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PROFECIA
Pão em todas as mesas:
dai-lhes vós mesmos de
comer (Mt 14,16)

REPORTAGEM
Há 47 anos Manaus foi
sede do IX Congresso
Eucarístico Nacional

SÍNODO
Comunidades sem Eucaristia:
resolver a ausência da fonte e
cume da vida cristã
Remetente: Rua José Clemente, 500 – Centro – CEP: 69.010-070 – Manaus-AM

AGENDA NOVEMBRO 2022

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

2 Missa de Finados

18h | Em Frente ao Cemitério São João Batista

6 Abertura da Semana – Jornada Mundial do Pobre

Missa de Abertura, às 8h – Em seguida oferta de serviços e almoço
Local: Patronato Santa Teresinha, Av. Sete de Setembro - Centro
Informações: Cáritas Arquidiocesana (92) 3234-2567 / (92) 99143-1257

6 Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Pastoral da
Pessoa Idosa

Horário: 10h
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição – Praça Matriz Centro

11 a 15 – Escola Vocacional Manaus

Público-alvo - É destinada aos responsáveis provinciais e/ou diocesanos pela
Animação Vocacional, animadores vocacionais locais, jovens religiosos(as) em
preparação ao serviço da Animação Vocacional, padres, seminaristas, leigos(as)
colaboradores nesse serviço
Local: Casa de Retiro Maromba | Rua Maromba, 116 – Bairro Chapada –
Manaus/AM
Informações: (92) 98112-0851 (Neila), (92) 99423-3868 (Ir. Gervis)

19 E 20 ENCONTRO DAS FAMÍLIAS

Local: Comunidade São Francisco – Paróquia São José Leste – Rua Rosarinho,
290 – São José 1
Informações: (92) 99604-0486 Comunidade Católica Filho Amado

25 – 12º Encontrão Terço dos Homens Mãe Rainha

Horário: 19h
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Presidente Figueiredo

DINAMISMO DA PALAVRA

“A alegria do Evangelho, que enche a vida da
comunidade dos discípulos, é uma alegria missionária. Experimentam-na os setenta e dois discípulos, que voltam da missão cheios de alegria
(cf. Lc 10,17). Vive-a Jesus, que exulta de alegria
no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos (cf. Lc
10,21). Sentem-na, cheios de admiração, os primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir
«cada um na sua própria língua» (At 2,6) a pregação dos Apóstolos. Esta alegria é um sinal de que
o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas
contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom,
de sair de si mesmo, de caminhar e de semear
sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz:
«Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas,
a fim de pregar aí, pois foi para isso que Eu vim»
(Mc 1,38). Ele, depois de lançar a semente num
lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a
cumprir novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir
para outras aldeias. A Palavra possui, em si mesma, uma tal potencialidade, que não a podemos
prever. O Evangelho fala da semente que, uma
vez lançada à terra, cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme (cf. Mc 4,26-29). A
Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da
Palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão
variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos
esquemas.”(Papa Francisco, EG 21-22)
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E s p e c ia l ista e m faze r v ia g e m re l i g i o s a e
e s p i r i tu a is , e stá n o n o s s o D N A p o r q u e te m o s m u i ta fé !

MENSAGEM DO ARCEBISPO

VIVOS E MORTOS: SANTOS!

A

santidade é o rosto mais belo da Igreja”, ensina
o Papa Francisco. Aquela beleza que nasce de
seguir Jesus caminho, verdade e vida. A beleza
de sermos sempre mais semelhantes a ele, pois
caminho de transformação. Nós admiramos as santas, os santos.
Os admiramos porque irradiam uma beleza que nos atrai, pois
santidade é sermos outro de nós mesmos; deixarmo-nos transformar em Cristo Jesus.
Deus chama a cada um de nós a ser santa, ser santo: “sede
santos, porque Eu sou santo» (Lv 11, 45; cf. 1Ped 1,16). Todos
somos chamados à santidade!
A santidade das discípulas missionárias, dos discípulos missionários! Os pais que criam os seus filhos com dedicação e amor, os
homens e as mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para
casa, os doentes que carregam a sua cruz, as pessoas consagradas
que continuam a sorrir, irmãs e irmãos que servem aos pequenos e
pobres com generosidade e gratuidade. Santas, santos da cotidianidade! Os missionários e as missionárias que testemunham o Evangelho no meio da pobreza, da violência, das dificuldades, da perseguição devido à fé, partilhando generosamente a vida, cuidando
das necessidades dos irmãos e irmãs. Na constância, na perseverança de caminhar dia após dia, vemos e apalpamos a santidade dos irmãos e irmãs que buscam viver o Evangelho. A santidade cotidiana,
silenciosa, perseverante, às vezes sofrida, mas cheia de esperança.
São as pessoas que vivem perto de nós e são um reflexo da presença
de Deus. (Cf. Papa Francisco, GE 7) Dia de todos os Santos!
A santidade que se alimenta da Palavra e do Pão. Palavra e Pão
que sustentam, alimentam, confortam os órfãos e as viúvas. No século II, São Justino descreveu ao imperador romano Antonino Pio a
celebração de domingo pelos cristãos, dizendo: “No dia do Sol, como
é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das
cidades quer dos campos, e leem-se, na medida em que o tempo o
permite, ora os comentários dos Apóstolos ora os escritos dos Profetas. (…) Seguidamente, a cada um dos presentes se distribui e faz
participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos diáconos. Os
que possuem bens em abundância dão livremente o que lhes parece
bem, e o que se recolhe põe-se à disposição daquele que preside.
Este socorre os órfãos e viúvas e os que, por motivo de doença ou
qualquer outra razão, se encontram em necessidade, assim como os
encarcerados e hóspedes que chegam de viagem; numa palavra, ele
toma sobre si o encargo de todos os necessitados” (Primeira Apologia, LXVII, 1-6). A santidade alimentada, fortificada pela Eucaristia,
o Corpo do Senhor. A Palavra que presencializa o Corpo do Senhor, o
Pão repartido, descido do céu e que dá vida ao mundo.
A Igreja no Brasil celebra o 18º Congresso Eucarístico Nacional
em Recife, PE, nos dias 11 a 15, com o tema “Pão em todas as mesas”. A Eucaristia, o pão e o vinho partilhados na Ceia do Senhor frutificam, nas mesas, nas casas, no “pão nosso de cada dia”. Eucaristia
que desperta para a partilha, para repartir, partilhar.
Não falte o pão no cotidiano das famílias. Como nos lembra
a V Oração Eucarística do Congresso Eucarístico de Manaus: “nós
queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este
Vinho que salva e da coragem”. Eucaristia repartição, doação, entrega, generosidade que alimenta, salva e dá coragem!

No dia 13 de novembro celebramos o VI Dia Mundial dos
Pobres. Para este dia Papa Francisco escolheu o texto “Jesus
Cristo se fez pobre por vós” (cf. 2Cor 8, 9). Os pobres, os famintos: mulheres e homens, irmãs e irmãos que vivem à margem
dos bens e do convívio.
A vida dos pobres nós a lemos e acolhemos em Cristo que se
fez nossa humanidade e fragilidade. A pobreza de Cristo torna-nos
ricos. Cristo pobre nos enriqueceu com sua vida, morte e ressurreição.
Se Jesus se fez pobre por nós, então a nossa própria vida é iluminada e transformada, oferecendo um valor que o mundo não conhece
nem pode dar. A riqueza de Jesus é o seu amor, que não se fecha a
ninguém, mas vai ao encontro de todos, sobretudo dos marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, despojou-se a si mesmo e
assumiu a condição humana e por amor, se fez servo obediente, até à
morte e morte de cruz, nos ensina São Paulo (cf. Flp 2,6-8). Por amor,
fez-se “pão de vida” (Jo 6,35), para que todos tenham o necessário,
possam encontrar o alimento que salva vida e que nutre para a vida
eterna. (Papa Francisco, Mensagem 18º Dia dos Pobres)
Pequeno, Pobre, Eucaristia; pobres, Pão que se reparte. Em todas
as mesas pão.“Jesus nos mostra que o objetivo da vida é doar-se, que
a maior coisa é servir. E hoje encontramos a grandeza de Deus num
pedaço de Pão, numa fragilidade que transborda amor, transborda
partilha. Fragilidade é exatamente a palavra que eu gostaria de sublinhar. Jesus se torna frágil como o pão que se parte e se esmigalha.
Mas é ali que está a sua força, na fragilidade. Na Eucaristia a fragilidade é força: força do amor que se faz pequeno para ser acolhido e não
temido; força do amor que se parte e se divide para nutrir e dar vida;
força do amor que se fragmenta para nos reunir na unidade.” (Papa
Francisco, Angelus, 06/06/2021)
Se desejamos e ansiamos que a vida vença a morte, que a morte conduza à vida, a dignidade seja resgatada da injustiça, que a paz
supere a violência e ódio, que a esperança mantenha no bom ânimo, sigamos a Cristo na sua humanidade e pobreza crucificada, partilhando a vida no amor, repartindo o pão da própria existência com
os últimos, aqueles que não tem o necessário. A Eucaristia nos ajude
a viver na esperança e no amor para que os pobres sejam libertos
da miséria e os ricos despertados para a solidariedade e partilha.
Nossa Assembleia Sinodal nos indicou diretrizes, direções que
vamos seguir para que sejamos santos, santas, alimentados pela
Palavra e pelo Pão. Uma Igreja que vive da fé em Deus encarnado, é
presença do Evangelho na esperança da visibilização do Reino.
Vivos e Mortos: santos! A santidade que nos encaminha e
entusiasma para o seguimento de Jesus, sermos discípulos missionários, discípulas missionárias. A Eucaristia que nos ensina
a mesma mesa, o mesmo Pão, o mesmo amor. Junto à mesa
somos todos irmãos e irmãs!
Todos a caminho para o Reino definitivo. A morte não é o
fim, mas a plenitude. No Reino definitivo somente os vivos e
a cantar: santo, santo, santo, Senhor Deus do Universo. Todos
vivos na mesma mesa, no mesmo amor.
Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós! Irmãs,
irmãos, Deus abençoe!

A santidade que
nos encaminha e
entusiasma para
o seguimento
de Jesus, sermos
discípulos
missionários,
discípulas
missionárias.

Cardeal Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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A

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Mês de novembro
chegou e com ele nossa expectativa cresce com mais
um natal que se aproxima. No final deste mês, as comunidades cristãs são animadas para iniciar o período
do advento com muita esperança e fervor no coração,
convidando os fiéis a realizarem os encontros de natal
em família, momento forte de espiritualidade visando
a preparação interior para o natal do Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mês também, de 11 a 15 de novembro,
será realizado o XVIII Congresso Eucarístico Nacional na
cidade do Recife-PE, com o tema “Pão em todas as mesas” e o lema “Repartiam o pão com alegria e não havia
necessitados entre eles”. É a nossa Igreja mais uma vez
professando e dando testemunho público da fé em Jesus Eucarístico. Vale ressaltar que o primeiro congresso
eucarístico no Brasil foi realizado em Salvador-BA, em
1933. A cidade do Recife sediará pela segunda vez este
congresso. A primeira vez foi em setembro de 1939.
Acompanhe também nesta edição o que foi notícia no
mês de outubro, mês das missões, e os eventos que a
nossa Igreja Local realizará neste mês de novembro.
Lembrando também o aniversário de 68 anos da nossa
Rádio Rio Mar. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição interceda por todos nós, seus filhos e filhas, especialmente para que todos os fiéis possam fazer uma
digna preparação neste próximo advento para o natal
do Senhor. Uma ótima leitura pra você.
Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar

Iniciar o período
do advento com
muita esperança
e fervor no
coração.
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PÃO EM TODAS AS MESAS
DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER (MT 14,16)

P

PE. GERALDO F. BENDAHAM

ão em todas as mesas” é o tema
do XVIII Congresso Eucarístico que
acontecerá de 11 a 15 de novembro,
em Recife. Do tema proposto para
reflexão dos congressistas é possível ao menos
abstrair duas dimensões que certamente serão
aprofundadas nos dias de realização do evento.
A primeira diz respeito ao “Pão”, referindo-se
a Jesus que é o Pão da Vida (Jo 6,35), o verdadeiro Pão Eucarístico que sacia a fome espiritual de
seus discípulos e discípulas que o adoram e louvam sua presença misericordiosa. Jesus se aproxima e entrega seu corpo em sacrifício, como alimento para salvação da humanidade. Jesus está
presente na Eucaristia e estabelece, mediante a
sua graça, a comunhão com o Pai.
Pelo número insuficiente de presbíteros,
milhares de comunidades não tem o Pão Eucarístico em todas as mesas, tendo em vista o
longo processo formativo necessário dos presbíteros e ao número reduzido de vocações. No
entanto, é um direito das comunidades terem a
presença eucarística sacramental, pois a comunhão faz a Igreja e a Igreja se alimenta do Pão
do Céu para continuar o Sacramento do Reino.
Outra dimensão do “Pão” diz respeito a
vida do próximo que não recebe as calorias
necessárias para que seu corpo se fortaleça e
tenha as energias para viver com dignidade.
Milhões de pessoas não têm o que comer e
vivem desnutridos com muitas possibilidades
de contrair doenças por falta de alimentos.

