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1 Missa Maria Mãe de Deus
Horário: 7h30, 10h e 18h
Local: Catedral Metropolitana
Informações: (92) 98158-8119
 

1 CAMINHADA PELA PAZ 
Concentração às 15h, na Igreja São João Batista (A.M. São Paulo Apóstolo) 
Av. Tenente Roxana Bonessi, Conjunto Galileia - Cidade Nova
Caminhada até a Comunidade Santa Mônica - Área Missionária Santa 
Monica - Rua Manoel Belém, S/N, Conjunto Manoa - Cidade Nova I

6 a 17  EXPERIÊNCIA VOCACIONAL-MISSIONÁRIA NACIONAL – 
PÉS A CAMINHO

6 Formação e orientações aos participantes – Centro de 
Formação Maromba
7 a 15 – Missão nas Comunidades 

11 a 20  FESTEJO SÃO SEBASTIÃO
11 a 19/1 - 18h novenário
20/1 -16h procissão seguida de missa
Local: Igreja São Sebastião, Rua 10 de Julho - Centro
Informações: (92) 99474-8844 – Secretaria Paroquial

21 FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES - CF 2023
Horário: 8h às 16h
Local: A definir
Informações: (92) 9 9219-1762 - Coordenação de Pastoral

AGENDA JANEIRO 2023

“Na região havia pastores que passavam, 
a noite no campo tomando conta do reba-
nho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles 
e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles 
ficaram tomados de grande teAmor. O ano 
então lhes disse: Não temais! Eu vos anuncio 
uma grande alegria que será também a de 
todo o povo: hoje na cidade de Davi, nasceu 
para vós o Salvador que é o Cristo Senhor! 
E isto vos servirá de sinal: encontrareis um 
recém-nascido envolto em faixas e deitado 
numa manjedoura. De repente juntou-se 
ao anjo uma multidão do exército celeste 
louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no 
mais alto dos céus, e na terra, paz a todos por 
ele amados!” (Lc 2,8-14)

LEITURA DA BÍBLIA

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

A PALAVRA DE DEUS
NA TERRA PAZ!

O Prêmio Imaculada, promovido pela Catedral 
Metropolitana de Manaus, chegou a sua segunda 
edição dedicado a uma iniciativa de “Comunicação 
e Boas Práticas”. E a Fundação Rio Mar, por ser 
uma presença viva na igreja de Manaus no setor 
da comunicação, no dia 2 de dezembro, foi 
homenageada com esse prêmio entregue pelo 
padre Joaquim Hudson Ribeiro ao padre Charles 
Cunha, seu diretor superintendente.

A Fundação Rio Mar foi homenageada pela 
concepção e realização da Caravana Cultural Rio 
Mar – Arte e Social, que nasceu da necessidade 

de motivar iniciativas sociais, culturais e artísticas 
em nossa cidade, em especial nos espaços 
mais carentes desse tipo de atividade como 
as periferias. Para a realização desse projeto, 
a Fundação contou com incentivos vindos de 
emendas parlamentares de vereadores da 
Câmara Municipal de Manaus, por intermédio da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 
– Manauscult. Foram realizadas três caravanas, 
sendo a primeira no bairro São José Operário; 
a segunda no Cidade de Deus; e a terceira no 
Colônia Oliveira Machado.

FUNDAÇÃO RIO MAR RECEBE PRÊMIO IMACULADA 
2022 – COMUNICAÇÃO E BOAS PRÁTICAS
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

Certamente, tendo experimentado diretamente 
a fragilidade que caracteriza a realidade huma-
na e a nossa existência pessoal, podemos dizer 
que a maior lição que Covid-19 nos deixa em 

herança é a consciência de que todos precisamos uns dos 
outros, que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é 
a fraternidade humana, fundada na filiação divina comum, e 
que ninguém pode salvar-se sozinho.” (Papa Francisco, Men-
sagem 59º Dia Mundial da Paz, 2023)

A Mensagem nos coloca a caminho da fraternidade. Uma fra-
ternidade na busca da paz! Paz que nasce da fraternidade. Todos 
juntos promovermos os valores universais, relações que possibili-
tam o caminho da fraternidade. Ela também nos faz questionar 
a confiança posta no progresso, na tecnologia e nos efeitos da 
globalização que foi excessiva, e transformou-se numa intoxicação 
individualista e idólatra, minando a desejada garantia de justiça, 
concórdia e paz. A paz minada pela “desfraternidade”! (Idem)

Ninguém se salva sozinho! Mesmo porque nos conflitos 
e na busca da paz, há necessidade de escuta, de diálogo. A in-
capacidade de escuta leva a problemas generalizados de dese-
quilíbrios, a injustiças, a pobreza e marginalizações que acabam 
alimentando mal-estar, conflitos, gerando violência e guerras. O 
fechamento em ideologia individualista, segregacionista, com 
olhos e ouvidos fechados, destroem a fraternidade e vive-se em 
clima de individualismo, violência, agressão. 

A paz nasce da fraternidade, do sermos todos irmãos e irmãs. 
Paz que é o cuidado uns pelos outros; gestos de irmandade. Onde 
existe o cuidado de irmãs e irmãos reina um espírito de bem-que-
rer. Existem tensões, incompreensões, diferenças, até, às vezes 
agressões, mas o ser irmã, o ser irmão refaz os laços, reconduz ao 
amor gerativo. Nada que não possa aproximar, perdoar, amar.

No tempo da pandemia fomos despertados para o cuidado 
uns pelos outros, fomos despertados para a responsabilidade de 
nos pertencermos, de sermos de uma mesma família, pois filhos 
e filhas do mesmo Pai do céu. Soubemos partilhar cestas básicas, 
material de higiene, lugar de acolhimento; soubemos entregar 
as “quentinhas”, lençóis, cobertores. E por quê? Porque nos sen-
tíamos, pelo ensinar de Jesus, irmãos e irmãs uns dos outros. 
Foi comovedor participar de tantos momentos de fraternidade. 
A dor, a morte, nos aproximando e nos tornando consolo. Sim, 
todos irmãos e irmãs. Como seguidores e seguidoras de Jesus 
como discípulos missionários, discípulas missionárias, somos 
testemunhas do Reino “eterno e universal: reino da verdade e da 
vida, reino da santidade e da graça, reino de justiça, do amor e 
da paz” (Prefácio de Cristo Rei). Ninguém pode salvar-se sozinho, 
mas juntos nas sendas da PAZ.

Colocar-se à mesa e escutar para encontrar o caminho da 
paz. Como lembrava São João Paulo II na busca da paz há ne-
cessidade da justiça e do perdão. “A verdadeira paz é fruto da 
justiça, virtude moral e garantia legal que vela sobre o pleno 

respeito de direitos e deveres e a equitativa distribuição de be-
nefícios e encargos. Mas, como a justiça humana é sempre frá-
gil e imperfeita, porque exposta como tal às limitações e aos 
egoísmos pessoais e de grupo, ela deve ser exercida e de certa 
maneira completada com o perdão que cura as feridas e resta-
belece em profundidade as relações humanas transtornadas” 
(Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 2002). Ele insistia que 
a justiça e o perdão valem para as relações pessoais e interna-
cionais. É que ninguém caminha sozinho pelas sendas da Paz. 

O perdão e a justiça estabelecem relações profundas e fe-
cundas, pois não acontece na solidão, mas no encontro. “O per-
dão não se opõe de modo algum à justiça, porque não consiste 
em diferir as legítimas exigências de reparação da ordem vio-
lada; mas visa sobretudo aquela plenitude de justiça que gera 
a tranquilidade da ordem, a qual é bem mais do que uma frá-
gil e provisória cessação das hostilidades, porque consiste na 
cura em profundidade das feridas que sangram nos corações. 
Para tal cura, ambas, justiça e perdão, são essenciais” (Idem). 
São essenciais para a paz ser a transparência do mundo novo, 
do novo Reino, onde todos caminhamos juntos.

O anúncio da Paz que ouvimos na noite de Natal é uma mis-
são que recebemos por sermos acordados pelo Amor do Deus 
humanado! A criança de Belém nos fez anunciadores, anuncia-
doras, missionárias, missionários. Somos continuadores da pre-
sença de Jesus e de seus Reino. Vivemos de Jesus e de seu Reino. 
Jesus, aquele que salva! Nele todos fomos amados e salvos!

A caminhada sinodal nos ajudou a perceber que nin-
guém se salva sozinho e que ninguém anuncia sozinho! 
Todos a caminho, todos fazendo o caminho para que Jesus 
esteja sempre mais presente na vida de todos os irmãos e 
irmãs. A vida de todos seja transformada, transfigurada em 
Jesus. Na caminhada sinodal nos demos conta que forma-
mos o Povo de Deus, pertencemos ao Reino de Deus, e por 
isso, nos pertencemos. Somos comunidade de comunidades, 
visibilização do Reino. Nunca estamos sozinhos, formamos 
a fraternidade, formamos em Cristo uma irmandade! Uma 
Igreja missionária que vive e anuncia a alegria do Evangelho. 
Porque anunciadora, missionária e esperançada!

Ao recebermos neste mês seminaristas de todo o Brasil 
que estarão entre nós como missionários, somos recordados 
de quem somos: uma Igreja capaz de ouvir os clamores do 
povo, anunciar o amor e comer juntos do mesmo pão da 
solidariedade, da partilha, da inclusão (Oração Assembleia 
Sinodal). Eles possam perceber a presença de Jesus e o seu 
reino em nossas comunidades e possam despertar para a 
missão, serem presbíteros de uma Igreja em Saída!

Caminhemos juntos, não deixemos ninguém para trás! 
O caminho sinodal nos conduza pelas sendas da esperança 
e da paz! Nossa Senhora da Conceição, nos anime a gerar 
Jesus, o Príncipe da Paz! 

Onde existe 
o cuidado de 
irmãs e irmãos 
reina um 
espírito de bem-
querer. 

Cardeal 
Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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A
Que a fé ajude 
as novas 
gerações e as 
do presente a 
acreditarem 
que vale a 
pena crer num 
amanhã que 
seja um hoje 
bem melhor. 

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista 
Eclesial “Arquidiocese em Notícias”. Feliz e abençoado 
ano de 2023 na vida de cada um de nós. Chegou a hora, 
e a hora é agora de fazer deste tempo, um momento de 
reconstrução. É preciso repensar o país que queremos. 
Que Brasil queremos nos próximos 4, 10 e 20 anos? O 
Brasil precisa de um projeto pra que possamos voltar ao 
trilho chamado futuro. Foram 4 anos de perceptível des-
construção, especialmente na educação, sequelada ainda 
mais devido a covid-19. O futuro de um país fica compro-
metido quando na ausência de um projeto, trabalha-se 
apenas vivendo o hoje sem compromisso com o amanhã. 
Jesus quando passou neste mundo fazendo o bem, falou 
de um Reino que já está entre nós e que há de vir. É um 
futuro que toca o presente, e um presente que mira o fu-
turo. Que a fé ajude as novas gerações e as do presente a 
acreditarem que vale a pena crer num amanhã que seja 
um hoje bem melhor. A polarização esquizofrênica que 
atingiu o seu ápice no último pleito eleitoral, deixa um 
cenário de rescaldo no tecido social. É urgente romper a 
barreira da intolerância e fazer um pacto por um Brasil 
melhor. E se em algum momento esse futuro ficar amea-
çado, fazer ecoar a indignação novamente, algo tão sau-
dável numa democracia, para que o futuro desta nação 
não seja comprometido, seja pelo extremismo doentio 
ou corrupção do passado. Chegou a hora de reconstruir a 
pátria-mãe gentil chamada Brasil. E já convidamos tam-
bém você para prestigiar cada edição da nossa revista em 
2023. Que neste ano vocacional a nossa oração seja para 
que o pastor do rebanho, Jesus, mande mais operário 
para a messe Dele. Ótima leitura pra você!

