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2 a 4 FEIRA – NATAL DAS ROSAS
Local: Paróquia Santa Teresinha, Rua João Paulo I, S/N - Alvorada
Informações: (92) 98502-1964

5 SEMINÁRIO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS, GESTÃO E 
SUSTENTABILIDADE DOS EMPREENDIMENTOS DE EPS
Horário: 7h30 às 13h • Local: Auditório Mãe Paula – Cúria Arquidiocesana 
de Manaus, Av. Joaquim Nabuco, 1023 – Centro

6 a 8 XI FEIRA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E 
AGRICULTURA FAMILIAR
Horário: 7h às 19h • Local: Praça da Matriz – Centro
Informações: (92) 3234-2567 / 92 99143-125 (Cáritas Manaus)

AGENDA DEZEMBRO 2022

“No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com 
Deus e a Palavra era Deus. Ela estava no princípio 
com Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela 
nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia 
vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha 
nas trevas, e as trevas não a dominaram.
Ela era luz verdadeira, que, vindo ao mundo, 
a todos ilumina. Estava no mundo, e o mun-
do foi feito por meio dela, mas o mundo não 
a conheceu. Veio para o que era seu, mas os 
seus não a receberam. A quantos, porém, a 
receberam, deu-lhes poder de se tornarem, 
filhos de Deus: os que crerem em seu nome, 
que foram gerados não do sangue, nem da 
vontade da carne, nem da vontade dos ho-
mens, mas de Deus.
E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. 
E nós contemplamos sua glória, glória que 
recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de 
graça e de verdade.” (Jo 1,1-5.9-15)

LEITURA DA BÍBLIA

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

A PALAVRA

8 FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Novenário – 29/11 até 7/12, às 18h – Local: Catedral N. Sra. Conceição
2. Prêmio Imaculada – 2/12, às 19h - Local: Catedral N. Sra. Conceição
I Círio da Imaculada “Cunhatã-Curumim” – 3/12, às 16h - Praça Congresso - Centro
Dia da festa da padroeira – 8/12
• Missas, às 7h, 9h, 10h30 e 12h - Local: Catedral N. Sra. Conceição
• Ofício de Nossa Senhora, às 15h - Local: Catedral N. Sra. Conceição
• Procissão, às 16h30, pelas ruas do Centro Histórico, com saída da Catedral – em 
seguida, Missa Campal, na Av. Eduardo Ribeiro • Informações: (92) 3234-7821 / 
98158-8119

17 AUTO DE NATAL – CORDEL DOS MAGOS
Horário: 19h30 • Local: Rua Santa Rita, 242, Aleixo
Realização: Área Missionária São Maximiliano Kolbe

17 MUSICAL “POBRE DE BELÉM”
Local: Auditório Dom Bosco, Centro • Horário: 17h30 | 19h30
Ingressos: Venda na Livraria Shalom - Av. Getúlio Vargas, 374 - Centro
Informações: (92) 98409-1515 – Shalom Manaus

13 FESTA SANTA LUZIA 
Carreata: 3/12, às 16h, pelas ruas do bairro e adjacentes • Novenário: 3 a 11/12 
Missa Solene: 13/12, às 16h, seguida de Procissão às 17h
Noites de Arraial: 10, 11, 12 e 13/12/2022
Local: Paróquia de Santa Luzia, Rua São Jorge, n° 70 - Santa Luzia
Informações: (92) 3629-2022/ 98529-7482

13 FESTA SANTA LUZIA – MATINHA 
Novenário – 4 a 12/12 • Encenação e Show Católico – 11/12, às 19h30
Carreata – 12/12, às 21h • Missas – 13/12, às 6h, 8h, 10h e 12h
Procissão e missa solene – 13/12, às 17h • Arraial – 10, 11 e 13/12
Local: Paróquias Santa Luzia, Rua da Legião – Presidente Vargas
Informações: (92) 3085-4901 / 99109-7242

MISSA FIM DE ANO 
Dias 24, 25 e 31/12
A Arquidiocese de Manaus possui 92 paróquias e 
áreas missionárias e cada uma delas tem definidos os 
horários para estas celebrações – entre em contato 
com a igreja mais próxima de sua casa e conheça a 
programação. 
Na Catedral Metropolitana, a programação será: 
• Véspera de Natal – 24/12, às 20h 
• Natal – 25/12, às 7h30 e 10h
• Véspera do Ano Novo – 31/12, às 20h
Catedral Metropolitana, Pça. Osvaldo Cruz - Centro 
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

O Senhor veio 
e se tornou 
a presença 
inefável 
na nossa 
humanidade e 
fragilidade. 

Nascer!
or que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos co-
move? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura 
de Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-se até a nossa 
pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, 
fascina-nos ainda mais ao vermos que aquele que nasceu 
de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o 
Pai deu-nos um irmão, que vem procurar-nos quando es-
tamos desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel, 
que está sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, que 
nos perdoa e levanta do pecado” (Papa Francisco, Admirá-
vel Sinal, significado e valor do presépio).

Estamos a caminho de Belém. Um caminho adventício! 
O Ad-vento é um por-vir, que é ad-vir; sempre um vir ao 
encontro. Ele nos conduz ao encontro do nascer de Deus em 
nossa humanidade e fragilidade. O Senhor veio e se tornou 
a presença inefável na nossa humanidade e fragilidade. 
A crença de que o Senhor já nos visitou, já chegou e já nos 
visitou, chegou e se fez morada em nosso meio, nos dá a dis-
posição da preparação e meditarmos o significado da hora 
inesperada da chegada de Deus no nascer entre nós.

Advento mudança de vida, conversão, que a vinda do 
Messias está a implorar. Uma disposição renovada, valores es-
quecidos tornam-se a base da vida nova que está por vir. Tem-
po a nos provocar a necessidade de purificação, lavação dos 
pecados. No coração contrito e liberto nasce o Filho de Deus. 

Advento, tempo da espera, da preparação, das orações, 
das rogações, dos encontros, das rezas, dos encontros de fa-
mília, dos grupos de novena que nos conduzem à Belém. O 
caminho do Advento, o caminho de Belém, que culminará 
com o nascimento de Deus, é o tempo que nos é concedido 
para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Ele volta 
na celebração do Natal, pois fizemos memória da sua vinda 
histórica na humildade da condição humana. Vem na nossa 
disponibilidade de recebê-lo e acalentá-lo. Tudo preparação, 
atenção, cuidado na receptividade natalícia.

Advento é espera e atenção benfazeja, cuidadosa. 
Percebe, vê, pois está na atenção, a superar a distração e 
a superficialidade. Está na escuta vivendo na plenitude, no 
deixar ser todas as coisas, sem dominância, mas na aten-
ção materna. No meio da agitação da cotidianidade abre 
espaços para a permeabilidade da presença das pessoas, 
próximas e distantes, mas também para os gestos mais 
simples do convívio. A atenção que enxuga as lágrimas, 
descobre qualidades humanas e espirituais na convivên-
cia; acolhe as belezas, os sofrimentos, as necessidades, os 
amores, as nuances da vida e do Mistério. Tudo na graça e 
na gratuidade da despertação para a presença inefável de 
Deus entre nós.

“Um filho nos foi dado. Na pobre manjedoura dum lú-
gubre estábulo, está precisamente o Filho de Deus. E aqui le-
vanta-se outra questão: porque veio Ele à luz durante a noite, 

sem um alojamento digno, na pobreza e enjeitado, quando 
merecia nascer como o maior rei no mais lindo dos palácios? 
Por quê? Para nos fazer compreender até onde chega o seu 
amor pela nossa condição humana: até tocar com o seu amor 
concreto a nossa pior miséria. O Filho de Deus nasceu descar-
tado para nos dizer que todo o descartado é filho de Deus. 
Veio ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frá-
gil, para podermos acolher com ternura as nossas fraquezas. 
E para nos fazer descobrir uma coisa importante: como em 
Belém, também conosco, Deus gosta de fazer grandes coisas 
através das nossas pobrezas. Colocou toda a nossa salvação 
na manjedoura dum estábulo, sem temer as nossas pobrezas. 
Deixemos que a sua misericórdia transforme as nossas misé-
rias!” (Papa Francisco, Homilia, 24/12/2020).

Carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue 
do nosso sangue: nossa humanidade elevada à dignida-
de da filiação divina. O nascer de Deus em Belém é um 
convite para perceber, a tocar a pobreza, a humildade, o 
despojamento que Deus escolheu. Na pobreza e candura, 
foram os pastores os primeiros a receber a revelação, a ma-
nifestação, a visão de Deus humanado. 

Os pastores foram as primeiras testemunhas da salva-
ção, do encontro entre o céu e a terra. Os pobres, os fracos, 
os desprezados são os primeiros a ver “o recém-nascido en-
volvido em faixas e deitado numa manjedoura” (Lc 212). 
Tão maravilhados ficaram que Lucas nos diz “voltaram lou-
vando e glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido 
e visto” (Lc 2,20). Ouviram anjos e viram Deus menino: 
Deus pobreza, singeleza, silêncio, respiro, suspiro. No meio 
da noite viram que havia uma semelhança entre eles e 
Deus. Perceberam que não estavam mais marginalizados, 
empobrecidos, indignados, desfavorecidos, pois Deus se 
fizera um deles, como eles. Na fraqueza, na humanidade, 
já não se sentiam sós. Viram que Deus armara a sua tenda 
entre eles. Sentiram-se filhos amados, e filhas amadas de 
Deus. Eles faziam parte no novo Reino, da nova aliança.

Natal é o acolhimento da ternura de Deus. O Criador 
do universo se faz nossa pequenez. Preparemos um pe-
queno espaço em nossas casas para visibilizar a presença 
da criança de Belém. Veremos fascinados, admirados, en-
cantados aquele que nasceu de Maria, fonte e sustento de 
nossas vidas. 

O Advento é o tempo do nascer! Tempo de escuta da 
voz que acorda. A voz ressoa no deserto da desorienta-
ção, da espera não esperada, da busca não buscada. Deus 
conceda a graça da preparação, da atenção, de estar a ca-
minho neste tempo em que Ele deseja manifestar-se na 
Belém da nossa existência.

Cardeal Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Ecle-
sial “Arquidiocese em Notícias”.  O ano de 2022 termina e 
a nossa equipe já agradece a sua companhia em mais um 
ano de muitas bênçãos e provações para os filhos e filhas 
de Deus. Porém uma coisa é certa, a nossa esperança tem 
nome, a nossa esperança é Jesus. Sendo assim, celebrar 
o natal do Senhor é renovar a nossa fé em Deus, firmar 
ainda mais o nosso compromisso com a vida e a paz no 
mundo. Nosso país tem tido um ano muito desafiador 
devido ao extremismo político. É chegada a hora de olhar 
pra frente, recolhendo os ensinamentos do passado, é 
preciso trabalharmos em prol de um futuro melhor, uma 
sociedade mais justa e com atenção prioritária aos mais 
pobres. Este ano de 2022, para nossa Igreja Local, foi um 
ano também de graça. O sínodo arquidiocesano repre-
senta não um ponto de chegada, mas um chamamento 
para continuarmos atentos aos clamores do nosso povo 
e juntos discernimos os apelos do Santo Espírito de Deus 
para fazer acontecer os sinais do Reino Dele entre nós. 
Queremos convidar você a acompanhar a agenda bem 
movimentada deste mês, inclusive a festa da nossa pa-
droeira. Vale a pena conferir também o que foi notícia no 
mês de novembro. E vamos pedir para nossa mãe, a Ima-
culada Conceição, continuar intercedendo por nós neste 
ano vindouro, para que mais e mais, possamos como 
discípulos e missionários deixar que a vontade de Deus 
prevaleça em nossas vidas. Um abençoado 2023 pra você 
e toda a sua família. Uma ótima leitura pra você. 

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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profecia

FELIZ FESTA DE NATAL

Celebrar a Memória do Nascimento de 
Jesus é voltar-se à origem histórica 
do Cristianismo, embora a origem do 
Verbo que se fez carne exista desde 

toda a eternidade, pois no princípio era o Verbo e o 
Verbo estava com Deus desde o princípio de todos 
os tempos, segundo o Evangelho de São João.

Contemplar a origem do Cristianismo com fide-
lidade, a partir do Nascimento de Jesus, sua Morte 
e Ressurreição é voltar-se a Unidade do Corpo Mís-
tico de Cristo que se expressa nas comunidades dos 
batizados que professam a fé na Pessoa de Jesus 
Salvador da Humanidade, enviado do Pai.

Esta unidade ou comunhão responsável com a 
Missão recebida de Jesus tem implicações na vida 
pessoal, comunitária e social dos cristãos. De modo 
que não se vive a experiência do Cristianismo isolado, 
sozinho ou agarrado a algumas ideias do passado ou 
do presente, vivendo de modo radical como se tivesse 
a única verdade na barrica ou na cabeça.

Viver como Jesus viveu, exige adesão total 
dos seus ensinamentos e vivência com humilda-
de, pois a natureza humana vocacionada à expe-
riência da santidade, continua pecadora. Neste 
sentido é importante obter a consciência de per-
manecer no processo de conversão permanente.

O critério seguro que vai de acordo com a tradição 
do Cristianismo é a vivência da fé em comunidade, 
onde se experimenta de verdade o amor ao próximo, 
mas também os conflitos que são considerados nor-
mais numa comunidade de pessoas diferentes.

O motivo da beleza da convivência comunitá-
ria é Cristo e seus ensinamentos do amor fraterno, 
do perdão, da compaixão, entre outros valores do 
Reino de Deus contido no Evangelho que inspiram 
e renovam a esperança do Povo de Deus.