No Brasil são mais de 33 milhões de pessoas que
dormem com fome, sem comida na barriga. São muitas
crianças, pessoas idosas, famílias inteiras que lutam e
vivem neste País desigual, rico em alimentos, com supermercados sortidos de todo tipo de alimentos, mas o pobre
não tem acesso e nem poder de compra numa economia
descontrolada que exclui pessoas do mercado.
Por isso, tem sentido a Campanha da Fraternidade
de 2023 que a Conferência dos Bispos do Brasil – CNBB,
lançará em 2023, cujo tema se inspira nas palavras de
Jesus: “Dai-lhes vos mesmos de comer!” (Mt 14, 16). A
ordem dada por Jesus aos discípulos é um imperativo
para ser obedecido e cumprido. Os discípulos/as de hoje
são os batizados que absolvem o pedido de Jesus e o
cumprem quando, através de campanhas contra a fome
auxiliam de modo imediato os necessitados, embora se
sabe que isto não resolve o problema da fome.
A fome é consequência das injustiças e desigualdades sociais que provocam problemas estruturais na
sociedade, cuja resolução se daria somente com projetos políticos e econômicos com geração imediata de
emprego e renda para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
Enfim, a Igreja Corpo Místico de Cristo (LG 7), tem
a missão de oferecer “Pão em todas as mesas”, formar
o Povo de Deus e dar-lhes de comer! Eis a missão de
todos os cristãos/as e de dos cidadãos/as.

NOTÍCIAS
DO VATICANO
MENINA BENIGNA É
BEATA, “EXEMPLO DE
NÃO SUBJUGAÇÃO DAS
MULHERES”
BIANCA FRACCALVIERI, VATICAN NEWS

O Cardeal Leonardo Steiner foi o representante do Papa Francisco na cerimônia de beatificação de Benigna Cardoso da Silva. A missa foi
realizada no dia do seu martírio, que ocorreu em
24 de outubro de 1941, no Parque de Exposição
Pedro Felício Cavalcanti da cidade de Crato, com
a participação de pelo menos 60 mil pessoas.
Depois de lida a biografia da jovem leiga
mártir, o arcebispo de Manaus leu a carta apostólica assinada pelo Papa na qual se acolhe o pedido dos bispos para declarar Bem-aventurada
a Menina Benigna e se estabelece o dia 24 de
outubro como data de sua memória litúrgica.
Na sequência, sua relíquia foi levada ao altar por
duas de suas irmãs de criação e por alguns jovens, enquanto se entoava o hino à nova Beata.
A jovem morreu aos 13 anos numa tentativa
de estupro, quando ia buscar água numa fonte. E
foram as cenas de vida cotidiana da menina que
inspiraram a homilia do arcebispo de Manaus: “Na
tarde da sexta-feira, 24 de outubro de 1941, Benigna foi à fonte, em busca de água. Conhecia o caminho para matar a sede, servir aos da casa, regar as
plantas. Lugar da água, da vida, tornou-se lugar da
agressão, da violência, torna-se lugar da morte. Lugar da morte, fonte de resistência, de transparência,
de fortaleza, de dignidade. Junto à fonte, Benigna
oferece a sua vida na fidelidade a Jesus.”
Desde cedo, a Palavra e a Eucaristia foram bebida
e alimento de Benigna. Na sua tenra idade, lia as histórias da Sagrada Escritura, participava da comunidade, cuidava das tias doentes, mesmo sendo assediada
e aconselhada a afastar-se para outro local. Cresceu na
bondade, na generosidade, no cuidado das pessoas
idosas, aprendeu na infância a amar Jesus!
Hoje, portanto, a Bem-aventurada é invocada
como defensora da dignidade de mulher, como ícone contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.
De fato, destacou Dom Leonardo, neste mesmo dia
da beatificação foi instalado o Juizado de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher na Comarca
de Crato para garantir os direitos fundamentais das
mulheres nas relações domésticas e familiares.
“Benigna nos anima a criar um ambiente familiar e social de cuidado, respeito e dignidade entre
nós. Heroína da castidade! Que a sua santa alma
converta esta paróquia e seja a proteção das crianças e das famílias. Estes são os votos que faço à nossa
‘santinha’”(Livro de batismo). São os votos que fazemos todos nós!”, concluiu o cardeal, citando por fim
outra figura importante do Ceará, Padre Cícero, cujo
processo de beatificação está em andamento.

LITURGIA

A
DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

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

LITURGIA EUCARÍSTICA: MESA DO PÃO
Igreja do Brasil prepara-se para celebrar um grande acontecimento: o XVIII Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá no Estado do Pernambuco. É momento propício para
reavivarmos nossa fé e nosso compromisso de cristãos e
cristãs. “Pão em todas as mesas” é o tema deste Congresso; e
o lema: “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles”. Isso nos leva a refletir e tomar uma posição:
que realmente não haja necessitados entre nós. Esse é o sonho de Deus, o sonho de Jesus que se tornou nosso alimento
e nos deixou uma herança de valor inestimável. Vamos tentar entender o que isso significa? Acompanhemos o que diz
a Instrução Geral do Missal Romano - IGMR.
Na última Ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal,
que tornam continuamente presente na Igreja o sacrifício da
cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza
aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para
que o fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o
pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu-o a seus discípulos
dizendo: Tomai, comei; tomai, bebei: isto é o meu Corpo; este é o
cálice do meu Sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso, a
Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes
que correspondem às palavras e gestos de Cristo. (IGMR 72)
De fato, na preparação dos dons levam-se ao altar o pão
e o vinho com água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos; na Oração Eucarística rendem-se graças
a Deus por toda a obra da salvação e as oferendas tornam-se
Corpo e Sangue de Cristo; pela fração do pão e pela comunhão os fiéis, embora muitos, recebem o Corpo e o Sangue
do Senhor de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo
como os Apóstolos receberam das mãos do próprio Cristo.
Podemos dizer que a Liturgia Eucarística é o “coração”,
enquanto parte central, da Missa. A “Eucaristia faz a Igreja”

enquanto congrega todos os fiéis para nutri-los com o mesmo alimento divino, e, também, “a Igreja faz a Eucaristia”
enquanto celebra e dá vida às espécies eucarísticas do pão
e do vinho (Cf. Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, do Papa
João Paulo II). Dessa relação compreendemos a Eucaristia
em dois aspectos: ceia e sacrifício. Ceia enquanto banquete
que nos alimenta espiritualmente e nos faz partilhar o pão
com os que mais necessitam; e sacrifício enquanto doação
da própria vida do Senhor Jesus para nossa Salvação, e da
nossa vida em união com a dele.
A Liturgia Eucarística é composta de diversos ritos, cada
qual com seu significado capaz de proporcionar conteúdo e
consistência à nossa fé celebrada. São eles: preparação das
oferendas; oração sobre as oferendas; oração eucarística;
Pai-nosso e embolismo; oração e abraço da Paz; fração do
Pão e Cordeiro de Deus; apresentação do Pão; comunhão; e
oração pós-comunhão.
Na comunhão assumimos Deus em nossa vida, assim
como o seu projeto de Igreja-comunidade. Comendo e bebendo o corpo e sangue do Senhor nos tornamos “hóstias
vivas” na construção de um mundo mais humano, solidário
e fraterno. A comunhão é, pois, sinal de compromisso com
Cristo, com sua Igreja e com os irmãos. Receber a Eucaristia
é o mesmo que “assinar” um documento em que se afirma
a responsabilidade com a prática da justiça, caridade, fraternidade, solidariedade e bondade em todos os lugares e
circunstâncias. A caminhada que fazemos para receber a
comunhão remete-nos ao peregrinar em direção aos céus e
nos faz assumir o compromisso da partilha, da solidariedade
e da comunhão para que não falte o Pão a nenhum de nossos irmãos e irmãs. Que haja Pão em todas as mesas.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – NOVEMBRO/2022
Domingo

Segunda

Terça

Quarta
1

Fl 2,5-11
Sl 21(22),26b-27.28-30a.31-32
(R. 26a)
Lc 14,15-24

6

Todos os Santos
Ap 7,2-4.9-14
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)
1Jo 3,1-3
Mt 5,1-12a
Ml 3,19-20a
Sl 97(98),5-6.7-8.9a.9bc
(R. cf. 9)
2Ts 3,7-12
Lc 21,5-19
Cristo Rei do Universo,
Solenidade
2Sm 5,1-3
Sl 121(122),1-2.4-5 (R. cf. 1)
Cl 1,12-20 • Lc 23,35-43
ADVENTO - A
Is 2,1-5
Sl 121(122),1-2.4-5.6-7.8-9
(R. cf. 1)
Rm 13,11-14a • Mt 24,37-44

13

20

27

7

Tt 1,1-9
Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)
Lc 17,1-6

Ap 1,1-4.2,1-5a
Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. Ap 2,7b)
Lc 18,35-43

Apresentação de
N. Senhora
Zc 2,14-17 • Lc 1,46-47.4849.50-51.52-53.54-55 (R. cf.
54b) • Mt 12,46-50
Is 4,2-6
Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5.67.8-9 (R:.1)
Mt 8,5-11

14

21

28

Tt 2,1-8.11-14
Sl 36(37),3-4.18-23.27 e 29
(R. 39a)
Lc 17,7-10

8

15

S. Alberto Magno
Ap 3,1-6.14-22
Sl 14(15),1a e 2-3ab.3cd-4ab.5
(R. Ap 3,21)
Lc 19,1-10
S. Cecília
Ap 14,14-19
Sl 95(96),10.11-12.13 (R. 13b)
Lc 21,5-11

22

29

Is 11,1-10
Sl 71(72),1-2.7-8.12-13.17 (R. cf. 7)
Lc 10,21-24

Quinta

FIÉIS DEFUNTOS
Is. 25,6a.7-9
Sl 41(42),2-3.5bcd; 42(43),3-5
(R. Sl 41[42],3a)
Rm 6,3-9 • Mt 25,1-13

2

Dedicação da Basílica
do Latrão
Ez 47,1-2.8-9.12
Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R. 5)
Jo 2,13-22

9

3

S. Martinho de Lima
Fl 3,3-8a
Sl 104(105),2-3.4-5.6-7 (R. 3b)
Lc 15,1-10

10

S. Leão Magno
Fm 1,7-20
Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R. 5a)
Lc 17,20-25

16

Santa Isabel da Hungria
Ap 5,1-10
Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b (R.
Ap 5,10)
Lc 19,41-44

23

S. André Dung-Lac
e comp.
Ap 18,1-2.21-23.19,1-3.9a
Sl 99(100),2.3.4.5 (R. Ap 19,9a)
Lc 21,20-28

S. Margarida da
Escócia
S. Gertrudes
Ap 4,1-11 • Sl 150,1-2.3-4.5-6 (R.
Ap 4,8b) • Lc 19,11-28
S. Clemente I
S. Columbano
Ap 15,1-4
Sl 97(98),1.2-3ab.7-8.9 (R. Ap
15,3b) • Lc 21,12-19
Santo André, Apóstolo
Rm 10,9-18
Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a)
Mt 4,18-22

Sexta

Sábado
4

S. Carlos Borromeu
Fl 3,17-4,1
Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5 (R. 1)
Lc 16,1-8

11

São Martinho de Tours
2Jo 1,4-9
Sl 118(119),1.2.10.11.17.18 (R. 1b)
Lc 17,26-37

17

Dedicação das Basílicas
de S. Pedro e S. Paulo
Sl 118(119),14.24.72.
103.111.131 (R. 103a)
Lc 19,45-48

18

24

S. Catarina de
Alexandria
Ap 20,1-4.11-21,2
Sl 83(84),3.4.5-6a e 8a (R. Ap
21,3b) • Lc 21,29-33

25

5

Fl 4,10-19
Sl 111(112),1-2.5-6.8a e 9 (R. 1a)
Lc 16,9-15

S. Josafá
3Jo 1,5-8
Sl 111(112),1-2.3-4.5-6 (R. 1)
Lc 18,1-8

12

19

S. Roque González,
S. Afonso Rodriguez,
S. João del Castillo
Ap 11,4-12 • Sl 143(144),1.2.9-10 (R.
1a)Lc 20,27-40

26

Ap 22,1-7
Sl 94(95),1-2.3-5.6-7 (R. 1Cor
16,22b e Ap 22,20c)
Lc 21,34-36

30
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família

SETOR CASOS ESPECIAIS É
TEMA DE FORMAÇÃO PARA
AGENTES DA PASTORAL
FAMILIAR

C

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

om o objetivo de explicar um pouco mais
para os agentes de pastoral a necessidade
que a igreja tem de levar uma resposta às
famílias que possuem alguma vulnerabilidade, a Pastoral Familiar (PAF) da Arquidiocese de Manaus
realizou no dia 15 de outubro, no auditório Mãe Paula, localizado nas dependências da Cúria Arquidiocesana, uma
formação voltada para o Setor Casos Especiais, ministrada pelos coordenadores nacionais Afrânio e Flávia Soares,
tendo como público-alvo agentes da PAF, movimentos e
serviços e demais interessados.
O encontro contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas, que também fizeram suas contribuições tirando dúvidas e dando sugestões, a coordenação da PAF também realizou o sorteio de alguns brindes
entre os presentes e o casal formador em sua palestra,
ainda comentou sobre a criação do Centro de Atendimento às Famílias (CAF), um projeto piloto da PAF em parceria
com as pastorais sociais, que por enquanto existe apenas

na diocese de Cuiabá e que é uma possível proposta a ser
lançada para todo Brasil.
Mas o foco da formação ficou centrado mesmo no estudo das cinco prioridades em que se norteia o Setor Casos
Especiais, um dos braços que compõe a PAF, e que lida diretamente com famílias que apresentam vulnerabilidade
de algum tipo. Para melhor trabalhar essa questão das fragilidades familiar, a comissão nacional da PAF elegeu cinco
prioridades, ou pontos de partida para começar que são:
Nova União (antigamente chamado de segunda união);
Perdas e Viuvez; Drogas e outras dependências; Suicídio e
Depressão; e Questões Homoafetivas.
Um dos pontos que sempre é destacado em toda formação do Setor Casos Especiais é o Encontro Bom Pastor,
uma formação de suma importância que orienta, engaja e
acolhe os casais em Nova União. Em virtude disso, a coordenação da comissão nacional da Pastoral Familiar pretende lançar até fevereiro de 2023 em nível nacional, um
itinerário para a realização do Encontro Bom Pastor padrão
CNBB, para ser realizado nas paróquias e áreas missionárias de todo o Brasil.