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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profecia

EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA

Contemplando o Evangelho, fundamen-
talmente constata-se que a Missão é de 
Deus. A iniciativa de visitar a humani-
dade revelando-se na Pessoa de seu 

Filho Jesus é do Pai. O Filho Jesus revela o coração 
misericordioso pleno de amor do Pai pela humanida-
de. Ele mesmo afirma que veio para salvar e não para 
condenar (cf. Jo 12, 47) as pessoas.

Aqueles que ouvem no silêncio de seu cora-
ção o chamado de Deus, têm a graça de conhecer 
Jesus, mediante a graça do Espírito Santo. São 
muitos os discípulos e discípulas de Jesus. Alguns, 
homens e mulheres, ao longo da história da Igre-
ja e da humanidade tiveram a graça de assimilar 
SEUS ensinamentos, viver e testemunhar em suas 
vidas esta experiência de união com o divino.

Um exemplo significativo desta experiência en-
contra-se no livro dos Atos dos Apóstolos quando re-
lata a manifestação de Jesus na vida de Saulo. Depois 
do encontro com Jesus Ressuscitado no caminho de 
Damasco (At 9, 1-30), Paulo ficou cego, foi acolhido 
por Ananias que o chama de irmão, recebe o batismo 
e volta a enxergar novamente. Paulo aderiu aos ensi-
namentos de Jesus que provocaram o seu processo de 
conversão que durou toda sua vida. 

Esta mudança de mentalidade e de compor-
tamento da nova vida cristã de Paulo ocorreu me-
diante a liberdade humana que aceita a graça que 
transforma a vida sempre mais ao amor do Reino 

A PARTIR DO ENCONTRO COM JESUS
PE. GERALDO F. BENDAHAM

anunciado por Jesus. O chamado de Deus e a res-
posta humana se aprofundam através do diálogo 
de confiança, que certamente tem suas implica-
ções. Deus, na Pessoa de Jesus, permanece fiel ao 
seu Projeto de amor e a pessoa com seus limites 
abraça a graça reconhecida conscientemente. 

Esta experiência de Paulo com o Evangelho de Je-
sus mudou sua vida totalmente, ao ponto de afirmar: 
“eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que 
vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela 
fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por 
mim” (Gl 2, 20). Ocorre com Paulo uma verdadeira 
experiência espiritual e missionária no seguimento de 
Jesus que é a única razão de seu viver: “pois para mim o 
viver é Cristo e o morrer é lucro” (Fl 1, 21).

Esta é a verdadeira experiência do missioná-
rio/a que convertido/a aos ensinamentos de Jesus, 
torna-se discípulo/a, anunciador/a da sua doutri-
na, tendo a convicção e a certeza que o Senhor está 
presente em todas as adversidades da vida.

O exemplo de Paulo e de tantos outros cristãos 
e cristãs deveria motivar a vida dos seminaristas, 
padres, diáconos, leigos e leigas, na vivência e no 
anúncio do Evangelho de Jesus. Olhando para o 
exemplo missionário de Paulo não existe Missão 
sem encontro, conversão, preparação e comunhão 
com o Senhor.

PE. ADELSON 
SANTOS, SJ

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

PAPA TERMINA O ANO 
PEDINDO À MARIA PELA 
PAZ NA UCRÂNIA

Como acontece todo fim de ano, o Papa 
Francisco vivenciou com a sua diocese de 
Roma e com milhares de peregrinos que 
visitam a “Cidade Eterna”, durante o último 
mês de dezembro, importantes momentos 
litúrgicos, como a santa missa da noite de 
Natal, no dia 24 e, na manhã seguinte, a mis-
sa de Natal do dia 25, seguida da mensagem 
chamada Urbi et Orbi, ou seja, “para Roma e 
para todo o mundo”, tradicionalmente profe-
rida neste dia pelo papa na Praça São Pedro e 
transmitida por milhares de meios de comu-
nicação. No último dia do ano, 31 de dezem-
bro, pela tarde o sucessor de Pedro dirigiu-se 
novamente à Basílica de São Pedro para rezar 
o Te Deum, oração de agradecimento pela 
passagem de mais um ano. Mas, sem dúvida, 
o momento mais marcante do Papa Francisco 
no encerramento de 2022 aconteceu no dia 
8 de dezembro, festa da Imaculada Concei-
ção, quando ao rezar aos pés da imagem de 
Maria, numa das praças mais movimentadas 
do centro de Roma, Francisco não conseguiu 
segurar as lágrimas, quando recordou as pes-
soas que sofrem na guerra da Ucrânia, invadi-
da pela Rússia. Que essas súplicas emociona-
das do Papa nos acompanhem em todo esse 
novo ano que inicia: “Virgem Imaculada, hoje 
eu gostaria de te trazer a ação de graças do 
povo ucraniano pela paz que há muito pedi-
mos ao Senhor. No entanto, tenho ainda que te 
apresentar a súplica das crianças, dos idosos, 
dos pais e das mães, dos jovens daquela terra 
martirizada, que sofre tanto! Mas na realidade 
todos nós sabemos que Tu estás com eles e com 
todos aqueles que sofrem, assim como estavas 
ao lado da Cruz do teu Filho. Obrigado, nossa 
Mãe! Olhando para ti, que não tens pecado, 
podemos continuar a acreditar e a esperar que 
sobre o ódio vença o amor, sobre a mentira 
prevaleça a verdade, sobre a ofensa vença o 
perdão, sobre a guerra prevaleça a paz. Assim 
seja!”.6  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • JANEIRO •  2023



LITURGIA

CATEQUESE LITÚRGICA

Sábado, às 7h15, no Programa 
Arquidiocese em Notícias

Apresentação: Irmãs Pias 
Discípulas do Divino Mestre

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

DISCÍPULA DO DIVINO MESTRE

IRMÃ CIDINHA BATISTA

VIVER BEM O ANO LITÚRGICO 
É VIVER A MISSÃO

Com o tempo do Advento iniciamos um novo ano litúrgico, e 
nesse ano 2023, o evangelista que nos acompanha na liturgia 
dominical é Mateus. Chama-se Ano Litúrgico o tempo em que 
a Igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em 
Jesus Cristo. "Através do ciclo anual, a Igreja celebra o mistério 
de Cristo, desde a Encarnação ao dia de Pentecostes e à espera 
da vinda do Senhor" (NUALC nº 43 e SC nº 102). O Ano Litúrgi-
co é, portanto, um tempo repleto de sentido e de simbolismo 
religioso, de essência pascal, marcando, de maneira solene, o 
ingresso definitivo de Deus na história humana. O Ano Litúrgi-
co tem como coração o Mistério Pascal de Cristo, centro vital de 
todo o seu organismo. Nele palpitam as pulsações do coração 
de Cristo, enchendo da vitalidade de Deus o corpo da Igreja e a 
vida dos cristãos. Como viver bem a nossa missão nesse cami-
nho pedagógico-espiritual que a Igreja nos propõe? 

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

J. Corbon diz que tudo é questão de FONTE. “A Igreja não é 
uma quando celebra a liturgia e outra quando seus membros a 
vivem. O mesmo acontece com sua missão. Não tem uma face 
voltada para Deus e outra voltada para as pessoas. Sua missão 
nos últimos tempos é ser o rosto de Deus no qual todos podem 
reconhecer aquele que procuram, na mesma luz, reconhecer o 
rosto das pessoas que refletem a glória de Deus (cf. 2 Cor 4,6)”.

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

daquele que ouvimos, que nossos olhos contemplaram e que 
nossas mãos tocaram, se seu fogo nos purificar até moldar-
-nos totalmente a ele. (Liturgia de Fonte - pp. 192-193).

A uma Igreja que caminha e que se põe na estrada, tal 
como os discípulos de Emaús (Lc 23,13-35), a liturgia oferece 
três experiências marcantes que alicerçam e fundamentam a 
missão: a) A experiência propriamente eclesial de reunir-se 
com os irmãos e as irmãs na fé, de acolher e ser acolhido, de re-
unir-se em nome de Cristo. Por mais solitário que possa estar, 
ou por mais árdua que possa ser sua missão, o cristão missio-
nário reporta-se sempre a uma comunidade que o sustenta; 
b) A experiência de aprender a Palavra de Deus de forma que o 
coração se abrase, numa nova estruturação de sentidos, capaz 
de integrar o sofrimento, a dor e a morte. O missionário sabe 
que na base de sua missão está a Palavra - que o envia e o con-
voca; c) A experiência da fração do Pão e do reconhecimento 
da presença do Cristo, como memória explícita e reconheci-
mento expresso de sua aliança conosco. 

O dinamismo missionário da Igreja não nasce da vonta-
de das pessoas que decidem fazer-se propagadoras de sua 
fé. Nasce do Espírito que atua nas celebrações litúrgicas. A 
missão não é nunca proselitismo ou mero serviço humano, 
mas decorre sempre da aliança que se constitui e se estru-
tura na eucaristia e no partir do pão que é o próprio Cristo. 

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

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

S. Maria, Mãe de Deus
2ª Semana do Natal
Nm 6,22-27
Sl 66(67),2-3.5.6.8 (R. 2a)
Gl 4,4-7 • Lc 2,16-21

S. Basílio Magno e S. 
Gregório Nazianzeno.
1Jo 2,22-28
Sl 97(98),1-4 (R. 3a)
Jo 1,19-28

1Jo 2,29-3,6
Sl 97(98),1.3cd-6 (R. 3a)
Jo 1,29-34

1Jo 3,7-10
Sl 97(98),1.7-9 (R. 3a)
Jo 1,35-42

1Jo 3,11-21
Sl 99(100),2-5 (R. 2a)
Jo 1,43-51

1Jo 5,5-13
Sl 147(147B),12-15.19-20 (R. 12a)
Mc 1,7-11

S. Raimundo Penyaford
1Jo 5,14-21
Sl 149,1-6a.9b (R. 4a)
Jo 2,1-11

Epifania do Senhor
Is 60,1-6
Sl 71(72),1-2.7-8.10-13 (R. cf. 11)
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

Batismo do Senhor
Is 42,1-4.6-7
Sl 28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-10 
(R. 11b)
At 10,34-38 • Mt 3,13-17

Hb 2,5-12
Sl 8,2a e 5-9 (R. cf. 7)
Mc 1,21b-28

Hb 2,14-18
Sl 104(105),1-4.6-9 (R. 8a)
Mc 1,29-39

Hb 3,7-14
Sl 94(95),6-11 (R. 8)
Mc 1,40-45=

S. Hilário 
Hb 4,1-5.11
Sl 77(78),3.4bc.6c-8 (R. cf. 7c)
Mc 2,1-12

Hb 4,12-16
Sl 18(19B),8-10.15 (R. cf. Jo 
6,63c)
Mc 2,13-17

2º Comum
Is 49,3.5-6
Sl 39(40),2.4ab.7-8a.8b-9.10 
(R. 8a.9a)
1Cor 1,1-3 • Jo 1,29-34