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

No último mês de novembro o Papa Fran-
cisco realizou mais uma viagem pastoral, a sua 
39ª desde o início do seu pontificado. Desta vez, 
o país visitado foi o Reino de Bahrain, localiza-
do no Golfo Pérsico, no continente asiático. Ali, 
o Santo Padre participou do encerramento do 
“Fórum Bahrain para Diálogo entre Oriente e 
Ocidente para a Coexistência Humana”, um en-
contro para motivar o diálogo entre as religiões e 
culturas, em uma época, como disse o Papa, em 
que “vivemos tempos em que uma humanida-
de, interligada como nunca, se apresenta bem 
mais dividida do que unida” e onde, infelizmen-
te, “a maioria das pessoas que povoam a Terra 
experimenta uma injustiça sem precedentes, a 
vergonhosa chaga da fome e a calamidade das 
alterações climáticas, sinal da falta de cuidado 
para com a casa comum”. Diante dessa realida-
de, Francisco deixou um apelo para todos nós: 
“Se nós, que acreditamos no Deus da misericór-
dia, não prestamos ouvidos aos miseráveis e não 
damos voz àqueles que a não têm, quem o fará? 
Estejamos do seu lado, esforcemo-nos por socor-
rer o homem ferido e provado! Assim fazendo, 
atrairemos sobre o mundo a bênção do Altíssi-
mo”. Outro momento marcante das atividades 
do Papa no mês que passou foi o seu encontro 
com os participantes do curso para reitores e 
formadores de seminários na América Latina, 
quando lhes entregou um texto de 12 páginas 
com recomendações para a formação dos futu-
ros sacerdotes, mas ao invés de lê-las, preferiu 
falar de improviso, recordando que as três carac-
terísticas que todo sacerdote deve possuir são: 
“Proximidade, ternura e misericórdia”. Segundo 
o Papa, não podemos formar padres que não 
saibam dialogar ou manifestar carinho por uma 
criança ou por um idoso, por exemplo, ou que 
considerem perda de tempo visitar os doentes. 
Sobre a figura do formador, Francisco destacou 
que ele deve ser, acima de tudo, um homem de 
discernimento, sabendo valorizar na sua vida o 
“silêncio”, a “oração”, o “acompanhamento”, além 
de possuir “a capacidade de sofrer” e de “não ter 
uma resposta pronta”, mas caminhar em profun-
da comunhão e proximidade com o seu bispo, os 
demais sacerdotes e o povo de Deus.

OPORTUNIDADE PARA FORTALECER O DIÁLOGO E A PAZ NA SOCIEDADE

PE. ADELSON 
SANTOS, SJ

PE. GERALDO F. BENDAHAM

A comunidade de fé é sinal do Reino de Deus no 
mundo e tem a missão de se importar com os contex-
tos históricos de cada época. Está aí a dimensão social 
da fé que ao mesmo tempo que celebra a Memória do 
Nascimento do Menino Jesus que nasceu pobre, se im-
porta com as crianças e os adultos, que são milhões em 
situação de vulnerabilidade vivendo na extrema po-
breza. O dom da fé exige dos cristãos/as compromisso 
profético para anunciar o Reino com gestos, palavras e 
tomadas de decisões em favor da vida, pois Jesus nas-
ceu para que todos tenham vida em plenitude.

Então, celebrar o Natal mais uma vez é uma gran-
de oportunidade de reconhecer o Mistério da Encarna-
ção do Filho de Deus que veio trazer a Paz para toda a 
humanidade. Agora nas Igrejas e na Igreja não há mais 
espaço para divisões, brigas ou pensar que a sua igreja 
ou o modo de anunciar o evangelho é o mais perfeito.

Vale a pena recordar o pensamento de um cristão 
do século II, escrevendo a Diogneto sobre a vida em 
sociedade: “na terra vivem, participando da cidadania 
do céu. Obedecem às leis, mas as ultrapassam em sua 
vida. Amam a todos, sendo por todos perseguidos… E 
quando entregues à morte, recebem a vida. Na pobre-
za, enriquecem a muitos; desprovido de tudo, sobram-
-lhes os bens. São desprezados, mas no meio das de-
sonras, sentem-se glorificados. Difamados, mas justos; 
ultrajados, mas benditos, injuriados prestam honra”.

Que na Festa de Natal, os cristãos e as cristãs, 
possam renovar, a partir do Nascimento do Meni-
no, o diálogo respeitoso entre si e com a sociedade, 
tendo presente que nenhuma ideologia, posições 
radicais e até ofensivas é maior que Jesus que nos 
une e reconciliou a todos/as no seu amor redentor.

PAPA EXALTA O DIÁLOGO 
ENTRE AS CULTURAS E NA 
FORMAÇÃO DO CLERO
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Is 40,9-10)
Mt 18,12-14

Santo Ambrósio
Is 40,25-31
Sl 102(103),1-2.3-4.8.10 (R. 1a)
Mt 11,28-30

Imaculada Conceição  
de Nossa Senhora
Gn 3,9-15.20
Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a)
Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38

Is 48,17-19
Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. cf. Jo 8,12)
Mt 11,16-19

Eclo 48,1-4.9-11
Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-
19 (R. 4)
Mt 17,10-13

3º Advento
Is 35,1-6a.10
Sl 145(146),7.8-9a.9bc-lO (R. 
cf. Is 35,4)
Tg 5,7-10 • Mt 11,2-11

N. Sra. de Guadalupe
Gl 4,4-7
Sl 95(96),1-2a.2b-3.10 (R. 3a)
Lc 1,39-47

Santa Luzia
Sf 3,1-2.9-13
Sl 33(34),2-3.6-7.17-18.19 e 
23 (R. 7a)
Mt 21,28-32

São João da Cruz
Is 45,6b-8.18.21b-25
Sl 84(85),9ab-1O.11-12.13-14 (R. 
cf. Is 45,8)
Lc 7,19-23

Is 54,1-10
Sl 29(30),2 e 4.5-6.11.12a e 
13b (R. 2a)
Lc 7,24-30

Is 56,1-3a.6-8
Sl 66(67),2-3.5.7-8 (R. 4)
Jo 5,33-36

Gn 49,2.8-10
Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17 
(R. cf. 7)
Mt 1,1-17

4º Advento
Is 7,10-14
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c.10b)
Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

Jz 13,2-7.24-25a
Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17 
(R. cf. 8a)
Lc 1,5-25

Is 7,10-14
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c.10b)
Lc 1,26-38

Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a
Sl 32(33),2-3.11-12.20-21 (R. 
1a e 3a)
Lc 1,39-45

1Sm 1,24-28
Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd 
(R. 1a)
Lc 1,46-56

Ml 3,1-4.23-24
Sl 24(25),4-5ab.8-9.10 e 14 (R. 
Lc 21,28)
Lc 1,57-66

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sl 88(89),2-3.4-5.27 e 29 (R. 2a)
Lc 1,67-79

Natal de N. Sr. Jesus Cristo
1º Dia - Oitava de Natal
Is 52,7-10 • Sl 97(98), 
1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3cd) Hb 
1,1-6 • Jo 1,1-18

Santo Estêvão
2º Dia - Oitava de Natal
At 6,8-10.7,54-59
Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17 
(R. 6a) • Mt 10,17-22

São João
3º Dia - Oitava de Natal
1Jo 1,1-4
Sl 96(97),1-2.5-6.11-12 (R. 12a)
Jo 20,2-8

Santos Inocentes, mártires
4º Dia - Oitava de Natal
1Jo 1,5-2,2
Sl 123(124),2-3.4-5.7b-8 (R. 7a)
Mt 2,13-18

5º Dia - Oitava de Natal
1Jo 2,3-11
Sl 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R. 11a)
Lc 2,22-35

Sagrada Família
6º Dia - Oitava de Natal
Eclo 3,3-7.14-17a
Sl 127(128),1-2.3.4-5 (R. cf.1)
Cl 3,12-21 • Mt 2,13-15.19-23

7º Dia - Oitava de Natal
1Jo 2,18-21
Sl 95(96),7-8a.8b-9.10 (R. 11a)
Jo 1,1-18

LITURGIA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

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

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

ADVENTO – CAMINHO DE PREPARAÇÃO 
PARA O NATAL DO SENHOR 
Maranatha! Vem, Senhor Jesus! (Ap 22,20)

A

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – DEZEMBRO/2022
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palavra “advento” tem origem latina e significa “chegada”, 
“aproximação”, “vinda”. No Ano Litúrgico, o Advento é um tem-
po de preparação para a segunda maior festa cristã: o Natal do 
Senhor. Neste tempo, celebramos duas verdades de nossa fé: a 
primeira vinda (o nascimento de Jesus em Belém) e a segunda 
vinda de Jesus (a Parusia). Assim, a Igreja celebra a encarna-
ção do Filho de Deus que se faz um de nós aspecto histórico), 
e vive a alegre expectativa da segunda vinda d’Ele, em poder 
e glória, em dia e hora desconhecidos (aspecto escatológico).

O tempo do advento abre para a Igreja a grande cele-
bração da manifestação do Salvador em nossa humanidade. 
Para nós, cristãos e cristãs, advento significa o dia da visi-
ta de Deus. O novo testamento diz que Deus realizou esta 
visita na pessoa de Jesus de Nazaré: “Na plenitude do tempo, 
Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, submetido à 
Lei para resgatar aqueles que estavam submetidos à Lei, a 
fim de que fôssemos adotados como filhos (Gl 4,4-5)”. 

O Advento celebra a vinda, a encarnação de Jesus fazendo 
memória das grandes promessas de Deus, vendo na espera do 
povo antigo a nossa espera, mas já realizada em Jesus. Em cada 
advento, celebramos aquele que veio, mas esperando ver, no tem-
po presente, a sua concreta manifestação. As duas primeiras se-
manas desse tempo são consagradas ao fortalecimento da espe-
rança na vinda gloriosa do Senhor no final dos tempos (dimensão 
escatológica), centrando-se nas atitudes da vigilância e da espera. 
Nas duas últimas semanas, especialmente com a novena do Natal, 
nossa esperança e nossos corações se renovam na expectativa da 
festa que se aproxima e da sua preparação imediata. 

A liturgia deste tempo tão profundo e rico de simbolismo 
nos ajuda a retomar toda a caminhada do povo de Israel na 

espera do Messias e alimenta-nos da esperança dos profetas, 
como Isaías. Acreditamos, com Zacarias e Isabel, nas promessas 
de Deus, ao mesmo tempo em que nos deixamos engravidar, 
como Maria, pela Palavra, para acolher o Senhor que vem no 
mais profundo de nossas vidas. O que unifica o Advento é a 
“mística da gravidez”, que cria em nós uma atitude permanen-
te de espera, que nos faz crer na força escondida da vida que, 
continuamente está para nascer. Esta espera se intensifica nos 
últimos dias antes da festa do Natal. Somos pedagogicamente 
levados a recordar, dia a dia, os acontecimentos que preparam 
o nascimento em Belém, para viver em nós a expectativa de um 
novo parto da salvação de Deus. Os primeiros cristãos expressa-
vam esta ânsia na invocação: “Marana-thá!”, Vem Senhor, vem! 
Pelo mistério da liturgia do advento, as comunidades celebram 
as múltiplas vindas de Deus, centrando o olhar e o carinho num 
Deus que gosta de visitar a humanidade, que está sempre vindo 
ao encontro da gente - “Deus que é, que veio e que vem!” 

Cada celebração litúrgica é uma “visita” do Senhor, dia 
de sua vinda, principalmente quando celebramos a Eucaris-
tia, a ceia do Senhor, proclamando sua vitória sobre a morte, 
“até que Ele venha”. Celebrar o advento é festejar, na espe-
rança, a vinda definitiva de Jesus. É tempo de recriar, refazer 
e retomar a utopia do reino, sem jamais perder a esperança. 
Com atenta vigilância, alegre expectativa e renovada espe-
rança, vivamos este Tempo, retomando o seguimento de Je-
sus, tornando-nos discípulos missionários da vida e da paz, 
fazendo crescer em nós e em nossas comunidades a certeza 
de que ele continua vindo através de nós. Por isso, nós cla-
mamos: Ó Vem Senhor, não tardes mais; vem saciar 
nossa sede de paz!
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ORAÇÃO E REFLEXÃO 
NA VIVÊNCIA FAMILIAR 
EM PREPARAÇÃO 
PARA O NATAL

família

e partilhar em família a vida do Cristo vivo. É através 
de encontros como estes que é possível ver a mani-
festação do Deus menino na vida de nossas famílias e 
das pessoas. É neste momento que nos encontramos 
com os irmãos, nas pequenas comunidades familiares 
e nas igrejas domésticas.

Portanto, precisamos compreender que a Nove-
na de Natal tem uma grande importância na vida 
de nossas famílias, pois também nos ajuda ver e 
compreender o verdadeiro sentido do Natal, de que 
precisamos dividir e partilhar aquilo que temos a 
mais com aqueles que precisam e menos tem, isso 
também é ser missionário, atendendo ao pedido do 
Papa Francisco de que sejamos uma Igreja missio-
nária, cada vez mais “em saída”.

Vamos aproveitar essa novena de natal de 2022 
para assumirmos uma maior atitude missionária, 
ou seja, que possamos celebrar a cada dia em uma 
casa, principalmente daqueles que estão afastados 
da igreja e que ainda não aprenderam sobre a bele-
za do amor de Deus, aquele que enviou o seu filho 
Jesus para nos salvar.

Que neste Natal, o Menino Jesus possa nascer 
em cada um dos lares de nossa cidade, em cada um 
dos corações ardentes a caminho, para que cada vez 
mais possam ter um coração solidário, fraterno, dis-
posto em ajudar o próximo e os mais necessitados, e 
que dentro de cada lar predomine o diálogo, a vida 
de oração e o amor mútuo. 

A Novena de Natal é um momento muito 
especial de oração e reflexão que enri-
quece a vivência familiar no Tempo do 
Advento. Durante as quatro semanas 

que antecedem o dia do Natal, a Igreja dedica esse 
tempo como preparação para o nascimento do meni-
no Jesus. Por isso, fazer a Novena de Natal é um bom 
momento e grande oportunidade para nos reunir, unir 
e refletir como famílias cristãs, para juntos celebrar-
mos nessas semanas o amor de Cristo em nossas vidas, 
todos os dias. 

