 
frequentar o Grupo de Oração Siloé (RCC), onde conheci e experi-
mentei a graça da Efusão do Espírito Santo, me tornei uma pessoa 
mais convicta na minha fé. Parece estranho, mas na minha adoles-
cência Jesus se tornou o amor da minha vida, o meu jeito de rezar 
mudou, a Eucaristia se tornou minha busca constante comecei a 
frequentar as missas não somente no Domingo mas também na se-
mana, nesse mesmo movimento comerei a fazer constantemente 
adoração ao Santíssimo, a Bíblia não era mas um livro do passado e 
sim uma pessoa viva, que ia me transformando, Nossa Senhora não 
era mais aquela pessoas que se imagina distante, eu me lancei no 
seus braços numa consagração total à Ela, e cresceu em mim uma 
vontade de evangelizar, então comecei desde de cedo a anunciar o 
amor de Deus manifestado em Jesus, visitando também os mais po-
bres. Depois de me ver tão envolvido por essa ação do Espírito Santo, 
comecei a me imaginar celebrando missa e pregando o Evangelho, 
aí percebi que Deus estava me chamando a ser todo Dele. 

Na Igreja Católica, que é Corpo de Cristo, temos diversos mem-
bros e carismas. Queria ingressar num Instituto que eu pudesse 
continuar minha espiritualidade carismática, então aos 19 anos 
deixei minha terra (Manaus) para morar em São Paulo e ingressar 
no Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, onde fui forma-
do no Seminário Nossa Senhora de Pentecostes, durante 7 anos. 

Em 17 de dezembro de 2005 fui ordenado sacerdote pelas mãos de 
Dom Fernando Figueiredo, bispo de diocese de Santo Amaro – São 
Paulo capital. No dia seguinte já estava em Manaus na Paróquia 
Santo Antônio para celebrar minha primeira Missa, de volta no 
meio do meu povo d’onde Deus me tirou para ser padre da Igreja. 

Foi difícil deixar minha terra, mas um maior desafio estava 
por vir: deixar o Brasil para ser missionário na França. Em 1 de 
março de 2006, três irmãos padres e eu estávamos deixando a 
‘‘Terra de Santa’’ para exercemos nosso ministério sacerdotal em 
um país que nos era desconhecido, era tudo muito novo para 
mim, estávamos em um outro continente, nova língua, nova 
cultura, culinária e mentalidade diferentes. Chegando na França 
me deparei com uma Igreja rica na sua História, mas atualmente 
doente na sua fé. Dom Dominique Rey, bispo de Fréjus-Toulon, 
nos confiou uma paróquia com sete igrejas, tendo como matriz 
uma igreja nova e bem equipada para ser um centro de evange-
lização, me lembro como se fosse hoje, ele nos disse tudo está 
pronto, agora evangelizem e formem uma igreja viva. 

O nosso território paróquia tem 36 mil habitantes, é uma linda 
cidade que atrai muitos turistas e aposentados, a grande maioria dos 
paroquianos é de idosos. Mas o que mais me incomodava era em ver 
cristão tristes, práticas religiosas vazias sem transformar ninguém, 
missas sem uma assembleia participativa, sem jovens, sem crianças, 
músicas que não levava ninguém à orar e encontrar Jesus. Foi então 
que comecei a agir, por muito tempo fiquei responsável da música e 
de criar eventos kerigmáticos para proporcionar as pessoas a terem um 
encontro com Cristo, pois sabia que a base do problema estava na rela-
ção com Deus, faltava um novo sopro do Espírito Santo, ou seja os nos-
sos paroquianos precisavam fazer uma experiência do Amor de Deus. 

Passaram-se 11 anos, atualmente somos quatro padres, fui esco-
lhido pelo meu superior geral e pelo Bispo para ser o pároco e superior 

da casa dos padres, sou testemunha da força da evangelização. Hoje 
nossa paróquia está transformada, ela é francesa mas tem o coração 
verde e amarelo, com um novo estilo de música, as missas tornaram-se 
mais alegre e racional como eles mesmo dizem, muitas pessoas me tes-
temunharam com palavras simples que encontraram Jesus, graças às 
missas, a acolhida, ao grupos de oração e que suas vidas foram transfor-
madas. Meu maior desafio é que minha paróquia seja evangelizadora, 
que saia da sua zona de conforto para anunciar Jesus àqueles que estão 
longe, na periferia da fé. Esse grande desafio começou no ano passando 
com muita oração e formação, organizei com os padres, irmãs e paro-
quianos uma semana de evangelização, com várias manifestações mis-
sionárias em alguns pontos estratégicos na nossa cidade, sobretudo em 
lugares de passagem para atingirmos o máximo de pessoas possível. 

O nosso método é pescar de vara, um por um, pelo nosso 
testemunho de amor e alegria, geralmente muitos ao nos ver 
nas ruas e praças dizem estar surpresos pela nossa coragem e 
alegria. Depois desse semana de Evangelização o número de 
crianças e jovens aumentou, pude ver novos rostos diferentes 
nas missas, mas o objetivo principal desse trabalho ainda está 
amadurecendo, fazer os paroquianos sairem das igrejas para 
evangelizar, acolher os novos que chegam e se interessar por uns 
dos maiores desejos de Jesus: Sair em busca da ovelha perdida. 

Quando tenho ocasião de passar em Manaus gosto de fa-
zer memória da minha história. Mas o que mais me toca, é que 
quando entro na Igreja de Santo Antônio e vejo aquele grande 
sacrário, então me lembro que foi lá onde tudo começou. Me 
recordo das horas que ficava aos pés do santíssimo amando-
-o e adorando, hoje compreendo que foi assim que recebi o 
impulso para ir ao encontro do outro, ou seja ser missionário.

Link para conhecer o site da paróquia na França: 
http://paroisse-sainte-anne.com.
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HÁ 15 ANOS EM MISSÃO NA BAHIA 
Luiz Cláudio e Carlena e família

Queridíssimos irmãos, somos Luiz Cláudio e Carlena Esperança, 
temos cinco filhos de seis gestações e um neto. Somos uma família 
missionária enviada para o estado da Bahia desde o dia quatro de 
maio de 2002. Somos do Santuário Nossa Senhora de Fátima, na 
Praça 14 de Janeiro, e pertencemos à primeira comunidade do Ca-
minho Neocatecumenal do referido Santuário. 

Outro dia conversando em família nos lembramos de quando 
fomos enviados para a missão na Bahia. Viemos para levar à frente 
esse carisma que é o Caminho Neocatecumenal. Eu sou o segundo 
filho de sete irmãos e a minha esposa a primeira filha de quatro 
irmãos. Conheci o caminho no pior momento da minha existên-
cia, quando já não encontrava sentido em nada e pensava em tirar 
minha vida, foi quando indo à missa paroquial no domingo, às 19 
horas, escutei um anúncio que me oferecia um sentido para a vida 
através de um amor do qual nunca tinha ouvido falar. Foi fantás-
tico! Escutei uma catequese, entrei na Igreja, conheci o Amor de 
Deus por mim; depois, já na comunidade conheci minha esposa e 
temos vivido o sacramento do matrimônio há 28 anos. 

Um dia levantei em uma convivência e ofereci-me junto 
com ela e os filhos à missão. Cinco anos depois fomos enviados 
à Bahia para a Diocese de Alagoinhas. Treze anos depois nos 
enviaram à arquidiocese de São Salvador da Bahia, onde nos 
encontramos até o presente momento. 

Temos visto através deste carisma a alegria que o Senhor 
nos dá por poder aprender cada dia com as diferenças. Como 

casal, o Senhor nos tem ajudado a ver que somos espelho um 
para o outro e que quando o outro fala algo e faz mal, machu-
ca, isso nos faz discernir que aquilo que o outro disse é verdade 
e isto nos permite viver a amizade à luz da fé. 

Temos aprendido com as nossas histórias, “tudo o que somos e 
temos, violência e outras coisas”, tem sido um dom maravilhoso de 
Deus para nos chamar à humildade. Somos chamados a viver em 
família e em equipe de evangelização. 

A missão é árdua e requer uma renúncia total de si mesmo, 
por isso o Senhor nos tem ensinado a conviver com as rejeições, 
as perseguições, com o desprezo, com a precariedade no sentido 
das nossas incapacidades de amar na dimensão da cruz, mas nos 
tem dado também alegrias de ver em meio a tanto sincretismo, 
falta de compromisso, pessoas que creem e se colocam à dispo-
sição por um chamado de Deus a fazer uma experiência de fé. 

Nestes anos encontramos muitos irmãos que viviam afasta-
dos da Igreja, jovens e adultos não batizados, casais que viviam 

amasiados, casais fechados totalmente à vida, alguns alcoólatras, 
drogados. Vimos pouco a pouco o milagre do Senhor foi fazendo 
na vida de cada um. Nós os vimos receberem os sacramentos, os 
casais se abrirem à vida, hoje existem crianças em nosso meio. Os 
viciados, no alcoolismo e na droga mudarem de vida, por conta de 
terem ouvido uma palavra que lhes ofereceu a felicidade. Pessoas 
que hoje experimentam uma vida nova, como eu e minha família. 

Temos aprendido a viver da misericórdia de Deus e temos podi-
do, na intimidade com nossa mãe de Fátima, a sempre Virgem Ma-
ria, entrar cada dia no mistério do Amor do seu Filho, abandonados 
a sua providência. Ele tem cuidado de nós ao longo desses anos, não 
temos trabalho, nem salário. Vivemos da sua providência. Temos 
uma comunidade, que nos apoia, nos ajuda, nos supre nas nossas 
necessidades, irmãos que colocam os seus bens a serviço do Evange-
lho, deste anúncio que um dia chegando até nós, nos transformou. 

Quando chegamos aqui na Bahia, o Caminho Neocatecumenal 
estava em duas paróquias na Diocese de Alagoinhas. Hoje, depois 
destes anos, o caminho está crescendo e está na diocese em sete 
paróquias, em diferentes cidades. Está, também, na Arquidiocese 
de São Salvador, em cinco paróquias e também no sul do estado, 
na região de Itabuna, Ilhéus e Irecê. Somos, ao todo, três equipes 
missionárias que levam o carisma no Regional Nordeste 3. 