Hb 5,1-10
Sl 109(110),1-4 (R. 4bc)
Mc 2,18-22

S. Antão
Hb 6,10-20
Sl 110(111),1-2.4-5.9 e 10c (R. 5b)
Mc 2,23-28

Hb 7,1-3.15-17
Sl 109(110),1-4 (R. 4bc)
Mc 3,1-6

Hb 7,25-8,6
Sl 39(40),7-10.17 (R. cf. 8a.9a)
Mc 3,7-12

S. Fabiano
S. Sebastião
Hb 8,6-13
Sl 84(85),8.10-14 (R. 11a)
Mc 3,13-19

Santa Inês
Hb 9,2-3.11-14
Sl 46(47),2-3.6-9 (R. 6)
Mc 3,20-21

3º Comum
Is 8,23b-9,3
Sl 26(27),1.4.13-14 (R. 1a.1c)
1Cor 1,10-13.17 
Mt 4,12-23

Hb 9,15.24-28
Sl 97(98),1-6 (R. 1a)
Mc 3,22-30

S. Francisco de Sales
Hb 10,1-10
Sl 39(40),2 e 4ab.7-8a.10.11 (R. 
cf. 8a.9a)
Mc 3,31-35

Conversão de São Paulo
At 22,3-16 ou ou At 9,1-22
Sl 116(117),1-2 (R. Mc 16,15)
Mc 16,15-18

S. Timóteo e S. Tito
2Tm 1,1-8 ou ou Tt 1,1-5
Sl 95(96),1-3.7-8a.10 (R. 3)
Lc 10,1-9

S. Ângela Mérici 
Hb 10,32-39
Sl 36(37),3-6.23-24.39-40 
(R. 39a)
Mc 4,26-34

S. Tomás de Aquino
Hb 11,1-2.8-19
Lc 1,69-75 (R. cf. 68)
Mc 4,35-41

4º Comum
Sf 2,3;3,12-13
Sl 145(146),7 -10 (R. Mt 5,3)
1Cor 1,26-31
Mt 5,1-12a

Hb 11,32-40
Sl 30(31),20-24 (R. 25)
Mc 5,1-20

S. João Bosco
Hb 12,1-4
Sl 21(22),26b-27.28e 30.31-32 
(R. cf. 27b)
Mc 5,21-43
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FAMÍLIAS ABREM O 
CORAÇÃO E SUAS CASAS 
PARA ACOLHEREM JOVENS 
MISSIONÁRIOS

família

“A alegria de receber um deles na nossa casa é 
grande porque, quando minha filha era jovem, ia 
para outros estados e era recebida por famílias com 
muito amor, ofereciam o que tinham. Então, coloca-
mos em nosso coração que se um dia acontecesse 
uma missão, nós iríamos disponibilizar a nossa casa. 
A gente já acolheu seminaristas que vieram fazer 
trabalho pastoral em nossa área. Gostamos de aco-
lher e estamos com o coração muito feliz em saber 
que vamos compartilhar esse momento de fé e de 
missão com a Igreja”, destacou com muita alegria. 

Delma e seu esposo Delinaldo Pantoja acre-
ditam que este será um momento que vai fazer 
diferença na vida de muitas outras pessoas. “Esta-
mos preparando um momento de partilha, vamos 
fazer visitação, vamos fazer uma programação para 
que os jovens que virão para a nossa comunidade 
possam visitar, encontrar com as pastorais, com os 
grupos, uma programação para que conheçam a 
nossa realidade. A gente espera que eles se sintam 
bem em Manaus e que a gente possa oferecer a eles 
o que temos de melhor que é a acolhida. Eu parti-
cipo sempre de missão pelo interior e a gente sabe 
a realidade das pessoas, e às vezes o que impede 
de acolher é o medo de não saber o que oferecer e 
como acolher. Mas se abrirem o coração haverá um 
bom acolhimento, tudo ficará bem”, explicou Delma 
Sousa.

Entre os dias 5 e 17 de janeiro nossa Arqui-
diocese de Manaus irá acolher cerca de 300 
participantes sendo a maioria jovens semi-
naristas de todo o Brasil que estarão em 

nossa cidade para uma experiência em comunidades 
ribeirinhas, indígenas e periféricas. Estes estarão imer-
sos nos locais de missão e necessitarão ser acolhidos 
por algumas famílias, como é o caso do casal Delma 
Maria de Sousa e Delinaldo Pantoja, da comunidade 
Jesus Bom Pastor, da Área Missionária São Francisco 
das Chagas (AMSFC). Eles aceitaram acolher um jovem 
em sua residência do dia 7 ao 15, e já estão preparan-
do tudo com muito carinho.

“A gente está com o coração muito alegre por sa-
ber que a igreja vai viver esse momento. É algo que o 
Papa Francisco sempre nos orienta ‘ser uma igreja em 
saída’ e quando a gente soube que iriam chegar 300 
jovens, sendo que para nossa área virão 12 seminaris-
tas e 2 missionários, nos colocamos à disposição”, afir-
mou Delma Souza, que também faz parte da Pastoral 
Vocacional e compreende o quão importante é esse 
momento para estes jovens seminaristas que se co-
locaram disponíveis para conhecer novas realidades e 
deixar que seus corações sejam semeados pelo espírito 
missionário. 

Delma explicou que a necessidade de acolhida foi 
colocada no conselho pastoral da sua área missionária 
e que outras 13 famílias das comunidades de sua área 
missionária também aceitaram essa missão. 

“A gente está 
com o coração 
muito alegre por 
saber que a igreja 
vai viver esse 
momento".
Delma Souza

ANA PAULA LOURENÇO

(19) 3241-2424

TERRA SANTA
DE MANAUS PARA O MUNDO

COM PE. LEUDO SANTOS



FUNDAÇÃO RIO MAR
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ANA PAULA LOURENÇO

Com o tema “Enviados pelo Espírito até os confins do mun-
do”, acontece na Arquidiocese de Manaus a 1ª Experiência 
Vocacional-Missionária Nacional de Seminaristas, Reitores, 
Formadores e da Juventude Missionária. No período de 5 a 

17 de janeiro, cerca de 300 pessoas estarão na Região Amazônica, es-
pecialmente na Arquidiocese de Manaus e municípios de Manacapuru 
e Itacoatiara, para conhecer a realidade da Amazônia através de visitas 
às comunidades ribeirinhas e indígenas e áreas periféricas, conhecendo 
suas especificidades e necessidade de maior presença da igreja. 

A finalidade dessa iniciativa missio-
nária fundamenta-se nas orientações e 
recomendações das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023 (DGAE), das Diretrizes para 
a formação dos Presbíteros da Igreja no 
Brasil (DFPB), do Diretório para o minis-
tério e a vida dos presbíteros (DMVP) e 
do Programa Missionário Nacional 2019-
2023 (PMN), que em resumo visam ani-
mar o espírito missionário em jovens, 
especialmente nos futuros padres, inves-
tindo recursos para experiências de fé e animação vocacional, proporcio-
nando experiências em lugares considerados “terra de missão”, onde é 
mais urgente a presença da igreja, especialmente junto aos mais pobres 
e em áreas mais desafiadoras e carentes.

O evento é realizado através da parceria entre as Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM), a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), 
a coordenação nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas (COMI-
SE) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). Tem em vista, também, 
o revigoramento do projeto Igrejas-Irmãs, a celebração dos 50 anos do 

Documento de Santarém e a preparação para o 5º Congresso Missionário 
Nacional que será realizado em Manaus, em outubro de 2023. 

No dia 6, como uma atividade antes da experiência em si, os partici-
pantes estarão reunidos no Centro de Formação Maromba, em Manaus, 
para um primeiro momento, de formação e orientações metodológicas, 
finalizando com a celebração de envio. No dia 7 acontece o deslocamen-
to para as paróquias e comunidades, acolhida onde ficarão alojados e a 
celebração com o povo. A experiência missionária acontece de 7 a 14 de 
janeiro, com visitas às comunidades, reuniões, conversas, celebrações, 
dentre outras atividades, e ao final, no dia 16, acontece a avaliação da 
experiência missionária e envio para o retorno. 

“Todos os estados do Brasil vamos 
nos encontrar na Arquidiocese de Ma-
naus para uma experiência missionária, 
com retiro, com encontros, com visitas. 
Vamos juntos porque a missionariedade 
é o eixo integrador de todo o processo 
formativo”, enfatizou Dom Maurício da 
Silva Jardim, das Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM). 

O Coordenador Nacional dos COMISEs, 
seminarista Ítalo Lima, afirma que se tra-
ta de uma experiência única que promove 
um importante crescimento humano, es-

piritual e social de cada participante, mostrando uma realidade diferente 
que necessita de um cuidado especial, como pede o Papa Francisco. 

“Atende ao pedido do Papa Francisco para termos um olhar diferen-
ciado para a Amazônia , lugar de evangelização e também o cuidado dos 
brasileiros para com a floresta amazônica, faz com que os seminaristas 
saiam de seu ambiente formativo, muitas vezes acostumados apenas à 
parte acadêmica, ao bem estar social e protegidos pelos muros dos semi-
nários, faz com que os seminaristas saiam dessa realidade de comodismo 

REPORTAGEMJovens seminaristas

“Todos os estados do Brasil vamos nos 
encontrar na Arquidiocese de Manaus 
para uma experiência missionária, 
com retiro, com encontros, com 
visitas. Vamos juntos porque a 
missionariedade é o eixo integrador 
de todo o processo formativo."

DE TODO O BRASIL PARTICIPAM DE 
EXPERIÊNCIA VOCACIONAL E MISSIONÁRIA 
EM TERRAS AMAZÔNICAS
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e de auto desafiar se preparando para uma nova realidade, diferente 
como é a realidade na Amazônia. Essa experiência vivida faz com que ele 
[o seminarista] cresça humanamente, espiritualmente, e socialmente ao 
se deparar com o diferente faz com que ele se torne melhor e mais aberto 
à missão universal da Igreja”, destacou o seminarista Ítalo Lima, Coorde-
nador Nacional dos COMISEs.

A equipe local tem organizado a acolhida, a estadia, o momento for-
mativo para que todos que se sentem chamados à missão tenham uma 
real experiência e possam conhecer a realidade de nossa região, como 
explica o diácono transitório Matheus Marques. “De nossa parte, esta-
mos preparando tudo da melhor maneira possível, contando muito com 
a ajuda dos seminaristas da nossa Arquidiocese para receber a todos e 
todas para essa grande celebração missionária da Igreja, que também 
vai se configurando como uma grande experiência vocacional. Homens e 
mulheres chamados para serem testemunhas do Reino”. 
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TEXTO ÉRICO PENA  FOTOS CAROL GOMES 

“Ser missionário é colocar a pregação em ação e estar 
sempre presente na vida do próximo, pois para ser 
missionário não precisa realizar atos heroicos e sim 
viver a vocação que Deus nos deu sendo fiel e perseve-

rante. É viver o dom de entrega e escuta às obras de Deus, fazendo com 
que a Palavra não seja esquecida ou engavetada, dando o máximo valor 
às pessoas que nos procuram, colocando sempre o outro ou a situação 
que está, nos teus projetos de evangelização”. 

Com estas palavras, Padre Mário Missiato, da Congregação 
Pontifício Instituto das Missões Exteriores (PIME), resume o se-
gredo de uma caminhada sacerdotal de 51 anos, sendo 49 deles 
dedicados à missão na Arquidiocese de Manaus. 