As Novenas do Natal podem e precisam ser rea-
lizadas em família ou nos grupos e até mesmo em 
pequenas comunidades, através de círculos bíblicos e 
em grupos de reflexão, onde esses momentos tornam-
-se uma expressão belíssima de oração, comunhão e 
participação comunitária. Também você precisa parti-
cipar de algum grupo da sua comunidade, vizinhança, 
nos condomínios ou nos apartamentos. Precisamos 
compreender que o espírito do natal é um momento 
de aproximação entre os familiares e as pessoas, pos-
sibilitando a cultura do encontro. Só através da cultura 
do encontro que poderemos superar o individualismo 
e os isolamentos que empobrecem a vida.

A pastoral familiar tem um dos papéis únicos na 
aproximação das famílias com a igreja de nossas paró-
quias e áreas missionárias. As novenas de Natal são mo-
mentos muito propícios para a Pastoral Familiar realizar 
encontros com as famílias e que elas possam participar 

A Novena de Natal 
é um momento 
muito especial de 
oração e reflexão 
que enriquece a 
vivência familiar no 
Tempo do Advento. 

POR FRANCISCO NASCIMENTO COORDENAÇÃO PASTORAL FAMILIAR



FUNDAÇÃO RIO MAR
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REPORTAGEM

POR ANA PAULA LOURENÇO, RAFAELLA MOURA E ÉRICO PENA
FOTOS ÉRICO PENA E ANA PAULA LOURENÇO

Percorrer um caminho de comunhão, participação e mis-
são foi a dinâmica que envolveu os trabalhos da Assem-
bleia Sinodal Arquidiocesana realizada de 21 a 23 de 
outubro, com momentos de discussão, propostas, síntese 

e construção de diretrizes para uma caminhada sinodal. O evento 
aconteceu no Centro de Treinamento Maromba e contou com a pre-
sença de 260 pessoas que representaram serviços, pastorais, movi-
mentos, paróquias e comunidades da Arquidiocese de Manaus.

A abertura da assembleia foi marcada por um momento de oração 
em frente à imagem de São José, patrono do Seminário Arquidiocesa-
no. Depois os presentes caminharam em procissão com o círio pascal, 
a imagem de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Arquidiocese 
e do Estado do Amazonas e a bíblia. Em frente à entrada do local da 
Assembleia foi realizada a leitura bíblica, oração da assembleia e a ora-

ção da assembleia sinodal. Após isso, todos adentraram o auditório da 
Maromba, onde foi realizada a plenária de abertura. 

O Cardeal Leonardo Steiner, arcebispo da Arquidiocese de Manaus, 
destacou a trajetória vivida pela igreja neste mais de um ano de escuta, 
onde de maneira mais profunda, houve a participação e o diálogo. Afir-
mou que este caminho não iniciou agora, mas esteve presente durante 
as 10 edições das Assembleias Pastorais Arquidiocesanas (APAs).

“Cuidarmos da vida e da beleza da nossa Casa Comum, sermos 
a Igreja que se faz carne e arma sua tenda na Amazônia. Rezamos 
durante todo esse tempo da nossa Assembleia Sinodal. Ao longo de 
sua história, a Igreja de Manaus sempre foi capaz de encarnar-se, 
colocar-se numa postura de inculturação e de interculturalidade, ser 
sinal de esperança e ação misericordiosa. As assembleias nos ajuda-
ram a ser o que somos, igreja missionária, ministerial e encarnada.”, 
destacou Cardeal Steiner.

ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA 2022

IGREJA REÚNE FORÇAS VIVAS PARA CONSTRUIR 
DIRETRIZES DE UMA CAMINHADA SINODAL
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Pe. Geraldo Bendaham, coordenador de pastoral da arquidiocese 
e um dos membros da comissão da assembleia sinodal, fez uma breve 
apresentação panorâmica da presença da igreja na Arquidiocese de Ma-
naus, que tem como agentes da evangelização 189 padres, sendo 120 
religiosos e 69 do clero diocesano, 52 diáconos permanentes, 20 semina-
ristas diocesanos, 98 irmãs de vida consagrada, 32 congregações femini-
nas, 35 comunidades religiosas femininas e muitas mulheres e homens 
leigos que fazem a igreja viva e pulsante na Amazônia.

A Comunidade indígena esteve representada na Assembleia e teve voz. 
Ariene dos Santos Lima, da etnia Wapichana, em sua fala, fez um breve relato 
dos povos indígenas que sofrem com todo tipo de exploração e ameaças, das 
madeireiras e no garimpo ilegal, ao ponto de muitas etnias correrem o risco 
de extinção. Em agradecimento pelo apoio que ele tem dado às causas dos 
povos indígenas, Ariene presenteou o Cardeal da Amazônia com um Cocar, 
que é usado apenas pelos chefes indígenas.

O segundo dia da assembleia foi marcado por discussões para pro-
por ações diante dos principais pontos em que a Arquidiocese precisa 
atuar. Pe. Zenildo Lima fez uma apresentação das “Fundamentações 
das Dimensões que emergiram no processo de escuta do Instrumento 
de Trabalho”, destacando que a assembleia sinodal foi um momento de 
avaliar os rumos que a igreja local tomou ao longo das dez Assembleias 
Pastorais Arquidiocesana (APAs), visando ser uma igreja mais missioná-
ria, que caminha junto, lado a lado, percorrendo em conjunto o caminho 
que ajuda a viver a comunhão, a participação e a missão.

“O sínodo sobre a sinodalidade nos propõe sempre retomar à cami-
nhada de igreja e nosso foco deve estar no caminho que nós fazemos 
juntos. Não somente o caminhar juntos, um caminho, lado a lado, refle-
tindo em conjunto o caminho percorrido com tudo aquilo que foi expe-
rimentado. A igreja poderá aprender quais são os processos que podem 
ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e abrir-se à missão. 

Porém o Caminhar juntos é o que mais manifesta a natureza da igreja 
que é povo de Deus peregrino e missionário”, destacou padre Zenildo. 

Segundo o padre Zenildo, a igreja é chamada a sair de si mesma e 
ir às periferias geográficas e existenciais, diante do mistério da dor, da 
injustiça, da ignorância e da indiferença, das correntes intelectuais e de 
toda miséria, e estar em estado permanente de missão. Assim como Je-
sus, é necessário que seja uma igreja que dialoga, que primeiro ouve e 
depois prega e assume processo de formação mais consistentes, visando 
um caminho de unidade.

“Nós estamos tentando apalpar o mistério da descida de Deus até nós. 
Para que a nossa igreja seja a visibilização da descida de Deus. Nós nos 
organizamos, mas o fundamental é tentarmos visibilizar esse mistério de 
Deus no meio de nós e a partir desse mistério que nós estamos nos movi-
mentando. A Igreja sempre se movimenta, o espírito santo sempre vai nos 
conduzindo para a profundidade desse mistério. Não percamos esse hori-
zonte, essa fonte. Não pensemos apenas que devemos no escutar melhor, 
mas nós devemos nos estruturar melhor, mas nas nossas estruturas deve-
mos dar sentindo o nosso modo de viver e de ser”, destacou Dom Leonardo.

Com a realização de grupos de trabalho foi possível refletir e propor 
caminhos e pistas de ação para os seis pontos mais urgente: missionarie-
dade, comunidades eclesiais, formação, serviço da vida, cuidado com a 
casa comum e a solidariedade e autossustentação. As propostas de cada 
grupo foram apresentadas e discutidas e a equipe de secretaria realizou 
uma síntese apresentada após o jantar para análise dos participantes.

No último dia do evento houve apresentação de diretrizes, como re-
sultado de tudo o que foi tratado e proposto. Após ajustes, os presentes 
aprovaram as Diretrizes que já estão disponíveis para que toda a força 
vida da Arquidiocese possa buscar os meios fazer acontecer o que foi pro-
posto. (veja na página 18 da Assembleia Sinodal)

Ao final, todos seguiram para o Seminário São José onde ocorreu 
um momento de oração preparado pelos indígenas presentes na assem-
bleia, seguida de uma oração de envio realizada pelo Monsenhor Sabino.

A Assembleia Sinodal Arquidiocesana encerrou com um gesto concreto: 
a Caminhada Missionária, que teve por tema “Igreja é Missão” e o lema “Sereis 
minhas testemunhas”. A Caminhada foi coordenada pelo Conselho Missioná-
rio Diocesano (COMIDI), tendo a concentração por volta das 16h, na Igreja da 
Matriz, de onde os participantes reunidos em grupos, movimentos ou pasto-
rais, saíram em caminhada, agitando suas bandeiras e cartazes, até Santuário 
São José Operário, onde foi celebrada uma missa campal presidida pelo Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque, concelebrada 
por Monsenhor Sabino Andrade e demais padres do clero.

“Cuidarmos da vida e da beleza da 
nossa Casa Comum, sermos a Igreja 

que se faz carne e arma sua tenda na 
Amazônia. Rezamos durante todo esse 

tempo da nossa Assembleia Sinodal."
Cardeal Steiner



MISSÃO

UMA HISTÓRIA DE MISSÃO E EVANGELIZAÇÃO 
NOS TERRITÓRIOS DA AMAZÔNIA
Com mais de 20 anos de missão pelo território Amazônico, o padre 
Paulo Tadeu Barausse, Jesuíta (SJ), viveu um processo permanente 
de conversão, revendo valores, a vida, experimentando um 
chamado de viver uma vida mais simples e humilde.

Pe. Paulo Tadeu

TEXTO ADAPTAÇÃO ÉRICO PENA  FOTO ARQUIVO PESSOAL

Padre Paulo é de Campo Largo, uma pequena cidade que fica nas 
redondezas de Curitiba (PR). É o segundo filho de uma família 
de dez irmãos. Seu pai, Sr. Caetano Barausse, por longos anos 
foi operário nas fábricas de porcelanas e era também ministro 

da Palavra, mas aos 53 anos. Sua mãe, Sra. Maria de Lourdes, sempre se 
dedicou aos trabalhos domésticos e sempre rezava o terço com as famílias. 

Em sua infância e juventude, nunca passou pela sua cabeça ser um mis-
sionário e que um dia estaria morando na Amazônia. Mas em 1996 teve sua 
primeira experiência de morar na Amazônia quando fez um ano de Magisté-
rio em Porto Valho/RO. Depois que terminou a Teologia voltou como diácono, 
onde trabalhou mais de nove anos de 2000 a 2009. “Trabalhei como vigário 
da Paróquia Santa Luzia que estava localizado num bairro periférico de Porto 
Velho. Também trabalhei por longos anos junto a equipe de Comissão Justiça 
e Paz da Arquidiocese de Porto Velho”, destacou. 

Em maio de 2012 foi enviado em missão para trabalhar no Centro 
de Direitos Humanos na Arquidiocese de Manaus, e colaborar na Área 
Missionária Santa Margarida de Cortona, bairro periférico da cidade de 
Manaus. Devido às dificuldades de conseguir financiamento para os pro-
jetos, o centro fechou em 2013, mesmo assim continuou trabalhando 
na Área Missionária até setembro de 2015, quando foi enviado para a 
Paróquia Sagrada Família, em Marabá/PA. Em janeiro de 2017 voltou 
atuar na Arquidiocese de Manaus para ajudar a reconfigurar o Serviço 
Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental (SARES).

No último dia 1º de novembro, viajou para Fortaleza, de onde se-
guiu até o município de Russas, para assumir a nova missão que lhe foi 
confiada, encerrando assim mais um ciclo de trabalho missionário na 
Arquidiocese de Manaus e na Amazônia que tanto amava e tanto lutava. 

“Aprendi a amar a Amazônia e continuarei amando o povo, que 
convivi por longos anos. Quando aqui cheguei, foi um longo processo 
de conversão. Muitos abriram as portas de suas casas e seus corações 
para receber bênção, partilha, amizade! Creio, mais do que nunca, que a 
evangelização passa por sinceros laços de amizade e que é fundamental 
redescobrirmos Jesus em nossa vida, bem como o lugar que nossa ami-
zade com Ele ocupa em nossa conversão pessoal e comunitária. Foi um 
tempo de alegria e muito aprendizado! Sentirei muito a falta do tamba-
qui assado e do açaí, e de tantas frutas tão saborosas. Obrigado Senhor 
pela graça que me concedestes de permanecer nestas terras e com ela 
aprender o caminho do serviço sacerdotal e missionário. Caminho de 
cruz, caminho de alegria, caminho que agora me conduz para Russas/
CE”, agradece padre Paulo Barausse.
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PASTORAL DA CRIANÇA

FOTO ACERVO DA PASTORAL DA CRIANÇA
TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Promover o desenvolvimento das crianças, à luz da evangélica 
opção preferencial pelos pobres, do ventre materno aos seis 
anos, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, 
educação e cidadania, fundamentadas na mística cristã que 

une fé e vida, contribuindo para que suas famílias e comunidades reali-
zem sua própria transformação é a missão da Pastoral da Criança. 

Seus primeiros passos, em 1983, no interior do Paraná, transformaram seu 
trabalho em um Organismo de Ação Social ligada à Comissão Episcopal Ação So-
ciotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

No Brasil já são 39 anos a serviço da vida, da esperança e da busca 
incessante por vida digna para todos, sempre acreditando que é possível 
resgatar valores culturais da solidariedade entre as famílias, da corres-
ponsabilidade social, da cidadania e da paz. 

O alicerce de todo trabalho da Pastoral, é a capacitação de líderes 
voluntários organizados nas próprias comunidades, fazendo o acompa-
nhamento das famílias sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalida-
de, sexo, credo religioso ou posicionamento político. O trabalho vai sendo 
fortalecido por meio de visitas mensais domiciliares, celebrações da vida 
e reuniões de reflexão e avaliação. 

Na Arquidiocese de Manaus desenvolve suas atividades há 35 anos. 
De acordo com os dados do último trimestre/2022, a Pastoral da Criança 
está presente em quatro municípios da área de abrangência da Arqui-
diocese de Manaus (Careiro da Várzea, Manaquiri, Manaus e Presidente 
Figueiredo). Com 169 líderes acompanha 51 grávidas e 1.380 crianças de 
0 a 6 anos de idade, distribuídas em 30 paróquias e 82 comunidades. 

Um dos desafios da nova coordenação é ampliar o número de crian-
ças, gestantes e comunidades acompanhadas. Mas, para isso, é impres-
cindível o comprometimento dos voluntários. 