O encontro
contou com a
participação de
aproximadamente
40 pessoas, que
também fizeram
suas contribuições
tirando dúvidas e
dando sugestões.

FUNDAÇÃO RIO MAR

REPORTAGEM

REPARTIR O PÃO

HÁ 47 ANOS MANAUS FOI
SEDE DO IX CONGRESSO
EUCARÍSTICO NACIONAL

O

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO

s Congressos Eucarísticos iniciaram na segunda metade
do século XIX, em 1881, com a bênção do Papa Leão XIII, o
primeiro Congresso Eucarístico Internacional na Universidade de Lille, na França, em 1881, que contou com a presença de 800 pessoas da França, da Bélgica, da Holanda, da Inglaterra, da
Espanha e da Suíça. Conforme o Papa Leão XIII, o objetivo do congresso
é “Acender em todos o fogo celeste que Cristo trouxe à terra e que quer
acender, sobretudo por meio da Eucaristia”.
O evento pode ocorrer em nível internacional, nacional e diocesano e reúne o clero, religiosos e religiosas e fiéis leigos para aprofundarem mais sobre
a Eucaristia. Foram realizados 52 Congressos Eucarísticos Internacionais sendo
o último em 2021, na cidade de Budapeste - Hungria, com o lema “A minha
única fonte está em ti”, e o próximo previsto para 2024, acontecerá em Quito
– Equador. O Brasil sediou o 36º Congresso Eucarístico Internacional, realizado
no Rio de Janeiro em julho de 1955, quando ocorreu a solenidade do Ato de
Consagração Cívica Nacional do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus.
Os Congressos Eucarísticos Nacionais são definidos pela Conferências
Episcopais. No Brasil já ocorreram 17 congressos. O primeiro foi em Salvador
- Bahia, em 1933 com o tema “Vinde adoremos o Santíssimo Sacramento”.
Em 1975, a Igreja de Manaus sediou o IX Congresso Eucarístico Nacional, realizado no período de 16 a 20 de julho, na Praça Antônio Bitten-
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court, que desde 1942 ficou conhecida como Praça do Congresso, porque
sediou o primeiro congresso diocesano, ocorrido no governo de Dom João
da Mata, que ao chegar à Manaus, quis começar a dar o tom de sua Igreja,
convocando o Congresso Eucarístico e fundando a Casa da Criança para
cuidar das crianças abandonadas. Também nesta praça, aconteceu o Congresso Eucarístico Diocesano de 1952, quando foram ordenados os bispos
Dom Joaquim Venangi e Dom José Nipoti.
Durante o congresso de 1975, foi criada a Oração Eucarística V que significou um legado importante para o país. O IX Congresso Eucarístico Nacional
(IXCEN) ocorreu de 16 a 20 de junho de 1975, em um contexto da reforma
litúrgica do Concílio Vaticano II, devendo ser um evento com características
renovadas, com a missão de levar a Igreja do Brasil a tomar consciência de que
a Eucaristia remete à caridade, à solidariedade e à fraternidade.
Ao convocar o Congresso Eucarístico em 2022, a Igreja do Brasil desejava que os católicos brasileiros tornassem-se sensíveis à realidade,
chegando a um compromisso de comunhão, para que se repartisse o pão
da fé e da caridade com as populações mais atingidas modernização acelerada e excludente.

“Congregados em torno da Mesa da Eucaristia, no «cenáculo» de
Manaus, em adoração pelo «Pão do Céu», em adoração a Cristo
«Deus conosco», procurastes certamente, caros Congressistas:
ouvir - «serão todos ensinados por Deus» (Io. 6, 45); firmar a fé
- «quem crê tem a vida eterna (Ibid. 47); alimentar a esperança
- «eu sou o pão da vida» (Ibid. 48). E agora, à semelhança do
profeta Elias, reconfortados, empreendeis com amor um «longo
caminho» (Cfr. 1 Reg. 19, 7), o do pós-congresso, para a outros
repartir o pão”.
Trecho da mensagem televisiva do Papa Paulo VI aos participantes no IX Congresso Eucarístico Nacional Brasileiro, 20 de
Julho de 1975
Ao todo foram 17 congressos eucarísticos realizados sendo o último
em 2016, na cidade de Belém – Pará, com o tema “Eucaristia e partilha
na Amazônia missionária”, e contou com uma Caravana Fé, quando os
fiéis acompanhados do então arcebispo Dom Sergio Castriani, percorreram o trajeto Manaus – Belém por 4 dias com muita oração, celebração
eucarística.
O próximo congresso agendado para 2020, foi adiado para novembro de 2022, e acontecerá na cidade de Recife – Pernambuco, contando
com a presença de nosso arcebispo, o Cardeal Leonardo Steiner, que
estará no Simpósio Teológico, no dia 13 de novembro, para assessorar o
estudo sobre “Eucaristia e as dimensões sacerdotal, profética e régia do
Batismo. (https://cen2020.com.br/programacao)

Hino do Ano Santo Eucarístico de 1975
e do IX Congresso Eucarístico Nacional,
em Manaus, AM, de 16 a 20 de julho de
1975. Letra de Irmão Bento Gomes, OSB,
e música de Padre José Weber, SVD

COMEMORAÇÃO PELOS
40 ANOS DO IX CEN
Em 2015, para comemorar os 40 anos do 9º Congresso Eucarístico Nacional, a Arquidiocese de Manaus,
através da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da
Conceição, realizou a Festa de Corpus Christi na Praça do
Congresso, abrigando cerca de 70 mil fiéis, que também
ocuparam parte da Avenida Eduardo Ribeiro. Com o tema
“Repartir o pão”, o evento promoveu reflexões sobre a Eucaristia enquanto doação, partilha, comunhão e alimento
do povo cristão.
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MISSÃO

IRMÃS
MISSIONÁRIAS
DA CARIDADE

CONGREGAÇÃO RELIGIOSA COMPLETA
25 ANOS DE MISSÃO EM MANAUS
ANA PAULA LOURENÇO

M

issionárias da Caridade é uma
congregação religiosa católica
concebida e fundada por Santa
Teresa de Calcutá com o objetivo
único de viver a caridade no dia a dia, de modo a
assistir e auxiliar os mais desvalidos e mais pobres.
Em Manaus, as primeiras irmãs chegaram no ano
de 1997, e foram acolhidas pelo então arcebispo
Dom Luiz Soares Vieira, recebendo a casa localizada no bairro Coroado para desenvolver seu trabalho caritativo. Nela acolhem crianças de famílias
carentes, cujos pais precisam trabalhar e não tem
com quem deixá-las. Vivem da providência divina,
contando com doações para manter o trabalho
que realizam e partilhar diariamente o alimento
com os mais necessitados que as procuram.
No dia 1 de outubro, em que se celebra o dia de
Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, as irmãs Missionárias da Caridade comemora-
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ram 25 anos em Manaus com missa presidida pelo
Cardeal Leonardo Steiner, nas dependências de sua
sede situada na rua Dom Bosco, n. 129 – Coroado.
Estiveram presentes as crianças e famílias carentes
que residem no entorno e são assistidas pelas irmãs.
Durante a missa em ação de graças, Dom
Leonardo destacou o belo trabalho das irmãs
que têm o carisma de estar entre os pequenos,
trabalhando com muito amor por aqueles que
mais precisam. “Agradecemos a Deus por essas
irmãs que tem o carisma de estarem no meio
de nós. Com amor que é doação, generosidade,
dar a quem não pode dar nada em troca. Cuidam
de quem mais precisa, por amor aos pequenos e
necessitados. Presença simples, pobre e que visibiliza o evangelho vivido, com o modo de Deus
amar”, afirmou o arcebispo de Manaus que pediu
pela intercessão de Santa Terezinha por estas
missionárias que são sinal da misericórdia de
Deus, que se faz tão pequeno para os pequenos.

Irmã Maria do Carmo, superiora regional das
Missionárias da Caridade, afirmou que o bairro era
muito carente quando chegaram e as irmãs iniciaram
o trabalho visitando as famílias para conhecer suas necessidades e verificaram que havia grande necessidade
de se ter uma creche para as crianças ficarem enquanto
seus pais buscavam o sustento da casa. Hoje elas também desenvolvem trabalho com as mães, em especial
venezuelanas que estavam em condição de mendicância nos semáforos, oferecendo aulas de artesanato
para que possam produzir e vender, encontrando dessa forma um meio de obter o sustento. Algumas dessas
mães colocaram-se como voluntárias para ajudar nos
trabalhos com as crianças. Com a ajuda dos Jesuítas
conseguiram com que as crianças fossem matriculadas nas escolas regulares e realizaram mutirões para
a emissão de documentos das famílias assistidas. Para
as crianças que estão na escola, que são 60 do total de
100 atendidas, as irmãs oferecem reforço escolar e depois oferecem a elas almoço/janta ou lanche.
“Nós vivemos da divina providência com doações. Temos um quarto voto que é realizar um serviço gratuito e de todo o coração e implica depender
sempre da providência de Deus, e nós recebemos
auxílios permanentes e doações de muita gente
generosa. Não fazemos ações organizadas para angariar fundos”, afirmou Irmã Maria do Carmo.
Em Manaus há quatro irmãs que vivem os
alicerces da espiritualidade de Madre Tereza que
envolve o desejo de saciar a sede de Jesus por amor
e por almas, os mais pobres dos pobres e para isso
é necessária uma vida intensa de oração. “Para nós,
Jesus na Eucaristia e Jesus nos pobres. Na casa há
uma capela com o Santíssimo onde fazemos uma
hora de adoração diária e também rezamos com
outras orações, sendo 4 horas de oração por dia”,
destacou a superiora.
Ana Jesi é moradora do bairro e voluntária da casa,
ajudando sempre que pode, conheceu o trabalho das
irmãs na adolescência, aos 15 anos, e aprendeu com
elas a conhecer melhor Jesus, a doar-se pelos pobres,
e a alegrar-se com o pouco que Deus providencia. “Sou
muito agradecida pela pessoa que sou hoje através
do convívio com elas. Eu participava da comunidade
mas não entendia muito da igreja e senti vontade de
me aprofundar através da curiosidade em conhecer
as irmãs, sua missão e modo de vida. Elas me chamaram para conhecer o projeto delas, a creche, e fui me
aprofundando no convívio com elas. Atualmente ajudo nas celebrações com o canto ou leitura, também na
distribuição da comida para as crianças e as mães, na
limpeza da casa. São pequenas coisas mas muito enriquecedoras pra mim”, afirmou Ana Jesi.
Todos que desejarem conhecer o trabalho
e contribuir com esta missão podem entrar em
contato pelo número (92) 3644-1972.