Temos experimentado o que é sofrer por anunciar o Evan-
gelho, mas temos colhido os frutos de felicidade que a missão 
nos dá. Estamos todos unidos pela força da missão e a missão 
é Cristo que venceu o pecado e a morte para nos dar a graça de 
viver uma vida nova e verdadeiramente feliz.
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Fonte: Rádio Vaticano

Mais de três quartos (77%) das crianças e jovens 
adultos que tentam migrar para a Europa atraves-
sando o Mediterrâneo central são vítimas de abusos 
durante a viagem. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNI-
CEF, e a Organização Internacional para as Migrações 
(OIM) divulgaram um relatório em que relatam tes-
temunhos de cerca de 22.000 migrantes e refugia-
dos, dos quais 11.000 crianças e jovens, originários 
da África subsaariana.

“A pura realidade é que é comum que as 
crianças que atravessam o Mediterrâneo são 
vítimas de abusos, tráfico, espancamento e 
discriminação”, conclui a diretora regional da UNI-
CEF na Europa, Afshan Khan, em comunicado.

“Se tentar fugir, atiram; se parar de trabalhar, 
batem. Como escravos, no fim da dia, nos trancavam 
a chave”: diz Aimamo, 16 anos, que chegou à Itália 
a bordo de um barco, desacompanhado, de Gâmbia. 

Em coletiva à imprensa, a diretora da UNICEF em 
Bruxelas, Sandie Blanchet, afirmou que aqueles que 
originários da África subsaariana são muito 
mais suscetíveis a serem submetidos a explora-
ção e tráfico humano do que os que vêm de outros 
pontos do mundo, e é provável que o “fator subjacen-
te” a esse tratamento diferenciado seja a cor da pele.

“A rota migratória do Mediterrâneo central é 
particularmente perigosa; a maioria dos migrantes 
e dos refugiados atravessam a Líbia, que continua a 
ser devastada pela ausência de lei, pelas milícias e 
pela criminalidade”, sublinha o documento, acres-
centando que o trajeto para Lampedusa é o mais 
mortal do planeta. 

Em média, os jovens migrantes pagam 
pela viagem entre 1.000 e 5.000 dólares e 
muitas vezes chegam à Europa endividados, o 
que os expõe a novos riscos. 

A UNICEF e a OIM apelam pela criação de vias 
seguras e regulares para as crianças, para que se en-
contrem alternativas à detenção de crianças migran-
tes e o combate a xenofobia, racismo e discriminação 
de que são alvo todos os migrantes e refugiados.

Maioria de crianças e 
adolescentes migrantes 
sofre abusos

Pe. Geraldo Bendaham

Parece que a farra dos gastos públicos que em geral os 
gestores fazem durante o mandato, e realizam com vigor e 
sem pudor, sobretudo, no final de mandato não acontecerá 
no Estado do Amazonas pelo governo interino.

Esperamos que realmente isso aconteça, pois o último 
governador cassado por compra de votos, no finalzinho do 
seu mandato esbanjou dinheiro por todo os lados e não foi 
pouco, pagando os fornecedores amigos. 

Pensando nisso, o Tribunal de Contas do Estado – TCE- 
aprovou por unanimidade a decisão que proíbe o gover-
nador temporário (David Almeida) e o seu secretariado de 
realizar novas licitações, assinaturas de novos contratos e 
não fazer operações financeiro-orçamentárias que não se-
jam conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pronto. Está suspenso qualquer gasto que não seja ur-
gente. Suspenso ou suspeito? – Como estamos no Brasil, 
certamente haverá acordos malditos para abrir alguma 
brecha que possibilite gastos, pois a sede por dinheiro é 
infinita.

De qualquer modo, se o interino precisar gastar, preci-
sa comunicar primeiro ao tribunal de contas para que seus 
gastos sejam avaliados sob os aspectos da legalidade, legi-
timidade, economicidade e eficiência, diz o TCE. 

GASTO PÚBLICO
Faltando apenas menos de 1 mês para terminar seu 

trabalho a frente do governo do Estado, melhor ficar quieto 
e não gastar mais nada. 

A orientação sobre os gastos públicos, já está presente na 
lei de responsabilidade fiscal e qualquer bom administrador 
sabe que não se pode gastar tudo segundo o gosto do ges-
tor. Lamentavelmente os governantes gastam demais. Seria 
necessário cortar os gastos, sobretudo cortar os privilégios 
e mordomias dos parlamentares e do judiciário brasileiro 
que ganham demais e trabalham de menos. É vergonhoso e 
escandaloso se comparamos os salários dos professores que 
educam que dão a vida no processo educacional brasileiro.

Gastos públicos precisam ser planejados e orçados com 
muito cuidado e atenção, centavos por centavos. Mesmo 
quando os gastos são planejados, ainda assim inventam 
um tal de aditivo que superfatura os contratos.

A mentalidade dos governantes de gastar abusada-
mente porque o dinheiro não é seu e ainda aparecer bem 
na foto afirmando que fez algumas coisas, se auto promo-
vendo, não cabe mais na administração pública. 

O governador é um servidor que ordena despesas com 
responsabilidade, pois o dinheiro não é seu, por isso deve 
administrar bem. A maioria dos governantes quando rea-
lizam as prestações de contas são multados e obrigados a 
devolver dinheiro gastos porque não tem comprovantes de 
pagamento. A maioria não paga a multa e nem devolve o 
dinheiro público. 

Se o gestor público não administrar 
com honestidade o bem público terá de 
ser destituído do cargo e substituído 
democraticamente. Isso vale também para 
o novo governador do Estado do Amazonas 
eleito legitimamente. 

SUSPENSO OU SUSPEITO
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PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS

Espiritualidade Franciscana no 
bairro Colônia Oliveira Machado

Sobre o Pároco
Após a gestão do padre Chicão, Pe. Geraldo Ferreira Ben-

daham, assume como administrador paroquial no dia 6 de 
novembro de 2016, e como pároco, toma posse no dia 5 de 
fevereiro de 2017, sendo o primeiro padre empossado por 
Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar que foi acolhido pela 
Arquidiocese de Manaus em dezembro de 2016.

Pe. Geraldo nasceu no interior do Amazonas num lugar cha-
mado Janauacá. Segundo ele, a escolha pelo caminho sacerdotal 
foi devido ao convívio na igreja. “Minha vocação foi descoberta 
na convivência fraterna da comunidade e alimentada pela família 
devido ao envolvimento com a Igreja e a ótima acolhida. Graças ao 
acompanhamento da catequese e do grupo vocacional, foi possível 
discernir a vontade de Deus sobre minha pessoa. Aceitei servir ao 
Senhor neste ministério que não é meu, mas de Cristo”, disse.

Sua ordenação foi no dia 4 de agosto de 1996, depois do 
tempo preparatório para o exercício do Ministério que ocor-
reu em Manaus. Morava no Seminário São José e estudava 
no Centro de Estudo do Comportamento Humano, cursando 
Teologia e Filosofia. Depois fez bacharelado em Comunicação 
Social e Mestrado em Teologia Espiritual, em Roma. 

Ao longo de seus 21 anos exercendo o ministério do pasto-
reio, já teve a oportunidade de trabalhar em várias paróquias, 
entre elas: Santa Cruz, Santo Antônio, Santa Luzia da Matinha, 
Área Missionária Tarumã, Nossa Sra. das Graças – Aleixo, São Vi-
cente de Paula, Nossa Sra. do Sameiro (capelania militar). Hoje 
em dia, além de pároco em São Francisco das Chagas, exerce a 
função de Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Manaus.

Érico Pena

A Paróquia São Francisco das Chagas tem o privilégio de 
ser uma comunidade franciscana, isso devido a forte presença 
de nordestinos vindos do estado do Ceará, onde a veneração 
a esse santo é muito forte. Foi fundada em 17 de agosto de 
1980 e está situada no bairro Colônia Oliveira Machado, numa 
área bastante contemplativa, com uma visão maravilhosa do 
Rio Negro. 

Após ser criada a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, no bairro Educandos, a pequena capela de São Francisco, 
ficou sob sua jurisdição. A primeira capela era de madeira. Pa-
dre Antônio Plácido de Souza, também vigário da Paróquia de 
Educandos por volta de 1967, com os precários recursos de que 
dispunha trabalhou ele mesmo como pedreiro e carpinteiro, 
e contando com a ajuda de seus paroquianos, construiu uma 
nova capela de São Francisco, esta de alvenaria. 

Passaram pela capela São Francisco muitos padres, irmãs, 
diáconos, freis de diversas congregações, entre eles: Pe. Joa-
quim, Pe. Antônio, Padre Pio, Pe. José, Pe. Francisco de Oliveira 
Pinto, Irmã Vitória, Irmã Sá. E, entre os párocos que a igreja já 
teve, podemos citar: Pe. Lourival Francisco da Rocha (diocesa-
no), atuou na Paróquia de 1980 a 1990, sendo o seu primeiro 
pároco, criou o Conselho Pastoral e Administrativo, mas seu 
grande legado na Paróquia foi a construção da casa paroquial 
e do Salão Comunitário com a preocupação de organizar me-
lhor os trabalhos pastorais. 

Pe. João Matos de Abrantes (diocesano), ficou na paróquia 
de 1990 a 2000. Foi durante sua atuação juntamente com os 
paroquianos comunitários demoliram a antiga igreja da época 
do padre Lourival e com a ajuda de projetos e outros conse-
guiram construir uma nova Igreja. Na sequência tomou posse 
o Pe. Francisco Carlos Batista de Souza (diocesano), também 
conhecido como padre Chicão, atuou na paróquia de dezem-
bro de 2000 até outubro de 2016. Foi no seu pastoreio que foi 
construída a cozinha comunitária “Tia Lourdinha” em home-
nagem a uma importante paroquiana que colaborou muito 
na paróquia, e também nesse período foi construída a quadra 
paroquial que deu estrutura melhor para a realização de even-
tos como: festa do Padroeiro, Eventos comunitários e maior 
espaço para atividades pastorais.

Outro fato importante também, foi a criação das peque-
nas comunidades de evangelização inseridas dentro do bairro 
(Núcleo 13 de maio, Nova Geração, São Paulo Apóstolo e o 
Núcleo São Jorge), foi a presença forte da igreja junto à co-
munidade. Atualmente possui quatro pastorais (catequese, 
batismo, liturgia e dízimo), três grupos (Teatro, Coroinhas e 
Jovens), três movimentos (Terço dos Homens, Apostolado de 
Oração e Legião de Maria) e um grupo de comunidade e vida 
(Grupo de Oração). Vale ressaltar que a festa de São Francisco, 
realizada no dia 4 de outubro, reúne mais de 10 mil pessoas 
com novenário, missas, procissões e festa social.