Aos voluntários da pastoral que por algum motivo estão afastados 
da missão, Lourdes solicita que “voltem a beber a água da fonte, e não 
percam a oportunidade de ter crescimento pessoal e espiritual”. 

Aos voluntários que estão na ativa, recomenda: “Sejam perseve-
rantes, apesar dos desafios! Não é fácil lidar com seres humanos prin-
cipalmente em situação de vulnerabilidade. É recompensador ver as 
mudanças das famílias, embora, muitas vezes lento. O sorriso e o abraço 
verdadeiro das crianças, não tem dinheiro que pague”. 

“PARA QUE TODAS 
AS CRIANÇAS 
TENHAM VIDA EM 
ABUNDÂNCIA”
(CF. JO 10, 10)

Maria de Lourdes Cruz de Almeida, 61 anos, natural de Barcelos, AM, 
tem três filhos, oito netos e é viúva. Atua na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, bairro Flores, Setor Parque Dez. Durante os 22 anos como vo-
luntária da Pastoral da Criança já foi líder e coordenadora em várias ins-
tâncias (comunitária, paroquial e de área). Durante assembleia realizada 
em 20/08/2022, conforme Regimento Interno da entidade, foi escolhida 
para compor a lista tríplice da qual seria definida a nova coordenação 
arquidiocesana. No dia 6/10/2022, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de 
Manaus, ratificou seu nome para exercer a função de coordenadora ar-
quidiocesana da Pastoral da Criança nos próximos três anos. 

NOVA COORDENAÇÃO

Contato Pastoral da Criança
Cúria Metropolitana de Manaus - Avenida Joaquim Nabuco, 
1023, Centro, Manaus, AM
pcrianca@arquidiocesedemanaus.org.br
(92) 3212-9022
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PE. FERNANDO GROSS

Em 2018, o então padre José Tolentino Mendonça, hoje Cardeal da Igre-
ja Católica, refletiu num pequeno vídeo para a Igreja em Portugal uma 
bonita apresentação sobre o versículo presente no Evangelho de João 
capítulo 1, versículo 14: “E o Verbo se fez carne! E habitou entre nós”. 

Transcrevo algumas dessas suas reflexões a seguir, como contribuição para uma 
reflexão teológica que seja oportuna para os dias de hoje. Leiamos agora o texto 
bíblico:

“O VERBO VER: No princípio era o VERBO e o VERBO estava com Deus e o VER-
BO era Deus. No princípio, ELE estava com Deus.

Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ELE, NÃO O CONHECEU. Veio 
para o que era seu, e os seus NÃO O RECEBERAM. Mas àqueles que O RECEBERAM 
E ACREDITARAM no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem FILHOS DE DEUS. 
Estes não nasceram do SANGUE, nem da vontade da CARNE, nem da vontade do 
HOMEM, mas de DEUS. E o VERBO SE FEZ CARNE e armou a sua Tenda entra nós.

Nós vimos a sua GLÓRIA, GLÓRIA que lhe vem do PAI como FILHO UNIGÊNITO, 
cheio de graça e de verdade”. (Cf. Jo 1,1-18)

Vamos ver a primeira página do Evangelho, segundo São João. Essa página 
é chamada “o Prólogo”. É um texto muito conhecido, muito lindo, muito ama-
do, por toda a tradição dentro e fora da Igreja. E deixa uma marca inesquecível, 
inapagável, porque é um texto de uma profunda natureza poética. Vejamos ao 
menos quatro aspectos desse texto. O primeiro logo a palavra Verbo: No princípio 
era o “Verbo”! Como traduzir esta palavra?

Existem duas sugestões que parecem ser muito interessantes: uma é de uma 
filósofa contemporânea, Simone Weil, que diz que devíamos traduzir: “No prin-
cípio é a RELAÇÃO”. 

E a segunda hipótese é de um grupo brasileiro de biblistas que diz que de-
víamos traduzir assim: “No princípio era o DESEJO de FALAR”.

E o Verbo se fez carne



Então quando ouvimos no princípio era o VERBO, temos de pensar numa 
coisa dinâmica, no desejo de Deus vir ao encontro do Ser Humano. Isso de fato 
é o segundo momento que é lembrar que é o próprio Deus que vem ao encon-
tro do Ser Humano em Jesus. Ele não é apenas filho do Homem, Ele é Filho de 
Deus. Ele desde sempre existiu junto de Deus. Mas a coisa mais extraordiná-
ria é, na verdade, isso que está no centro do Evangelho: o VERBO, o desejo de 
COMUNICAR, o desejo de relação que Deus tem e se fez carne. FEZ-SE CARNE 
E HABITOU ENTRE NÓS. E NÓS VIMOS A SUA GLÓRIA! Quer dizer, o tempo do 
Natal celebra a vizinhança, a proximidade de Deus. 

Deus é possível de se tocar, nós podemos vê-lo porque Ele toma a 
nossa carne, toma a nossa condição, torna-se um de nós. E esta aproxi-
mação de Deus permite que cada um de nós se aproxime dele com outra 
Esperança, com outra confiança, com a certeza de que é amado. Mas esta 
vinda de Deus acontece na liberdade humana. E também o Evangelho 
nos diz que nós podemos recusar Deus, podemos lhe fechar a porta ou 
podemos acolher Deus no nosso coração. Uma frase com que termina o 
Evangelho, é uma frase na qual vale a pena pensar: “Jamais alguém viu a 
Deus”. Nós acreditamos NELE, buscamos a Deus, rezamos a Deus, celebra-
mos a Fé. Nenhum de nós viu Deus.

Mas a Deus nunca ninguém o viu. Mas quem amou Jesus, quem se 
aproximou do presépio, quem se ajoelhou diante deste Deus feito Ho-
mem, quem sentiu no fundo da sua alma, no fundo da sua vida concreta 
o que é esta presença do Deus conosco, de certa forma viu Deus. 

Quer dizer, no mistério da vida e da vida frágil, da vida pobre que é a 
vida de Nazaré, nós tocamos o mistério de Deus. No rosto de Jesus vemos 
o rosto do Pai. Como desafio: nesta semana procura o rosto de Deus na-
queles que estão próximos de você.

Para nos ajudar a entender um pouco mais, propomos também al-
guns pensamentos do Papa Francisco pronunciados no dia 3/1/2021.

Jesus existia antes do aparecimento da vida, “antes do início das coisas, 
antes do universo, antes de tudo. Ele existe antes do espaço e do tempo”. 
São João o chama de “Palavra”, que tem a força da “comunicação”, que sig-
nifica falar sobre algo com alguém: “O fato de Jesus ser desde o princípio a 
Palavra significa que desde o início Deus quer se comunicar conosco, quer 
falar conosco.” Uma comunicação que reflete “a beleza de ser filho de Deus”, 
de sermos amados. Esta é a maravilhosa mensagem de hoje: “Jesus é a 
Palavra, a Palavra eterna de Deus, que sempre pensou em nós e quer se 
comunicar conosco”.

Para fazer isso, “Ele foi além das palavras”, como o próprio Evangelho 
nos diz que a Palavra “se fez carne e habitou entre nós” (v. 14): “Se fez 
carne: por que São João usa esta expressão, ‘carne’? Não poderia dizer, 
de maneira mais elegante, que se fez homem? Não, usa a palavra carne 
porque ela indica a nossa condição humana em toda sua vulnerabilida-
de, em toda sua fragilidade. Ele nos diz que Deus se fez fragilidade para 
tocar de perto as nossas fragilidades. Portanto, desde que o Senhor se 
fez carne, nada em nossa vida é estranho para Ele. Não há nada que Ele 
desdenhe; tudo podemos compartilhar com Ele, tudo. Querido irmão, 
querida irmã, Deus se fez carne para nos dizer, para dizer que lhe ama 
ali mesmo, que nos ama ali mesmo, nas nossas fragilidades, nas suas fra-
gilidades; ali mesmo, onde a gente mais se envergonha, onde você mais 
se envergonha.”

O Papa afirma que essa é uma decisão “audaz de Deus”, 
de se fazer carne justamente onde nós mais nos en-
vergonhamos. Francisco recorda, assim, que ao se 
fazer carne Deus “não voltou atrás”: “Não pegou 

a nossa humanidade como uma roupa, que se veste e se tira. Não, nunca 
mais se desprendeu da nossa carne. E nunca mais vai se separar: agora 
e para sempre Ele está no céu com o seu corpo de carne humana. Ele se 
uniu para sempre à nossa humanidade; poderíamos dizer que se ‘casou’ 
com ela. O Evangelho diz, na verdade, que veio habitar entre nós. Ele não 
veio nos fazer uma visita e depois foi embora, veio para habitar conosco, 
para estar conosco.”

Lembremos, para concluir, da Santíssima Virgem Maria, da San-
ta Mãe de Deus “em quem a Palavra se fez carne”, que ela nos ajude a 
acolher Jesus, “que bate à porta do coração para habitar conosco”. O que 
Deus deseja de nós realmente, é uma grande intimidade: “Ele quer que 
compartilhemos com Ele alegrias e dores, desejos e medos, esperanças 
e tristezas, pessoas e situações. Façamos isso, com confiança: abramos o 
coração a Ele, vamos contar tudo a Ele. Façamos uma pausa em silêncio 
diante do presépio para saborear a ternura de Deus feito próximo, feito 
carne. E, sem medo, convidemos Ele para a nossa casa, na nossa família e 
também – cada um conhece bem – vamos convidá-Lo nas nossas fragili-
dades. Vamos convidá-Lo para que veja as nossas feridas. Ele virá e a vida 
vai mudar.” Obrigado Papa Francisco e obrigado Cardeal Tolentino Men-
donça por nos ajudar a entender melhor esse tão belo versículo bíblico 
de Jo 1,14! E sejamos nós também no mundo de hoje pessoas capazes de 
relação e de vontade de nos comunicar uns com os outros em comunhão, 
escuta sincera e compaixão! 

Essa Palavra de Deus ainda hoje quer habitar entre nós, “quer chegar 
aos corações, e por meio de corações convertidos, transformar socieda-
des e resgatar o planeta” (Estudos da CNBB 114, n. 72 – “E a Palavra ha-
bitou entre nós” Jo 1,14). 

Pe. Fernando Gross é doutorando em Teologia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo. Tem Mestrado em Teologia e é especialista 
em Cultura Judaico-Cristã, História e Teologia. Também possui gradua-
ção em Pedagogia, Teologia e Filosofia.
Contato: grossfernando@gmail.com
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JUVENTUDE

Segundo a Pastoral Juvenil da CNBB, o Setor Arquidiocesano 
da Juventude é um espaço de comunhão e participação para 
unir e articular todos os segmentos juvenis diocesanos num 
trabalho conjunto. A missão do Setor, nesse sentido, é favore-

cer a integração e o diálogo, além de propor algumas diretrizes comuns 
para a evangelização, considerando as necessidades de cada realidade 
diocesana e as especificidades de cada segmento juvenil. 

Fazem parte do Setor as experiências de evangelização juvenil exis-
tentes na Arquidiocese as Pastorais da Juventude, Movimentos Eclesiais, 
Novas Comunidades, Congregações Religiosas que trabalham com juven-
tude, Centros e Institutos de Juventude e os Grupos de Jovens Paroquiais. 
Desde 2019, a Equipe do Setor Juventude da Arquidiocese de Manaus 
busca a comunhão e participação ativa das expressões juvenis existentes 
tanto a nível paroquial como a nível arquidiocesano nas reuniões men-
sais e nas atividades desenvolvidas. 

Hoje, participam ativamente da Equipe Arquidiocesana do Setor 
Juventude de Manaus, representantes de quatorze (14) expressões ju-
venis. São elas: Articulação Juvenil Salesiana (AJS), Comunidade Católica 
Despertai, Comunidade Católica Sementes do Verbo, Equipes Jovens de 
Nossa Senhora (EJNS), Grupo Ajarai (Comunidade Católica Hallel), Jovens 
Agostinianos Recoletos (JAR – Paróquia Santa Rita de Cássia), Juventude 

Caminho (Fraternidade O Caminho), Juventude da Comunidade Católica 
Filho Amado, Juventude Trina (Comunidade Católica Santíssima Trinda-
de), Ministério Jovem (MJ – Renovação Carismática Católica), Ministério 
Universidades Renovadas (MUR – Renovação Carismática Católica), Mo-
vimento Eucarístico Jovem (MEJ), Pastoral da Juventude (PJ) e o Projeto 
Juventude para Jesus (Comunidade Católica Shalom). 

Além disso, para colaborar e assessorar mais de perto as atividades 
do Setor a convite de Dom Edmilson Tadeu Canavarros, bispo referencial 
da juventude, os diretores espirituais de cada segmento juvenil passam 
a compor uma equipe eclesial que farão o acompanhamento dos jovens 
representantes no setor mensalmente. 

Padre Thiago dos Santos Alves, diocesano da Arquidiocese de Ma-
naus, e Irmã Nádia Caetano, Filha de Maria Auxiliadora (Salesiana), fa-
rão esse trabalho de acompanhamento mais próximo, contando com o 
auxílio do Pe. Daniel Cunha, Salesiano, que já acompanha a Articulação 
Juvenil Salesiana e a Pastoral da Juventude; Pe. Rodrigo Barcelos, dioce-
sano, que é diretor espiritual da EJNS e do MEJ; Pe. Sandoval que acom-
panha a Pastoral Universitária; e o Seminarista Michel, da Arquidiocese 
de Manaus, que acompanha a Pastoral Juvenil Indígena, que em breve 
terá representatividade jovem na equipe, passando a ter quinze expres-
sões juvenis atuantes. 

QUE COMPÕEM O 
SETOR JUVENTUDE DA 
ARQUIDIOCESE DE MANAUS

AS EXPRESSÕES 
JUVENIS
TEXTO MANUELLA GOMES
FOTO COMUNICAÇÃO SETOR JUVENTUDES
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Na semana que antecedeu a 
data e no VI Dia Mundial dos Pobres, 
celebrado no dia 13 de novembro, 
a Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Sociotransformadora da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) motivou a realização 
de ações em torno da VI Jornada 
Mundial dos Pobres pelo Brasil.