MINISTÉRIO

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS
DA SAGRADA COMUNHÃO
ENVIADOS PARA AUXILIAR NA OBRA DA SALVAÇÃO

O

FRANCISCO ALVES, MINISTRO DA SAGRADA COMUNHÃO

Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão – MESC
(designação dada na Instrução Redemptionis Sacramentum,
n. 156) surgiu após o Concílio Vaticano II, a fim de auxiliar
os Ministros Ordenados da importante função de entregar,
administrar a Sagrada Comunhão aos fiéis. Sua implantação iniciou com
a Carta Apostólica do Papa Paulo VI, Ministeria Quaedam, e complementada com o advento da Instrução Immensae Caritatis. Além disso, a iniciativa
para criação dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão partiu do
Bispo Vicentino Dom Belchior Joaquim da Silva Neto (Congregação da Missão - CM/Ramo da Família Vicentina), da Diocese de Luz, em Minas Gerais.
Os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão exercem um
importante papel na Arquidiocese de Manaus, e conta com a presença
de grande quantidade de fiéis leigos que exercem um mandato de dois
anos, sendo possível sua renovação.
A Eucaristia é fonte e ápice da vida e da missão da Igreja, Povo de Deus
que dela se alimenta e a partir dela se constitui o desejo de Deus para nós,
de estarmos plenamente unidos ao seu projeto de conversão e salvação. A
Eucaristia alimenta o povo no desafio de ser uma Igreja que caminha junto.
Ora, ser parte de uma Igreja que caminha junto com o povo é exatamente o modo autêntico de exercer o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, e esta é uma identidade que por vezes é esquecida ou
seu exercício negligenciado por alguns que foram enviados para serem
MESCs. Por isso é importante que cada Ministro Extraordinário examine
a provisão que lhe confere o mandato e recorde as importantes atribuições que lhes foram conferidas, além de examinar sua consciência para
perceber se está atendendo as vozes que ecoam não apenas entre quatro
paredes do templo.
No Rito de Investidura dos MESCs, o Bispo nos dirige estas palavras: “Vocês, caríssimos irmãos, que são investidos de tão grande ofício
na Igreja, esforcem-se por avantajarem-se diante dos demais pela vida
cristã, pela fé e bons costumes, e por viver mais fervorosamente deste
mistério da unidade e da caridade, pois, sendo muitos, formamos um só
corpo. Portanto, distribuindo a Eucaristia aos outros, procurem exercer
a caridade fraterna conforme o mandamento do Senhor, que disse aos
discípulos ao lhes entregar o seu Corpo para que o comessem: “Eu vos
mando que vos ameis uns aos outros como eu vos amei”. Devemos nos
ver e ter consciência clara de que fomos chamados por Jesus, para ajudar
na obra da salvação. Não se trata de honra, se trata de ter amor pelas almas, e ansiar pela salvação destas almas tanto quanto pela nossa própria
alma. Estamos aqui para exercermos o Ministério como sinal da presença
salvadora de Cristo, e precisamos estar ligados a pessoa de Cristo.
Dentre as palavras do Rito de Investidura, quero destacar este trecho:
“...esforcem-se por avantajarem-se diante dos demais pela vida cristã...”;
a partir deste trecho quero falar sobre o martírio de São Mateus Moreira,
você o conhece? Mateus Moreira foi um leigo fiel, que é conhecido como
um dos Mártires de Uruaçu (próximo a Natal, no Rio Grande do Norte).
Durante o ataque de holandeses calvinistas, em 03 de outubro de 1645,

professou a Fé em Nosso Senhor e à Igreja e teve seu coração arrancado
pelas costas, mas ainda conseguiu reunir forças para exclamar um louvor
à Eucaristia: “Louvado seja o Santíssimo Sacramento!”. Foi beatificado em
05 de março de 2000 pelo Papa João Paulo II, e foi canonizado em 15 de
outubro de 2017, pelo Papa Francisco. Antes mesmo disso, na 43ª Assembleia Geral da CNBB, em Itaici/São Paulo em 2005, foi aprovado o Bem-aventurado Mateus Moreira como “Patrono dos Ministros Extraordinários
da Comunhão Eucarística”. Em dezembro de 2005, a CNBB comunicou
que a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos,
da Santa Sé, havia aprovado o nome como patrono dos MESCs. Somos
chamados a professar heroicamente esta Fé na Eucaristia, a sermos santos como Nosso Senhor deseja que sejamos, e, a exemplo de São Mateus
Moreira, sermos nesta vida leigos fiéis, fervorosos no serviço e zelosos
com a Santíssima Eucaristia.
E hoje, quais são nossas percepções acerca do serviço? Visitando um
enfermo, nós lhe entregamos o Salvador, promovemos o encontro entre
Jesus e o doente. Movidos pelo um amor zeloso à Eucaristia, que é Jesus
e que deseja encontrar seu povo, e por um amor ardente pela salvação
das almas, não nos contentaremos em “apenas” darmos uma Comunhão.
O Amor a Jesus e as almas sempre nos impulsionará a tomar as providências necessárias para que este encontro entre Jesus e a alma que comunga, produza verdadeiros frutos de salvação.
E quando estamos nos preparando na sacristia, quais são nossos
pensamentos, propósitos e sentimentos? No preparo dos Vasos Sagrados
e das Alfaias quais são nossas aspirações? Quais são nossos pensamentos,
as atitudes, os sentimentos, os propósitos interiores? É com recolhimento
e espírito orante que nos apresentamos diante do Senhor para conduzi-lo
aos irmãos? A preparação, e mais do que isso, a vivência no nosso ministério precisa se inspirar no olhar atento de Nossa Senhora, que nas bodas
de Caná, intercedeu junto a Jesus pra que não deixasse os noivos sem
vinho. Da mesma forma, serenos diante do nosso serviço precisamos do
amoroso zelo de Nossa Senhora para também favorecermos ao povo de
Deus que celebre as núpcias com o Cordeiro. Guardadas as devidas proporções, imaginemos um momento ainda mais grave de Nossa Senhora:
como estava seu coração diante Jesus sendo crucificado? Quais eram
seus pensamentos, as atitudes, os sentimentos, os propósitos interiores,
quando Jesus é descido da cruz, e Nossa Senhora o recebe, e vai preparar
seu corpo? Como ela o limpa, o lava e aplica os aromas, os perfumes, e o
envolve com os panos? Qual era seu recolhimento e seu espírito orante,
ela que estava em tão profunda comunhão com o Senhor. Certamente a
dor e o luto não são comuns para nós pois Nosso Senhor está ressuscitado
e vive para sempre, mas podemos aprender e nos inspirar nas atitudes de
Nossa Senhora para compreendermos como podemos exercer santamente e devotamente este ministério.
Recordemos nosso compromisso, e nos unamos a Nosso Senhor, que
é capaz de nos prover todas as graças necessárias para bem exercermos
nosso Ministério.
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MATÉRIA DE CAPA

PÃO EM TODAS
AS MESAS
XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
– CEN, ACONTECE DE 11 A 15 DE NOVEMBRO
DESTE ANO, NA ARQUIDIOCESE DE OLINDA,
EM RECIFE

O

DOM TADEU CANAVARROS, BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE MANAUS

evento trabalha o tema “Pão em todas as mesas”. A última edição
aconteceu em 2016, na cidade de Belém, em Pará. Inicialmente o
evento estava marcado para novembro de 2020, mas foi adiado para
2021, por conta pandemia. Diante das incertezas da pandemia, o
evento foi adiado novamente, desta vez para 2022. Esta é a segunda vez que a Arquidiocese de Olinda e Recife recebe o CEN. A primeira aconteceu em 1939.
A Eucaristia é o maior tesouro da Igreja, porquanto é a presença do próprio
Jesus Cristo no meio do povo de Deus. O povo das Escrituras caminhava para a
terra prometida levando consigo a arca da aliança, com as tábuas da lei, sendo
orientado por meio de Moisés e seus colaboradores. O povo do Novo Testamento
caminha na história, em vista de novos céus e nova terra, levando consigo Jesus
Cristo, alimentado pela Palavra das Escrituras e pela Eucaristia.
Um Congresso Eucarístico, portanto, quer reafirmar esta certeza: Ele está no
meio de Nós! É um convite a todos que creem nesta verdade: Vinde e Vede! (Jo
1,39). Um Congresso Eucarístico quer ser a convergência de todas as pessoas que
professam a fé católica na realidade da Santíssima Eucaristia, e que desejam dar um
testemunho público de sua fé na presença real do Senhor Jesus, animando, consolando e convertendo os fiéis
O tema do Congresso Nacional Eucarístico deste ano traz o tema “Pão em todas
as mesas”, e o lema “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre
eles”. E nos convida a reflexão de que todos devem ter o direito ao pão, além do pão
espiritual. Que o pão e o vinho partilhados na Ceia do Senhor frutifiquem no
“pão nosso de cada dia”, na mesa das casas, no cotidiano do povo. Partilhando do Corpo e do Sangue do Senhor, a comunidade se torna um
só corpo. (cf. Oração Eucarística II).
O Congresso Eucarístico é uma demonstração pública de nossa fé pessoal: Anunciamos vossa morte e proclamamos vossa
ressurreição! Vinde Senhor Jesus! Deste modo reafirmamos
nossa certeza de vida eterna, para além dos horizontes de
nossa história! A partir desta profissão explícita de nossa
fé na Eucaristia, o Congresso Eucarístico busca as consequências práticas, o compromisso desse gesto tão
sublime de adoração! Adorareis o Senhor em Espírito
e Verdade (João 4,24). Um ato de adoração radical a
Jesus na Eucaristia implica em compromisso de coerência e autenticidade cristã.
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Nossa conjuntura social e realidade antropológica revelam uma grande complexidade, em nível mundial, com
reflexos evidentes no contexto brasileiro. Realmente, vivemos um tempo marcado por sombras preocupantes:
• Provisoriedades e superficialidades éticas;
• Espiritualidades inconsistentes e mistificadoras;
• Ideologias radicais desumanas e coisificadoras da
pessoa humana;
• Precariedades econômicas e sociais crônicas;
• Valores culturais alienantes e reducionistas;
• Tecnologias destruidoras do ecossistema e do valor da
vida humana;
• Processos de trabalho que ferem a dignidade humana e/ou excluem os trabalhadores da riqueza gerada;
• Estruturas políticas formais que não asseguram a democracia real.
Eis a crise da modernidade, e da recém-nascida pós-modernidade, onde o termômetro da violência e da corrupção atinge temperaturas mortíferas! As causas desses
epifenômenos vão na direção da ditadura no Mercado
Liberal, que nada fica a dever aos históricos modelos escravagistas.
As consequências de tudo isso confluem para a erosão
da subjetividade: a pessoa humana vale cada vez menos.
Afinal, na lógica mercadológica, a pessoa virou individuo,
que se converteu em mercadoria, quando não produto
descartável.
A cultura do supérfluo é hegemônica em nossos dias:
o estético prevalece sobre o ético, o verniz substitui a raiz,
as emoções ocupam o espaço das convicções, o provisório
mata o definitivo, o temporal vale mais que o espiritual. Em
suma, vivemos num tempo em que os sofismas ocupam o
trono da verdade, a cobiça é o fiel da balança da justiça e a
ditadura do hedonismo assaltam a realeza do Amor.
Nessa conjuntura, como se situa a Igreja Católica? O
homem e a mulher, cansados desse clima histórico, reagem de modo ambíguo e contraditório: nunca se constatou
tanta sede de Deus e, ao mesmo tempo, nunca se verificou
tanta subversão do espírito, como nas religiões de mercado! Ou conversão profunda ao Deus vivo e verdadeiro da
revelação, ou corrupção religiosa, definem este tempo! E
entre os dois polos flutuam religiões ligth, pregando facilidades e conveniências.
Por isso, um Congresso Eucarístico tem implicações
teológicas e espirituais, pastorais e missionárias, catequéticas e vocacionais, sociais e políticas, culturais e ecológicas, ecumênicas e inter-religiosas. Adoramos Jesus na
Eucaristia e queremos anunciá-lo a todos os homens e mulheres do nosso tempo, como o Libertador e Salvador que
nos assegura vida em abundância (Jo 10,10).

TESTEMUNHO DE
SOLIDARIEDADE
E ENGAJAMENTO
Lembremos nesse Congresso
o sofrimento de muitos homens
e mulheres espalhados pelo
mundo, de maneira especial das
vítimas na Síria, na Nicarágua e
na Venezuela, onde a Igreja tem
dado um belo testemunho de
solidariedade e de engajamento corajoso e evangélico com a
sociedade oprimida. Esperemos
que, de forma mais visível, os
frutos espirituais do Congresso
Eucarístico Nacional sejam colhidos e os seus desdobramentos
pastorais, incorporados à vida e à
missão da Igreja.
Que o XVIII Congresso Eucarístico Nacional nos ensine a
encontrar, na Eucaristia, o modelo e o alimento da vida cristã
de cada dia. Que o celebremos
de tal forma que nos ajude a
redescobrir a fascinação secreta
e irresistível que a ceia de Jesus
pode exercer sobre as pessoas,
principalmente, sobre aquelas
que o sistema desta sociedade
seduziu para o egoísmo e o consumo leviano e depredador da
vida e da natureza.
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JUVENTUDE

JOVENS CELEBRAM O

DIA NACIONAL DA
JUVENTUDE (DNJ)
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) é uma atividade permanente da
Comissão para Juventude da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil) realizada nas dioceses de todo o país, dedicado exclusivamente
para os jovens. No ano de 1985, foi decretado pela ONU (Organização
das Nações Unidas) o “Ano Internacional da Juventude”. Como gesto
concreto, a Pastoral da Juventude (PJ) do Brasil assumiu a celebração do
Dia Nacional da Juventude. Atualmente, no Brasil, celebramos o DNJ no
último domingo do mês de outubro, mas foi realizado em outra data em
virtude do segundo turno das eleições em nosso Estado.
Este ano o DNJ teve como tema “E o verbo se fez carne” (Jo 1, 14), em
nossa Arquidiocese foi celebrado em duas datas diferentes. O primeiro
evento ocorreu no dia 15 de outubro e foi realizada pela PJ que organizou o Pré-DNJ, concentrando suas atividades no Setor Santa Rita de
Cássia, mais especificamente na Paróquia São Pedro Apóstolo, localizada
no bairro Petrópolis. A programação começou às 15h com a concentração
dos jovens em frente à Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
diaconia 24, e de lá saíram caminhando em procissão até a paróquia,
onde juntos rezaram o Ofício Divino da Juventude (ODJ), seguido de um
momento de reflexão com o pároco, Pe. Alcimar Araújo, que falou sobre
o projeto de vida da juventude inspirado em Jesus Cristo.
Após esse momento, os cerca de 150 jovens participantes de toda arquidiocese, se dirigiram ao salão paroquial e área externa da igreja, onde
foi realizada uma noite cultural, com lanche partilhado, música, dança,
artesanato, fotos, depoimentos, dentre outros, tudo realizado com muita
alegria e descontração.
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VIGÍLIA DNJ
Já o Setor Juventudes da Arquidiocese de Manaus, celebrou
o DNJ com uma vigília realizada no dia 29 de outubro, das 22h
às 6h, no Santuário São José Operário – Centro, reunindo cerca de 300 jovens. A programação contou com a santa missa;
momento de apresentação das expressões juvenis presentes;
músicas; cantos; adoração ao Santíssimo Sacramento, leitura
de passagens bíblicas e momento de convivência fraterna com
trocas de experiência entre os jovens.