ATIVIDADES
Domingo: Manhã: Missa às 7h. Noite: 19h
Terça-feira: Novena e Missa a partir das 18h30
Quinta-feira: Missa 19h e na 1ª quinta de cada mês 

ADORAÇÃO E MISSA
Primeira sexta-feira do mês: Missa do Apostolado da Oração
Novena e missa do padroeiro: todo dia 4 de cada mês, às 19h
Festa do Padroeiro: 4/10
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Juventude
4º Encontro Brasileiro de Universitários 
Cristãos reúne cerca de 300 em Manaus

Texto: Arthur Amorim e Érico Pena   Fotos: Érico Pena e 
Arquivo EBRUC 

Entre os dias 7 a 10 de setembro, a Faculdade La Salle, localiza-
da no Conjunto Dom Pedro, em frente à praça de alimentação, foi o 
“ponto de encontro” de universitários cristãos católicos vindos dos 
quatro cantos do Brasil e até mesmo de outros países, que chega-
ram à capital do Amazonas para participar do IV Encontro Brasileiro 
dos Universitários Cristãos (EBRUC), que tem como tema “Presença 
Cristã na Universidade: Identidade, Pluralidade e Diálogo”. Esse 
ano, o evento reuniu cerca de 300 pessoas entre participantes, 
palestrantes, coordenação local e nacional, além dos voluntários; 
vindos de três continentes, sete países e 10 regionais dos 18 da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além de ser a 
primeira edição com uma palestrante internacional na conferência 
principal que tratou da temática central do evento.

Foram quatro dias de uma intensa programação que se ini-
ciou às 16h do dia 7, com o credenciamento e acolhida, seguido 
do jantar. Logo depois foi realizada na Paróquia Nossa Senhora 
Rainha dos Apóstolos a missa de abertura do evento. “Quis a 
providência divina, que a abertura desse encontro acontecesse 
no dia da Independência do Brasil, que hoje possamos invocar 
uma luz que nos torne também independente de tantas outras 
coisas que nos impede de cuidar do bem comum na nossa vida 
e sociedade”, comentou o Padre Danilo Pinto, assessor nacional 
do Setor Universidades da CNBB, durante a homilia.

Depois da celebração, todos se dirigiram ao auditório da 
Faculdade La Salle, onde foi realizada a solenidade da abertura 
oficial do evento, com a presença de Dom Sergio Castriani, Ar-
cebispo Metropolitano de Manaus. “Sejam todos bem-vindos à 
Manaus! Desde que soubemos que seria aqui, nós preparamos 
com carinho este encontro como Arquidiocese que recebe e 
acolhe. Estamos muito felizes e para nós é um privilégio tê-
-los aqui, nossa casa é de vocês, sintam-se à vontade e bom 
encontro a todos”, disse. 

No encerramento deste dia, todos foram convidados a as-
sistirem à apresentação cultural “Mãe dos Deuses”, espetáculo 

do grupo artístico UATÊ, de bailarinos e indígenas, que mis-
turaram dança e encenação teatral para narrar a história de 
Manaus, desde a sua origem até os dias atuais.

O segundo dia de EBRUC foi iniciado com a missa na Paróquia 
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, presidida pelo padre Edu-
ardo Rocha, da Diocese de Tubarão (SC); e concelebrada pelos pa-
dres Noel Gonzaga, da diocese de Campanha (MG); Danilo Pinto, 
assessor nacional do Setor Universidades da CNBB; e Fernando 
Cavalcante (CE). Continuou com a conferência principal que tra-
tou da temática central  “Presença Cristã na Universidade”, abor-
dada pela professora Agnese Varsalona, da Università Cattolica 
del Sacro Cuore – em Milão, com apoio de sua tradutora. A mesa 

de discussão refletiu sobre “Identidade, Pluralidade e Diálogo”, 
subtema do evento, e foi abordado pela professora Úrsula Mat-
thias (UFC); mestre Jaimme Diakara (UFAM); professora Agnese 
Varsalona, de Università Cattolica del Sacro Cuore – em Milão, 
com a mediação de Elisangela Dias, coordenadora de pastoral da 
Associação Nacional da Educação Católica (ANEC).

O evento contou também com as oficinas de desenvolvi-
mento pastoral, que passaram por edital do Setor Universida-
des. Continuou com o lançamento do novo site do Setor e a 
apresentação do Programa Missão País. Seguiu com o encontro 
por regionais da CNBB, no qual 10 dos 18 estavam representa-
dos. E os envios para missão que aconteceu em três dos doze 
setores pastorais da Arquidiocese: Setor São José Leste, na 
Paróquia Mãe dos Pobres, Puraquequara; setor Padre Rugge-
ro Ruvoletto, na Área Missionária João XXIII; e setor Dom Luiz 
Soares, nas áreas missionárias Santa Margarida de Cortona e 
Cidade de Deus. Durante sua homilia Dom João, manifestou 
gratidão à Igreja de Manaus pela acolhida do evento e agra-
deceu a Dom Sergio por permitir que presidisse a celebração. 

Ao final, a sensação entre participantes e equipe de or-
ganização era de dever cumprido e sonho concretizado. Para 
finalizar com chave de ouro, foi realizada na Catedral Nossa 
Senhora da Conceição a celebração que marcou oficialmente o 
encerramento do IV EBRUC. A missa foi presidida pelo Arcebis-
po Coadjutor de Montes Claros (MG) e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB - bispo 
referencial do Setor Universidades, Dom João Justino, conce-
lebrada pelo Arcebispo de Manaus Dom Sergio Castriani, e 
outros padres convidados. Antes da benção final, nos agrade-
cimentos e homenagens, ficou visível a emoção e sentimento 
de que “deu tudo certo”. Padre Silas agradeceu a Dom Sergio, 
por ter aceito o desafio de sediar o 4º EBRUC, seguiu agrade-
cendo a todos os setores pastorais da Arquidiocese. Padre Da-
nilo, como assessor do Setor Universidades, proferiu algumas 
palavras de agradecimento em nome da equipe nacional. E ao 
término todos se juntaram para fazer a foto oficial de encerra-
mento do evento.
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Frei Francisco Areque, OFMCap

DAS ÁGUAS
AO CORAÇÃO

Pe. Inácio Raposo, CSsR – Reitor do Santuário 
Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida

Neste mês de outubro de 2017 celebramos os trezentos 
anos do encontro da imagem da Imaculada Conceição por três 
pescadores Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso, ocor-
rido na segunda quinzena de outubro de 1717. 

No final do século XVI o Vale do Paraíba era terra dos índios 
Tamoios e Puris, que viviam entre a Serra do Mar e a da Manti-
queira. Aos poucos o Vale do Paraíba torna-se “o caminho para 
as minas”, e também o “caminho dos romeiros”. Todos passam 
por este caminho: índios, bandeirantes, sertanistas, missioná-
rios, riquezas e esperanças. 

Nossa Senhora, com o título de Aparecida, tem sido para todos 
Bênção: “peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcan-
çada, corações reconciliados, vida cristã reassumida”. Estamos unidos 
a toda Igreja, que ao decretar 2017 um Ano Mariano, nos convidou 
a perceber que a exemplo de Maria somos discípulos missionários. 
A nossa vocação nasce nas águas do batismo. A devoção a Nossa 
Senhora, “aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul”, há 300 anos, 
transformou-se em culto público e privado neste que pode ser con-
siderado um dos maiores fenômenos religiosos da história do Brasil. 

Nossa Senhora Aparecida é, de todos os títulos dados à Mãe 
de Jesus, o mais brasileiro. Em 1743 já existia uma pequena ca-
pelinha de barro à beira do Rio Paraíba, no Porto de Itaguaçu, 
e os peregrinos lá chegavam dizendo: “viemos ver a imagem da 
Imaculada Conceição que apareceu”.  

O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida pre-
para para todos nós, somando-se aos 300 anos de Aparecida, 
as comemorações do seu Jubileu de Estanho. São dez anos de 
Santuário! A Igreja de Nossa Senhora Aparecida foi erigida San-
tuário em 2007. Naquela ocasião Dom Luiz Sores Vieira, então 
Arcebispo de Manaus, dizia: “Queremos que o referido Santuá-

rio seja um centro de renovação espiritual, através da conversão, 
oração e do perdão”. 

As festas jubilares se iniciam no dia 1º de outubro e se esten-
dem até o dia 15, incluindo neste período o Novenário de Nossa 
Senhora Aparecida, na tradicional data de 3 a 12 de outubro. 

A história desta Paróquia começou em 1943 com o des-
membramento da Paróquia São Sebastião. A inauguração de 
sua primeira Igreja, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, no 
dia 21 de abril de 1946, é o marco fundante. Na igreja cabiam 
260 pessoas. Hoje é o “Clube de Mães”. Fica em frente ao Colé-
gio Nossa Senhora Aparecida, também projeto arquitetônico do 
padre Frederico Stratman. O bairro dos Tócos recebeu o nome de 
Aparecida por causa da Igreja e do Colégio Aparecida.

Aparecida, que já foi periferia de Manaus, hoje deixa de 
ser bairro residencial para ser Bairro Comercial. Temos mui-
tos paroquianos idosos, que guardam consigo a memória e a 
saudade de uma paróquia de padres americanos que falavam 
português com sotaque inglês, o que dava ao bairro de famílias 
tradicionais uma característica peculiar. Paroquianos jovens e 
dinâmicos, o canto do coral; as modalidades esportivas do Saga; 
a coragem do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Comte 
Ventura; o lazer e o banho na casa de retiro das Pedreiras (hoje 
Parque do Mindú) e a caridade do Ambulatório. Tudo isto fazia 
de Aparecida uma paróquia dinâmica e acolhedora. 

Celebrar o Jubileu de Estanho do Santuário Arquidiocesa-
no Nossa Senhora Aparecida é recordar, na mente e no afeto 
do coração, os devotos que para ele se dirigem, trazendo suas 
dores e esperança, e a firme convicção de que em Maria, Mãe de 
Jesus, o Senhor voltou o seu olhar misericordioso para nossa hu-
manidade. As comemorações jubilares serão uma ocasião para 
renovar nosso compromisso de sermos, com a Arquidiocese de 
Manaus uma Igreja em estado permanente de missão. 

Venha celebrar conosco!