Na Carta Apostólica Misericordia 
et Misera, o Papa Francisco instituiu 
a celebração “em toda a Igreja, na 
ocorrência do XXXIII Domingo do 
Tempo Comum”, o Dia Mundial dos 
Pobres, que neste ano teve por tema 
“Jesus Cristo fez-Se pobre por vós” 
(cf. 2Cor 8,9).

De acordo com o Pontífice, este 
dia “será a mais digna preparação 
para bem viver a solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Uni-
verso”. Esta data também nos serviu 
para nos ajudar a refletir “como a 
pobreza está no âmago do Evange-
lho e tomar consciência de que não 
poderá haver justiça nem paz social 
enquanto Lázaro jazer à porta da 
nossa casa” (cf. Lc 16,19-21).

O bispo de Brejo (MA) e presi-
dente da Comissão Episcopal Pastoral 
Sociotransformadora da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Dom José Valdeci Santos Mendes, refor-
çou que a Jornada Mundial dos Pobres 
leva a um compromisso com a vida.

Do 18º Congresso Eucarístico 
Nacional, cujo tema é “Pão em todas 
as mesas”, ele se comprometeu, junto 
a todos que lutam por direitos, justiça 
e dignidade, incluindo as Pastorais 
Sociais, a lutar pela vida em plenitude 
para todos, sendo sinal de fé e espe-
rança nas diferentes realidades.

CNBB

MOTIVADA PELO PAPA 
E COMISSÃO DA CNBB, 
IGREJA PROMOVE 
NO BRASIL AÇÕES DE 
APROXIMAÇÃO E CUIDADO 
COM OS POBRES

CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

POR DANIELE RODRIGUES DA SILVA E DIÁCONO AFONSO BRITO, CÁRITAS 
MANAUS  FOTO ARQUIVO CÁRITAS

Há mais de 10 anos, a Cáritas Arquidiocesana 
de Manaus apoia e fomenta diversas iniciati-
vas de Economia Popular Solidária (EPS). São 
empreendimentos formados por grupos de 

jovens, mulheres, cooperativas e associações na constru-
ção de alternativas inovadoras, visando a geração do tra-
balho e inclusão social, na forma de uma corrente do bem 
que integra quem produz, quem vende, quem compra e 
quem troca seus saberes. Autogestão, solidariedade, res-
peito à natureza, comércio justo e consumo solidário são 
alguns de seus princípios.

Com o objetivo de dar visibilidade, divulgando os 
trabalhos desenvolvidos pelos grupos, a Cáritas Manaus 
realizará a XI Edição da Feira de Economia Popular 
Solidária e Agricultura Familiar, nos dias 6, 7 e 8 de 
dezembro de 2022, na Praça da Matriz – Centro. A feira 
segue o calendário dos Festejos da Padroeira do Amazo-
nas Nossa Senhora da Conceição, que este ano tem como 
tema “Tú És Nossa Mãe”. Além dos grupos acompanha-
dos pela Cáritas, também participam da feira empreen-
dimentos de outros municípios e estados que trabalham 
com Economia Popular Solidária, bem como as Pastorais 
Sociais da Arquidiocese de Manaus. A feira é organizada 
de forma coletiva com a participação dos grupos que 
participam das reuniões em preparação durante os me-
ses que antecedem o evento. Ao todo serão 42 estandes 
com artesanatos, confecções, comidas típicas, remédios 
naturais, produtos da agricultura familiar, bazar, sabão 
ecológico, vassouras de garrafas pets, entre outros. A 
feira tambem é um espaço para compartilhar saberes e, 

XI FEIRA DE ECONOMIA 
POPULAR SOLIDÁRIA E 
AGRICULTURA FAMILIAR

sobretudo, uma nova forma de pensar 
a economia, levando em conta que não 
é só um “produto”, por trás tem uma 
história de luta e resistência, buscando 
assim, a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. 

Para abrilhantar o evento, durante 
os três dias haverá shows musicais com 
artistas da região e apresentações cul-
turais. Em preparação, acontece ainda 
o Seminário Fortalecimento das 
Práticas, Gestão e Sustentabilida-
de dos Empreendimentos de EPS, 
no dia 5 de dezembro de 2022, no ho-
rário de 7h30 às 13h, no auditório Mãe 
Paula - Cúria, com a participação dos 
empreendimentos que participarão da 
feira. Por fim, fechando a programação 
da Feira acontecerá o Super Bingão 
Eletrônico da Cáritas e Arquidiocese de 
Manaus que será realizado do dia 17 
de dezembro de 2022, com 10 valiosos 
prêmios sendo o primeiro uma Moto 
Elétrica, o sorteio será transmitido ao 
vivo pelas redes sociais da Cáritas. Par-
ticipe conosco!



ASSEMBLEIA SINODAL

Após um processo de escuta e discernimento, atentos à Pala-
vra de Deus que nos ilumina, à realidade que nos interpela e 
ao Espírito Santo que nos anima, nossa Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana alcançou esta etapa na qual conseguimos 

discernir e decidir caminhos e processos em nossa ação evangelizadora.
Temos um norte para nossa caminhada e para nossa organização pas-

toral que nos permite construir Planos de Evangelização numa dinâmica de 
comunhão, participação e missão.

Não estamos começando algo novo, senão dando prosseguimento ao 
modelo de reflexão do nosso agir como tem sido praxe em nossa Arquidio-
cese ao longo de quase 40 anos de caminhada em assembleias diocesanas 
– as APA’s. Desta vez, não nos ocupamos em construir um Plano de Pasto-
ral, mas principalmente indicar estes caminhos que aqui fizemos opção de 
chamar de DIRETRIZES.

É uma base que nos permitirá elaborar de modo planejado a Pastoral 
em nossa Igreja, seja em âmbito diocesano quanto nas regiões episcopais, 
setores, paróquias, áreas missionárias, além dos diversos serviços e pasto-
rais específicas que fazem parte da ação eclesial.

Este momento da Assembleia Sinodal se deu na mais profunda co-
munhão com o Sínodo sobre a Sinodalidade que conclui sua I Etapa num 
convite para que as Igrejas Locais pudessem discernir “o que o Espírito diz 
às Igrejas” (Ap 2,7) e assim o fizemos. Ainda nesta mesma comunhão se-
guiremos nosso caminho através dos organismos de participação da Arqui-
diocese para elaborar planos que correspondam as diretrizes identificadas 
na Assembleia Sinodal.

É hora de “alargar espaço da tenda” (Is 54,2) como nos propõe a etapa 
seguinte do Sínodo. É hora de nos colocarmos a serviço e começarmos a 
tornar concreto aquilo que o Espírito de Deus nos inspirou.

(Cardeal Leonardo Steiner) 

As diretrizes definidas na Assembleia Sinodal Arquidiocesana 
foram: 

I. MISSIONARIEDADE
CAMINHO DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA: Construir um projeto integral 
de animação missionária fomentando a identidade missionária das co-
munidades, pastorais, organismos e movimentos, tendo presente novos 
ambientes, espaços e pessoas em um processo permanente onde todos 
os batizados estejam comprometidos no anúncio do Reino de Deus.

Pistas de ação:
• Assegurar a formação Missionária;
• Garantir a presença de sujeitos e grupos com disponibilidade missionária;
• Intensificar a experiência de Igreja Doméstica a partir de encontros 

em família;
• Assegurar recursos que viabilizem a Missão;
• Intensificar a atuação do COMIDI.

POR UMA IGREJA 
SINODAL

CAMINHO COM A JUVENTUDE: Construir junto com os jovens um 
caminho de aproximação e acompanhamento que contemple a escuta, 
a formação e o protagonismo juvenil.

Pistas de ação:
• Realizar o Sínodo Diocesano com a juventude;
• Contemplar o Projeto de Vida e o acompanhamento vocacional no 

itinerário de Iniciação à Vida Cristã com os jovens;
• Incentivar o protagonismo juvenil assegurando a participação dos 

jovens em todos os caminhos delineados na Assembleia Sinodal;
• Incentivar os grupos de bases como uma forma de organização do 

Setor Juventude.

II. COMUNIDADES ECLESIAIS
CAMINHO PARA O FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES: Fortalecer 
as comunidades eclesiais de base, promovendo a articulação em rede, com 
particular atenção ao interior e às periferias geográficas e existenciais.

Pistas de ação:
• Proporcionar formação das lideranças locais;
• Garantir a celebração eucarística nestas comunidades;
• Retomar o Projeto Comunidades Irmãs;
• Mapear e financiar a presença missionária permanente;
• Estudar o redimensionamento ministerial e territorial de paróquias 

e áreas missionárias.

CAMINHO PARA A DINÂMICA MINISTERIAL: Instituir ministérios 
de atuação dos cristãos leigos e leigas, a partir de uma ritualidade que 
evidencie seu papel na vida da comunidade e com serviços voltados aos 
direitos humanos, justiça e paz.

Pistas de ação:
• Consultar as comunidades sobre a delegação de ministérios do ba-

tismo, testemunha qualificada do matrimônio e outros;
• Promover formação sistemática para os diversos ministérios;
• Avançar na instituição da diaconia da mulher;
• Garantir presença de mulheres nos espaços de decisão da Arquidiocese.

III. FORMAÇÃO
CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE FORMAÇÃO: 
Elaborar e executar um Plano de Formação contínua, gradual, integral e 
sistemática com monitoramento e avaliação.

Pistas de ação:
• Constituir uma equipe permanente;
• Considerar as peculiaridades locais e de sujeitos na integralidade do Plano;
• Viabilizar espaços de referência para processos formativos (casa de 

formação do laicato);
• Garantir alternativas para a descentralização dos processos forma-

tivos em dinâmicas itinerantes;
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• Assegurar no Plano iniciativas de aprofundamento de temáticas 
emergentes, documentos da Igreja e realidade amazônica;

• Implementar escolas de Fé e Cidadania;
• Estabelecer parcerias com a Faculdade Católica do Amazonas, Insti-

tuições Educacionais e Culturais dentre outras;
• Atender as demandas de formação identificadas na Assembleia Sinodal.

CAMINHO PARA A VIDA LITÚRGICA: Dinamizar a vida litúrgica 
para fortalecer a identidade e a espiritualidade cristãs.

Pistas de ação:
• Elaborar e valorizar subsídios locais: Diretório Litúrgico, roteiro de 

celebração da Palavra e outros;
• Dedicar maior cuidado com a Celebração da Palavra nas comunidades;
• Propiciar na vivência litúrgica dinâmicas de inclusão que favoreçam 

a participação de pessoas com deficiência, migrantes, indígenas.

IV. SERVIÇO À VIDA
CAMINHO PARA ARTICULAÇÃO DAS INICIATIVAS DE SERVIÇO À 
VIDA: Instituir na Arquidiocese o vicariato episcopal para o serviço da 
caridade, dos direitos humanos, justiça e paz visando a articulação das 
iniciativas de serviço à vida, em diálogo com outras instâncias da socie-
dade, garantindo um trabalho sistemático.

Pistas de ação:
• Mapear as demandas e ações associadas ao serviço à vida existen-

tes na Arquidiocese;
• Articular o trabalho realizado pela Cáritas Arquidiocesana, as pas-

torais sociais e as iniciativas dos movimentos eclesiais e comunidades de 
vida no que diz respeito ao serviço à vida;

• Fomentar as Cáritas Paroquiais;
• Dar visibilidade das diversas iniciativas de serviço à vida na Arquidiocese;
• Identificar e fomentar parcerias com instituições públicas, conse-

lhos, organizações sociais e outros;
• Atuar nos conselhos paritários em vista da participação nas políti-

cas públicas, defesa e promoção de direitos humanos.

V. ECOLOGIA INTEGRAL – CUIDADO DA CASA COMUM
CAMINHO PARA A ECOLOGIA INTEGRAL E O CUIDADO DA CASA CO-
MUM EM TODA AÇÃO EVANGELIZADORA: Dimensionar a ecologia in-
tegral em todas as ações pastorais da Arquidiocese de Manaus.

Pistas de ação:
• Promover e incentivar uma mistagogia da Ecologia Integral que 

motive a catequese e as diversas pastorais, serviços, organismos e movi-
mentos ao cuidado da Casa Comum;

• Compor uma Comissão de Ecologia Integral, constituída por agen-
tes atuantes nas questões socioambientais;

• Fomentar uma rede de ações socioambientais arquidiocesana;
• Atuar com incidência política por meio da participação em repre-

sentações de controle social.

CAMINHO PARA ACOMPANHAMENTO DAS COMUNIDADES E PO-
PULAÇÕES INDÍGENAS: Assumir a defesa da vida das populações indí-
genas e de seus territórios.

Pistas de ação:
• Mapear as comunidades e populações indígena em Manaus e no 

interior;

• Capacitar agentes para o trabalho com as populações indígenas 
promovendo ações efetivas para troca de experiências;

• Erigir em diálogo com as populações indígenas uma Área Missio-
nária, garantindo um espaço que dialogue e respeite as especificidades 
territoriais, socioculturais e religiosas;

• Apoiar os processos formativos das lideranças indígenas;
• Fortalecer e ampliar o serviço da Pastoral Indigenista em parceria 

com o CIMI;
• Viabilizar apoio com disponibilização de estrutura jurídica;
• Favorecer a articulação de uma Pastoral da Juventude Indígena, 

inclusive proporcionando formação para comunicação.

Vi. ARTICULAÇÃO DA SOLIDARIEDADE E AUTOSSUSTENTAÇÃO
CAMINHO DE PARTILHA: Garantir recursos para intensificar a missiona-
riedade, financiar processos de formação sistemática e favorecer comu-
nidades mais fragilizadas.

Pistas de ação:
• Fortalecimento da Pastoral do Dízimo;
• Subsidiar as comunidades para uma gestão eficaz e transparente 

dos recursos;
• Dinamizar a gestão do Fundo Missionário intensificando sua cap-

tação e partilha;
• Dar continuidade ao processo de reestruturação econômica e finan-

ceira da Arquidiocese.