Pe. Mário iniciou sua vida missionária logo após sua or-
denação, ocorrida em 5 de setembro de 1971, na Itália, e dois 
anos depois, em 1973, com apenas 27 anos de idade, chegava 
ao Brasil, a caminho de sua primeira missão. A princípio o pri-
meiro lugar escolhido foi Filipinas, mas foi vetado por questões 
políticas, e após ler relatos de outros padres missionários que 
por aqui passaram, não teve dúvidas em escolher o Amazonas, 
especificamente Parintins, porém, por questões de logística, 
ficou em Manaus.

Com um jeito espontâneo de ser, logo se tornou um dos 
padres mais queridos entre seus paroquianos, exercendo 
seu ministério sacerdotal em vários locais: Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes (seis meses); Paróquia Divino Espírito 
Santo, no bairro Coroado (1973-1884); Paróquia Nossa Se-
nhora de Nazaré, onde foi pároco pela primeira vez entre os 
anos de 1985 até 1992, retornando em 2012 a 2017; Área Mis-
sionária Santa Edwirges (2008-2010); Área Missionária Santa 
Mônica (2010-2012). Além de ser um dos responsáveis pela 
implantação de várias Paróquias e Áreas Missionárias em Manaus 
entre a década de 70 e 80. 

Além do pastoreio nas paróquias que assumiu, padre Mário divi-
diu seu tempo com alguns serviços prestados ao PIME, chegando a ser 
superior da casa do PIME em Manaus, durante o período de 1996-2004. 

Em junho de 2017, em agradecimento por sua dedicação, a Arqui-
diocese de Manaus realizou na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, uma 
bonita missa em sua homenagem. 

Hoje Pe. Mário dedica seu tempo a atender confissões, realiza 
batizados e matrimônios dos fiéis que lhe procuram, além de ser 
conselheiro espiritual de três Equipes de Nossa Senhora (ENS) e 
sempre que é chamado, celebra missas na Paróquia N. Sra. De Naza-

MISSÃO

“SER MISSIONÁRIO É COLOCAR A 
PREGAÇÃO EM AÇÃO E ESTAR SEMPRE 
PRESENTE NA VIDA DO PRÓXIMO."
Pe. Mário Missiato

UMA VIDA INTEIRA 
DE MISSÃO 
DEDICADA À 
ARQUIDIOCESE 
DE MANAUS 

ré (Adrianópolis); São Bento (Cidade Nova). Também atua como Capelão 
da Casa Oásis, um local de repouso das Irmã Salesianas, onde celebra 
missa todo domingo de manhã, sempre buscando viver a vocação que 
Deus lhe deu, com fidelidade e perseverança.
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PROMOÇÃO, ANIMAÇÃO E 
DISCERNIMENTO VOCACIONAL 
NA IGREJA
IRMÃ GERVIS MONTEIRO DA SILVA, FSP - SAV/PV REGIONAL NORTE I
NEILA PICANÇO - SAV/PV ARQUIDIOCESE DE MANAUS

A história da Pastoral Vocacional (PV) tem uma longa e importante 
no Brasil, nascendo da necessidade de se ter vocações na Igreja, 
destacando a oração vocacional como o principal meio de obtê-
-las (Carta Encíclica Ad catholici sacerdotii [sobre o sacerdócio ca-

tólico] - Pio XI – 20.12.1935). Em 1941, o papa Pio XII criou a PV compreendida 
como “Obra das Vocações Sacerdotais” (OVS). Após o Concílio Vaticano II, brota-
ram muitas iniciativas para suscitar a consciência vocacional no Povo de Deus. As 
vocações específicas são vistas a partir da vocação batismal. 

Em 1952 surgiram no Brasil organismos vocacionais da CNBB, como 
o SNAV (Secretariado Nacional dos Seminários e Vocações Sacerdotais), 
com o objetivo de cuidar da vida e organização dos seminários e da pro-
blemática vocacional, tendo seu primeiro estatuto aprovado em janeiro 
de 1965. O Encontro de Morungaba/SP, realizado em julho de 1964, ficou 
na história como o marco inicial da Pastoral Vocacional de Conjunto no 
Brasil. E em agosto de 1965, no Encontro em Aparecida nasce a ideia de 
se organizar Seminários de Teologia da Vocação e a criação do ISPAV (Ins-
tituto Superior de Pastoral Vocacional) em 15 de agosto de 1966, visando 
“especificamente à formação do pessoal engajado nos Departamentos 
Regionais, nas Comissões Diocesanas e Equipes Paroquiais de Vocação e 
Promotores Vocacionais”, buscando atingir especialmente a juventude. 

Na Arquidiocese de Manaus, a animação vocacional tem sido feita 
através do trabalho da Pastoral Vocacional que vem formando anima-
dores com a escola vocacional, realizando encontros de despertar voca-
cional com os jovens, encontro com crismandos, catequistas e coroinhas, 
dentre outros. Eventos esses que já estão programados para acontecerem 
em 2023. E já há uma grande preparação para o Congresso Missionário 
Nacional que acontecerá em Manaus, no mês de outubro.

Os interessados em conhecer mais desta pastoral e sobre o serviço de 
animação vocacional que realiza podem entrar em contato pelo e-mail 
pv.arquimanaus@gmail.com

PASTORAL VOCACIONAL

O ANO VOCACIONAL
Durante a 19ª Assembleia Geral da CNBB (1981) foi instituído 

agosto como o mês vocacional no país e houve a consagração do 
ano de 1983 como Ano Vocacional, com o tema: “Vem e segue-me”. 
O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) nasceu em 1993 com o ob-
jetivo de levar à Igreja e a seus fiéis a uma consciência maior do 
papel da Pastoral Vocacional para cada pessoa. E na 37ª Assembleia 
Geral da CNBB (1999) foi aprovado o “Doc 62” sobre a Missão e os 
Ministérios dos Cristãos Leigos(as). O 2º Ano Vocacional foi aprova-
do na 39ª Assembleia Geral da CNBB, e aconteceu 2003 com o tema 
“Batismo, fonte de todas as Vocações”. 

Mais 20 anos passaram-se e chegamos à terceira edição do 
Ano Vocacional no Brasil, de 20 de novembro de 2022 a 26 de 
novembro de 2023) com o objetivo de promover a cultura voca-
cional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, 
para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as 
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de Deus. Tem 
como tema “Vocação: graça e missão” e lema “Coração ardente, 
pés a caminho” (cf. Lc 24,32-33) 

O 3º Ano Vocacional do Brasil nos convida, cristãos leigas e 
leigos, ministros ordenados, consagradas e consagrados a assu-
mir a vocação de povo de Deus que se coloca a caminho rumo à 
salvação. É a oportunidade para a Igreja repensar sua relação com 
o mundo, de acordo com o Concílio Vaticano II. Nos desperta para 
uma Igreja de comunhão, participação, de espírito missionário, 
de sinodalidade, uma Igreja em saída, que se coloca ao serviço de 
Jesus Cristo sendo atenta as necessidades do nosso tempo.
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MATÉRIA DE CAPA

Em sintonia com a caminhada missionária da Igreja 
no Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM) a 
Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), 
a coordenação nacional dos Conselhos Missionários de 
Seminaristas (COMISE) e a Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB) realizarão a 1ª Experiência Vocacional-
Missionária Nacional de seminaristas, reitores e 
formadores de seminários e da Juventude Missionária.

PE. ANTÔNIO NIEMIEC CSSR, SECRETÁRIO NACIONAL DA PONTIFÍCIA UNIÃO MISSIONÁRIA

O porquê da experiência vocacional-missionária?

A finalidade dessa iniciativa missionária fundamenta-se nas orientações e reco-
mendações das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023 (DGAE), das Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no 
Brasil (DFPB), do Diretório para o ministério e a vida dos presbíteros (DMVP) e 

do Programa Missionário Nacional 2019-2023 (PMN), a saber:
• “Considerar uma prioridade pastoral histórica o investimento de tempo, energia e re-

cursos com os jovens, promover missões juvenis em vista da renovação de experiência de fé 
e de projetos vocacionais” (DGAE, 194);

• “Dinamizar o projeto Missão sem Fronteiras e outros projetos missionários envolvendo 
as juventudes” (PMN, Projeto: Igreja em saída);

• “A conversão pastoral requer atitude constante de saída [...]. Ela deve estimular e inspirar 
atitudes e iniciativas de autoavaliação das estruturas eclesiais, dentre as quais, as formativas, pois 
falta espírito missionário em membros do clero, inclusive em sua formação” (DFPB, 19);

• “Todos os sacerdotes devem ter um coração e uma mentalidade missionária, estarem 
abertos às necessidades da Igreja e do mundo. [...] É importante que tenham plena consciência 
desta realidade missionária do seu sacerdócio e a vivam em total sintonia com a Igreja, que sen-
te necessidade de enviar os seus ministros para os lugares onde é mais urgente a sua missão, 
especialmente junto aos mais pobres” (DMVP, 16);

• “Diversas práticas pastorais e variadas experiências missionárias, inclusive em ‘terras de mis-
são’, devem acompanhar todos os passos, momentos e etapas do processo formativo. As experiên-
cias pastorais, discernidas e acompanhadas no processo formativo, são sumamente importantes 
para confirmar a autenticidade das motivações no candidato” (DFPB, 236);

• “Sejam sempre previstos estágios e trabalhos pastorais devidamente planejados, 
acompanhados e avaliados. Esses estágios devem privilegiar a presença missionária entre os 
mais pobres. Incentivem-se igualmente experiências missionárias em áreas mais desafiado-
ras e carentes, como as periferias das grandes cidades, a Amazônia, o semiárido nordestino, 
o Cerrado, países da África, da América Latina e do Caribe” (DFPB, 237);



• “Para a formação de presbíteros que sejam discípulos e missioná-
rios de Jesus Cristo, tem-se revelado muito rica e fecunda a experiência 
de estágios pastorais em regiões missionárias. A missionariedade reve-
la-se como fio condutor de todo o processo formativo. Por isso, é salutar 
que se favoreçam aos seminaristas experiências missionárias, segundo 
objetivos, modos e tempos próprios” (DFPB, 316).

O porquê da escolha da região amazônica e do local?
A escolha do lugar geográfico da experiência missionária levou em 

consideração a atenção que a Igreja vem dando – ultimamente e de 
modo especial – à realidade amazônica. Constatamos isso, através da 
realização do Sínodo da Amazônia, das últimas Diretrizes Gerais (DGAE, 
201) da CNBB (“Olhar para a Amazônia como um dom de Deus e, por 
isso mesmo, como uma responsabilidade para todos os brasileiros”), do 
revigoramento do projeto Igrejas-Irmãs, da celebração dos 50 anos do 
Documento de Santarém e da preparação para o 5º Congresso Missioná-
rio Nacional, a ser realizado em Manaus, em novembro de 2023.

A Experiência será na Arquidiocese de Manaus e nas dioceses de Itacoa-
tiara e Coari. Na carta endereçada ao Pe. Maurício da Silva Jardim, diretor das 
Pontifícias Obras Missionárias (POM), Cardeal Leonardo Ulrich Steiner - OFM, 
Arcebispo de Manaus escreve: “Confirmo a disponibilidade da realização da 
experiência missionária em nossa Arquidiocese. Teremos a possibilidade de 
realizar a experiência nas comunidades ribeirinhas, mas também na periferia. 
Criaremos uma equipe para acompanhar a organização e o processo com a 
Pontifícias Obras. Nossa Senhora da Conceição nos acompanhe e proteja”.