DOS HUM ILDES

Nossa Senhora Aparecida é, de 
todos os títulos dados à Mãe de 
Jesus, o mais brasileiro
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Nossa Senhora Aparecida é, de 
todos os títulos dados à Mãe de 
Jesus, o mais brasileiro



Dom Sergio celebra missa de ação de graças 
pelos 91 anos de Pe. Pedro Gabriel
Texto e foto: Érico Pena

A Paróquia Nossa Senhora das Graças celebrou na noite do dia 
1 de setembro, os 91 anos do seu antigo pároco, o padre Pedro Ga-
briel de Oliveira Neto, um dos padres mais idosos da Arquidiocese 
de Manaus e que desde sua infância já demonstrava sua vocação 
pelo sacerdócio, considerado pelos próprios bispos da Arquidiocese 

como “a pedra forte”, “o bravo pescador de homens” e “testemunha 
viva da obra de Deus”. A celebração foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani; concelebrada 
pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros; e pelo pároco, Pe. Paulo 
César Ferreira, além de contar com a presença de familiares, ami-
gos, enfermeiros e cuidadores que compareceram para prestigiar 
mais um ano de vida do ilustre aniversariante. 

Texto e foto: Érico Pena

Paróquias e Áreas Missionárias da Arquidiocese de Manaus 
reuniram-se na noite do dia 26 de agosto para participar do ar-
raial do Seminário de São José, e puderam usufruir de um agradá-
vel momento de reencontro e confraternização cristã. Estiveram 
presentes o arcebispo de Manaus Dom Sergio Castriani, o bispo 
auxiliar, Dom José Albuquerque,  e muitos religiosos e leigos que, 
além do arraial, puderam conferir de perto a Feira Vocacional que 
contou com a presença de várias congregações religiosas.

Enquanto o público chegava, a equipe de animação ia recepcio-
nando as pessoas. Às 20h, Pe. Zenildo Lima, reitor do seminário, subiu 
ao palco para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial da festa. “Nós 
esperamos muito por esse momento, para ver cada um de vocês que 
vieram de suas casas e de suas comunidades para prestigiar esse evento. 
Como estamos no Ano Mariano, a nossa fé se reveste de maternidade, 
que a mãe de Deus nos proteja nesta noite, abençoe a nossa alegria e 
nos cubra com seu manto durante esse nosso encontro”, disse o padre.

Texto e foto: Érico Pena

A Paróquia São Sebastião, Mártir, e São Francisco de Assis, cele-
brou na noite do dia 17/8, o reenvio de 30 ministros da Palavra e da 
Eucaristia. A missa foi presidida pelo Arcebispo de Manaus, Dom Ser-
gio Castriani, e concelebrada por Frei Paulo Xavier, pároco, auxiliados 
pelos diáconos Rafael e Marcelo, vindo da província do Ceará para a 
missão na Custódia dos Frades Menores Capuchinho do Amazonas. 

Após a homilia, os ministros fizeram o rito da investidura 
e receberam a saudação do Arcebispo, que fez questão de pa-
rabenizar um por um. “Queria agradecer a cada um de vocês 
que aceitaram o Ministério e a missão de cuidar da Igreja de 
Manaus. Muito obrigado”, agradeceu Dom Sergio.

Arraial do Seminário São José  
promove momentos de confraternização

Paróquia São Sebastião e São 
Francisco de Assis promove o encontro 
‘Celebração – Família e Igreja’

Reenviados 30 ministros na 
Paróquia São Sebastião, Mártir, 
e São Francisco de Assis

Por: Ana Paula Lourenço

Com o tema “O amor é a nossa missão: a família é plena-
mente viva” a Paróquia São Sebastião e São Francisco de Assis 
realizou no dia 19 de agosto, no Centro Estadual de Convivên-
cia do Idoso, localizado no bairro Aparecida, um grande encon-
tro voltado para a família, o “Celebração”, com uma extensa 
programação iniciada às 10h. Durante o evento, ocorreu um 
momento de oração, música ao vivo, feijoada, exposição vo-
cacional, palestras, música ao vivo, apresentação vocacional, 
baile de confraternização.  “O evento foi o encerramento da se-
mana da família na paróquia e foi uma oportunidade de tradu-
zir aquilo que é bonito na família, que é luz para a sociedade”, 
afirmou o pároco frei Paulo Xavier.

Com informações do Serviço de Animação Litúrguca (SAL)

“Celebração do Matrimônio” foi o tema da formação litúr-
gica realizada pelo Serviço de Animação Litúrgica (SAL), no dia 
26 de agosto, no Centro de Formação da Arquidiocese de Ma-
naus (Cefam). Na ocasião, Dom José tratou sobre o rito do Ma-
trimônio, avaliando as celebrações ocorridas na Arquidiocese 
de Manaus e aprofundando a temática “Celebração do Matri-
mônio”. Os participantes assistiram ao vídeo do Papa Francisco 
sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia e discutiram em 
grupo sobre como estão acontecendo as celebrações do Ma-
trimônio nas comunidades e o que se pode fazer para que os 
noivos possam viver com profundidade a celebração litúrgica.

Texto e foto: Érico Pena

A Paróquia Menino Jesus de Praga, localizada no bairro Cha-
pada, comemorou na noite do dia 25 de agosto, a festa do seu 
padroeiro tendo como tema “Sob o olhar da mãe, contempla-
mos o menino Jesus, e renovamos nosso empenho na missão”. 
Após a procissão, os fiéis participaram da celebração presidida 
pelo Arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani. Concelebrando 
estavam Pe. Cândido Andrade e Pe. Kleyton Cabral.

“As paróquias são sinal do reino de Deus na cidade”, essa foi 
a mensagem principal deixada por Dom Sergio na sua homilia, 
onde também falou das leituras do dia dando ênfase à história 
de Rute. Mas um dos momentos que foi surpresa para alguns e 
já de conhecimento de outros, foi quando, ao final da celebração, 
Dom Sergio anunciou que pe. Cândido “passaria o bastão” do co-
mando da paróquia ao Pe. Kleyton, que assume a partir dessa 
data, como novo administrador paroquial.

Serviço de Animação Litúrgica 
realiza formação sobre a 
celebração do matrimônio

Érico Pena

Na noite do dia 9 de setembro, a Paróquia Santa Luzia, 
do bairro Santa Luzia, acolheu seu novo pároco, o padre 
Cláudio Cobalchini. A solenidade foi presidida pelo Arce-
bispo Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani, 
que, durante o rito de posse repassou ao novo pároco, os 
três símbolos de sua nova missão na paróquia: a estola sa-
cerdotal; a chave do sacrário, visto que ele é o guardião da 
Eucaristia, fonte da vida Cristã; e a palavra de Deus, pois o 
padre deve ser sempre o anunciador do Evangelho. O novo 
pároco é do Instituto Missionário da Consolata (IMC).

Procissão e missa em honra 
ao Menino Jesus de Praga

Pe. Cláudio Cobalchini toma 
posse como novo pároco da 
Paróquia Santa Luzia
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Texto e foto: Érico Pena

Fiéis e devotos de Nossa Senhora dos Remédios participaram, 
na noite do dia 8 de setembro, da procissão e missa em honra àsan-
ta padroeira da paróquia. A procissão foi conduzida pelo pároco 
Mauro Cleto e a celebração foi presidida pelo Arcebispo de Manaus 
Dom Sergio Castriani, que juntos com a comunidade, comemora-
ram o dia da Festa da Natividade de Nossa Senhora com cânticos, 
louvor e animação. Também marcou o início dos preparativos dos 
200 anos desta igreja, a mais antiga da Arquidiocese de Manaus, 
localizada na rua Leovegildo Coelho, no coração do Centro. Para fi-
nalizar os festejos da padroeira, foi realizado um arraial nos dias 30 
de setembro e 1o de outubro com comidas típicas, brindes e show.

Texto e foto: Érico Pena

Após 10 meses atuando como pároco da Paróquia 
Santa Luzia, localizada no bairro de Santa Luzia – setor 
Maria Mãe da Igreja, zona centro-sul de Manaus, o Pe. 
Afonso Amane, se despediu de seus paroquianos e rumou 
para nova missão. A celebração foi presidida na noite do 
dia 2 de setembro, pelo bispo auxiliar Dom Tadeu Cana-
varros, concelebrada pelos padres, Cláudio Cobalchini, 
que tomou posse como novo pároco no dia 9; e Giacono 
Mena, vigário paroquial mais conhecido como Pe. Thiago.

Pe. Afonso irá passar três meses em sua terra natal, 
Moçambique, localizada no sudeste do continente afri-
cano, retornando dia 8 de dezembro, quando assumirá 
como novo pároco da Área Missionária São Francisco das 
Chagas, no bairro Mutirão. “Agradeço pela acolhida e pelo 
carinho da comunidade, foram quase dois anos contando 
com o tempo que passei como administrador paroquial, 

mas temos que abrir nossos caminhos para outras opor-
tunidades, Jesus continua sempre nos chamando para 
juntos construirmos o reino do Senhor. Só tenho a agra-
decer”, disse o ex-pároco emocionado.

Paróquia Santa Luzia realiza missa de 
despedida ao pároco Pe. Afonso

Texto e foto: Érico Pena

Após um mês intenso, com uma programação repleta de 
atividades sociais e religiosas em homenagem ao padroeiro, 
a Paróquia São Raimundo Nonato, organizou na noite do dia 
31 de agosto uma verdadeira festa, encerrando os festejos do 
santo padroeiro das grávidas, com uma missa campal presidi-
da pelo arcebispo de Manaus, Dom Sergio Castriani, concele-
brada pelo pároco, pe. Ricardo Pontes; pelo vigário paroquial 
Pe. Sousa, auxiliados pelo diácono Francisco Andrade.

“Enquanto comunidade, temos que ser amigos uns dos outros 
e o amor tem que transbordar entre nós, pois é uma contradição 
quando existe uma comunidade desunida, onde não reina a ale-
gria e hoje é a festa da paróquia e viemos aqui renovar esse pedido, 
porque só o amor constrói, para sermos sinal de Deus nessa cidade 
tão violenta, onde temos uma sociedade que permite tudo e não 
perdoa nada. São Raimundo é um exemplo para nós, um bispo, um 
pastor, um intercessor, que cuida das ovelhas e é preocupado com a 
vida e com a liberdade do seu povo, um mártir que sofreu até as últi-
mas consequência pela fé e que possamos pedir a Deus que aumen-
te também a nossa fé que nos mantém reunidos”, disse o arcebispo.