IGREJA DE MANAUS E COMUNICAÇÃO
Elaborar e implementar um plano que considere políticas de co-

municação qualificando o processo de comunicação interna, gerando 
consciência crítica nos interlocutores a partir do conteúdo que tornamos 
público, fazendo ecoar os clamores de reivindicação em favor da vida a 
partir das diversas necessidades e realidades existentes.

Pistas de ação:
• Aperfeiçoar os processos de comunicação interna da Arquidiocese;
• Qualificar os meios existentes (site da Arquidiocese, redes sociais) 

e implementar o uso de novos meios de comunicação (web TV, YouTube, 
aplicativo etc.);

• Integrar as PASCOM locais em um projeto único de sistematização 
de comunicação da Arquidiocese no contexto pastoral;

• Disseminar nos meios de comunicação da Arquidiocese informações 
sobre o cuidado com a Casa Comum e Ecologia Integral, ter um canal para de-
núncias de crimes ambientais, de crimes contra os povos originários e divulgar 
melhor as ações que a Igreja realiza para o cuidado com a Casa Comum;

• Avaliar profundamente a atuação da Rádio Rio Mar diante da finali-
dade evangelizadora da Arquidiocese (sua dinâmica itinerante, abertura 
para outros conteúdos, particularmente aqueles que remetem às realida-
des amazônicas e socioambientais);

• Capacitar comunicadores em vista de novos espaços;
• Subsidiar e qualificar a ASCOM considerando a projeção da Arqui-

diocese e sua importância no contexto de Amazônia e de Igreja Local 
governada por um Cardeal;

• Valorizar a presença da Igreja em canais midiáticos extraeclesiais e 
na interlocução com o saber acadêmico;

• Aproveitar da potencialidade juvenil nos processos de comunicação;
• Promover processos diferenciados que permitam o alcance de co-

munidades rurais e ribeirinhas
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POR PE. LUIS MIGUEL MODINO

Um dos frutos do Sínodo para a Amazônia, um processo que 
não podemos esquecer que continua vivo, foi a Conferência 
Eclesial da Amazônia (CEAMA), cujos estatutos foram apro-
vados recentemente pelo Papa Francisco. Poderíamos dizer 

que estamos diante uma clara manifestação da eclesiologia do Concílio 
Vaticano II, uma Igreja Povo de Deus, que tem no Batismo seu funda-
mento para se organizar e caminhar.

A CEAMA mostra que a sinodalidade, caminhar juntos, é possível, 
que é plausível reformar a Igreja tendo como ponto de partida esse 
modo de ser Igreja que constitui seu verdadeiro fundamento e que está 
sustentado na comunhão. A aprovação pontifícia representa um gran-
de passo, pois este organismo eclesial ganha força na concretização do 
modo de ser Igreja na Amazônia, uma Igreja com rosto amazônico, se 
tornando uma experiência que pode iluminar outras realidades eclesiais, 
impulsionando a dinâmica sinodal, a inculturação e a interculturalidade.

Uma conferência eclesial onde as mulheres e os povos originários 
ocupam espaços de decisão, pois estão presentes na presidência da CEA-

SÍNODO

CEAMA
UMA EXPRESSÃO DE UMA 
IGREJA POVO DE DEUS

A Conferência Eclesial da Amazônia é 
“uma plantinha pequena, que acaba 
de nascer, que precisa de tempo, 
cuidado, atenção, mas que ao mesmo 
tempo não pode ser fixada numa vara 
para tratar de levá-la numa direção 
de crescimento específico, e sim que 
precisa avançar, e nesse avanço vai ter 
acertos e erros, mas se faz necessário 
fazer caminho”.
Papa Francisco

MA. Dado que as mulheres têm uma presença muito significativa nas 
comunidades eclesiais amazônicas, se faz necessária sua presença e sua 
voz nesses espaços que devem guiar o caminhar eclesial. E isso tem sido 
aprovado buscando assim continuar avançando, mesmo que aos poucos.

Quando o Papa Francisco encontrou a presidência da CEAMA no iní-
cio do mês de setembro, o Santo Padre disse que a Conferência Eclesial 
da Amazônia é “uma plantinha pequena, que acaba de nascer, que pre-
cisa de tempo, cuidado, atenção, mas que ao mesmo tempo não pode 
ser fixada numa vara para tratar de levá-la numa direção de crescimento 
específico, e sim que precisa avançar, e nesse avanço vai ter acertos e 
erros, mas se faz necessário fazer caminho”.

Agora que tem sido confirmada esta nova estrutura eclesial, o desa-
fio é consolidá-la, buscando se tornar referência para outras experiências 
eclesiais semelhantes. Para isso se faz necessário promover experiências 
eclesiais, sinodais, não ter medo de escutar os outros e discernir juntos, 
sinodalmente, de acolher as diferentes vozes, a diversidade que enriquece 
e faz a Igreja avançar e se tornar mais próxima do espírito do Evangelho.

A CEAMA irá avançando através dos diferentes núcleos em que se 
articula. Um deles é o rito amazônico, que está dando passos concretos, 
que devem possibilitar a concretização de toda a riqueza litúrgica vivida 
pelos povos da Amazônia em busca de um modo de celebrar a fé mais de 
acordo com a realidade amazônica.
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ESPAÇO CRIANÇA

DEUS SE TORNA HUMANO PARA MORAR CONOSCO
- Fr. Faustino: Olá! Tudo bem, crianças? Mais uma vez estamos che-

gando no final do ano e celebraremos o nascimento de Jesus e a confra-
ternização universal.

- Tinico: É mesmo. Como eu gosto desta época do ano!
- Tininha: A gente reúne toda a família. Isso é muito legal. 
- Mariazinha: A gente, também.
- Zezinho: É! Sempre passamos o Natal na nossa casa e a passagem 

do ano na casa dos nossos avós.
- Fr. Faustino: Realmente é um período muito bonito. Mas, precisamos 

tomar bastante cuidado para não nos esquecermos da razão principal porque 
temos esta festa. Jesus sempre deve ser o centro destas festas e de nossas vidas. 

- Tininha: É por isso que a gente faz a novena do Natal, antes de 
festejarmos. Não é, mesmo?

- Fr. Faustino: Exatamente. Precisamos preparar bem o nosso cora-
ção para acolhermos o Menino Jesus em nossas vidas e em nossa família.

- Zezinho: E é por isso que a gente sempre prepara o presépio nesta 
época do ano?

- Fr. Faustino: Sim. Mas, não pode ser apenas algo como uma simples 
representação. Deve ser algo que motive cada um de nós para deixarmos 
um lugar especial no coração, a fim de que Jesus possa morar conosco. 

- Tinico: Eu também penso assim. Na Bíblia a gente lê que “o Verbo se fez 
carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). Não entendo isso direito, mas acho bonito. 

- Mariazinha: É mesmo. Qual é o significado desta expressão?
- Fr. Faustino: É o evangelista São João quem escreveu dessa maneira. Sig-

nifica uma afirmação a respeito da encarnação de Deus em nossa humanidade. 
- Tininha: Não entendi. 
- Fr. Faustino: Não é tão fácil compreender; é necessário ter fé. Essa 

frase expressa a ação Daquele que é eterno (Deus), e que nunca foi criado, 
assumindo uma forma humana para ficar mais perto de toda humanidade.

- Zezinho: Me parece confuso. É como uma mágica? 
- Fr. Faustino: Não. Deus não é mágico. Ele é o criador de todas as 

coisas e para Ele nada é impossível.
- Mariazinha: A mamãe sempre fala que o amor que Deus tem por nós 

é tão grande que Ele decidiu se tornar humano para ficar mais perto de nós. 
- Tininha: Verdade. Minha mãe fala que o amor Dele é tão grande, 

que Ele até quis morrer por nós para livrar a gente do fogo do inferno.
- Fr. Faustino: É isso, meninas. Quando lemos este versículo inteiro 

na Bíblia podemos compreender melhor: “E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho 
único, cheio de graça e de verdade.” (João 1, 14)

- Zezinho: Mas, o que quer dizer “nós vimos a sua glória”? Não entendi.
- Tinico: Agora nem eu entendi.
- Fr. Faustino: O evangelista São João, quando utilizou esta expres-

são, estava dando testemunho de que Jesus não era um espírito, um cor-
po ilusório ou um fantasma. Ele era de carne e osso, isto é, plenamente 
humano como qualquer um de nós.

- Tininha: Baseado em que São João fala isso?
- Fr. Faustino: Ele viveu com Jesus, era próximo e amigo de Jesus. 

Jesus teve tanto carinho por ele que ele ficou conhecido como “o discípulo 
que Jesus amava”. São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça 
sobre o peito de Jesus e quem se encontrava ao pé da Cruz, ao lado de 
Nossa Senhora, quando Jesus disse: “Filho, eis aí a tua mãe”; e olhando 
para Maria disse: “Mulher, eis aí o teu filho” (Jo 19, 26s).

- Tinico: Ah! Entendi. Tem sentido dizer que ele deu testemunho. Ele 
conheceu Jesus.

- Fr. Faustino: Isso mesmo. Ninguém pode dar testemunho sobre 
o que ou quem não conhece. Quando Deus toma a decisão de se tornar 
humano para morar conosco, Ele possibilita que nós o conheçamos para 
darmos testemunho da presença real Dele entre nós. 

- Zezinho: É por isso que você falou que não basta montar um presépio? E 
que devemos deixar um lugar especial no coração para Jesus morar com a gente?

- Fr. Faustino: Isso, Zezinho. A imagem do presépio nos ajuda a 
lembrar e celebrar este momento em que Deus se aproxima do seu povo 
para dar um novo sentido à vida de todas as pessoas. Ele se dá a conhecer 
para ser amado e adorado, como o Deus encarnado em nossa humanida-
de. Isso é muito mais do que ser representado; é uma verdade.

- Tinico: O que significa esse novo sentido à vida das pessoas?
- Fr. Faustino: Significa que quando Deus se torna humano, Ele 

mostra para a humanidade que todas as pessoas têm amor no coração e 
são capazes de amar. Infelizmente esta certeza é muitas vezes esquecida.

- Mariazinha: Verdade. Se todo mundo conhecesse Jesus as coisas 
seriam muito diferentes. 

- Tinico: É! Mas, como o Fr. Faustino falou, é necessário dar testemu-
nho, como São João fez: falou e escreveu o que viu, ouviu e viveu. 

- Zezinho: Parece difícil dar este testemunho. Nós não conhece-
mos Jesus como São João.

- Fr. Faustino: Você está certo, Zezinho. Mas, nós conhecemos Jesus 
através do testemunho dos apóstolos, dos discípulos, dos santos e de tan-
tas pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos conhecer o amor 
de Deus que nos é mostrado em Jesus.

- Mariazinha: É verdade.
- Fr. Faustino: E precisamos considerar que Jesus, como o Deus en-

carnado em nossa humanidade, esteve sujeito a todas as limitações que 
nós, como seres humanos, experimentamos. 

- Tininha: Como assim? 
- Fr. Faustino: Se nos esforçarmos para conhecer mesmo Jesus, vamos 

notar que ele sentiu cansaço, sede, fome e dor. Ele se alegrou, se entristeceu 
e, também, chorou. Ele nasceu, cresceu e morreu. Diferentemente de nós, 
no entanto, Ele não pecou. Nenhuma falha foi achada no “Verbo de Deus 
que se fez carne”. Jesus é absolutamente perfeito em tudo (2 Cor 5, 21; Hb 
4, 15; 7, 26); Ele é o Deus que quis nascer numa família humana para morar 
conosco e nos ensinar a amar. Acreditemos e testemunhemos esta verdade.

Escreva, abaixo, como você pretende se preparar para a festa do nas-
cimento de Jesus:

Permaneçamos unidos em orações, preparando os nossos corações 
para celebrarmos bem, e com alegria, o Natal de Jesus. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR
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GIRO PASTORAL

TEXTO RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

Para celebrar o Dia de Finados foi realizada no dia 2 de novembro, uma 
missa campal em frente ao Cemitério São João Batista, localizado na Avenida 
Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças. A celebração foi presidida pelo 
Cardeal Leonardo Steiner e concelebrada pelos bispos Dom José Ionilton, da 
Prelazia de Itacoatiara; Dom Pedro Luiz, Presidente do Regional Sul 1 e bispo 
da Diocese de Mogi das Cruzes; e pelo Padre Daniel Curnis, pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré; Padre Zenildo Lima, Reitor do Seminário São José; 
Padre Luis Miguel Modino, Assessor do Regional Norte 1; Padre Carlos Valério; 
Padre Anderson Lima; e auxiliados pelo diácono transitório Matheus Castro.

Após dois anos das restrições impostas pela pandemia de Covid 19, a igreja 
voltou a celebrar missas nos cemitérios da capital. Houve celebrações durante 
todo o dia nos cemitérios Santa Helena, São João Batista, São Francisco, Nossa 
Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Piedade, Santo Alberto e em três da Zona 
Rural: Cemitério Nossa Senhora do Carmo, São José e Santa Joana.

O Cardeal Steiner destacou que o momento é de falar de esperança e da 
vida eterna, do sentido da vida e da morte. “Depois de dois anos podemos 
celebrar e recordar o dia de finados. As leituras de hoje falam de esperança, 
falam de vida eterna, nos lembra qual o sentido da vida e porque passamos 
pela morte para chegar à plenitude da vida”, afirmou Cardeal Leonardo 
Steiner.

CARDEAL PRESIDE MISSA 
CAMPAL PELO DIA DE 
FINADOS EM FRENTE AO 
CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA
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JOVENS 
CELEBRAM DIA 
NACIONAL DA 
JUVENTUDE NO 
CAREIRO DA 
VÁRZEA

COLABORAÇÃO DIÁCONO MATHEUS MARQUES

No dia 15 de novembro, os jovens 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, localizada no município do 
Careiro da Várzea/AM, celebraram o Dia 
Nacional da Juventude (DNJ), que nesse 
ano teve como tema “O Verbo se fez carne” 
(cf. Jo 1,14), refletindo a encarnação do 
Verbo em contexto ribeirinho, trazendo 
como reflexão transversal o cuidado com 
a Ecologia Integral diante dos desafios 
enfrentados por aqueles que mais sofrem 
os impactos das mudanças climáticas.