CNBB

CIDADANIA
PARCERIA COM A USAID VISA INCENTIVAR À
VACINA CONTRA A COVID-19 E FORTALECER
OS SISTEMAS DE SAÚDE, JUNTO À
POPULAÇÃO INDÍGENA

CNBB COMEMORA 70
ANOS COM MISSA EM
AÇÃO DE GRAÇAS EM
BRASÍLIA (DF)
FONTE SITE DA CNBB

A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) completou 70 anos
de fundação no dia 14 de outubro. A
entidade deu início à celebração do
seu ano jubilar ainda em 2021, com
o tema “Comunhão, participação
e missão” e diversas atividades que
comemoram de modo reverente sua
trajetória. Este ano, por exemplo, aconteceu o Seminário “CNBB 70 anos”, que
reuniu o episcopado brasileiro e convidados para recuperar, de forma online,
elementos históricos da entidade.
Segundo o arcebispo de Belo
Horizonte e presidente da CNBB, dom
Walmor Oliveira de Azevedo, celebrar a
história da CNBB não constitui simples
comemoração, mas oportunidade para
contemplar o passado: “os desafios
vencidos dos que nos precederam na
missão de proclamar a Palavra de Deus
revigoram sempre e cada vez mais o
nosso compromisso de ajudar o Brasil a
se tornar mais justo, solidário e fraterno”.
Como parte desse caminho jubilar,
no dia 14 de outubro, a CNBB realizou
uma Missa em Ação de Graças pelos seus
70 anos, no Auditório São João XXIII,
localizado na Asa Norte, em Brasília (DF).
O local é próximo de onde hoje também
funciona o Centro Cultural Missionário,
o CCM. Recentemente passou por uma
reforma em suas dependências. São
duas novas instalações: a Casa Dom Luciano Mendes de Almeida e o Auditório
São João XXIII. Esta reinauguração se
constitui mais uma oportunidade para
celebrar o jubileu da CNBB.
A celebração foi presidida pelo
núncio apostólico no Brasil, dom
Giambatistta Diquattro, e logo
após, no mesmo local, houve a
bênção do Auditório São João XXIII
e a benção da Casa Dom Luciano
Mendes de Almeida. As atividades
foram concluídas com um almoço de
confraternização.

DIÁCONO AFONSO DE OLIVEIRA BRITO
DANIELE RODRIGUES DA SILVA

S

egundo os dados da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus - Semsa, apenas 449 indígenas que vivem em Manaus foram vacinados com a 1ª dose da COVID-19; 466 com a 2ª
dose; 333 com a 3ª dose e 103 com a 4ª dose (https://
vacinometro.manaus.am.gov.br/view/). Os dados do
Ministério da Saúde (http://www.saudeindigena.net.
br/coronavirus/boletimEp.php), informa que 25.139
indígenas receberam a 1ª dose do imunizante, desses,
somente 21.936 receberam a 2ª dose, os que receberam
a dose de reforço ou dose adicional pela condição de
apresentar alguma doença imunossupressora representam um total de 13.082 indígenas. Em vista disso,
ainda é necessário um trabalho de sensibilização sobre a importância da imunização dos povos indígenas,
esclarecendo e desmistificando as informações falsas
propagadas sobre a vacina e a doença, de forma que
a população entenda a importância do ciclo completo
das doses de vacina, assim como manter os cuidados
para não ser contaminado e acelerar o processo lento da
cobertura vacinal para povos indígenas. Visando atender mais esta necessidade, a Cáritas Arquidiocesana de
Manaus, por meio de parceria com a Iniciativa Novos
Parceiros Ampliando Parcerias em Saúde (NPI EXPAND),
financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) agenciado pela
Palladium, tendo como parceiro implementador a Cáritas Manaus que executará o projeto nas Comunidades
Indígenas da Cidade de Manaus e outros municípios (referenciados pelo DSEI/Manaus)

do Amazonas, bem como apoiará as autoridades locais
de saúde no incentivo a Vacina da COVID-19 e fortalecimento do sistema de saúde. O projeto visa beneficiar
28 Comunidades Indígenas em Manaus atendidas pela
Semsa, com ações informativas, rodas de conversas
sobre prevenção, apoio aos profissionais de saúde na
realização de ações para aplicação de vacinas, doação
de kits de higiene para as famílias indígenas com apoio
das lideranças e formação para os profissionais de Saúde o sobre PCI (prevenção e controle de infecção), WASH
(água, saneamento e higiene e estressores psicossociais
exacerbados pela COVID-19. O projeto também vai
beneficiar 19 Polos Base de Saúde Indígena (DSEI/Manaus) e uma Casa de Saúde Indígena (CASAI), os quais
atendem 257 aldeias, através de apoio aos profissionais
de saúde, com ações de sensibilização, EPI, suprimentos, equipamentos e equipar os Agentes Indígenas de
Saúde - AIS com Kit básico (aparelho de Glicemia, Esfigmomanômetro com Estetoscópio, Oxímetro de dedo e
Termômetro digital). Ressalta-se que em quase todas as
aldeias têm um AIS, porém os mesmos não dispõem de
equipamentos básicos para fazer o atendimento necessário aos indígenas, uma vez que os equipamentos são
fixos nos Polos Base de Saúde Indígena onde ficam as
equipes multidisciplinar (DSEI/Manaus), e a equipe por
sua vez tem um período para fazer o atendimento nas
aldeias, diferente do AIS que mora na Aldeia. A Cáritas,
desde o início da pandemia, tem buscado parcerias para
apoiar os Povos Indígenas com intuito de minimizar
os impactos da COVID-19, com este
projeto continuamos os
trabalhos o qual iniciou no período
mais crítico da
Pandemia no
Amazonas.
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SÍNODO

Comunidades sem Eucaristia

RESOLVER A AUSÊNCIA
DA FONTE E CUME DA
VIDA CRISTÃ

PE. LUIS MIGUEL MODINO

O

Concílio Vaticano II, que está completando 60
anos de sua abertura, define a participação na
Eucaristia como a fonte e o cume de toda a vida
cristã. Junto com isso, o primeiro mandamento
da Igreja pede: “Participar da Missa inteira aos domingos, de
outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho”.
Diante disso, o que dizer para tantos católicos que vivem sua fé
em comunidades onde essa celebração da Eucaristia acontece uma
ou duas vezes por ano, inclusive a cada mais tempo. O Documento
Final do Sínodo para a Amazônia insiste em que “há um direito da
comunidade à celebração que deriva da essência da Eucaristia e do
seu lugar na economia da salvação”, afirmando que “as comunidades vivas clamam verdadeiramente pela celebração da Eucaristia”.
Nesse documento, a proposta que aparece é “ordenar sacerdotes a homens idôneos e reconhecidos pela comunidade, que
tenham um diaconato permanente fecundo e recebam uma
formação adequada para o presbiterato, podendo ter uma família legitimamente constituída e estável, para sustentar a vida da
comunidade cristã mediante a pregação da Palavra e a celebração
dos Sacramentos nas áreas mais remotas da região amazônica”.
Na Querida Amazônia, a exortação pós-sinodal do Sínodo
para a Amazônia, o Papa Francisco afirma que “é necessário conseguir que o ministério se configure de tal maneira que esteja
ao serviço duma maior frequência da celebração da Eucaristia,
mesmo nas comunidades mais remotas e escondidas”. Segundo lembra o Santo Padre, estamos diante de uma realidade já
abordada 15 anos atrás em Aparecida.
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Na V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e
Caribenho, “convidou-se a ouvir o lamento de tantas comunidades na Amazônia privadas da Eucaristia dominical por longos
períodos de tempo”, lembra o Papa Francisco, que foi relator
geral do Documento de Aparecida, na Querida Amazônia.
Afirmando que a celebração da Eucaristia é algo próprio
do sacerdote, Querida Amazônia afirma que “nas circunstâncias específicas da Amazônia, especialmente nas suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar um modo
para assegurar este ministério sacerdotal”. Isso porque essas
comunidades “precisam da celebração da Eucaristia, porque
ela ‘faz a Igreja’, e chegamos a dizer que ‘nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia’. Se acreditamos verdadeiramente que as coisas estão assim, é urgente fazer com que os
povos amazônicos não estejam privados do Alimento de vida
nova e do sacramento do perdão”.
O caminho proposto é rezar pelas vocações e fomentar
a missionariedade sacerdotal. Mas também afirma o Papa
Francisco que “são necessários sacerdotes, mas isto não exclui
que ordinariamente os diáconos permanentes – deveriam
ser muitos mais na Amazônia –, as religiosas e os próprios
leigos assumam responsabilidades importantes em ordem ao
crescimento das comunidades e maturem no exercício de tais
funções, graças a um adequado acompanhamento”.

ESPAÇO CRIANÇA

PÃO EM TODAS AS MESAS

- Fr. Faustino: Olá queridas, crianças! Como vocês estão?
- Zezinho: Beleza!
- Tininha e Tinico: Tudo bem.
- Fr. Faustino: Que bom. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre força
revigoradora que existe na Eucaristia.
- Mariazinha: Ué! Mas, este não é um assunto que a gente conversa quando se
prepara para a Primeira Comunhão? Eu já fiz a minha Primeira Comunhão.
- Tininha: Eu também já fiz.
- Zezinho: Eu ainda não fiz a Primeira Comunhão.
- Tinico: Nem eu.
- Fr. Faustino: Independentemente se já fizeram ou não a Primeira Comunhão, este assunto é muito importante para todos nós durante a vida toda.
- Mariazinha: Por que você quer falar sobre esse assunto hoje?
- Fr. Faustino: Porque estamos chegando perto da data de mais um Congresso Eucarístico Nacional.
- Zezinho: E o que que é isso?
- Fr. Faustino: É um grande Encontro de bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e vários leigos e leigas para refletirem sobre a Eucaristia. Ele vai
reunir todos os fiéis católicos em torno da Eucaristia, Corpo e Sangue de Jesus
Eucarístico, que é o centro da nossa fé católica.
- Tininha: Isso acontece em todos os anos?
- Fr. Faustino: Não. O Congresso Eucarístico acontece de 4 em 4 anos aqui
no Brasil. Mas, os outros países cristãos também preparam momentos como
este, de acordo com suas realidades.
- Mariazinha: Quantos congressos desses já aconteceram?
- Fr. Faustino: Já aconteceram 17. Este será o 18º Congresso Eucarístico do Brasil.
- Tinico: Legal. Parece que vai ser bem interessante. Onde vai acontecer
este Encontro?
- Fr. Faustino: Será no Nordeste do Brasil, na Arquidiocese de Olinda, no
Recife (PE), nos dias 11 a 15 de novembro deste ano.
- Zezinho: Nossa! Já está perto. A gente vai participar, também?
- Fr. Faustino: Eu acho que presencialmente vai ser difícil participarmos.
Mas, várias pessoas já se inscreveram para participar e representar suas paróquias e dioceses, áreas missionárias e comunidades religiosas. Assim, toda a
Igreja do Brasil estará bem representada e nós poderemos acompanhar tudo
pelas mídias sociais e emissoras de rádio e televisão.
- Tinico: Tem algum assunto, em especial, que vai ser falado neste Congresso?
- Fr. Faustino: O 18º Congresso Eucarístico Nacional refletirá sobre o tema
“Pão em todas as mesas” e o lema “Repartiam o Pão com alegria e não havia
necessitados entre eles”.
- Tininha: Você sabe por que este tema foi escolhido?