Texto e foto: Érico Pena

Na manhã do dia 21 de agosto, uma missa deu início à Se-
mana Nacional da Pessoa com Deficiência com uma celebração 
presidida pelo Frei Flávio Freitas realizada na Igreja Nossa Senho-
ra das Mercês, localizada no conjunto Eldorado, Setor Parque Dez, 
da Arquidiocese de Manaus. A igreja ficou repleta de pais, alunos 
e professores de unidades de ensino da rede municipal, que tra-
balham com o ensino de inclusão de alunos com deficiência. 

De acordo com Frei Flávio, essa é a segunda vez que a 
celebração de abertura é realizada na paróquia e a emo-
ção é sempre única a cada ano. “Para mim, celebrar essa 
missa é um motivo de grande alegria, é um momento de 
grande emoção perceber no olhar dessas crianças e desses 
jovens o quanto a vida é bela, pois as vezes reclamamos 
por tão pouco pelos problemas que temos e esses meni-
nos, com a sua alegria vem contagiar nossos corações e 
mostrar que acima de tudo, sempre devemos agradecer 
a Deus, pois deficiência todos nós temos”, disse o pároco.

Por Érico Pena

A Paróquia Santo Antônio celebrou, na noite do dia 3 de 
setembro, o reenvio de 54 ministros que assumirão por mais 
um período o exercício do Ministério Extraordinário da Sagrada 
Comunhão, da Palavra, dos Enfermos e da Consolação. A cele-
bração foi presidida pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros, 
concelebrada pelo pároco, pe. Evanir Rosa, e pe. Ney Antônio. 

Segundo Junior Mendes da Silva, coordenador dos minis-
tros, o processo de formação para o reenvio demorou cerca de 
um ano. “Ficamos um ano em formação, recebendo o conheci-
mento por religiosos que fazem parte do clero que vem passar 
esses conhecimentos para nós que vamos atuar na paróquia, 
pois aqui funcionamos em sistema de ‘rodízio’, onde cada um 
dos 54 ministros atua por escalas em todas as cinco comunida-
des”, explicou o coordenador.

Missa campal e procissão 
encerram festejos de São 
Raimundo Nonato

Dom Tadeu reenvia 54 
ministros que atuam na 
Paróquia Santo Antônio

Festejos de N. Sra. dos Remédios 
tem início com Procissão e missa

Missa em N. Sra. das Mercês 
celebra a abertura da Semana 
da Pessoa com Deficiência
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Texto e foto: Érico Pena

A Catequese Arquidiocesana a Serviço (CAS), realizou na 
tarde do dia 19 de agosto, a I Mostra Catequética Arquidiocesa-
na, contando com a participação de oito setores que compõem 
a Arquidiocese de Manaus. O evento aconteceu na quadra do 
Colégio Preciosíssimo Sangue e teve como objetivo, apresentar 
Maria como exemplo de discípula e missionária, despertando 
cada dia a missionariedade do catequista e o envolvimento dos 
setores, catequistas, catequisandos e família.

Após as boas-vindas e a oração inicial, os setores um a um come-
çaram a fazer suas apresentações (teatro, dança, música, jogral, ex-
posição) com base no subtema elaborado a partir do tema definido: 
“Maria discípula e missionária”. Entre os convidados para avaliar as 
apresentações, estiveram: Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de 
Manaus; pe. Rubson Balieiro, representando a Coordenação de Pas-
toral Arquidiocesana; Ir. Elsie Auzier, da Associação das Irmãs Adora-
doras do Sangue de Cristo; Marcicleia Andrade, catequista do setor 
Parque Dez; e Ester Chacon, coordenadora da Pastoral Vocacional. 

Com informações do Catequese Arquidiocesa a Serviço (CAS)

Catequese Arquidiocesana a Serviço (CAS) reuniu na ma-
nhã do dia 20 de agosto, cerca de 200 catequistas das diversas 
paróquias e áreas missionárias pertencentes à Arquidiocese de 
Manaus, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, 
para celebrar o dia do catequista com missa presidida pelo arce-
bispo Dom Sergio Castriani. Na ocasião os catequistas renovaram 
seu compromisso de evangelizar por meio da catequese de crian-
ças, jovens e adultos.

Dom Sergio, durante a homilia afirmou que o catequista é uma 
pessoa que leva outras pessoas a viver a fraternidade e a descobrir 
sua vocação. “Catequese é o encontro de pessoas para descobrirem 
a vontade de Deus, a ação de Deus dentro daquela comunidade de 
cristãos. O catequista não é um professor, mas um iniciador da vida 
cristã que ajuda o jovem a fazer uma experiência de Deus e uma 
caminhada cristã”, afirmou o arcebispo de Manaus.

Texto e foto: Érico Pena

A Paróquia Santo Afonso, situada na Av. Constantino 
Nery – Flores, comemorou na noite do dia 30 de agosto, 
os cinco anos de ordenação sacerdotal de pe. Cairo Gama, 
pároco da igreja de Santa Luzia, do bairro da Matinha; pe. 
Jardson Sampaio, pároco da Área Missionária Santa Maria 
Goretti; e pe. Gilson da Silva, pároco de Santo Afonso. A 
celebração de ação de graças foi presidida pelo Arcebispo 
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani, contando 
com a presença de pe. Marquinhos, com auxílio do diácono 
Ronnie William.   

Os padres não escondiam a alegria de compartilhar 
esse momento junto da comunidade, sobretudo pe. Gilson 
que destacou a importância do arcebispo na sua caminha-
da. “Destaco nesses cinco anos, três aspectos principais, 
o primeiro é a presença constante de nosso arcebispo em 
nossa vida, nos aconselhando e nos ouvindo como pai; a 
outra é o contato com a comunidade que nos traz muitas 
alegrias, provações e desafios, mais que conseguimos su-
perar tudo graças a Deus; e o terceiro pilar com certeza é a 
oração, que fortalece nossa vocação, é a nossa força e nossa 
ajuda, pois tudo posso naquele que me fortalece”, comen-
tou pe. Gilson.

Texto e foto: Érico Pena 

Na noite do dia 19 de agosto, foi realizada no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida a missa seguida de vigília em ação 
de graças pelo dia da vida religiosa consagrada. O evento 
foi organizado pelo Núcleo dos Religiosos de Manaus, co-
ordenado pela Ir. Valmi Bohn, que por sua vez está ligado à 
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). A celebração foi 
presidida por Dom Tadeu Canavarro, bispo auxiliar de Ma-
naus e concelebrada pelo padre Luiz Kirchner. 

Segundo Ir. Valmi, foi um evento de ação de graças pela 
vocação de todas e todos os religiosas/os do Núcleo de Ma-
naus pelo dia da Vida Religiosa Consagrada celebrada no 3° 
domingo de agosto. “Foi um momento rico de comunhão, 
oração e partilha de um bom número de religiosas presen-
tes. Teve a brilhante participação de uma coreografia das 

Dom Sergio celebra missa de ação de graças pelo aniversário 
de ordenação sacerdotal de pe. Cairo, Jardson e Gilson

Santuário de Aparecida celebra Missa e Vigília 
em ação de graças pelo dia da vida religiosa

formandas Salesianas candidatas à vida religiosa. Também 
nos ajudou a rezar melhor a reflexão de Dom Tadeu sobre o 
tema do mês vocacional: ‘Eis-me aqui, faça-se...’ relaciona-
do com nossa escolha vocacional de seguimento de Jesus na 
vida religiosa consagrada”, disse a irmã.

I Mostra Catequética 
Arquidiocesana reúne 
apresentações de oito setores 
da Arquidiocese de Manaus

Catequistas reúnem-se na 
Catedral Metropolitana 
para celebrar o seu dia
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LOPPIANO MAJOR GABRIEL - Av. Major Gabriel, 1080 - Centro

LOPPIANO DOM PEDRO - Rua Jacira Reis, 18 - Dom Pedro

NATALÍCIO
PADRE CLAUDIO TRABACCHIN 1
PADRE NELSON TAFFAREL 1
PADRE RONALDO DOS SANTOS ARAÚJO 2
PADRE SADI CORDEIRO DA SILVA 4
FREI AGOSTINHO ODORIZZI 7
PADRE JOÃO BENEDITO DA CUNHA ALVES 10
PADRE ZENILDO LIMA DA SILVA 14
DIÁCONO PAULO SÉRGIO DOS S. OLIVEIRA 17
PADRE CELESTINO CERETTA 20
DIÁCONO ANTÔNIO AMARILDO VIEIRA DA SILVA 24
PADRE CAIRO JOSÉ FERREIRA GAMA 27
DIÁCONO FRANCISCO ALVES FERNANDES 27
PADRE CARMELO RIVERA AMÉZQUITA 28
PADRE EDSON A. A. DE OLIVEIRA 31
PADRE FAUSTO BERETTA 31

ORDENAÇÃO
PADRE JOSÉ CARLOS SABINO DE ANDRADE 5
PADRE JOAQUIM HUDSON S. RIBEIRO 12
DIÁCONO JOSÉ MESSIAS ALENCAR 12
PADRE EUDO CASTRO DO NASCIMENTO 21
PADRE RICARDO PONTES DE OLIVEIRA 21
PADRE JOHN PAUL AROCKIASAMY 26
PADRE ERLIN ENRIQUE PEREZ 28
DIÁCONO RUZEVAL RODRIGUES CARDOSO 30

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Ana Paula Lourenço

Oportunizar um espaço de discussão em torno da te-
mática dos novos fluxos migratórios na fronteira norte, os 
impactos sociais e culturais dessa migração e enfatizar os 
direitos dos migrantes garantidos na nova lei de migração. 
Este foi o objetivo da Roda de Conversa sobre novos fluxos 
migratórios e de especificidades da nova lei de migrações 
realizada na manhã do dia 21 de agosto, nas dependências 
do Colégio Preciosíssimo Sangue. Foram convidados a par-
ticipar os agentes e voluntários da Pastoral dos Migrantes, 
leigos scalabrinianos, pastorais sociais, Cáritas, secretaria 
de governo, coordenação nacional do Serviço Pastoral dos 
Migrantes e instituições envolvidas na temática.

O bispo referencial do Setor de Mobilidade Humana da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), esteve presente 
no evento e destacou a importância de se realizar esse evento 
de partilha e reflexão sobre a migração. “Estamos celebrando os 
25 anos da Pastoral do Migrante em Manaus e com a presença 
da coordenação nacional aproveitamos para fazer esse momen-
to da Roda de Conversa para colocar a situação migratória, de 
refúgio e também de tráfico de pessoas ocorrido nos últimos 
meses e também para pensar como que a Pastoral está atual-
mente.  A gente conta com a presença de acadêmicos para nos 
ajudar na reflexão, mas também daqueles que estão no dia a 
dia e os próprios migrantes participam desse momento de par-
tilha. Isso nos fortalece na missão do cotidiano de acompanhar 
os diversos grupos e o fluxo migratório”, afirmou Dom José.