O encontro aconteceu na 
Comunidade São Francisco de Assis 
(Km12 da BR 319 – Porto da Gutierrez) e 
contou com a participação de cerca de 70 
jovens de seis comunidades da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que 
assumiram o seguinte compromisso: 
“Querida mãe natureza, queremos gritar 
contra poluidores e autoridades (públicas 
e privadas) que são responsáveis por 
tua destruição. Comprometemo-nos em 
trazer uma mudança positiva, desde as 
pequenas atitudes, para curá-la, salvá-la 
e proteger tua beleza, assim como nosso 
futuro”.

SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS FOI 
FESTEJADA NO BAIRRO 
ALVORADA
TEXTO COLABORAÇÃO: PE. KLEYTHON CABRAL
FOTO COLABORAÇÃO: PASCOM SANTA TERESINHA

No dia 1 de outubro de 2022, na 
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, 
situada na Rua Criciúma, 155b, Alvorada 2, 
pertencente à Região Episcopal N. Sra. dos 
Remédios da Arquidiocese de Manaus, foi 
celebrado com grande júbilo um dia de festa 
dedicado à Santa das Rosas e padroeira das 
missões.

As atividades iniciaram com a 
celebração das Laudes, conduzida pelas 
comunidades do Caminho Neocatecumental, 
depois houve uma hora de adoração 
conduzida pelo pároco, Pe. Kleython Cabral. 
Também foi celebrada a primeira missa 
com o sacramento da Unção dos Enfermos, 
com os idosos, enfermos e vários fiéis da 
paróquia, contando com a colaboração 
do Cenáculo Mariano e as Pastorinhas de 
Nossa Senhora Fátima. Diante do Santíssimo 
Sacramento houve a oração do terço na 
Comunidade São Pedro Apóstolo, situada 
na rua Alvarães, de onde saiu a procissão 
acompanhada por Monsenhor Sabino 
Andrade, até o CSU (Centro Social Urbano) 
do bairro Alvorada 2, local da celebração 
eucarística. 

Durante a missa, Monsenhor Sabino 
destacou a centralidade do Amor na vida 
de Santa Teresinha e a necessidade de 
deixar-se conduzir pelo amor para que as 
atividades da Igreja sejam mais cálidas, 
solidárias e envolventes. Também destacou 
a importância da participação ativa, 
empolgante e que este amor deve nos levar 
à missão que vai mudando a vida, porém 
desafia à criatividade.
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GIRO PASTORAL

TANIA FREITAS, RÁDIO RIO MAR  FOTO TANIA FREITAS

O complexo da Paróquia São Francisco das Chagas sediou a 3.ª edição da 
Caravana Rio Mar Cultural – Arte e Social, no dia 5 de novembro. Localizado 
no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, o espaço recebeu 
milhares de pessoas em busca de serviços oferecidos de forma gratuita. A 
ação foi realizada pela Fundação Rio Mar em parceria com a Prefeitura de 
Manaus, por meio da Manauscult, através de um Termo de Fomento que 
conta com emendas parlamentares de vereadores da capital. 

De acordo com a diretora administrativa da Fundação Rio Mar, 
Francilma Grana, a caravana é um gesto concreto de cidadania por 
meio da oferta de formação cultural e atendimentos ao público. “A 
Fundação não faz nenhum trabalho sozinho, fazemos com vários 
parceiros que acreditam que através do social também se evangeliza. 
Do gesto concreto também se fala de Deus. Então, de uma forma 
diferente, mas através do gesto concreto a gente aproxima as pessoas. 
A cultura é um instrumento que transforma vidas”, relatou.

Instituições privadas, públicas, religiosa e militar também ajudaram 
a tornar possível a realização da 3ª Caravana Rio Mar Cultural com a 
disponibilização de serviços. A SEMMAS - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente distribuiu mudas. A Defensoria Pública do Amazonas realizou 
atendimentos de assistência jurídica. Já os médicos da Marinha do Brasil 

CARAVANA RIO MAR CULTURAL 
DISPONIBILIZA SERVIÇOS E 
ATRAÇÕES CULTURAIS NA ZONA 
SUL DE MANAUS

atenderam crianças e adultos. O atendimento psicológico ficou a cargo da 
Cáritas Arquidiocesana. O público infantil recebeu orientações de higiene 
bucal com a Dra. Ana Ruth, além de atividades culturais com o palhaço 
Lero Lero. Os serviços de corte de cabelo e design de sobrancelhas foram 
disponibilizados pela Computron Cursos.

O aposentado, Sidomar Cavalcante, chegou cedo e aproveitou o momento 
para renovar o visual e resgatar a autoestima. “Estou aproveitando para garantir 
um visual legal, ficar mais bonito. Isso é igreja. Igreja é ação e fé.”, disse.

Para a Carmen Alencar, professora de estética, a caravana é uma 
oportunidade dos alunos colocarem em prática o conhecimento adquirido 
e de servir o próximo. “A Caravana é muito importante porque os nossos 
alunos colocam em prática aquilo que aprendem na sala de aula. Eles 
trazem o conhecimento a serviço da Comunidade”, enfatizou.

O evento que contou com apresentações culturais, voltadas a dança, música 
e artes visuais e uma exposição fotográfica, resultado das oficinas realizadas antes 
do evento. Por fim, cantor Uendel Pinheiro encerrou as atividades da 3ª Caravana 
Rio Mar Cultural – Arte e Social – com grandes sucessos do samba e pagode.

A iniciativa tem o objetivo de promover o acesso de jovens e adultos 
a cultura, arte e gestos concretos de cidadania por meio da oferta de 
formação cultural. Em 2022, foram realizadas três edições. A Paróquia São 
José Leste, no bairro São José Operário, recebeu a 1ª edição da Caravana 
Rio Mar Cultural – Arte e Social – no mês de agosto; a Comunidade 
Menino Jesus, no bairro Jorge Teixeira - 4ª etapa, sediou a 2ª edição; e a 
zona azul recebeu a última edição, na Paróquia São Francisco das Chagas, 
localizada no bairro Colônia 
Oliveira Machado.

INFORMAÇÕES FUNDAÇÃO RIO MAR 

No período de 8 a 12 de outubro, uma 
caravana formada por 55 peregrinos realizou 
uma excursão religiosa ao Santuário Nacional 
de Aparecida, à Canção Nova e às cidades de 
Guaratinguetá e Campos de Jordão. Foram seis 
dias de muita fé, oração, alegria e partilha sob a 
condução e animação de padre Leudo Santos. Os 

presentes puderam viver uma bonita experiência 
mariana de oração e amizade, participando da 
programação, num clima de muita harmonia e 
tranquilidade.

A caravana foi promovida em conjunto com a 
Campanha Sonho Meu, que sorteou no dia 30 de 
julho o contribuinte sr. José Damasceno Fonseca. 
A promoção foi realizada em parceria com a 
empresa Paradise Turismo. 

Na chegada, os peregrinos da Caravana de 
Aparecida do Norte estiveram reunidos no terraço do 
Hotel dos Frades, localizado na rua 10 de julho - Centro, 
no dia 18 de outubro, para uma missa em ação de graça 
por gratidão a Deus pela viajem que fizeram.

FUNDAÇÃO RIO MAR LEVA PEREGRINOS AO SANTUÁRIO 
NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
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ANIVERSÁRIOS CLERO

ARQUIDIOCESE DE MANAUS 
REALIZA AÇÕES SOCIAIS 
PARA CELEBRAR A VI 
JORNADA MUNDIAL DOS 
POBRES

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 

A Cáritas Manaus, em parceria com as 
Pastorais e Movimentos Sociais, realizou a VI 
Jornada Mundial dos Pobres, com o tema “Dai-
lhes vós mesmo de comer”. A missa de abertura 
iniciou às 8h30, do dia 6 de novembro, no 
Santuário Sagrado Coração de Jesus, localizado 
ao lado do Colégio Santa Teresinha - Av. Duque 
de Caxias - Centro. A celebração foi presidida pelo 
Pe. Francisco Aureomar, concelebrada pelo Frei 
Paulo Xavier e Frei Servo.

Em seguida, nas dependências da 
Comunidade Aliança de Misericórdia, foram 
realizadas diversas ações sociais para pessoas em 
situação de rua, incluindo distribuição de café da 
manhã e roupas; corte de cabelo e barba; banho; 
manicure e almoço para 400 pessoas.

Para Tell Menezes, coordenador da Comunidade 
Nova e Eterna Aliança, foi uma semana muito 
intensa, trazendo um despertar de um olhar mais 
atento para as pessoas que vivem em situação de 
risco social. “A Comunidade Nova e Eterna Aliança, 
durante toda a semana, viveu uma experiência 
diária com pessoas em situações de rua, tendo 
várias atividades que incluiram momentos de 
espiritualidade, distribuição de alimentação, 
exibição de filmes reflexivos e muito mais. É um 
olhar com mais carinho para as pessoas que vivem 
em situação de pobreza, conforme o Papa Francisco 
nos pede e ficamos felizes em dar nossa contribuição 
neste período da Jornada”, comentou Tell.

O encerramento deu-se com a missa na manhã 
do dia 13 de novembro, na Catedral Metropolitana, 
presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de 
Manaus, Dom Tadeu Canavarros, e concelebrada 
por Frei Servo, da Fraternidade Missionária O 
Caminho; Frei Paulo Xavier, da Paróquia São 
Francisco das Chagas; Pe. Sidney Canto, da 
Arquidiocese de Santarém; e Pe. Alfredo Avellar, 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 
padre assessor da Pastoral do Povo da Rua.

De acordo com o secretário executivo da 
Cáritas, Afonso Oliveira, foi uma semana voltada 
para ações sociais e também para reflexão, 
principalmente com relação aqueles que passam 
pela mazela da fome. “Tivemos distribuição de 
200 cafés da manhã para pessoas em situação 
de rua, realizada na área do Museu da Catedral, 
oferecido pelo ECC em parceria com a Cáritas, 
mas durante toda a semana, tivemos uma 
semana cheia de atividades, com rodas de 
conversas para debater essa problemática da 
fome que atinge muitas famílias”, disse Afonso.

COMIDI REALIZA “DESPERTAR 
MISSIONÁRIO FORMATIVO” 
EM CACAU PIRÊRA

COLABORAÇÃO GRAÇA HAYDEN E ROSA MARIA SANTOS – 
RECOMIS

Nos dias 5 e 6 de novembro, foi realizada 
na Casa de Retiro Sagrada Família, localizada 
no Km 6,5 – Iranduba/Am, a formação para as 
lideranças da Área Missionária Nossa Senhora 
Aparecida (AMNSA) do Distrito Cacau Pirêra. O 
encontro de formação teve como tema “A Igreja 
é Missão e o Lema Sereis minhas Testemunhas”. 
O objetivo foi despertar e motivar novos líderes 
multiplicadores para a missão evangelizadora 
da AMNSA, com momentos de alegria, 
aprendizado e comunhão entre irmãos.

O evento foi organizado em parceria com 
o Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) e 
teve como assessores os membros da equipe 
de Coordenação, padre Braz Lourenço (PIME), 
Assessor Presbiteral do COMIDI; e a leiga Rosa 
Maria Santos, do eixo Comunicação. Houve 
a participação e motivação do pároco Frei 
Geraldo Leite da Silva Júnior durante os dias 
formativos. No domingo, o pároco presidiu 
a missa na Capela Sagrada Família para os 
participantes do evento e moradores do ramal 
Parque dos Barões.

O evento finalizou com um momento de 
oração na Comunidade Sagrada Família, com as 
bênçãos do Frei Geraldo. Em seguida houve um 
almoço fraterno.

NATALÍCIO

3 Dom Tadeu Canavarros
7 Pe. José Nogueira dos Santos
8 Pe. Geraldo Levron
11 Frei José Artenildo Alves da Costa
11 Pe. Sergio Luiz Coldebella
13 Pe. Luiz de Lavor Marculino 
17 Pe. Auricélio Ferreira Correia
20 Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
24 Pe. José Cândido Cocaveli de Andrade
24 Diác. Márcio Pedro Gomes dos Santos
30 Pe. Alexsandro Freitas Vieira
 

ORDENAÇÃO

1 Frei Paulo Xavier Ribeiro
2 Pe. Edson Armindo Azier de Oliveira
2 Pe. Francisco Carlos B. de Souza
2 Pe. João Mattos de Abrantes
2 Pe. Pedro Cavalcante da Silva
3 Pe. Agnaldo Batista Gomes
3 Pe. Jayaraj Arulappan (Leo)
5 Pe. Gilberto Nobre dos Santos
6 Pe. Francisco Aureomar da Silva
7 Dom Tadeu Canavarros (Ord. Presbiteral)
7 Diác. Antônio Amarildo Vieira da Silva
7 Diác. Arlindo Santos Misturini
7 Diác. Raimundo Nonato S. de Souza
7 Diác. Valdomiro Lima Gonçalves
7 Frei Geraldo Leite da Silva Junior
7 Pe. Sergio Luiz Coldebella
8 Pe. Alfredo Viana Avelar
8 - Pe. Danival de Oliveira Lopes
8 Pe. Glaci Telmo Buriol
8 Pe. Mauro Cleto
8 Pe. Jefferson Luis da Silva Santos
8 Frei Regildo Piedade de Almeida
9 Pe. José Ivanildo Melo
10 Padre Rodrigo Barcelos
11 Pe. Antônio Sousa Lima
12 Dom Tadeu Canavarros (Ord. Episcopal)
12 Pe. Bruno Bach 
12 Frei Gilberto Pereira Gomes
12 Frei Rômulo da Costa Albuquerque
15 Diác. Lucio Basta Guaraldi Ebling 
18 Pe. Orlando Gonçalves Barbosa
20 Pe. José Reis Gaspar
20 Pe. José James Batista da Silva
21 Padre Giacomo Mena
22 Pe. Agildo Alves de Souza
27 Diác. Edmundo Freires de Souza
27 Diác. Ermilio Freires de Sousa
29 Diác. Leonardo Lucas Medeiros Cunha
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ATLETAS DE CANOAGEM DÃO 
INÍCIO À REMARIA DO CÍRIO 
DE N. SRA. DA CONCEIÇÃO DE 
MANAUS À SANTARÉM

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  FOTO ÉRICO PENA

Um grupo de atletas de canoagem da Associação 
Santarena de Canoagem e Ecologia (ASCAE), iniciou 
no dia 13 de novembro, a Remaria do Círio de 
Nossa Senhora da Conceição, como parte da festa 
da Padroeira de Santarém que neste ano tem por 
tema “Maria Imaculada, ensina-nos a caminhar em 
comunhão com a Igreja”. Esta procissão à remo pelas 
águas do Rio Negro até o Rio Tapajós acontece pela 
primeira vez partindo de Manaus, percorrendo os 
municípios de Itacoatiara, de Parintins, de Óbidos, 
de Juruti até chegar em Santarém, no Estado do 
Pará. Estes estiveram acompanhados do Padre 
Sidney Canto, vigário da Catedral Nossa Senhora da 
Conceição de Santarém, e do casal coordenador da 
festa Amauri e Massaraí Aguiar.