- Fr. Faustino: Depois de várias reuniões para a preparação, os coordenadores definiram que este tema é algo urgente para os nossos dias.
- Mariazinha: Só isso? Onde querem chegar conversando sobre este assunto?
- Fr. Faustino: O objetivo é promover a comunhão dos fiéis da Igreja em
torno da Eucaristia, ajudando-os a compreender que JESUS, O PÃO DA VIDA,
move a Igreja para sair de si, das zonas de conforto, para alcançar as periferias
existenciais sempre bem lembradas pelo Papa Francisco.
- Mariazinha: Agora entendi.
- Zezinho: Então, este Congresso Eucarístico vai ajudar as pessoas se lembrarem que precisam ajudar mais os necessitados?
- Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho! Essa foi a grande preocupação de Jesus quando Ele se ofereceu como alimento.
- Tinico: Mas, onde é que está escrito sobre isso na Bíblia? Eu não me lembro.
- Fr. Faustino: Está escrito no Evangelho de João: “Eu sou o pão vivo que
desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei
de dar é a minha carne para a salvação do mundo” (Jo 6,51).
- Tininha: Então, se eu recebo Jesus na Eucaristia, eu devo ajudar as pessoas necessitadas?
- Fr. Faustino: Sim. Recebemos a Sagrada Comunhão para ficarmos mais
fortes espiritualmente e ver as necessidades de vários irmãos e irmãs. Lembrem-se do que aprendemos na catequese: Jesus é o Pão descido do céu, é o alimento
que sacia verdadeiramente.
- Tinico: E por isso a gente precisa pensar em partilhar o que temos com as
outras pessoas, né?
- Fr. Faustino: Exatamente, Tinico. Jesus se tornou nosso alimento, mas
Ele pensou em todas as pessoas e não apenas em algumas. Lembremos que “Ele
veio para que todos tenham vida em abundância” (cf. Jo 10,10).
- Zezinho: Agora consegui entender melhor o porquê desse tema. Para que tenha
pão em todas as mesas, é necessário que haja partilha com os necessitados. É isso?
- Fr. Faustino: Isso mesmo, Zezinho.
- Tininha: Eu acho que já ouvi na Igreja uma música que fala sobre “pão
em todas as mesas”.
- Fr. Faustino: Há uma música que é cantada na missa, durante a Comunhão, que tem este nome. E há, também, uma música do ofertório que fala sobre “os cristãos que dividiam os bens com alegria”; de acordo com o texto bíblico
que está em Atos 2, 42-47. O tema e o lema deste Congresso Eucarístico ajudam-nos compreender melhor a Espiritualidade da Eucaristia.
- Mariazinha: O que é Espiritualidade da Eucaristia?
- Fr. Faustino: É estar em comunhão com Jesus. Buscá-Lo, incansavelmente,
através da nossa abertura à ação da graça Dele em nós, que nos é oferecida na Palavra
e na Eucaristia, num relacionamento amoroso para permanecermos em Seu caminho,
vivendo o Seu amor, praticando Sua Palavra e observando os Seus mandamentos.
Permaneçamos unidos em orações, alimentados por Jesus Eucarístico,
partilhando com os necessitados e nos cuidando. Paz e bem!
Fr. Faustino, TOR
ESCREVA O QUE VOCÊ ACHA QUE AINDA PRECISAMOS
FAZER PARA QUE TENHA PÃO EM TODAS AS MESAS.

GIRO PASTORAL
CARREATA MARCA O
ENCERRAMENTO DO
NOVENÁRIO EM HONRA
À SANTA TERESINHA,
PADROEIRA DAS
MISSÕES
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia Santa Teresinha do Menino
Jesus esteve em festa desde a noite de
22 de setembro, quando deu início ao
novenário da Santa das Rosas e Padroeira
das Missões. Foram nove noite intensas
com muitas orações e homenagens,
contando com a participação de todos os
movimentos e forças vivas da paróquia
localizada no bairro Alvorada 2 – Região
Episcopal Nossa Senhora dos Remédios. A
última novena foi presidida pelo pároco,
Pe. Kleytton Cabral, auxiliado pelo diácono
Luis di Paula, e em seguida aconteceu
uma bonita carreata com o andor da santa
percorrendo as ruas do bairro e visitando
todas as diaconias pertencentes à paroquia.
Esse ano o novenário trabalhou o
tema “No coração da igreja, minha mãe
eu serei o amor” e lema “Por uma Igreja
Sinodal: Comunhão, Participação e Missão”.
Um dos momentos mais emocionantes
do novenário foi a encenação da peça da
história da santa, onde toda noite um
trecho era apresentado pelos jovens da
Pastoral da Juventude (PJ), finalizando com
o momento da morte em que aconteceu
uma chuva de rosas ao som do hino da
padroeira, levando todos às lágrimas.
“Queria agradecer a todos os jovens que
se empenharam na peça e, com certeza,
esse ano vocês se superaram ao mostrar de
uma forma diferente e emocionante, um
pouco da vida de Santa Teresinha que sem
dúvida ficou muito feliz lá no céu. Agradeço
a todos que estiveram à frente, conduzindo
esse momento. Parabéns”, comentou o
pároco ao fim da peça.
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PASTORAL DO DÍZIMO
REALIZA ENCONTRÃO
DE AGENTES NA
REGIÃO EPISCOPAL N.
SRA. APARECIDA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na manhã do dia 18 de setembro,
foi realizado no salão paroquial da Área
Missionária Santa Mônica, localizada no bairro
do Manoa, o 3° Encontro da Pastoral do Dízimo
Arquidiocesana para coordenadores, líderes e
agentes. Esse evento foi realizado na Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida, contando
com aproximadamente 320 participantes
provenientes dos setores: Pe. Ruggero
Ruvolletto, com cinco Áreas Missionárias, e
Pe. Pedro Vignola, composto por oito Áreas
Missionárias e uma Paróquia.

O encontro começou com um café da manhã
partilhado e depois foi divido em dois momentos,
o primeiro com a formação “A importância da
missão do agente na pós pandemia”, realizada
pelo leigo Adriano Dias, que utilizou como
subsídio o livro Dízimo, Pastoral e Administração,
de Dom Edson Oriolo. “A pandemia afastou
muitas pessoas e tivemos que refletir onde
podemos melhorar, pois as despesas precisavam
ser supridas e os dizimistas estavam afastados,
por isso necessitamos trabalhar a mentalidade
dos coordenadores e agentes para administrar
bem os recursos que a igreja tem e fazer com que
seja retomada a alegria das pessoas em serem
dizimistas que antes estava apagada”, explicou
Adriano.
Na sequência, Pe. Leudo Santos, assessor
eclesiástico da Pastoral do Dízimo, falou de
maneira muito alegre e extrovertida sobre
Dízimo e Família. “É muito importante

LANÇAMENTO DA
FACULDADE CATÓLICA DO
AMAZONAS ACONTECE
COM A PRESENÇA
DE AUTORIDADES E
REPRESENTANTES DA IGREJA
TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

Na manhã de 23 de setembro, ocorreu o lançamento da
Faculdade Católica do Amazonas. A cerimônia foi realizada
no auditório do Centro de Treinamento Maromba, bairro
Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus e contou com a
presença de autoridades e representantes da igreja católica
que lotaram o auditório.
O momento foi marcado por muitas recordações, entre
elas a história da Igreja de Manaus e os bispos que passaram
pela Arquidiocese. A memória foi apresentada pelo Professor,
Médico Cardiologista e Presidente da Academia de Letras
Amazonense, Dr. Aristóteles Alencar.
O Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da
Amazônia (Itepes) tornou-se Faculdade Católica do Amazonas
desde 2021, e estabeleceu um Termo de Cooperação Técnica,
jurídica, científica e pedagógica com o Centro Universitário
Fametro. O desejo nasceu a partir do Sínodo para a Amazônia,
e dos bispos do Regional Norte 1.
O diferencial do Instituto de Teologia Pastoral e Ensino
Superior da Amazônia (Itepes) é a adequação dos estudos
teológicos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC),
assumindo as exigências de um Curso de Graduação aberto na
área de Teologia. Os cursos de Filosofia e Ciências da Religião
serão indicados ao Ministério da Educação (MEC) para que
também sejam reconhecidos.
trabalhar o dízimo em família e ter a noção
que a partilha começa dentro de casa, com
os filhos, na vida a dois, pois compartilhar
o dízimo significa ter a consciência daquilo
que ele nos oferece, como filhos, irmãos e
como igreja. Precisamos pedir a Deus que

nos ilumine, para que possamos continuar
vivenciando o dízimo e a partilha na nossa
igreja como um todo, pois precisamos
disso para poder dar continuidade à
missão de evangelização do povo de Deus”,
comentou Pe. Leudo.

IGREJA DA MATRIZ
REALIZA ENCONTRO DE
FORMAÇÃO BÍBLICA COM
AGENTES DE PASTORAL E
PAROQUIANOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora
da Conceição (Igreja da Matriz), realizou na
tarde de 24 de setembro, o Encontro Formativo
intitulado “A Beleza da Palavra de Deus”, tendo
como formadora a Profª M. Sc. Elisângela
Maciel, e o público-alvo foi formado por grupos
da Catedral: catequistas e catequisandos;
agentes de pastorais; alguns pais das crianças
e adolescentes da catequese; agentes do IVC e
coroinhas.
Em apenas duas horas de formação foi
repassada de maneira breve alguns pontos
principais. “Primeiro eu percorri com eles esse
processo de escrituração, de quando começou
a ser escrita e quando a bíblia de fato se torna
bíblia; depois a gente adentrou o Antigo
Testamento, mostrando a antiga aliança com a
nova aliança; depois mostrei como a bíblia se
torna instrumento do nosso dia a dia e a última
parte foi a leitura orante, que é o momento
mesmo de entrar em sintonia com a bíblia, de
meditar, de rezar e de ter esse encontro pessoal
com Deus”, explicou Profª Elisângela.
“Esse mês demos uma atenção especial
à Palavra de Deus, visto que setembro é
considerado o mês da bíblia, então este
encontro de hoje foi um coroar das reflexões
feitas ao longo do mês e por isso convidamos
a professora Elisângela para apresentar um
panorama da Palavra de Deus, pois sabemos
que a Palavra é centro e é preciso que a gente
aprofunde os conhecimentos em torno dela.
Foi uma tarde muito gratificante”, comentou
Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Igreja da Matriz.
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GIRO PASTORAL
FEIRA CULTURAL DOS
MIGRANTES CELEBRA O 108º
DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E
REFUGIADO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

No dia 24 de setembro, foi realizada em frente a Praça da Igreja da
Matriz, mais uma edição da Feira Cultural dos Migrantes, com a exposição
de 12 barracas com vendas de comidas típicas de cada país e artesanatos,
além do show de talentos com várias apresentações culturais para
celebrar o 108º Dia Mundial do Migrante e Refugiado (DMMR).
De acordo com Lucas Campos, coordenador arquidiocesano da
Pastoral do Migrante, o evento é uma atividade alusiva ao DMMR,
incentivado pelo Papa Francisco, que acontece no quarto domingo
de setembro e contou com a presença de representantes da
Venezuela, Peru, Haiti e comunidades indígenas, que levaram seus
produtos para serem vendidos nas barracas.
“Essa atividade acontece graças a várias parcerias, entre elas a
OIM (Organização Internacional do Migrantes) e ACNUR (Agência
da ONU para Refugiados), por isso ninguém está pagando a locação
do espaço ou recebendo ajuda de custo, o que vender é para eles
e, nossa missão como pastoral é promover o espaço de interação
cultural”, explicou Lucas.

PARÓQUIA SÃO VICENTE
DE PAULO CELEBRA
FESTA DO PADROEIRO
INFORMAÇÕES E FOTO GECIVALDO SIQUEIRA

A Paróquia São Vicente de Paulo,
localizada na Rua Santa Rita, 833 – Compensa
III, realizou na noite de 27 de setembro,
a missa de encerramento dos Festejos
do Padroeiro, presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus , Cardeal Leonardo

Na Paulinas de

Manaus,

pensar o presente
é mudar o futuro!
Este livro oferece reflexões de
especialistas sobre o Pacto
Educativo Global, proposto
pelo Papa Francisco com
vistas a uma integração
de toda a sociedade, numa
aliança pela educação. A obra
apresenta as experiências e
expectativas de educadores
e educadoras, que trabalham
em diferentes frentes,
comprometidos com o viés
proposto pelo Papa Francisco.
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Steiner; concelebrada pelo Administrador
Paroquial, Pe. Geraldo Bendaham, auxiliados
pelo diácono Ronaldo Santos.
Foram três noites do Tríduo, arraial
comunitário e uma carreata realizada no dia
27, saindo da Paróquia São Vicente até a Casa
do Idoso São Vicente de Paulo, localizada
no bairro do São Raimundo. A missa solene
contou com a presença das sete comunidades
que compõem a paróquia, fazendo uma bela e
participativa celebração de encerramento dos
festejos.

Venha conhecer livros que mostram
que a educação pode mudar o mundo.