Objetivos da Experiência
Objetivo geral é oferecer aos participantes a oportunidade de per-

ceber e assumir, na prática, que a experiência missionária, além de ser 
elemento do processo de crescimento humano e espiritual, é também 
um valioso e indispensável meio para a formação da mentalidade e cora-
ção missionários do seguidor de Jesus Cristo.

Entre os objetivos específicos estão os seguintes:
• Expressar comunhão com a caminhada missionária da Igreja no 

Brasil (celebração do Ano Jubilar Missionário, revigoramento do projeto 
Igrejas-Irmãs, celebração dos 50 anos do Documento de Santarém, pre-
paração para o 5º Congresso Missionário Nacional) que exorta a “Olhar 
para a Amazônia como um dom de Deus e, por isso mesmo, como uma 
responsabilidade para todos os brasileiros” (DGAE, 201);

• Suscitar nos participantes uma renovação da experiência de fé e de 
seus projetos vocacionais para ajudá-los a crescer num autêntico espÍrito 
missionário, de modo que a vocação encontre sentido na missão;

• Propiciar aos participantes conhecimento e vivência da realidade 
social, econômica, política e religiosa da região amazônica, como tam-
bém oportunidades para abertura ao diferente, para vivências, aprendi-
zados, reflexão, troca de experiências e celebrações;

• Sensibilizar os participantes sobre a corresponsabilidade pelo cui-
dado da Amazônia, seja no compromisso da evangelização dos seus po-
vos, seja na preservação da sua biodiversidade;

• Colocar em prática as recomendações e orientações dos documentos 
da Igreja referentes ao processo de formação integral dos candidatos ao 
presbiterado (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis e Diretrizes 
para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil) onde a missionarie-

dade é considerada 
como fio condutor de 
todo o processo formati-
vo (Cf. DFPB, 316);

• Ajudar no processo de confirmação da 
autenticidade das motivações dos candida-
tos ao presbiterado, através da experiên-
cia missionária planejada, acompanhada, 
iluminada pelo Evangelho e avaliada (Cf. 
DFPB, 236-237);

• Ajudar os candidatos ao presbiterado a perce-
berem, a partir da experiência vivida, como deve ser a 
vida de um missionário presbítero na Amazônia e em outras 
regiões do Brasil;

• Oferecer aos interessados orientações e indicações mais 
reais e concretas para a formação de futuros presbíteros nas 
dioceses e congregações, a partir da experiência vivida;

• Sensibilizar os participantes (seminaristas, reitores e for-
madores, bispos e convidados) sobre a necessidade da caminhada 
sinodal e de comunhão de diversas instâncias e organismos da Igreja 
no Brasil;

• Lembrar que todos os ministros ordenados devem ter um coração e 
uma mentalidade missionária, e estar abertos às necessidades da Igreja 
e do mundo;

• Dinamizar o projeto Missão sem Fronteiras e outros projetos mis-
sionários envolvendo as juventudes;

• Incentivar experiências missionárias em áreas mais desafiadoras e 
carentes, como as periferias das grandes cidades, a Amazônia, o semiári-
do nordestino, o cerrado, países da África, da América Latina e do Caribe 
(cf. DFPB, 230).

A experiência, a ser realizada nos dias 5 a17 de janeiro 2023, 
terá como tema “Enviados pelo Espírito até os confins do mundo” 
e o lema “Cristo aponta para a Amazônia”. Espera-se cerca de 350 
participantes entre Senhores Bispos, reitores, formadores, semi-
naristas diocesanos e religiosos (de todas as etapas de formação: 
propedêutico, discipulado, configuração e síntese vocacional), 
jovens e assessores da Juventude Missionária.

A sinodalidade está se tornando uma característica 
marcante na caminhada da Igreja nesses últimos tempos. 
Estamos convictos de que precisamos fortalecer ainda 
mais esta realidade também no âmbito de nossas ati-
vidades referentes à formação, articulação e atuação 
dos organismos da Igreja no Brasil. A experiência 
missionária será uma ótima oportunidade para 
avançar nesse campo. 

O Espírito Santo, protagonista da missão, 
nos faça abraçar e viver sempre mais a causa 
missionária, que deve ser a primeira de todas 
as causas (cf. EG 15).

DATA, TEMA E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
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JUVENTUDE

PJ REÚNE JOVENS PARA 
AVALIAR A CAMINHADA 
E DEFINIR PISTAS DE 
AÇÃO PARA O PRÓXIMO 
TRIÊNIO
TEXTO E FOTOS ÉRICO PENA

Com o tema “PJ Vive: Somos protagonistas da mudança e profetas da es-
perança” e o lema “Fazei tudo que Ele vos disser”, a Pastoral da Juventude (PJ) 
da Arquidiocese de Manaus reuniu cerca de 50 jovens na sua 12ª Assembleia, 
realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Casa de Retiro Vicente Canãs. 

Durante o evento foi avaliada a caminhada pastoral dos últimos três anos, encerrando a 
programação com a escolha dos novos secretários e coordenadores da PJ e a apresentação 
das pistas de ação para o próximo triênio.

O evento contou com a participação e assessoria de Frei Faustino Fernandes, Pe. José 
Roberto e Pe. Gutemberg Gonçalves, que passa a ser o assessor eclesial da PJ. Dom Tadeu 
Canavarros, bispo referencial da juventude, esteve presente presidindo a celebração de 
abertura desta assembleia.

De acordo com Wendell Souza, secretário da Coordenação Arquidiocesana da PJ, toda caminha-
da teve início com o congresso de grupos de jovens ocorrido na Paróquia São Jorge, que reuniu mais 
de 200 jovens para falar sobre a realidade dos jovens, seus sonhos e suas expectativas futuras.

“A nossa chegada até a assembleia foi baseada neste grande encontro, o Congresso do 
Grupo de Jovens, onde também foram eleitos os delegados, os representantes dos grupos, 
das áreas e dos setores, que durante a assembleia estiveram presentes dando suporte aos 
jovens, tanto do interior como da capital, por isso que esse foi um momento muito impor-
tante para nós, para avaliação, planejamento e escolha dos novos nomes que farão parte 
da coordenação arquidiocesana da PJ”, disse Wendell.

Secretaria Arquidiocesana: 
• Andrey Marcelo
• Giovanni Sampaio
Assessoria Arquidiocesana: 
• Angela Silva
• Guido Machado
Coordenador Regional:
• Wendel Souza
Religioso responsável:
• Pe. Gutemberg Gonçalves

NOVA COORDENAÇÃO

A programação do evento contou com acolhida 
dos jovens, missa de abertura presidida por Dom 
Tadeu Canavarros, momento de partilha em grupos, 
leitura orante, noite cultural, plenária para aprovar o 
plano de evangelização e o calendário das atividades 
de 2023, e a escolha da nova coordenação:
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A Comissão Episcopal Pastoral para o 
Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) comunica que estão 
abertas as inscrições para o Simpósio 
de Formação Ecumênica 2023 que vai 
acontecer, de forma virtual, dias 30 e 31 
de janeiro de 2023.

Esta edição tem como tema 
“reaprender a escutar e a dialogar: nossa 
missão e está interligada à reflexão 
sobre a sinodalidade. A formação, que 
acontece de forma on-line, será das 
18h30 às 20h30 (horário de Manaus), 
com certificado aos participantes. O 
encontro, organizado pela Comissão para 
o Ecumenismo da CNBB, vai refletir sobre 
o ecumenismo na perspectiva da sino-
dalidade que aponta para o horizonte do 
caminhar juntos.
Reaprender a escutar e a dialogar

Segundo o assessor da Comissão 
subscretário-adjunto de Pastoral da 
CNBB, padre Marcus Barbosa Guimarães, 
um dos focos principais deste encontro 
é aprofundar o exercício da escuta, tão 
falado, mas também tão abalado, ferido 
e descuidado, sobretudo nos últimos 
tempos. “O recado que este simpósio traz 
é a necessidade de reaprender a escutar 
e a dialogar em sintonia com o que o 
Papa Francisco vem pedindo”, disse.

Estão confirmados como conferen-
cistas as irmãs Raquel de Fátima Colet 
e Regina da Costa Pedro e os padres 
Abimar Oliveira de Moraes e Marcus 
Barbosa Guimarães.
Como se inscrever:

As inscrições podem ser feitas dire-
tamente, enviando o nome completo, a 
cidade e o estado, ao e-mail: ecumenis-
mo@cnbb.org.br

CNBB

CNBB ABRE INSCRIÇÕES 
PARA O “SIMPÓSIO DE 
FORMAÇÃO ECUMÊNICA 
2023”

CIDADANIA

FONTE SITE DA CNBB

LÉA TÔRRES, SECRETARIA DA CÁRITAS PAROQUIAL - ÁREA 
MISSIONÁRIA SAGRADA FAMÍLIA 

 

O que é ser voluntário? Começo com 
essa pergunta para você!? 

Me chamo Léa e irei contar um 
pouco da minha experiência de 

como ser uma voluntária da Cáritas Paroquial. Há 
exatamente dois 2 anos, Deus tem feito mudanças 
em minha vida. Uma delas é servir a ele. Afasta-
da da igreja há um tempo, quando retornei senti 
que queria ser catequista das sementinhas (turma 
infantil da minha paróquia), sempre ia à igreja e 
tentava fazer algum tipo de formação, mas sempre 
havia empecilho. 

Numa missa de domingo, o padre da minha 
paróquia (Cândido Cocaveli) nos avisos finais da 
missa disse que via necessidade de ter uma Cáritas 
em nossa paróquia para ajudar famílias carentes 
da nossa comunidade e quem mais precisasse 
de ajuda, no final da missa o procurei e disse que 
gostaria de fazer parte desse ato tão lindo que é 
ajudar as pessoas. Posso dizer que fui tocada por 
essa causa tão especial. 

Por que digo tocada? Porque senti que era 
isso que Deus queria para minha vida, ajudar o 
próximo. Quando iniciamos com as formações das 
famílias, ouvia os testemunhos e cada um deles 
me deixava mais sensibilizada pela causa e au-
mentava minha vontade de ajudá-los. Atualmente 
nossa Cáritas Paroquial da Área Missionária Sagra-

O VOLUNTARIADO 
NO SERVIÇO CARITATIVO

da Família, está com 150 famílias cadastradas e 
recebendo ajuda psicológica, de assistência social, 
entre outras. 

Todo ser humano traz dentro de si, algo que 
ninguém sabe explicar. É um desejo maior do que 
poder, riqueza e glória. É uma vontade louca de 
satisfazer o mais profundo do seu ser. Esse dese-
jo é concretizado quando colocamos a nossa vida 
a serviço de outras vidas, estamos nos ajudando e 
ajudando outras pessoas. Surge na vida da pessoa 
que pratica o voluntariado uma alegria, um desejo 
de ver o outro feliz, e essa alegria é contagiante e 
transformadora. E ajuda na construção da própria 
comunidade onde a pessoa está inserida. Há uma 
revolução na vida, nas atitudes, nos valores, enfim, 
podemos dizer que há uma metamorfose, porque 
quanto mais doamos a vida, mais bela ela fica. Essa 
decisão primeira é pessoal, mas depois ela vai se 
tornando comunitária, pois o meu testemunho vai 
fazer com que outras pessoas também cheguem a 
fazer parte dessa missão.