A programação iniciou com o envio da 
Imagem Peregrina Nossa Senhora da Conceição 
da Cidade de Santarém Pará, durante missa na 
Catedral Nossa Senhora da Conceição – Matriz de 
Manaus, presidida pelo bispo auxiliar Dom Tadeu 
Canavarros. Logo após, em procissão seguiram para 
o Porto de Manaus, de onde iniciou a peregrinação 
à remo até a cidade de Santarém-PA, com chegada 
no dia 19 de novembro. Para Padre Sidney Canto, 
é um momento de união entre as arquidioceses 
para celebrar Nossa Senhora que percorre os rios 
amazônicos de Manaus à Santarém levando ao 
povo a presença de Jesus.

GIRO PASTORAL

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

DOROTEIA
REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

COLÉGIO SANTA

(92)98415-1999

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Pastoral Familiar Arquidiocesana 
realizou no dia 5 de novembro a sua 5ª 
Assembleia, que ocorreu das 15h às 20h, 
no auditório Mãe Paula, localizado nas 
dependências da Cúria Metropolitana, 
no Centro de Manaus, contando com a 
participação de 55 pessoas, provenientes 
de 10 setores, entre coordenadores de 
setor e de paróquias, onde o setor não tem 
representante, além da participação de 
movimentos e serviços que trabalham com 
casais, e alguns convidados, dentre eles o 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, 
Dom José Albuquerque.

Dom José, que também é o bispo 
referencial da Pastoral Familiar, participou 
do momento formativo falando sobre o III 
Ano Vocacional e também falou um pouco 
de como a Pastoral Familiar pode contribuir 
com o Serviço de Animação Vocacional (SAV) 
/ Pastoral Vocacional (PV) das paróquias e 

áreas missionárias. “Sabemos que quando 
falamos de vocações, precisamos lembrar 
que é na família que surgem e nascem todas 
as vocações”, frisou o bispo auxiliar.

A Assembleia da Pastoral Familiar 
teve como objetivos avaliar o ano fazendo 
uma retrospectiva de 2022 em nível 
Arquidiocesano, avaliar como foi o retorno 
das formações presenciais nos setores que 
foram oferecidas nas paróquias e áreas 
missionárias, além do estudo das propostas 
do calendário de 2023, conforme explica o 
coordenador Francisco Nascimento.

“Em nossa Assembleia tivemos os 
repasses dos setores pré-matrimônio, pós-
matrimônio e os casos especiais, também 
nossa Assembleia foi de preparação, e 
apresentação do novo casal coordenador 
do pré-matrimônio e novo casal secretário. 
Tivemos a entrega do pré-calendário com 
datas fixas do ano de 2023, para que os 
setores, paróquias e áreas missionárias 
possam preparar os seus calendários e não 
haja conflitos de datas”, comentou Francisco.

PASTORAL FAMILIAR REALIZA 
ASSEMBLEIA AVALIATIVA
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 

“Graça, vocação e profecia: por uma 
Igreja sinodal na Amazônia”, esse foi o 
tema da 3. Etapa da Escola Vocacional 
que foi realizada entre os dias 11 e 15 
de novembro, no Centro de Formação 
Maromba, reunindo cerca de 70 pessoas 
do Regional Norte 1 (Amazonas/Roraima), 
Regional Norte 2 (Pará/Amapá) e Noroeste 
(Acre, sul do Amazonas e Rondônia). 
A Escola Vocacional Manaus tem como 
objetivo oferecer formação teórica e 
vivencial para animadores vocacionais, de 
modo a contribuir para a construção de 
uma cultura vocacional nas congregações, 
nos institutos e na Igreja, sejam elas para 
que surjam novos padres, religiosos e 
religiosas, diáconos, seja para vocação leiga 
em diversas vertentes.

De acordo com a irmã Gervis Monteiro, 
da equipe de coordenação e acolhida do 
evento, foi uma formação aberta, destinada 
para aqueles que já estão engajados com 
animação vocacional e também para 
aqueles que estão envolvidos com outras 
pastorais e desejam conhecer um pouco 
mais sobre o processo. “O nosso objetivo é 

ajudar os participantes a se engajarem como 
animadores vocacionais nas suas pastorais, 
fazendo com que toda a igreja crie essa 
cultura de que toda a igreja é responsável em 
ajudar as pessoas a descobrir, sua vocação, 
sua missão na comunidade, dentro dos 
vários ministérios, seja na vida religiosa ou 
leiga”, disse Ir. Gervis. 

Segundo Irmão Ronilto Neves, da equipe 
de coordenação, nesta edição, a Escola 
Vocacional Manaus procurou enraizar as 
propostas do Sínodo Amazônico, estando em 
Sinergia com os 50 anos do Documento de 
Santarém e proclama, junto com a Igreja, o 
Ano Vocacional no Brasil. Ainda de acordo com 
o coordenador, a escola trabalha com duas 
dimensões de apoio: a dimensão pessoal, 
que faz um olhar pra dentro de si a fim de 
refletir sobre o chamado de Deus para a 
nossa vida e a outra é oferecer instrumentos 
para os animadores vocacionais que se refere 
ao planejamento do plano da animação 
vocacional nas suas devidas instituições e 
também ferramentas para a aproximação do 
mundo juvenil, como elaboração do projeto 
de vida dos jovens, envolvendo temas como 
afetividade e sexualidade.

ESCOLA VOCACIONAL ENCERRA O 3º MÓDULO 
DE FORMA PRESENCIAL REUNINDO 70 
PARTICIPANTES DO REGIONAL NORTE 01 (AM/RR) 

A escola esse ano esteve organizada em parte 
teórica e a parte vivencial. A parte teórica foi passada 
nas palestras e assessorias ao longo dos dias e a parte 
vivencial foi trabalhada para cuidar de quem cuida, 
conforme explica Ir. Ronilton, que levou um pouco da 
sua experiência de profissional formado em educação 
física, para dentro da escola com o objetivo de ajudar os 
participantes a trabalharem corpo e mente. 

A escola esteve orientada por cinco eixos: 
metodológico, eclesiológico, sociológico, antropológico 
e psicológico. A partir desses eixos é que são elaborados 
os temas da escola, aliados com as sugestões que foram 
dadas em edições passadas da escola. Nessa edição, um 
grupo de 10 pessoas concluíram o ciclo das três etapas, 
sendo presenteadas por Dom José Albuquerque, bispo 
auxiliar da Arquidiocese de Manaus.

Para Derlane Paiva, de Boa Vista (RR), integrante da 
coordenação arquidiocesana da Pastoral da Juventude e 
colaboradora leiga Marista que participou pela primeira 
vez da escola, a formação deixou claro que esse trabalho 
vocacional também se estende aos leigos e leigas.
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Crônicas de Natal Natal
Uma compilação de 
crônicas com tema natalino 
escritas pelo imortal  
Austregésilo de Athayde.

Reflexões e mensagens 
sobre o verdadeiro  
significado do Natal.De R$ 31,80

Por R$ 25,40 R$ 22,80

Nasceu para nós um 
menino

A Paulinas deseja a todos os seus 
leitores um Natal de Amor, na certeza 

de que, todos os anos, Deus faz nascer a 
esperança em nosso coração!

Av. Sete de Setembro, 665 – Centro - Telefone: 3633-4251
                              Siga a Paulinas Manaus nas redes sociais: paulinasmanaus
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CÁRITAS DE MANAUS REALIZA 
O V SEMINÁRIO SOCIALIZAR 
PARA MULTIPLICAR
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Cáritas de Manaus, através do projeto Içá - Ação e Proteção, 
realizou no dia 5 de novembro, das 8h às 16h, no Auditório do 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, localizado à rua Silva Ramos, 
nº 833 – Centro, o V Seminário Socializar para Multiplicar, com o 
Tema “Legislação e boas práticas”. O público-alvo do seminário 

foram agentes pastorais, juventude, 
professores, gestores e alunos, que 
receberam um Certificado Digital com 
carga horária de 8h.

O Seminário fez parte do 
encerramento do segundo triênio 
de existência (2020/2022) e 
teve por objetivo refletir sobre a 
atual legislação de atendimento 
à criança e adolescente vítimas 
ou testemunhas de violências e 
socializar as boas práticas do projeto 
Içá - Ação e Proteção, com o foco 
no protagonismo de crianças e 
adolescentes, nos 25 municípios dos 
cinco estados onde o projeto se faz 
presente: Amazonas, Pará, Amapá, 
Bahia e Sergipe.

O evento visou fortalecer a Rede 
de Proteção e o Sistema de Garantia 
de Direitos no enfrentamento ao 
abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, onde a 
impunidade ainda é muito grande, 

principalmente no interior, “por isso a 
importância de fazer esse evento com 
a participação de pessoas realmente 
comprometidas e sensibilizadas com a 
causa da proteção à criança”, explicou 
a coordenadora do projeto Rosivane 
Anjos.

Para o diácono Afonso Oliveira, 
a intenção do projeto, que é uma 
parceria com a União Europeia, mas 
especificamente a Cáritas Alemã, é 
auxiliar aqueles que trabalham com 
crianças que sofrem diversos tipos 
de violência. “A intenção é ajudar 
os profissionais do conselho tutelar, 
CRAS, que são a porta de entrada 
de crianças que recebem todo o tipo 
de violência, pois a perspectiva do 
projeto é fazer com que a sociedade 
conheça essas mazelas e também 
parar as agressões que as crianças 
sofrem”, disse o secretário executivo 
da Cáritas.

GIRO PASTORAL
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VIDA E FÉ

A Casa da Criança é uma cre-
che-escola dirigida pelas 
irmãs Filhas da Caridade 
de São Vicente de Paulo, 

desde 1948 atende crianças de famílias 
carentes, de baixa renda, de 2 a 5 anos, 
oferecendo a elas uma assistência in-
tegral baseada em princípios e valores 
cristãos, enquanto seus pais trabalham 
para ter o sustento de suas casas. Uma 
das crianças atendida foi Marcelo Tadeu, 
que esteve aos cuidados desta institui-
ção enquanto sua mãe trabalhava em 
uma casa de família. 

Ao crescer sua mãe contou sobre a 
grande ajuda que a Casa da Criança deu 
ao acolher Marcelo para que ela pudesse 
ir trabalhar. “Minha mãe é pessoa mui-
to católica e na época (em 1974) viu na 
Casa uma condição de apoio, pois pre-
cisava trabalhar e não tinha com quem 
me deixar. Como acontece até hoje com 
muitos pais”, recordou Marcelo que hoje 
retorna à instituição para ser um volun-
tário da obra, auxiliando a irmã Maria da 
Cruz a tratar de processos que envolvem 
área de engenharia, reformas e novos 
projetos para casa. “Resolvi assumir este 
trabalho de suporte na Casa da Crian-
ça por ver pessoas que se prestavam a 
trabalhar lá, usar de má fé por falta de 
conhecimento das irmãs sobre assuntos 
técnicos e obras”, relatou.

Marcelo Tadeu foi batizado na Paró-
quia São Sebastião e recebeu educação 
católica de sua mãe, Sra. Raimunda 
Inês, e também de sua avó Sra. Neuza 
Batista que são mulheres de muita ora-
ção e muito tementes a Deus. Hoje ele 
frequenta a igreja da Área Missionária 
Sagrada Família, no Japiim, e as novenas 
semanais realizadas na Casa da Criança, 
às quartas-feiras. Como gratidão a Deus 
e ao cuidado de recebeu das irmãs, hoje, 
dedica parte de seu tempo para auxiliá-
-las com seus conhecimentos na enge-
nharia. 

em gratidão a DeusVOLUNTARIADO

PELO CUIDADO RECEBIDO

“Tive o que posso chamar 
de três momentos na Casa da 
Criança. Primeiro foi meu mes-
mo, depois minha irmã caçula e 
agora minha filha caçula estuda 
na Casa. Possuo uma relação de 
amor muito forte com a Casa”, 
declarou. 

O engenheiro trabalha no 
Polo Industrial de Manaus, mas 
também dedica tempo para au-
xiliar instituições religiosas como 
as irmãs Salesianas, as irmãs do 
Instituto FIlippo Smaldone e a Pa-
róquia Nossa Senhora de Fátima. 

“Fico feliz com o resulta-
do, quando os projetos ficam 
prontos, como por exemplo do 
parquinho da Casa da Criança. 
Me emociona e me realizo com 
isso, pois encontro um sentido 
bem maior para minha profissão. 
Não apenas construir fábricas ou 
prédios, mais também coisas que 
atingem aquela população mais 
carente”, expressou Marcelo. 

POR ANA PAULA LOURENÇO  FOTOS  ARQUIVO MARCELO TADEU
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Cuidado
que cresce

A Samel aposta cada vez mais em 
tecnologias, ampliação de atendimento 
e cuidados humanizados em saúde no 
Amazonas. E cada investimento em 
ceeificações, estrutura e qualificações 
tem apenas um objetivo: fazer com que 
você viva uma vida mais saudável e 
plena em bem-eplena em bem-estar.

(92) 2129-2200 www.samel.com.br / sameloficial
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