Roda de Conversa trata dos novos fluxos migratórios 
e de especificidades da nova lei de migração

Área Missionária Santa 
Mônica celebra padroeira 
com procissão e missa
Texto e foto: Érico Pena

Procissão e missa marcaram, na noite de 27 de agosto, os 
festejos em honra à Santa Mônica organizados pela Área Mis-
sionária que leva seu nome. A procissão teve início em frente 
à Escola Estadual Maria do Céu Vaz D´Oliveira, até chegar na 
igreja de Santa Mônica, onde o bispo auxiliar, Dom José Albu-
querque presidiu a missa, concelebrada pelo pe. Claudio Tra-
bacchin, auxiliados pelo diácono Rozinaldo Trovão. Durante a 
celebração, também foi lembrado o dia do catequista e come-
morado o Jubileu de Prata da igreja de Santa Mônica que, há 
25 anos, é mais que um simples ponto de referência no coração 
do conjunto Manôa.

Um dos momentos mais esperados, foi o rito de dedicação 
do novo altar. “É uma alegria poder dedicar esse novo altar, que 
é o centro da Igreja e o sinal que representa Cristo. É lugar da 
nossa reverência, é o local do sacrifício e a mesa da refeição 
onde nos reunimos ao seu redor como se fosse a última ceia de 
Jesus, recebendo a certeza que não estamos sozinhos, pois ao 
receber o pão que desceu do céu, nos tornamos sacrários vivos”, 
comentou Dom José.

Texto e foto: Érico Pena

A Área Missionária Santa Helena, do Setor Pe. Rug-
gero Ruvoletto, realizou no dia 20 de agosto, a celebra-
ção em honra a sua padroeira com procissão e missa 
campal presidida por Dom Tadeu Canavarros, bispo au-
xiliar de Manaus, concelebrada pelo pároco pe. Rubson 
Balieiro, pe. Vanthuy Neto e auxiliados pelo diácono 
Francisco Sousa.  Por volta das 18h, a procissão partiu 
da praça Irmã Helena, localizada no bairro Terra Nova, 
com os fiéis fazendo o trajeto de aproximadamente 
cinco quarteirões até a quadra da igreja, que fica no 
bairro do Novo Israel. 

Ao chegar no local da celebração, foram rece-
bidos por Dom Tadeu. Durante a missa também foi 
comemorado o dia de Nossa Senhora da Assunção, 
celebrado no último dia 15, fato salientado por Dom 
Tadeu em sua homilia. “Maria luta conosco e caminha 
no meio dos seus filhos e filhas, e ela nos é apresen-
tada como sinal de ressurreição, e as inúmeras apa-
rições da virgem Maria nos prova isso e precisamos 
aprender três coisas: disponibilidade, diálogo e hu-
mildade”, comentou Dom Tadeu.

Procissão e missa 
marcam o fim dos 
festejos de Santa Helena 
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Fonte: CNBB

Com o tema “O bispo emérito numa Igreja em Saí-
da”, a Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida 
Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) está realizando de 11 a 14 de setembro o 4º 
Encontro Nacional dos Bispos Eméritos, no Centro de 
Estudos do Sumaré, no Rio de Janeiro (RJ). A iniciativa 
pretende reunir todos os bispos eméritos do Brasil, hoje 
mais de 170, para a ‘troca de experiências e partilhas’.

Em consonância com a primeira Exortação Apos-
tólica do papa Francisco, a Evangelii Gaudium, a te-
mática do encontro expressa o apelo do pontífice para 
que a Igreja seja uma “Igreja em Saída”. “Estamos 
analisando qual é o papel do bispo emérito neste 
contexto de Igreja em Saída e, acima de tudo, esta-
mos falando sobre o aspecto missionário que o bispo 
emérito tem em termos de evangelização e missão”, 
afirma dom Luiz Soares vieira, presidente da Comissão 
Especial para Bispos Eméritos da CNBB, que organiza 
o encontro.

O SENTIDO DO BISPO EMÉRITO
De acordo com o assessor da comissão, padre 

João Cândido, o encontro foi uma oportunidade para 
a Igreja no Brasil mergulhar e compreender o sentido 
do bispo emérito. “Tivemos a possibilidade de apro-
fundar o sentido do bispo emérito: de que maneira os 
anos como o bispo diocesano o marcou e como tem 
sido a vida agora. É muito importante olhar os aspec-
tos bíblicos da vida e da espiritualidade, da eclesiolo-
gia e canônicos, da visão do que é a Igreja para esses 
bispos eméritos. A experiência desses irmãos nos en-
riquece”, destacou.

Bispos eméritos se 
encontram no Rio em seu 
4º Encontro Nacional

Ouvimos o grito da terra 
e o grito dos pobres

Nota de repúdio ao Decreto Presidencial que extingue a RENCA

Dom Erwin Kräutler – Presidente da REPAM-Brasil e 
Secretário da Comissão Episcopal para a Amazônia

A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), ligada ao Conselho Epis-
copal Latino-Americano e do Caribe (CELAM), e no Brasil organismo 
vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), junta-
mente com a Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, por meio 
de sua Presidência, unida à Igreja Católica da Pan-Amazônia e à socie-
dade brasileira, em especial aos povos das Terras Indígenas Waãpi e Rio 
Paru D’Este, vem a público repudiar o anúncio antidemocrático do De-
creto Presidencial, altamente danoso, que extingue a Reserva Nacional 
de Cobre e seus Associados (RENCA) na última quarta-feira (23).

A RENCA é uma área de reserva, na Amazônia, com 46.450 km2 – 
tamanho do território da Dinamarca. A região engloba nove áreas pro-
tegidas, sendo três delas de proteção integral: o Parque Nacional Mon-
tanhas do Tumucumaque, as Florestas Estaduais do Paru e do Amapá; a 
Reserva Biológica de Maicuru, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva Ex-
trativista Rio Cajari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Iratapuru e as Terras Indígenas Waiãpi e Rio Paru d`Este. A abertura da 
área para a exploração mineral de cobre, ouro, diamante, ferro, nióbio, 
entre outros, aumentará o desmatamento, a perda irreparável da bio-
diversidade e os impactos negativos contra os povos de toda a região.

O Decreto de extinção da RENCA vilipendia a democracia brasileira, 
pois com o objetivo de atrair novos investimentos ao país o Governo 
brasileiro consultou apenas empresas interessadas em explorar a re-
gião. Nenhuma consulta aos povos indígenas e comunidades tradicio-
nais foi realizada, como manda o Artigo 231 da Constituição Federal 
de 1988 e a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). O Governo cede aos grandes empresários da mineração que soli-
citam há anos sua extinção e às pressões da bancada de parlamentares 
vinculados às companhias extrativas que financiam suas campanhas.

Ao contrário do que afirma o Governo em nota, ao abrir a região 
para o setor da mineração, não haverá como garantir proteção da flo-
resta, das unidades de conservação e muito menos das terras indíge-
nas – que serão diretamente atingidas de forma violenta e irreversível. 
Basta observar o rastro de destruição que as mineradoras brasileiras e 
estrangeiras têm deixado na Amazônia nas últimas décadas: desma-
tamento, poluição, comprometimento dos recursos hídricos pelo alto 
consumo de água para a mineração e sua contaminação com substân-
cias químicas, aumento de violência, droga e prostituição, acirramento 

dos conflitos pela terra, agressão descontrolada às culturas e modos de 
vida das comunidades indígenas e tradicionais, com grandes isenções 
de impostos, mas mínimos benefícios para as populações da região.

Riscos ambientais e sociais incalculáveis ameaçam o “pulmão do 
Planeta repleto de biodiversidade” que é a Amazônia, como nos lembra 
Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si, alertando que “há propos-
tas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses 
econômicos das corporações internacionais” (LS 38). A política não deve 
submeter-se à economia e aos ditames e ao paradigma eficientista da 
tecnocracia, pois a prioridade deverá ser sempre a vida, a dignidade da 
pessoa e o cuidado com a Casa Comum, a Mãe Terra. Em Santa Cruz de 
la Sierra, na Bolívia, em 9 de julho de 2015, o papa Francisco não hesi-
tou em proclamar: “digamos não a uma economia de exclusão e desi-
gualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia mata. 
Esta economia exclui. Esta economia destrói a mãe terra”.

Na LS, o papa Francisco alerta ainda que “o drama de uma 
política focalizada nos resultados imediatos (…) torna necessário 
produzir crescimento a curto prazo” (LS 178).

Ao contrário, para ele “no debate, devem ter lugar privilegiado 
os moradores locais, aqueles mesmos que se interrogam sobre o 
que desejam para si e para os seus filhos e podem ter em consi-
deração as finalidades que transcendem o interesse econômico 
imediato” (LS 183).

A extinção da Renca representa uma ameaça política para o 
Brasil inteiro, impondo mais pressão sobre as terras indígenas e 
Unidades de Conservação, e abrindo espaço para que outras pautas 
sejam flexibilizadas, como a autorização para exploração mineral 
em terras indígenas, proibida pelo atual Código Mineral.

Por todos esses motivos, nos unimos às Dioceses locais do Amapá 
e de Santarém, aos ambientalistas e à parcela da sociedade que, por 
meio de manifestações nas redes sociais e de abaixo-assinados, pedem 
a imediata sustação do Decreto Presidencial que extingue a Reserva.

Convocamos as senhoras e os senhores parlamentares a defen-
derem a Amazônia, impedindo que mais mineradoras destruam 
um dos nossos maiores patrimônios naturais.

Não nos resignemos à degradação humana e ambiental! 
Unamos esforços em favor da vida dos povos que vivem no bioma 
amazônico. O futuro das gerações vindouras está em nossas mãos!