“Cada um exerça o dom que recebeu para servir 
os outros, administrando fielmente a graça de Deus 
em suas múltiplas formas”. O amor de Deus pode ser 
manifesto em nós quando servimos uns aos outros 
em amor. Dessa forma, não apenas abençoamos 
outras pessoas, como glorificamos ao Pai em nossa 
vida”. (Pedro 4-10)

Que Deus nos abençoe cada vez mais, aben-
çoe esse projeto e tantos outros que existem por 
aí, pois desse jeito fazemos a sua vontade. ‘’Amar o 
próximo como a ti mesmo’’.



ASSEMBLEIA SINODAL

PE. ZENILDO LIMA

A identidade missionária da Igreja
No processo sinodal de construção das Diretrizes da Ação Evangeliza-

dora de nossa Igreja de Manaus, fruto da Assembleia Sinodal Arquidio-
cesana, emergiu com bastante destaque o dado fundamental da missio-
nariedade. A questão não é nova nas nossas dinâmicas de assembleias 
diocesanas e sempre está de volta identificando a natureza da Igreja 
essencialmente missionária. Sempre impulsionada pela caminhada da 
Igreja do Brasil e da América Latina e fiel ao Evangelho, a Igreja de Ma-
naus foi reassumindo de modo novo os desafios de evangelização, priori-
zando iniciativas pastorais que garantissem sua fidelidade à Missão.

Nos tempos mais recentes, falamos de uma Igreja decididamente mis-
sionária, de uma Igreja em estado permanente de missão, de uma Igreja em 
saída. Em planos de pastoral e de evangelização, sempre embalados pela for-
ça da palavra, esta vocação jamais ficou em segundo plano, mas se tratava 
de um imperativo primeiro: “Ai de mim se eu não evangelizar” (I Cor 9,16) e, 
portanto, de uma identidade intrínseca: “Igreja de Manaus, tua vida é missão!”

No processo de escuta da última assembleia sinodal esta foi uma 
das primeiras questões indicadas como canal de participação da vida da 
Igreja, ou seja, participar da Igreja é participar da sua missão. Foi perce-
bido que o engajamento com a vida pastoral das comunidades se torna o 
principal envolvimento das pessoas com a missão da Igreja. São poucos 
os que se sentem participantes desta missão atuando em outras fren-
tes na sociedade, embora haja aqueles e aquelas que sentem que seu 
trabalho de voluntariado no campo da psicologia, no enfrentamento de 
fake news, nas posturas contra o desmatamento da Amazônia e com-
bate à corrupção, por exemplo, são formas de participação na missão. 
Novamente os meios de comunicação foram vistos também como um 
areópago oportuno de participação na missão. Importante reconhecer 
que muitos viram, até mesmo na partilha do dízimo, seu modo de parti-
cipação na missão eclesial.

Também neste processo de escuta, “a percepção de uma Igreja em 
saída se deu prioritariamente pelo contato com as pessoas e com as 

diferentes realidades, para tal, destacou-se a riqueza das dinâmicas de 
visita como modo de atuação de diversas pastorais. O alcance das pessoas 
depende do modo como nossa pastoral está estruturada e esta dificulda-
de se torna maior, dado o enfraquecimento da voz dos cristãos leigos e 
leigas em uma Igreja que tem mais peso a voz dos padres. A experiência 
da pandemia nos permitiu perceber a possibilidade de outros caminhos, 
principalmente envolvendo as famílias, como foi a experiência da cate-
quese – se esboçou uma catequese em saída.” 

 
Comunidades decididamente missionárias
Embasada e embalada por estas escutas, a Arquidiocese lançou o olhar 

para frente. Em um dos subsídios da Assembleia Sinodal a questão mis-
sionária tornou-se reconhecimento e provocação: “Nossas comunidades 
se reconhecem como comunidades missionárias, muitas delas nasceram 
de experiências missionárias e com espírito missionário, e o contexto de 
pandemia revelou uma força de capilaridade de nossa Igreja de Manaus. 
Aprendemos a estar em novos ambientes, sobretudo nas mídias sociais e 
na Rádio, embora carecendo de qualificação, e nos deixamos interpelar por 
realidades fora de nossos espaços eclesiais. Nos aproximamos mais das fa-
mílias e sentimos a necessidade de prosseguir esta aproximação de escuta. 
Talvez precisamos descobrir novas dinâmicas de estar junto às famílias, não 
somente pelas visitas. Também nos questionamos se esta missionariedade 
está de fato tão presente na ação da Igreja. Alguns chegaram a afirmar: ‘nos 
intitulamos área missionária, mas o somos de fato?’  Às vezes as ações são 
pontuais em determinado período ou data. Há o risco da acomodação, da 
zona de conforto e da presença nas mesmas casas. Continua pertinente o 
clamor que todos sejam missionários.”

 
Das iniciativas de animação missionária para um estado 

permanente de missão
A insistência nesta caminhada sinodal foi renovar este aspecto de 

conversão pastoral: passamos de ações pontuais para que a missionarie-
dade realmente constituísse um processo que envolvesse a totalidade da 
vida eclesial e a totalidade dos batizados. O Documento de Aparecida nos 



convoca ao estado permanente de missão (DAp 551) – não se trata de 
uma atividade pontual – mas da identidade da Igreja. “Esta firme deci-
são missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais” (DAp 365). 
É o que a Evangelii Gaudium nos apresenta como uma Igreja em saída (EG 
20-24). Daí porque ter clareza de um caminho foi mais importante que 
nos centrarmos nas pistas de atuação que, por sua vez, são o modo para 
a realização de um processo ou o desdobramento do caminho. Foi o que 
se construiu juntos:

Construir um projeto integral de animação missionária fo-
mentando a identidade missionária das comunidades, pastorais, 
organismos e movimentos, tendo presente novos ambientes, es-
paços e pessoas em um processo permanente onde todos os bati-
zados estejam comprometidos no anúncio do Reino de Deus.

Trata-se de moldar a identidade da vida eclesial a partir da missão 
por meio de um processo, um caminho permanente que perpassa todo 
tipo de organização eclesial (as comunidades, pastorais, organismos, 
movimentos) lançando-se em um horizonte para além das estruturas 
eclesiais: novos ambientes, novos espaços, novas pessoas. Este horizonte 
é sempre aquele do Reino de Deus. Sem esta abrangência, as iniciativas 
correm o risco de tornarem-se atividades que se repetem, mas não inau-
guram um jeito novo da Igreja ser e se realizar.

As pistas apresentadas enquadram-se, portanto, 
como modalidade concreta de realização deste 
caminho de animação missionária:

- Assegurar a formação missionária;
- Garantir a presença de sujeitos e grupos 

com disponibilidade missionária;
- Intensificar a experiência de 

Igreja Doméstica a partir de encon-
tros em família;

- Assegurar recursos que viabilizem a Missão;
- Intensificar a atuação do COMIDI.
Aqui se apresentam possibilidades de ação para toda Arquidiocese. A 

partir da realidade de cada instância localizada (comunidades, pastorais, 
movimentos, organismos e serviços) estas ações podem ser criativamente 
desdobradas segundo as peculiaridades de cada um, mas sempre dentro do 
mesmo caminho.

Fazemos do nosso caminhar juntos um caminhar missionário. Feliz 
coincidência concluir esta etapa da Assembleia Sinodal com a Caminhada 
Missionária da Arquidiocese!

 
“Alarga o espaço da tua tenda”
Seguimos adiante sempre na comunhão com o Sínodo sobre a Sino-

dalidade (2023-2024). A próxima etapa sugere seguir em direção a uma 
Igreja sinodal missionária: uma Igreja como uma casa que não tem por-
tas que se fecham, mas que se alarga continuamente. Uma missão que 
os católicos reconhecem dever levar adiante anunciando o rosto de um 
Deus que cuida e até dá a própria vida, para que todos tenham vida em 
abundância. 



SÍNODO

PE. LUIS MODINO

A missão leva à Igreja e aos missionários e missio-
nárias que ela envia, ao encontro do povo, de ho-
mens e mulheres que têm sede de Deus, que que-
rem ser escutados e iluminados com uma Palavra 

que possa dar sentido a sua vida. Uma Igreja que se faz presente 
e que desde sua chegada na Amazônia foi vista como aquela que 
cuida.

Na Querida Amazônia, a Exortação Pós-sinodal do Sínodo 
para a Amazônia, o Papa Francisco diz: “E dado que frequente-
mente eram os sacerdotes que protegiam os indígenas de ladrões 
e abusadores, aqueles ‘pediam-nos insistentemente – contam os 
missionários – que não os abandonássemos e faziam-nos pro-
meter que voltaríamos novamente’”, citando um texto escrito 
em 1909, onde é relatado o trabalho missionário naquele tempo.

Uma missão que deve ser inculturada, segundo afirma a 
Querida Amazônia: “Um verdadeiro missionário procura desco-
brir as aspirações legítimas que passam através das manifesta-
ções religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas, e 
tenta dar-lhes resposta a partir duma espiritualidade incultura-
da”. Para isso, o desafio é ficar atento a tudo o que está em volta, 
buscando descobrir os sinais de Deus, as sementes do Verbo no 
meio do povo e da cultura e religiosidade desses povos.

Falando sobre a missão, e se referindo às pessoas consagra-
das, o Papa Francisco diz que “gastaram as suas energias e gran-
de parte da sua vida pelo Reino de Deus na Amazônia”. Segundo 
o Santo Padre, “a vida consagrada, capaz de diálogo, síntese, 
encarnação e profecia, ocupa um lugar especial nesta configu-
ração plural e harmoniosa da Igreja amazônica”. Mas ele faz ver 
que “faz-lhes falta um novo esforço de inculturação, que ponha 
em jogo a criatividade, a audácia missionária, a sensibilidade e a 
força peculiar da vida comunitária”, insistindo mais uma vez nos 
mesmos elementos.

UM CHAMADO     URGENTE A 
TODOS OS BATIZADOS

Missão na Amazônia

“Um verdadeiro 
missionário procura 
descobrir as aspirações 
legítimas que passam 
através das manifestações 
religiosas, às vezes 
imperfeitas, parciais ou 
equivocadas, e tenta 
dar-lhes resposta a partir 
duma espiritualidade 
inculturada”.

A Missão é elemento decisivo na vida da Igreja. Uma 
Igreja que não é missionária deixa de anunciar o 
Evangelho, que é o fundamento de sua existência. 
Além disso, aos poucos vai se enfraquecendo diante 
da falta de novos membros.

Diante de uma pastoral que tem “uma presença precária na 
Amazônia, devido em parte à imensa extensão territorial, com 
muitos lugares de difícil acesso, grande diversidade cultural, 
graves problemas sociais”, a Igreja da Amazônia é desafiada 
pelo Papa Francisco a dar “uma resposta específica e corajosa da 
Igreja”, insistindo em que essa realidade, “não pode deixar-nos 
indiferentes”.

O que a Igreja deve buscar com esforço é “conseguir uma 
presença capilar que só é possível com um incisivo protagonis-
mo dos leigos”. Isso tem que nos levar a entender e assumir que 
a missão faz parte da vida de todos os batizados e batizadas, que 
são enviados para proclamar a Boa Nova do Evangelho.
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ESPAÇO CRIANÇA

CHAMADO PARA UMA EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA
- Fr. Faustino: Olá crianças! O Novo Ano chegou e precisamos olhar para fren-

te e continuar caminhando, alegremente, com a nossa missão evangelizadora. 
- Zezinho: Como assim? Nós estamos em janeiro e é tempo de férias. 