R$ 23,50
Paulinas Livraria

R$ 22,50

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

R$ 21,00

R$ 20,00

Siga a Paulinas Manaus nas redes sociais:
livpaulinasmanaus

paulinas.manaus

49ª ASSEMBLEIA REGIONAL
NORTE 1 DA CNBB:
PARTICIPAÇÃO, PARTILHA
E SONHOS EM BUSCA DE
UMA IGREJA SINODAL

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

De 19 a 22 de setembro aconteceu
em Manaus, no Centro de Treinamento
Maromba, a 49ª edição da Assembleia
Regional Norte 1 (AM/RR) que esse ano
trabalho o tema “Santarém, encarnação
na realidade e evangelização libertadora:
caminho de comunhão, participação e
missão”. A assembleia contou com 78
participantes entre bispos, coordenadores
de pastoral, representantes dos povos
indígenas e das pastorais em nível regional,
provenientes das nove dioceses e prelazias.
A assembleia iniciou no fim da tarde do dia
19, com acolhida dos participantes, sobretudo
de Dom Leonardo Steiner, agora como Cardeal
da Amazônia, e de Dom José Altevir da Silva,
novo Bispo da Prelazia de Tefé, que participou
pela primeira vez da assembleia deste regional.
Após o jantar a programação continuou com
a apresentação e aprovação das pautas, além
da apresentação do relatório da presidência,
realizada por Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva,
Bispo de Borba e Secretário do Regional, e a
Ir. Rose Bertoldo, recolhendo o acontecido de
outubro de 2021 a setembro de 2022.
No dia seguinte, após a celebração, a
programação começou com uma análise
de conjuntura sociopolítica e econômica,
tendo como assessor o professor da UFAM,
Marcelo Seráfico. Na sequência, Dom Adolfo
Zon, Bispo da Diocese de Alto Solimões, fez
a analise de conjuntura eclesial. À tarde,
a assembleia continuou com a partilha
das igrejas locais, pertencentes às nove
dioceses e prelazias presentes, narrando
suas atividades realizadas, desafios e
conquistas alcançadas e finalizou com o
Reitor do Seminário São José, Pe. Zenildo
Lima, falando sobre as diretrizes da ação

evangelizadora, fazendo uma análise do
que foi exposto anteriormente pelas igrejas
do regional com base no Documento de
Santarém e no Sínodo sobre Sinodalidade.
A programação dos outros dias também
contou com a abordagem da 6ª Semana
Social Brasileira, e questões relacionadas com
a Comissão para a Amazônia, que tem como
presidente o Cardeal Steiner; a Rede Eclesial
Pan-Amazônica (REPAM) e a Conferência
Eclesial da Amazônia (CEAMA), além do
Congresso Missionário Nacional, que irá
acontecer em Manaus em 2023, a experiência
Missionária de Seminaristas, a ser realizada
também em Manaus no próximo mês de
janeiro, o Decreto e Proteção de Menores e as
conclusões da 59ª Nacional da CNBB.
PASTORAL DA PESSOA
IDOSA REALIZA OFICINA
DE CAPACITAÇÃO COM
REPRESENTANTES DO
REGIONAL NORTE 1

ANIVERSÁRIOS
NOVEMBRO 2022
NATALÍCIO

Pe. Slawomir Drapiewski
4 Diác. Afonso de Oliveira Brito
6 Cardeal Leonardo Ulrich Steiner
6 Pe. Daniel Oliveira da Cunha
6 Pe. Jefferson Luís da Silva Santos
8 Pe. Agnaldo Gomes Batista
9 Diác. Manoel Mateus Gomes Amaral
10 Pe. Leo Jayaraj Arulappan
14 Pe. Humberto Vasconcelos de Souza
14 Pe. Nelson Pereira da Silva
14 Pe. Nori José Broch
20 Frei José Maria Botelho
22 Diác. Nelson Nogueira da Silva Jr.
22 Diác. Ronaldo Souza dos Santos
23 Pe. Antônio Sousa Lima
24 Pe. Ivair Rodrigues
24 Pe. Wolney Augusto de Souza Mourão
30 Diác. Luiz Lima da Silva
3

ORDENAÇÃO

Pe. Geraldo Levron
18 Pe. Hilton Brito de Oliveira
25 Pe. Inácio Luiz Rhoden
27 Diác. Francisco Alves de Sousa
27 Diác. Francisco Carlos Fernandes Pina
27 Diác. Francisco Gilson Barroso Mota
27 Diác. Irineu dos Santos Pena
27 Diác. João Bosco Barbosa de Souza
27 Diác. Ronaldo Souza dos Santos
28 Diác. Atanázio dos Santos Salvador
28 Pe. José Nogueira dos Santos
7

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Entre os dias 23 a 25 de setembro a
Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) Regional Norte1,
realizou uma oficina de capacitação no Centro
de Treinamento Maromba, contando com a
participação de representantes das dioceses e
prelazias que fazem parte do Regional, além da
ilustre participação da Ir. Maria Lúcia Rodrigues,
Coordenadora Nacional, e Adriana Bueno,
Secretária Nacional da PPI, vindas de Curitiba
(PR).
O encontro trouxe como tema
“Promovendo o envelhecimento ativo e
a qualidade de vida” e no segundo dia
contou com a participação valorosa do
Cardeal Dom Leonardo Steiner Arcebispo
Metropolitano de Manaus e de Pe. Zenildo
Lima, Reitor do Santuário São José. “Estamos
muito agradecidos pela oportunidade que
nós estamos vivenciando ao participar
deste primeiro estudo presencial no póspandemia”, comentou Vera Lúcia de Souza,
Coordenadora da PPI a nivel Regional.

Ainda segundo a coordenadora, a oficina
foi uma oportunidade de acolher e rever os
agentes, religiosos e leigos, de seis localidades do
regional que foram em busca de uma formação
continuada com o objetivo de se capacitar ainda
mais para desenvolver a principal missão da PPI,
que é a visita domiciliar. Dentro da programação
também teve uma noite cultural, no fim do
segundo dia, a entrega dos certificados de
conclusão e a santa missa de encerramento,
presidida pelo Pe. Marcos Pereira, de Tefé (AM).
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GIRO PASTORAL
SEMINARISTA MATHEUS MARQUES FOI
ORDENADO DIÁCONO DIOCESANO
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Na noite de 1º de outubro, foi realizada a
Ordenação Diaconal do Seminarista Matheus
Marques da Costa, na Paróquia Divino
Espírito Santo. A solenidade foi presidida pelo
Arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Cardeal
Leonardo Steiner e contou com a presença dos
bispos auxiliares, Dom José Albuquerque, Dom
Tadeu Canavarros, do bispo auxiliar emérito
Dom Mário Pasqualotto e alguns padres
representando todo o clero arquidiocesano.
Durante a Santa Missa, após a
proclamação do Evangelho, aconteceu o Rito
Diaconal, quando o reitor do Seminário São
José, Padre Zenildo Lima, deu testemunho de
que o candidato ao diaconato transitório era
digno e apresentou o seminarista Matheus, que
escolheu como lema para viver esse ministério
o trecho do Evangelho de Marcos: “Ele viu e
teve compaixão”. O Arcebispo destacou em sua
homilia que o momento representa a riqueza
da igreja em distribuir os ministérios.
“Esse é um momento importante da
nossa Arquidiocese, não se trata apenas da
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pessoa do Matheus, se trata da riqueza da
igreja em distribuir os ministérios e desejar
assim que as nossas comunidades cada
vez mais tenha o suficiente para crescer e
amadurecer na fé e se tornem missionárias”,
comentou o Cardeal em um trecho de sua
homilia. Após esse momento o rito continuou
com o arcebispo interrogando o eleito diante
da assembleia; a ladainha de todos os santos;
a imposição das mãos e prece de ordenação;
imposição das vestes diaconais; a entrega do
livro dos evangelhos e o abraço da paz dos
bispos e do clero presente.
Ao final da celebração, o novo diácono
disse algumas palavras, iniciando seu discurso
com uma breve canção e depois, com muita
emoção e gratidão, agradeceu a toda a
comunidade, assim como todos os religiosos,
leigos e leigas que foram importantes no
seu processo formativo. “É um sentimento
de pertencimento ao discipulado que faz da
vida toda uma missão, essa ocasião que, com
felicidade pude viver com vocês, é parte de
um processo de envolvimento com o mistério
vocacional”, disse Matheus.

IGREJA CATÓLICA
CELEBRA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS,
PATRONO DA ECOLOGIA
INFORMAÇÕES RAFAELLA MOURA FOTO PASCOM
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

A Paróquia São Francisco de Assis, localizada
no bairro São Francisco, pertencente ao Setor
Santa Rita de Cássia, Região Episcopal Nossa
Senhora dos Navegantes, esteve em festa com a
realização do novenário em honra ao padroeiro,
tendo como tema “São Francisco de Assis nos
ensina a Fraternidade Universal”, a programação
conta com bênção dos animais e feira solidária.
O novenário iniciou no dia 25 de setembro
e em cada noite foram refletidos subtemas
junto dos agentes pastorais e comunitários
fiéis que participam das celebrações. Segundo
o pároco, Pe. Orlando Barbosa, “este é um
momento de profunda comunhão, muitos
devotos participam da programação, fazem os
seus pedidos e agradecem as graças alcançadas
pela intercessão do santo”.
Como parte da programação, a paróquia
promoveu nos dias 1 e 2 de outubro o arraial e a
Feira da Economia Solidária, após a celebração
das 19h. No dia do padroeiro, 4 de outubro, as
atividades iniciaram às 6h30 com a Santa Missa,
às 8h com a bênção dos animais e distribuição
de mudas. Às 9h missa com bênção da saúde. E
às 17h ocorreu a tradicional procissão seguida
de missa campal.

FUNDAÇÃO RIO MAR REALIZA
SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO
MANHÃ DE ESPIRITUALIDADE COM
O PE. AMARILDO LUCIANO
"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?” A oração de Jesus
na Cruz, foi o tema da Manhã de Espiritualidade realizada no dia 15 de outubro, e reuniu mais de 400 pessoas no auditório do Colégio Dom Bosco,
em Manaus. O evento foi conduzido pelo Padre Amarildo Luciano, que
é Vice-Provincial Redentorista da Amazônia, formado em Filosofia, Teologia, Comunicação Social e atualmente se dedica ao mestrado em Teologia. Esta foi a segunda edição da Manhã de Espiritualidade de 2022,

sendo a primeira realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida.
Para o Padre Amarildo Luciano foi
uma grande satisfação participar deste evento de evangelização e que tem sido uma grande
oportunidade de reflexão e formação, sendo um desafio
que assume para ajudar as pessoas a estarem mais próximas de Deus e
sua palavra.
Para a participante, Roseana Pinto, foi um momento muito bonito e
que ficou muito grata pelo ensinamento do padre e que foi um importante momento de partilha ao lado de suas amigas que estiveram com
ela nesta manhã de espiritualidade.
A diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana, destacou que esta
atividade é uma forma de aproximação para oferecer aos amigos da Rio
Mar um espaço de reflexão, conhecimento e aproximação, proporcionando uma manhã cheia de Deus, de alegria e partilha da fé, e que está
prevista mais duas edições no ano de 2023.
Padre Amarildo Luciano tem se dedicado a ajudar as pessoas a
aprenderem mais sobre a Palavra de Deus e diariamente faz importantes
reflexões e estudo bíblico no programa "Pra ser Feliz como Redentor, de
segunda a sexta-feira, das 7h às 8h, na Rádio Rio Mar 103,5.
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GIRO PASTORAL

PROCISSÃO E MISSA EM HONRA À
N. SRA. APARECIDA REÚNEM 80 MIL
PESSOAS EM MANAUS

CÍRIO DE NAZARÉ MARCA
O REENCONTRO DOS FIÉIS
EM PROCISSÃO E MISSA
CAMPAL PRESIDIDA PELO
CARDEAL STEINER
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

TEXTO RAFAELLA MOURA FOTO ÉRICO PENA

No dia 12 de outubro, foi realizada a
Solenidade de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. A programação iniciou às
5h30 e contou com carreata, missas, ofício divino,
animação e o retorno da procissão pelas ruas do
bairro Aparecida e centro da cidade. Com o tema
“Com Maria, caminhar juntos para construir uma
Igreja Missionária”, a procissão e a missa campal
reuniram 80 mil pessoas em Manaus.
Durante todo o dia muitos fiéis
passaram pelo Santuário para agradecer
graças alcançadas, fazer os seus pedidos e
homenagear a Virgem Negra encontrada no
Rio Paraíba do Sul. Algumas horas antes da
procissão, muitas pessoas cruzavam o corredor
central da igreja de joelhos, eram famílias,
homens, mulheres, que emocionados iam de
joelhos desde a porta principal, até em frente
ao altar. Dona Joana Batista Teixeira, não perde
uma novena, participa todas as terças-feiras.
Há dois anos foi curada de um câncer, e vem
desde então agradecer a vitória que alcançou.
Um dos acontecimentos marcantes
durante a festa, foi o número de pessoas
chegando com flores, Nossa Senhora Aparecida
foi coberta de Flores, de todos os tipos, de todas
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as cores, em cada uma delas uma história, mas
uma única fé pela mãe de Jesus.
A procissão iniciou às 17h, os devotos
aguardavam ansiosos a imagem sair da
igreja. Nossa Senhora surgiu do meio do
povo, em cima do globo terrestre, coberta
de muitas flores. A imagem representa a
primeira missionária, e como mãe, aquela
que vela por todo o mundo. O povo seguia a
imagem pelas ruas, enquanto se cantava e
orava a Imaculada Conceição Aparecida.
Seguida da procissão deu-se início a
Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de Manaus, Dom José
Albuquerque, concelebrada pelo Pároco/
Reitor, Padre Agildo Alves e alguns padres
da Congregação Redentorista, além de
padres convidados.
Ao final da celebração, Dom José leu a
Nota Oficial da Presidência da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a
respeito da exploração da fé e da religião para
angariar votos no segundo turno das eleições.
O bispo auxiliar, pediu que não façamos
deste momento um tempo de ódio na
família ou no trabalho, que as armas sejam
não as que matam, mas que sejamos
armados do amor.