Que Deus nos anime no mais fundo de nossos corações e nos 
ilumine e confirme na busca da tão sonhada Terra Sem Males. 
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DIZ SANTA TERESA
Max Carphentier

O carmelita Frei Patrício Sciadini organizou 
uma coletânea de textos de Santa Teresa de Ávila 
intitulada Quando o Coração Reza.  São trechos se-
lecionados da vasta obra da Santa, reunidos num 
trabalho que se dedicou à difícil escolha, tal riqueza 
da doutrina teresiana. O resultado foi um livro va-
lioso para a orientação espiritual, que convida a co-
nhecer mais o pensamento da Mestra da espiritu-
alidade. Separamos para os leitores alguns desses 
textos de Santa Teresa de Ávila. Sobre a harmonia 
entre ação e contemplação, ela escreve: “Não é a 
permanência em oração durante muito tempo que 
faz a alma progredir. Quando nos aplicamos exte-
riormente com toda perfeição, encontramos nisso 
uma ajuda preciosa para inflamar-nos no amor, 
de maneira muito mais fácil e em menor espaço 
de tempo do que muitas horas de meditação. Mas 
tudo nos deve provir de Deus... O aproveitamento 
da alma... não consiste em pensar  muito, e sim em 
amar muito.” Sobre o amor a Deus e ao próximo, 
Teresa diz: “O sinal mais seguro para conhecer se 
praticamos esses dois preceitos é verificar perfei-
tamente se observamos o que diz respeito ao pró-
ximo...quanto mais tiverdes progredido no amor 
ao próximo, mais tereis feito progresso no amor a 
Deus.”

A seguir, diversas meditações da Santa: “Almeje-
mos e pratiquemos a oração já não para desfrutar, mas 
para ter a força de servir ao Senhor.”  “Quando o Senhor 
nos manda muitas cruzes ao mesmo tempo, costuma 
fazer com que delas saiamos com sucesso. Conhecendo 
nossa fraqueza, Ele dispõe  as coisas de acordo com a 
nossa capacidade e envia-nos o sofrimento em propor-
ção às nossas forças.” “Creio que uma das maiores con-
solações desta vida consiste em ver as almas progredi-
rem por nosso meio.” “Deus não conduz todas as almas 
pela mesma via; pode acontecer que, a seus olhos, 

aquele que se julga mais atrás se encontre, ao invés, 
mais na frente.” “Não consigo compreender que haja ou 
possa haver humildade sem amor, e amor sem humil-
dade.” “Quanto mais uma alma se reconhece pobre em 
si mesma e rica somente com os dons de Deus, mais ela 
avança em virtudes, e de modo especial na verdadeira 
humildade.”  ”Cada dia mais compreendo o grande bem 
da oração e quanto vale, diante de Deus, uma alma que, 
movida pelo zelo da sua glória, reza pela salvação dos 
outros.” “O mundo é tão escravo do interesse da posse 
de alguma coisa que me causa quase repugnância.”  “O 
senhor nos ama mais do que nós mesmos nos ama-
mos.”  “Se não dermos ouvidos ao Senhor quando nos 
chama, pode acontecer que não logremos encontrá-
-lo quando o quisermos.”  “Não  há nada que se possa 
comparar com a grande beleza duma alma e com a sua 
imensa capacidade.” “Jamais chegaremos a conhecer-
-nos, se juntos não procurarmos conhecer a Deus.”  

Encerramos estas anotações rezando assim:  Se-
nhor, que a obra de Santa Teresa d’Ávila continue a 
distribuir pelos séculos afora os frutos do vosso amor. 
Amém.

Cultura

Texto e foto: Ana Paula Lourenço

A evangelização através do atendimento e acolhida ao dizimista foi a temá-
tica do encontro organizado pela Coordenação Arquidiocesana do Dízimo, que 
reuniu exatamente 643 agentes de pastoral representando todos os setores da 
Arquidiocese de Manaus. O evento aconteceu na manhã do dia 17 de setembro, 
no auditório do Colégio Dom Bosco, e o conteúdo foi ministrado de forma muito 
cativante por Padre Tom Viana, da congregação Sociedade de São Paulo (SSP) e 
atual responsável pelo Departamento de Marketing da Paulus Editora.

O palestrante usou uma linguagem muito dinâmica e muito exemplos reais 
para explicar termos e técnicas a serem usados para cativar os dizimistas e divulgar 
o trabalho pastoral no Dízimo, que muitas vezes é mal compreendido. Destacou 
que o importante é usar termos que ressaltem o significado de gratidão a Deus por 
tudo que Ele tem concedido a nós, e que os recursos são para manter a Igreja viva, 
evangelizando, disseminando a acolhida e o amor de Deus por todos os seus filhos.

Encontrão sobre atendimento ao dizimista 
reúne mais de 600 agentes de pastoral
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criação. Respeitar a natureza, compreender seu ritmo sem atropelá-
-la, contemplar sua beleza sem destruir e consumir de maneira res-
ponsável. “Como não se apaixonar pela obra do Criador?” 

Em 1990 passou três meses na Cidade do México, onde fez 
o Curso de História da Igreja na América Latina, promovido pela 
Comissão de Estudos da Igreja na América Latina. "Foi uma das 
melhores coisas que aconteceram na minha vida!", declarou.

Depois do curso no México, virou a página dos rascunhos e 
passou a escrever “pra valer”. Aprendeu as técnicas, descobriu méto-
dos, estudou biografias e documentos, debruçou-se sobre acervos, 
apurou os ouvidos da alma, coletou depoimentos, viajou, visitou 
comunidades e, a convite de Dom Luiz Soares Vieira, foi escrevendo 
a história da Igreja na Amazônia. Deus foi conduzindo seu trabalho 
para fontes seguras e a semente lançada germinou e deu frutos. Em 
2002 publicou “Campestre no Limiar dos 100 Anos”; em 2005, “Pa-
róquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos: histórico dos 25 anos”; 
em 2008, o primeiro volume da “História da Igreja na Amazônia 
Central”; e em 2014, o segundo volume e também publicou “Comu-
nidade Santa Terezinha”.  Tudo escrito à luz do saber histórico e da fé.

Nos últimos dois anos, junto com uma pequena e valente equi-
pe, vem se dedicando às pesquisas para contar a história da Igreja da 
Arquidiocese de Manaus. A obra está em processo de construção. Em 
breve estará no forno e Dom Sergio Castriani é o grande incentivador. 

Pe. Celestino convive com o tremor essencial há 25 anos e, embora 
isso lhe imponha algumas limitações, segue em frente. Treme mas não 
teme! Se com as mãos e caneta fica difícil, descobriu que a tecnologia 
pode ajudar. Se o violão e o vôlei precisaram ficar de lado e se nem 
sempre o cálice consegue levantar, segue firme a missão e continua 
a fazer história, dando a vida pela Igreja. Entre idas e vindas, típicas da 
vida missionária, desde 2012 
dedica-se ao Santuário Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro 
Praça 14 de Janeiro, onde atua 
como administrador paroquial 
e marca presença pastoral nas 
comunidades. Com as mãos 
postas em prece, agradece a 
Deus por cada passo dado e 
procura estar sempre a serviço. 

Adriana Ribeiro - Relações Públicas, apresentadora do 
programa Arquidiocese em Notícias / Rádio Rio Mar

Pe. Celestino Ceretta chegou em Manaus em 1977. O gaú-
cho de Sobradinho, ao sair do avião, deparou-se com um calor 
tão grande que teve vontade de voltar para o Rio Grande do Sul 
na mesma hora. Os primeiros anos foram difíceis. Seus maiores 
desafios foram adaptar-se ao clima e à mudança na alimen-
tação. Naquela época, era muito comum na cidade, consumir 
alimentos industrializados – uma mudança muito brusca para 
quem estava acostumado às verduras e frutas fresquinhas.

Celestino é filho de uma família simples da roça gaúcha. 
Filho do casal Paulina e Agostinho, já falecidos, ao lado dos ir-
mãos Maria, Ivo, José, Eliseu, Pio Antônio e Antônio, teve uma 
infância humilde, mas repleta de amor.

Filho de pai professor de alfabetização primária, cresceu, ou-
vindo as conversas do pai com o tio. Sentado num cepo de madei-
ra que servia de degrau da casa, ficava atento a cada detalhe das 
inúmeras histórias contadas. Não sabia que ali, sentado naquele 
cepo, começava a escrever uma linda história de vida.

Um dos seus irmãos, Antônio, foi para o seminário, mas 
não ficou lá por muito tempo. Quando Antônio abriu a porta 
para sair, Celestino entrou, com 15 anos e deu início à sua ca-
minhada vocacional. Naquela época era muito comum, os pais 
incentivarem os filhos a entrarem para o seminário – uma das 
poucas garantias de que estudariam.  Em 1967 consagrou-se à 
vida religiosa. Em 1972, foi ordenado padre. 

Foi pegando gosto pela leitura e pela produção textual. Aos pou-
cos os olhos foram se abrindo, o cérebro processando novos saberes, 
apurando os sentidos, aprendendo a valorizar cada informação rece-
bida, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça. 

Os padres palotinos, ligados à Sociedade Católica do Apostolado, 
chegaram por essas bandas em 1973, com a vinda do Pe. José Maslanka. 
E desde 1977, Pe. Celestino dedica-se à construção do Reino de Deus 
junto ao povo do Amazonas.  Quando aqui chegou, celebrou a primeira 
missa numa comunidade localizada no Conjunto Dom Pedro, zona oeste 
de Manaus – dando os primeiros passos que culminaram com a instala-
ção da Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, em 1980.

Na prática sacerdotal diária, Pe. Celestino foi descobrindo que 
nada deve nos impedir de fazer o trabalho evangelizador, 
fraternal e caritativo. Vivendo no Amazonas, desco-
briu um novo amor: a natureza. Por vezes, queren-
do acertar, errou. Com o tempo, foi descobrindo 
que, de fato, é necessário cultivar e guardar a 

Pe. Celestino Ceretta – 50 anos de vida religiosa

Deus me pega pelas mãos 
e faz junto comigo!

“Vim só pra passar 
um curto período 

de dois anos, mas o 
tempo foi passando, 

passando... e Deus 
foi agindo."

“Todos os dias temos que decidir. Todos os dias temos que optar por que-
rer fazer o bem. Deus me pega pelas mãos e faz junto comigo”.

E desse jeito foi aprendendo a lidar com o povo da Amazônia, a 
conhecer sua beleza e a valorizar sua riqueza. E em meio à conversa, 
arrisca um trechinho de uma música: “O meu coração é só de Jesus. 
A minha alegria é a santa cruz”. Seguindo os ensinamentos de São 
Vicente Pallotti, diz que é necessário organizar o povo, trabalhar a 
coletividade e a colaboração, reavivar a fé e confiar-se à proteção 
de Nossa Senhora. “O povo é bom. Aqui tem muito calor humano. 
E quando se investe tempo com os grupos, se ganha em solidez”. 