Não é, mesmo? 
- Tininha: É mesmo. Pelo que entendi retornaremos com as ativida-

des da Igreja só em fevereiro. 
- Fr. Faustino: Calma crianças. Quando falei em continuar a nossa 

missão, não quis desmerecer as férias de vocês e nem de nenhuma outra 
pessoa. Todas as pessoas precisam de férias, até mesmo eu.

- Mariazinha: Concordo. Mas, então o que você quis dizer?
- Tinico: Eu acho que ele quis dizer que Jesus não tira férias e nós pre-

cisamos continuar rezando e indo às missas, mesmo nas férias.
- Fr. Faustino: Muito bem, Tinico! Penso que poderemos compreender me-

lhor a partir desta sua colocação - “Jesus não tira férias”. Como você soube disso?
- Tinico: Uma vez meu pai falou, quando estávamos viajando em 

férias. Rezávamos juntos todos os dias de nossas férias e no domingo 
participávamos da missa.

 - Tininha: Verdade. A gente rezava o terço às 6 horas da tarde, todos 
os dias, como de costume lá em casa.

- Fr. Faustino: Que bom. Alegro-me em saber disso. Onde estiver-
mos Jesus está sempre conosco. É por isso que eu disse que precisamos 
continuar com a nossa missão evangelizadora: falando sobre Jesus e se 
esforçando para viver os ensinamentos Dele. 

- Zezinho: Agora entendi.
- Mariazinha: É verdade que, nestes dias, a Igreja daqui de Manaus 

está fazendo alguma coisa diferente, com algumas pessoas de fora?
- Zezinho: Onde é que você ouviu isso, menina?
- Mariazinha: Claro que sim. Eu escutei alguma coisa assim nos avi-

sos, no final da missa. Só lembro que iriam chegar algumas pessoas de 
fora para fazerem um trabalho por aqui.

- Tinico: Eu ouvi isso, também.
- Tininha: Pois é... Mas, que trabalho é este?
- Fr. Faustino:  Este trabalho diz respeito a um grupo de pessoas, 

que chegaram de outras dioceses do Brasil, para realizarem uma expe-
riência missionária aqui na nossa realidade amazônica, especialmente na 
nossa Arquidiocese de Manaus.

- Mariazinha: Nossa! Que legal!
- Fr. Faustino: E há um tema e um lema que orientam esta missão.
- Tininha: E qual é tema e o lema?
- Fr. Faustino: O tema é “Enviados pelo Espírito até os confins do 

mundo” e o lema é “Cristo aponta para a Amazônia”. Isso porque estamos 
em união com toda a nossa Igreja que está nos orientando para que ca-
minhemos juntos nos vários trabalhos da evangelização.

- Zezinho: Esta experiência missionária vai acontecer quando?
- Fr. Faustino: Esta experiência está prevista para os dias 5 a 17 de janeiro.
- Tininha: Quem são estas pessoas?
- Fr. Faustino: São os bispos, padres que acompanham os semina-

ristas diocesanos e religiosos, e, também, alguns jovens e assessores da 
Juventude Missionária.

- Zezinho: Quantas pessoas são no total?
- Fr. Faustino: As inscrições tiveram um limite de vagas para 500 pes-

soas. Penso que todas as vagas foram preenchidas. 
- Tinico: Nossa! Quanta gente! A gente pode participar, também?

- Fr. Faustino: Diretamente, não.
- Zezinho: Por que, não? 
- Fr. Faustino: Porque vocês são crianças e a idade mínima para fazer 

a inscrição foi de 18 anos. 
- Tinico: Puxa! Que pena! Mas, a gente pode ajudar de alguma maneira?
- Fr. Faustino: Sim. Vocês poderão ajudar rezando pelo bom êxito dessa 

missão e até mesmo doando alguns mantimentos para ajudar as pessoas que 
estão recebendo algum bispo, padre, seminarista ou jovem missionário.

- Mariazinha: Onde poderemos deixar os mantimentos, se a gente 
receber algum?

- Fr. Faustino: Eu sugiro que se informem na comunidade de vocês.
- Zezinho: E essa gente toda está fazendo o quê, afinal?
- Mariazinha: Rezando, é claro!
- Fr. Faustino: Estão rezando, porque a oração alimenta a nossa missão. 

Mas, há muito mais coisas que esse grupo de missionários estão realizando.
- Tinico: Então fale sobre o que mais eles estão fazendo. 
- Fr. Faustino: Geralmente, em experiência missionária, as pessoas 

são comunicadas, com antecedência, que receberão missionários na pa-
róquia ou comunidade de origem.

- Zezinho: Ok! E daí?
- Fr. Faustino: Há uma programação para, durante o dia, fazerem 

visitas para as famílias, abençoarem as casas, confortarem os doentes 
e idosos, realizarem atividades com crianças, jovens e adultos. À noite, 
sempre há a missa, quando o padre está junto, ou uma celebração da 
Palavra de Deus, quando não há o padre. 

- Tininha: Nossa! Deve ser muito legal. Mas, eu acho que seria mais 
interessante se a gente pudesse participar com os missionários, também.

- Fr. Faustino: O importante é tomarem consciência de que existe esse 
belo trabalho, mesmo no período das férias. Como eu disse antes, vocês 
podem ajudar. E, quando crescerem, poderão ajudar diretamente ligados 
a belos trabalhos como este, aqui no Amazonas ou em outro lugar do Brasil. 

- Tinico: Então, eu quero crescer logo.
- Fr. Faustino: Há um tempo para tudo e em tudo há um tempo, Tini-

co. Espere! Seja forte, corajoso e perseverante.
- Mariazinha: Eu também quero fazer um trabalho assim um dia.
- Fr. Faustino: Crianças, por ora, alimentem diariamente a fé de vo-

cês com a oração. Deus chama a todos nós para sermos Seus seguidores 
e servidores. Se serão ou não missionários, como estes que estão nesta 
missão, é uma resposta que lentamente está crescendo no coração e na 
mente de vocês. Essa resposta de vocês, Deus aguarda com muito carinho 
e paciência, porque Ele sempre espera de nós uma decisão certa e segura.

Escreva uma pequena oração sua pelas missões em nossa Igreja: 

Permaneçamos unidos em orações e atentos à voz de Deus em nos-
sos corações. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR
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PASTORAIS SOCIAIS 
REAFIRMAM A 
OPÇÃO PELOS 
POBRES 
POR ADRIANA RIBEIRO
PÁSCOM ARQUIDIOCESANA

Avaliar e celebrar a caminhada, refletindo 
sobre as forças, oportunidades, fraquezas e 
ameaças, e planejando os próximos passos, 
foi o objetivo da Assembleia das Pastorais 
Sociais, realizada na manhã de sábado, 19 
de novembro de 2022, na sede do escritório 
do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados 
(SJMR), em Manaus, AM.

Participaram do evento, representantes 
arquidiocesanos que compõem as diversas 
forças da Igreja local, que são presença 

solidária junto aos mais necessitados, 
buscando formas para que as pessoas tenham 
vida digna. Entre as atividades definidas para o 
próximo ano, estão a criação de três Grupos de 
Trabalho (GTs): Formação, Assembleia Sinodal 
e Comunicação.

De acordo com a leiga Guadalupe 
Peres, coordenadora das Pastorais Sociais, a 
assembleia foi preparada para “estimular as 
ideias, fomentar a articulação e buscar formas 
de fortalecer a caminhada em conjunto”. 
Como o olhar das Pastorais Sociais é voltado 
sempre para os menos favorecidos, Guadalupe 
nos lembrou que “hoje, como no tempo de 
Jesus, as multidões dos pobres encontram-se 
cansadas de tantas promessas não cumpridas 
e de tanta corrupção, e abatidas pelo peso da 
exclusão e da miséria, da fome e da doença, do 
abandono e do descaso”.

GIRO PASTORAL

MEMBROS DO 
CONSELHO 
DE PASTORAL 
ARQUIDIOCESANO 
TRATAM DE PAUTAS 
PARA 2023

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO 
FOTO ÉRICO PENA

Coordenadores Arquidiocesanos 
das Pastorais, Serviços, Movimentos e 
Setores participaram na manhã do dia 
10 de dezembro da última reunião do 
Conselho Arquidiocesano de Pastoral de 
2022 para tratar de diversos assuntos, 
dentre eles a apresentação da nova 
plataforma Servus Manaus, que 
permitirá melhor controle financeiro, 
patrimonial e de documentos, além de 
gestão de pessoas e gestão paroquial, 
a ser implantado em janeiro de 2023. 
Os presentes foram convidados a 
estudarem o documento do Sínodo 
da Sinodalidade que está na etapa 
continental e a Arquidiocese de Manaus 
foi chamada a participar desse processo 
sinodal cuja primeira etapa deverá 
acontecer em outubro de 2023.

Houve a apresentação de uma 
proposta que ajude a dar passos para 
implementar as Diretrizes da Ação 
Evangelizadora, definidas a partir das 
prioridades elencadas na Assembleia 
Sinodal Arquidiocesana. Outro ponto 
importante foi a Campanha da 
Fraternidade 2023, cuja formação de 
multiplicadores está prevista para 
acontecer no dia 21 de janeiro, em 
local a definir. A reunião também foi 
espaço para apresentação dos novos 
coordenadores eleitos, calendários das 
atividades 2023, dentre outros assuntos.
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CATEDRAL REALIZA O CÍRIO 
CUNHANTÃ-CURUMIM COM 
A PARTICIPAÇÃO DE 3 MIL 
CRIANÇAS

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

Com o tema “O amor à Imaculada 
Conceição e os Direitos Fundamentais de 
Crianças e Adolescentes”, a Arquidiocese de 
Manaus, por meio da Catedral Metropolitana 
de Manaus realizou pela primeira vez o Círio 
da Imaculada “Cunhatã-Curumim”, no dia 
3 de dezembro, às 16h, reunindo centenas 
de crianças e adolescentes na Praça do 
Congresso, localizada no centro de Manaus, 
para uma procissão até a Catedral, como parte 
da programação da festa da Padroeira do 
Amazonas.

O objetivo deste círio foi incentivar nas 
crianças a devoção à Imaculada Conceição 
para, desde pequenas, corresponder ao 
amor materno de Maria. O evento também 
desejou mostrar que Maria dá a força em Jesus 
de proteger as crianças e os adolescentes 
defendendo seus direitos fundamentais, que 
no Brasil estão amparados pela lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990, também chamada de 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Como gesto concreto, o I Círio da 
Imaculada Cunhatã-Curumim coletou milhares 
de assinaturas de crianças e adolescentes 
solicitando ao Governo do Estado do Amazonas 
que conclua a efetivação do “Centro Integrado 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
vítima ou testemunha de violência”, junto à 
DEPCA. Este centro integrado busca garantir 
a integração de serviços em um só lugar 
(saúde, assistência social, jurídico) que 
garantam os direitos de crianças e adolescentes 
preconizados no ECA.

FESTA DA IMACULADA VOLTA A 
REUNIR FIÉIS EM PROCISSÃO E 
MISSA CAMPAL PARA CELEBRAR A 
PADROEIRA
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO E RAFAELLA MOURA  FOTO ÉRICO PENA

“Tu és Nossa Mãe” foi o tema da Festa de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição, padroeira da Arquidiocese de Manaus e do Amazonas. O ponto 
alto da festa aconteceu com a procissão e missa realizada na tarde do dia 8 de 
dezembro. Com novo trajeto, milhares de pessoas seguiram em procissão pelas 
ruas do centro de Manaus (Av. Sete de Setembro, Av. Joaquim Nabuco, R. Ramos 
Ferreira, Av. Getúlio Vargas, R. 24 de Maio e Av. Eduardo Ribeiro) diante de sol e 
de uma breve chuva, animados pelo padre redentorista Amarildo Luciano.