O Círio de Nazaré é considerado uma das
festas cristãs mais populares da Igreja Católica,
este ano chegou a sua 108ª edição, trazendo
como tema “Maria, Mãe do puro amor, ensinanos o caminho da paz!”. Esse ano, após dois
anos de interrupção em virtude da pandemia
causada pela Covid-19, a tradicional procissão
que sempre reúne milhares de fiéis, voltou
a acontecer com os fiéis cantando e orando,
percorrendo as principais ruas do bairro da
Praça 14 de Janeiro, Conjunto Adrianópolis e
adjacências, até chegar à igreja onde centenas
de outros devotos se uniram à multidão para
participar da Missa Campal, presidida pelo
Cardeal Dom Leonardo Steiner, Arcebispo
Metropolitano de Manaus, e concelebrada pelos
padres missionários do Pontifício Instituto para
as Missões Estrangeiras (PIME), Daniel Curnis,
Braz Lourenço e Carlinhos da Silva.
A programação deste ano começou no
dia 1º de outubro, com a abertura Oficial dos
Festejos e Apresentação dos Mantos e seguiu
durante toda a semana com as santas missas em
hora a N. Sra. de Nazaré, cada dia um subtema
diferente e uma bênção específica. Na noite do
dia 8, após a missa, ocorreu a transladação da
imagem, saindo da Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré, situada na Av. Mário Ypiranga, conjunto
Adrianópolis, até o Santuário de N. Sra. de
Fátima, localizado no bairro da Praça 14 de
Janeiro, ficando até a manhã deste domingo,
onde por volta das 7h30, depois da missa
presidida pelo Reitor do Santuário, Pe. Nori
José, e concelebrada pelo pároco da Paróquia N.
Sra. de Nazaré, Pe. Daniel Curnis, a imagem foi
conduzida de volta em procissão, contando com
a participação de aproximadamente 5mil fiéis,
segundo informações da equipe organizadora.
Ao final do Círio houve missa presidida pelo
Cardeal Leonardo Steiner

CAMINHADA SÃO FRANCISCO
DE ASSIS REÚNE MAIS DE 80
FIÉIS AO LONGO DA BR 174
COLABORAÇÃO: PATRÍCIA CABRAL

No dia 8 de outubro aconteceu a XI
Caminhada de São Francisco de Assis,
que foi uma realização das igrejas irmãs
Comunidade N. Sra. da Conceição (Área
Missionária Imaculado Coração de Maria/
Santa Etelvina) e Comunidade São Francisco
de Assis (Área Missionária São João XXIII/
BR 174- KM 41). A caminhada contou com
a participação de 84 pessoas das duas áreas
missionárias e também da Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe, Área Missionária

Sagrada Família (Tarumã), do Aleixo e
uma família de amigos do coordenador do
evento Júlio Bezerra, oriundos de São Paulo.
A caminhada iniciou após a bênção
de Padre Jacinto Péres Rivera, vigário da
Área Missionária Imaculado Coração de
Maria e Missionário de Guadalupe. Foram
43 km de caminhada com quatro paradas
para refletir o amor e a dedicação de São
Francisco de Assis, através de trechos
da Laudato Si. Todos chegaram às 6h da
manhã na comunidade de São Francisco,
sendo recepcionados pelos agentes da
comunidade com alegria e abraço caloroso
e, mesmo com o cansaço, era perceptível a
satisfação de quem viveu esse momento.

IGREJA DE MANAUS CELEBRA ABERTURA DO MÊS
MISSIONÁRIO COM MISSA NA CATEDRAL METROPOLITANA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO
FOTOS RECOMIS E PASCOM DO SETOR MARIA MÃE DA IGREJA

“Igreja é missão! – Sereis minhas testemunhas” é o tema e o lema
da Campanha Missionária realizada no mês de outubro, cuja abertura
aconteceu no dia 2 de outubro, em missa presidida pelo Cardeal
Leonardo Steiner, na Catedral Metropolitana de Manaus. O Conselho
Missionário Diocesano (Comidi) da Arquidiocese de Manaus marcou
presença junto com alguns missionários para celebrar este que foi o
início da programação para o mês de outubro.
O arcebispo de Manaus em sua homilia ressaltou a importância da
fé para sermos discípulos missionários e discípulas missionárias, e da
alegria que o Evangelho relata daquelas que retornam após sair para
anunciar, pois a fé deve crescer a partir do que se anuncia e ajudar o
cristão a celebrar os sagrados mistérios.
“A fé é simples, mas se tocada pelas adversidades, faz irradiar
a sua força. Quer dizer que todos nós começamos a perceber que
temos fé nas dificuldades que surgem em nossas vidas e oferece uma
percepção mais profunda de relação com Deus. A caminhada da fé
nos exige um exercício de abandono que é feito no amor” destacou o
Cardeal Leonardo Steiner que completou afirmando que os discípulos
missionários devem crescer na ousadia que implica atrever-se a confiar
em Deus em todos os momentos.
“Estamos no mês missionário, pra animar e dinamizar temos como
tema ‘Igreja é missão’, acompanhada da inspiração bíblica ‘Sereis minhas
testemunhas’. O caminho sinodal que estamos percorrendo visibiliza o

desejo de sermos uma igreja-missão, de todos nós sermos missionários e
missionárias, quer dizer testemunhar Jesus, levar Jesus, viver Jesus. Nossa
arquidiocese que vive sempre mais da admiração, do fascínio pela presença
irmanada de Deus em nós, deseja crescer como presença missionária.
Anunciadora da esperança, ela celebra a última etapa da Assembleia Sinodal
Arquidiocesana neste mês missionário. A caminhada no dia 23 é a conclusão
da nossa assembleia pois deseja ser a expressão de que como missionário
e missionárias caminhamos todos juntos. Como missionário e missionárias
fazemos o mesmo caminho que é Jesus. Deus nos conceda a graça da
admiração para sermos uma presença benfazeja misericordiosa consoladora,
esperançada”, destacou o arcebispo de Manaus.

DOROTEIA
COLÉGIO SANTA

REDE DOROTEIAS - Manaus/AM

Educar é cuidar da vida e transformar o mundo!

(92)98415-1999

NOVEMBRO 2022 • ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS 27

GIRO PASTORAL
FIÉIS CELEBRAM SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS COM PROCISSÃO E MISSA
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Paróquia São Francisco das
Chagas, localizada no bairro Colônia
Oliveira Machado, no dia 4 de outubro,
a santa missa em honra a São Francisco,
santo padroeiro da ecologia e dos
animais, um dos santos mais populares
e queridos, conhecido pela sua bondade
e humildade. A celebração foi presidida
pelo bispo auxiliar da Arquidiocese
de Manaus Dom Tadeu Canavarros e
concelebrada pelo pároco, Frei Paulo
Xavier, que pela primeira vez está
à frente dos festejos. A igreja ficou
completamente lotada de fiéis e, quem
não pôde assistir à missa presencial,
acompanhou a transmissão ao vivo pela
Rádio Rio Mar e TV Encontro das Águas.

A programação também contou
com as nove noites do novenário,
cada dia com um subtema específico e
contado com a participação de vários
presbíteros convidados, não apenas
do Setor Maria Mãe da Igreja, mas de
toda Manaus, contando também com
a presença do Cardeal da Amazônia e
Arcebispo Metropolitano de Manaus,
Dom Leonardo Steiner, que presidiu a
celebração do oitavo dia. Já no dia do
Santo, as atividades iniciaram com a
alvorada seguida da missa; carreata;
celebração do batismo; bênção dos
animais; missa solene; procissão; e para
finalizar a noite, arraial na quadra da
igreja, com comidas típicas, músicas e
brincadeiras.

PROCURANDO
FERRO E AÇO
PARA SUA
OBRA?

Na Fermazon você encontra todo ferro
e aço que sua obra precisa, além de
cantoneiras, barras chatas,
telhas, chapas sob medida, telas,
treliças, vergalhões e muito mais.
E tudo isso você pode comprar direto
em nossa loja no Distrito Industrial, que
é indústria e comércio, para atender as
grandes e pequenas obras.
Faça-nos uma visita e solicite seu
orçamento conosco!
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NA FERMAZON

TEM
Av. Buriti, 4100 – Distrito Industrial
www.fermazon.com.br
Boa Vista 95 4141-0010 l Manaus 92 3301-3013

SE PREPARE PARA A

Um show de oferta s!

VIDA E FÉ

MARIA DA SILVA
DE OLIVEIRA
UM INSTRUMENTO NAS
MÃOS DE JESUS CRISTO
FOTO ACERVO DA FAMÍLIA
TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS
COLABORAÇÃO PE. IGÍNIO MAZZUCCHI, PE. JOSÉ ROBERTO E JÚNIOR SILVA.

M

aria da Silva de Oliveira nasceu em Santarém, PA, no dia 20/08/1942.
“Desde quando se entende por gente nesse mundo”, é católica. Quando
ainda era criança seus pais ensinavam orações para ela e os irmãos,
sempre após o jantar. Era um rito sagrado.
Sob as bênçãos de São José casou-se com Raimundo. Em 1979 a família veio para o Amazonas e passou a morar na BR 319. Depois de trinta anos de casada, Maria ficou viúva em 1988.
Passados quatro anos, Maria casou-se com Domingos e, como no coração não faltava amor, resolveram adotar uma criança.
Já participando de uma das comunidades da Área Missionária do Araçá, no município do Careiro, também chamado Castanho, Maria ficou sabendo por meio de um
aviso dado pelo Pe. Igínio Mazzucchi, que quem quisesse trabalhar na comunidade na
área da saúde, poderia se inscrever em um curso preparatório. Ela quis.
Depois de alguns meses de estudos, Maria se tornou agente de saúde rural e “virou”
a enfermeira do local por treze anos. Passou a acompanhar as gestantes, fazer curativos
e suturas, aplicar injeções e orientar as famílias. Ajudou a trazer ao mundo 58 crianças.
Mas, para qualquer que fosse a necessidade, Maria tinha um remédio infalível: a linguagem do amor e da compaixão. Por isso ela passou a ser o anjo da saúde na comunidade.
Diz que “em cada diligência, procura ser apenas um instrumento nas mãos de Jesus
Cristo”. E, como instrumento, de forma simples e dedicada, entrega-se totalmente pelo
bem das pessoas que mais necessitam, porque “o que importa é fazer o que Jesus ensinou”.
Sempre acompanhou os encontros bíblicos organizados pelos padres da Área Missionária do Araçá e, viver em comunidade, sempre a motivou. Um dia foi chamada a
servir como ministra da Palavra e da Eucaristia, um serviço que faz com muito amor há
quase três anos na Comunidade Santa Luzia.
Em janeiro de 2021 perdeu o segundo o marido para a Covid. Hoje, aos 80 anos
de idade, 16 filhos, 42 netos, 56 bisnetos e 1 tataraneto, Maria se sente feliz com a
família, a comunidade e a missão de partilhar a Palavra de Deus e entregar Jesus na
eucaristia. Recomenda que ao chegar na Igreja, as pessoas entrem em clima de oração
e analisem o que andam fazendo, se há algo a ser evitado, corrigido, se o arrependimento é verdadeiro, e que procurem viver em comunidade de forma comprometida.
Ao cultivar hortaliças, plantas medicinais, macaxeira e cará no quintal, diz que é
maravilhoso plantar, colher e consumir alimentos saudáveis. Assim também deve ser
na comunidade. Plantar o bem, zelar com amor, receber a eucaristia. Isso fortalece a
caminhada. E, embora fique triste quando percebe que poucas pessoas estão participando da Igreja, não desiste. Diz que “todo cristão precisa persistir na missão”.
Toda noite lê a bíblia, faz suas orações, tem seu momento de intimidade com
Deus, assim como aprendeu com os pais quando ainda era criança. “Tem coisas que o
tempo não apaga!” A luz dessa devota de Santa Luzia também não se apaga. Por onde
passa, deixa um pouco de si e continua a caminhada.
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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
bem-e
plena em bem-estar.
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