Com 75 anos de idade (em outubro completa 76), está celebran-
do 50 anos de vida religiosa e 40 anos no Amazonas. “Tô enferrujando 
por aqui”, diz ele. “Estamos vivos para ajudar o mundo a ser melhor e 
nada pode nos impedir de fazer o trabalho evangelizador”.

Antes de se apresentar ao Pai, diz que precisa escrever sobre o 
trabalho tão bonito feito pelo Pe. Maslanka nas comunidades do Rio 
Negro, que marca a atuação dos missionários palotinos no Amazonas. 

“O melhor caminho é investir na educação. E nesse cenário em 
que estamos vivendo, a Igreja 
tem papel fundamental. 
Deve ter uma visão e 
ação social muito ma-
dura, orientar, posicio-
nar-se sempre a favor 
da vida digna para 
todos e construir cida-
dania. Como cristãos, te-
mos que alimentar 
a esperança. E 
assim, Deus vai 
continuar agin-
do”, afirma Pe. 
Celestino.
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CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO 
RELIGIOSA DA RÁDIO RIO MAR FM

Texto e fotos: Macildo Ribeiro

A Rádio Rio Mar FM tem um pouco de tudo: jornalismo, entretenimento, esportes 
e programas religiosos, entre eles, os três que vamos destacar nesta edição:

Pela manhã, de segunda a sábado, das 9h às 10h, temos o programa “Pra ser feliz 
com o Redentor”, com o padre Amarildo Luciano comunicando a esperança, o amor e 
a alegria, fundamentados na Palavra de Deus, falando sobre espiritualidade, cateque-
se e as notícias da nossa Igreja.

No período da noite, de segunda a sábado, das 20h às 21h, temos o programa 
“Experiência de Deus”, com o padre Reginaldo Manzotti, com orientação espiritual, 
aconselhamentos, orações e novenas.

Aos domingos, das 12h às 12h30, temos o programa “A Mensagem Pastoral”, 
veiculado há 54 anos nas ondas da Rádio Rio Mar. Ao longo dos anos, o programa 
vem sendo apresentado pelos bispos da nossa Arquidiocese. Atualmente, Dom Sergio 
Castriani é quem faz o programa, que é dedicado principalmente às famílias, onde 
orienta sobre as leituras bíblicas do domingo e destaca as agendas dos bispos de Ma-
naus. O programa também é reprisado no mesmo dia, às 19h.

A partilha de Palavra de Deus, a mística e a espiritualidade cristã, permeiam a 
programação emissora.

Sintonize! Rádio Rio Mar FM 103,5. 
Programa “A Mensagem Pastoral”, com Dom Sergio Castriani

Padre Reginaldo Manzotti, no programa “Experiência de Deus”

Padre Reginaldo Manzotti

Pra ser feliz com o Redentor, com padre Amarildo
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Juntos somos  pela evangelização
Navegação 

Ana Carolina

AN AO  CÃ AÇ RA OG LE INV
A A

N

Ligue: (92) 3671-8475
Rua Capistrano de Abreu, nº11 - Compensa
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Juntos somos  pela evangelização
Neste ano novo presenteie um amigo/a com 
uma assinatura do jornal MISSÃO JOVEM, 
para jovens e catequistas, 
e TRANSCENDER, para 
o ensino religioso nas 
escolas

www.editoramundo e missao.com.br

vendas@editoramundoemissao.com.br – (11) 5549-7295

Assinatura Nacional

Você é sempre bem-vindo na 
PAULUS Livraria de Manaus!

A PAULUS Livraria é o seu centro de evangelização e 
cultura. Visite nosso espaço e confi ra os livros, CDs, 
DVDs e outros produtos que a PAULUS oferece para 

você e sua família!

Livraria PAULUS de Manaus/AM
Rua Itamaracá, 21 — Centro
Tel.: (92) 3622.7110 
WhatsApp: (92) 98182.0100
manaus@paulus.com.br

Serviço Notarial e Registral
Rua José Clemente, 336 – Centro

2123-7957

ANUNCIE
AQUI

3198 0900
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DATA ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL INFORMAÇÕES

1
Procissão, Missa e Envio de Ministros 

da Paróquia Santa Terezinha
17h Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Rua 13 – Alvorada II

Secretaria Paróquia Santa Terezinha
(92) 3238-5190

1
Acolhida da Imagem de Nossa Senhora Aparecida no porto 

de São Raimundo e carreata até à igreja São Sebastião
16h

Porto de São Raimundo – Rua Sagrado Coração de Jesus, 176 – 
São Raimundo

Secretaria Santuário Aparecida
 (92) 3633-5039 / 3633-4759

1
Missa de Abertura Oficial dos Festejos em honra à 

Nossa Senhora de Nazaré
8h

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Av. Mário Ypiranga, nº 700 – Adrianópolis

Secretaria Paróquia N. Sra. Nazaré
(92) 3622-1566 / 3622-1631

2
Procissão com a imagem de N. Sra. Aparecida, saindo 
da igreja São Sebastião até o Santuário de Aparecida

17h Paróquia São Sebastião – Rua 10 de Julho, s/n – Centro
Secretaria Santuário Aparecida
 (92) 3633-5039 / 3633-4759

3 e 4
Festa de São Francisco 

Celebração do trânsito e procissão com missa ao final
Dia 3 – 18h
Dia 4 – 16h

Paróquia São Sebastião e São Francisco de Assis – Rua 10 de 
Julho, s/n – Centro

Secretaria Paróquia São Sebastião
 (92) 3232-4572 / 99474-8844

4
Missa seguida de procissão em honra a São Francisco 

das Chagas
16h

Paróquia São Francisco das Chagas
Rua Felismino Soares, s/n – Colônia Oliveira Machado

Secretaria Área Missionária São Francisco 
das Chagas (92) 3088-3173

7
Transladação da imagem da Virgem de Nazaré (da 

Igreja Nossa Senhora de Nazaré para o Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima)

19h
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Av. Mário Ypiranga, nº 700 – Adrianópolis
Secretaria Paróquia N. Sra. Nazaré

(92) 3622-1566 / 3622-1631

7
Procissão seguida de missa solene em honra à Nossa 

Senhora do Rosário
18h

Comunidade Nossa Senhora do Rosário – Rua Américo Alvarez, 
s/n, Japiinlândia – Japiim I

Secretaria Área Missionária 
N. Sra. do Rosário (92) 3342-1890

8
Procissão do Círio de Nazaré (do Santuário de Nossa Senhora 

de Fátima para a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré)
7h

Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fatima – Rua Jônathas 
Pedrosa, 1530 – Praça 14 de Janeiro

Secretaria Paróquia N. Sra. Nazaré
(92) 3622-1566 / 3622-1631

8 Dia Nacional da Juventude – DNJ 15h
Concentração na igreja Precisosíssimo Sangue

Av. Arquiteto José Henrique – Monte das Oliveiras
Mariany Moura (92) 99296-1305

12

Carreata com a Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida – Santuário

5h30

Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida – Rua 
Alexandre Amorim, no 341 – Aparecida

Secretaria Santuário Aparecida
(92) 3633-5039 / 3633-4759Missa das Crianças de Nossa 

Senhora Aparecida – Santuário
10h

Procissão seguida de missa campal – Santuário 17h

12
Missa Solene seguida de procissão e coroação de Nossa 

Senhora Aparecida – Área Missionaria, Cacau Pireira
16h

Área Nossa Senhora Aparecida – Cacau Pirera – Estrada Manuel 
Urbano Km 1, nº 34 – Cacau Pirera

Secretaria Área Missionária N. Sra. Aparecida
(92) 99146-7913

12, 13, 14 
e 15

1º Acampamento Maranatha – Jovens Sarados O dia todo Chácara Leão Tarumã
Missão Jovens Sarados

(92) 99495-3436 / 99532-5576

13 e 14
2º Hosana Festival de Música Católica do Santuário de 

Aparecida
19h

Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida – Rua 
Alexandre Amorim, no 341 – Aparecida

Secretaria Santuário Aparecida
(92) 3633-5039 / 3633-4759

14
Carreata e celebração com as comunidades da Área 

Missionária Ponta Negra
15h Comunidade São Tomé – Rua São Tomé, no 7 – Santo Agostinho

Secretaria Área Missionária Ponta Negra
(92) 3658-4940

15 Magnificat – Missa e shows com bandas católicas 18h
Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Rua Alexandre Amorim, no 341 – Aparecida
Secretaria Santuário Aparecida
(92) 3633-5039 / 3633-4759

18 Procissão e missa em honra a São Lucas 18h
Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Av. Itaquaquecetuba, 

s/n (antiga Av. das garças), Parque das Garças – Novo Aleixo
Secretaria Área Missionária São Lucas

(92) 3635-6492

20 e 21
Seminário para ministros extraordinário da Eucaristia 

e da Palavra
14h Auditório Paulinas Livrarias – Av. 7 de setembro – Centro

Paulinas Livrarias 
(92) 3633-4221

20, 21 
e 22

I Formação de Multiplicadores de Motivação e 
Articulação da Pastoral da Saúde 

O dia todo
Centro de Formação da Arquidiocese (CEFAM) – Av. Joaquim 

Nabuco, 1023 – Centro
Pastoral da Saúde
(92) 99199-3474

22
Recírio – Solene Procissão pelas ruas do Adrianópolis, 

Missa na chegada da procissão
17h30

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
Av. Mário Ypiranga, nº 700 – Adrianópolis

Secretaria Paróquia N. Sra. Nazaré
(92) 3622-1566 / 3622-1631

22 Procissão e missa em honra a São Geraldo 17h Paróquia São Geraldo – Av. Constantino Nery, s/n – São Geraldo
Secretaria Paróquia São Geraldo

(92) 99101-8547 (atendente) 

22
Caminhada Missionária "Alegria do Evangelho para 

uma igreja em saída
16h

Concentração na Praça Mestre Chico – Rua General Glicério
Missa no Santuário São José, Rua Visconde de Porto Alegre – Centro

Janete – COMIDI
(92) 99109-3937   /  99380-3783

28 e 29
Encontro da Pastoral da Comunicação 

Tema: Espiritualidade do Comunicador segundo o 
coração de Maria

8h
Centro de Formação da Arquidiocese (CEFAM) – Av. Joaquim 

Nabuco, 1023 – Centro
Pastoral da Comunicação – Suely Paiva (92) 99286-5543

Francilma Grana (92) 99127-6227
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