A missa solene, presidida pelo Cardeal Leonardo Steiner, foi acompanhada 
pelas milhares de pessoas espalhadas pela Avenida Eduardo Ribeiro, e pelos que 
assistiram através das redes sociais. Durante a homilia, Cardeal Leonardo Steiner 
destacou que a Nossa Senhora é aquela que atende o pedido do filho e está sempre 
presente a nos acompanhar e guiar no caminho. “A acompanhamos porque 
sabemos que ela nos acompanha nos nossos dias, porque sabemos que ela nos 
acompanha em nossas aflições, mas também nas nossas alegrias. Por Maria somos 
levados a sempre glorificar a Deus e na glorificação somos levados a percebermos 
que a nossa vida é uma vida de graça, é uma vida de beleza, é uma vida de 
esperança. Não deixemos Nossa Senhora. Ela não nos deixa jamais. Permaneçamos 
sempre junto dela e não esqueçamos de rezar uma Ave Maria todos os dias e 
ela nos colocará junto de Jesus especialmente nos momentos mais doídos, mais 
sofridos, de morte ou de separação”, destacou o Cardeal. 

Ao final da celebração, o coordenador de Pastoral da Arquidiocese 
de Manaus e membro da equipe organizadora da Assembleia Sinodal 
Arquidiocesana, padre Geraldo Bendaham apresentou aos presentes o 
documento resultante da assembleia sinodal arquidiocesana realizada 
em outubro, ressaltando os sete pontos que são prioritários para as ações 
evangelizadoras. Pe. Geraldo entregou o documento ao arcebispo, ato 
que marcou o lançamento das diretrizes que deve nortear a caminhada 
evangelizadora da Arquidiocese de Manaus para os próximos anos. 
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PE. RODRIGO BARCELOS 
PARÓQUIA N. SRA. CONSOLADORA DOS AFLITOS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

O missionário da Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP), 
padre Rodrigo Barcelos, assumiu no dia 5 de dezembro, a 
função de pároco da Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos 
Aflitos empossado pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu 
Canavarros, em celebração eucarística concelebrada pelo Pe. 
Manoel Aparecido Monteiro, da Paróquia Santa Luzia, e Pe. 
Zenildo Lima, Reitor do Seminário São José. Também estiveram 
presentes os padres Rodrigo de Paula, Vinícius Martins e Alcides 
Pizeta que foram ordenados juntos com Pe. Rodrigo em 2021.

“Não temas, crê somente” (Marcos 5,36) é o lema 
sacerdotal de padre Rodrigo que foi ordenado em 10 de 
dezembro de 2021. Chegou em Manaus no início deste ano e 
no dia 17 de fevereiro deste ano assumiu a função de vigário 
na Paróquia Consoladora dos Aflitos e agora toma posse como 
pároco. O missionário também atua assessorando o Movimento 
Eucarístico Jovem (MEJ) e uma equipe de Jovens de Nossa 
Senhora. “Acolhi com carinho esse pedido de Dom Tadeu, e 
assim nós vamos caminhando dando mais apoio à juventude, 
que faz parte da nossa Igreja e assim conhecer um pouco a 
realidade deles, com tantos desafios e tantas alegrias”, disse.

INFORMAÇÕES E FOTO COLABORAÇÃO EDILÚCIO CARNEIRO

Na noite de 6 de dezembro, o padre Muzusangabo Ntibonera Jean de Dieu, da 
congregação Sociedade Joseleitos de Cristo (SJC), tomou posse como novo pároco da 
Área Missionária Santa Clara (AMSC), da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida. 
A cerimônia de posse aconteceu na Igreja Santa Clara, sendo presidida pelo Bispo 
Auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque e concelebrada pelos padres Jailson 
Félix de Souza (SJC), até então administrador da Área; Amado Alves da Silva (SJC), 
vigário; e o convidado Pe. Oscar Liofo Tongombe, missionário da Consolata e pároco 
da Área Missionária Família de Nazaré, auxiliados pelo Diácono Francisco Pina.

Após o rito da procissão de entrada, Dom José fez a acolhida do novo padre 
e saudou a todos os presentes, muitos das demais comunidades que fazem parte 
da AMSC e, enfatizou a presença de padre Jailson e seu trabalho realizado como 
administrador paroquial. Na sequência foi realizada a leitura do documento de 
nomeação e, logo depois o novo pároco, diante do altar, realizou sua Profissão 
de Fé. Após a homilia foi realizada a renovação das promessas sacerdotais e a 
entrega de alguns instrumentos que o novo pároco irá desempenhar no exercício 
de sua função, como: Estola; Chaves da Igreja; Chaves do Sacrário e Batistério. 
Após esse momento, Dom José declarou o Pe. Muzusangabo como o novo pároco 
empossado e apto para desempenhar suas funções dentro da comunidade.

PARÓQUIAS E ÁREAS TÊM NOVOS PÁROCOS EMPOSSADOS
PE. MUZUSANGABO DIEU
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA CLARA

PADRE ALEX PALMER 
ÁREA MISSIONÁRIA SANTA MARGARIDA DE CORTONA
TEXTO ÉRICO PENA  FOTO SECRETARIA PAROQUIAL

A Área Missionária Santa Margarida de Cortona (AMSMC) acolheu, na noite de 14 de 
dezembro, o seu novo pároco, Pe. Alex Palmer Sampaio Ribeiro (SJ), cujo lema sacerdotal 
é “Eu estou no meio de vós como aquele que serve” (LC 22, 27). A celebração foi presidida 
pelo bispo auxiliar, Dom Tadeu Canavarros e concelebrada pelos padres jesuítas atuantes no 
Setor Dom Luiz Soares Vieira e convidados, auxiliados pelo diácono Edson Ferreira. 

Padre Alex Palmer é missionário Jesuíta e durante o rito de posse, realizou a Profissão de 
Fé e recebeu das mãos de Dom Tadeu os símbolos utilizados pelo sacerdote no exercício de seu 
ministério: as chaves da igreja, para cuidar da porção do povo de Deus e exercer sua função de 
padre; as chaves do sacrário, para lembrar que a eucaristia é o centro de toda a ação pastoral e 
vida da paróquia; instrumentos para o batismo; e estola roxa para o sacramento da penitência. 
Após esse momento, foi declarado empossado e apto a assumir suas funções de pároco diante 
das comunidades, pastorais, grupos e movimentos que fazem parte da AMSMC.



ANIVERSÁRIOS CLERO

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  FOTO ARQUIVO CÁRITAS

Com o objetivo de dar visibilidade aos 
trabalhos desenvolvidos pelas diversas 
iniciativas de Economia Popular Solidária 
apoiados e fomentados pela Cáritas de Manaus, 
foi realizada a 11ª edição da Feira de Economia 
Popular Solidária e Agricultura Familiar, na 
Praça da Matriz – Centro, entre os dias 6 e 
8 de dezembro. Ao todo foram 42 estandes 
para a venda de artesanatos, confecções, 
comidas típicas, remédios naturais, produtos 
da agricultura familiar, bazar, sabão ecológico, 
vassouras de garrafas pets, entre outros. 

Os empreendimentos são formados por 
grupos de jovens, mulheres, cooperativas e 

associações na construção de alternativas 
inovadoras, visando a geração do trabalho 
e inclusão social, na forma de uma corrente 
do bem que integra quem produz, quem 
vende, quem compra e quem troca seus 
saberes, tendo por princípios a autogestão, 
a solidariedade, o respeito à natureza, o 
comércio justo e o consumo solidário. 

Também participam da feira 
empreendimentos, iniciativas de outros 
municípios e estados que trabalham com 
Economia Popular Solidária, bem como as 
Pastorais Sociais da Arquidiocese de Manaus. 
E, além da venda de produtos, também 
ocorreram diversos shows musicais de artistas 
da região e apresentações culturais.

CÁRITAS PROMOVE 11ª FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
E AGRICULTURA FAMILIAR NO CENTRO DE MANAUS

CONGRESSO REÚNE 500 
PARTICIPANTES DE MOVIMENTOS 
E NOVAS COMUNIDADES NA 
ARQUIDIOCESE
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“O papel dos Movimentos e Novas Comunidades no Caminho 
Sinodal da Igreja” foi o tema do Congresso dos Movimentos e Novas 
Comunidades, que reuniu cerca de 13 comunidades de vida e 20 
movimentos da Arquidiocese de Manaus. Ao todo, participaram 
aproximadamente 500 pessoas que, no decorrer do dia, participaram de 
vários momentos de oração e animação, incluindo a palestra proferida 
por Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus e 
referencial dos Movimentos e Novas Comunidades. 

O evento realizado no dia 27 de novembro, no Centro de 
Convivência Magdalena Arce Daou, teve os objetivos de gerar uma troca 
de experiência entre os participantes e fazer a apresentação de todos 
os Movimentos e Novas Comunidades que fazem parte da Arquidiocese 
de Manaus, sua estrutura, carisma e onde estão presentes, conforme 
explica Tell Menezes, da equipe organizadora do evento.

“Nosso objetivo foi apresentar o carisma de cada Movimento 
e Comunidade, quem são, aquilo que cada um faz e onde faz, para 
que quem atua dentro da igreja saiba o que desenvolvem dentro 
da Arquidiocese, para isso cada um teve um tempo de cerca de 5 
minutos para apresentar sua identidade e missão”, disse Tell Menezes, 
coordenador da Comunidade Nova e Eterna Aliança.
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NATALÍCIO

5 Pe. Braz Lourenço de Oliveira 
5 Diác. Edson Ferreira de Sousa
5 Diác. Ozier Ferreira Coelho
5 Pe. Vincent Lawrence Savarimuthu
10 Pe. Ângelo Ferreira da Silva
10 Diác. Reginaldo Dias Barros
17 Diác. Agamenon de Assis Silva
17 Pe. Pedro Cavalcante da Silva
20 Pe. Sebastião Monteiro Maia
22 Diác. Raimundo Edinaldo C. 

Machado
25 Pe. José Alcimar Souza de Araújo

ORDENAÇÃO

4 Diác. Manoel Messias G. do 
Nascimento 

7 Pe. Hilton Brito de Oliveira
9 Pe. José Amarildo Luciano da Silva
21 Cardeal Leonardo Ulrich Steiner  

(Ord. Presb.)   
25 Pe. Francisco Paulo Pinto
29 Pe. Ivair Rodrigues Nascimento 
30 Diác. Luís Paula da Silva
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COMUNIDADES CATÓLICAS 
PARTICIPAM DE CONGRESSO EM 
MANAUS
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“Não tenhas medo da cruz” foi o tema do Congresso 
das Novas Comunidades realizado nos dias 3 e 4 de 
dezembro, reunindo 15 Comunidades Católicas atuantes 
em Manaus e um total de 300 pessoas de todos os 
setores da Arquidiocese de Manaus. Foi realizado no 
Centro de Convenções Vasco Vasques e contou com a 
presença do diácono Eduardo Henrique Valentim de 
Souza, fundador da Comunidade “Em Adoração”, de João 
Pessoa (PB).

De acordo com o Diácono Leonardo Lucas, um dos 
idealizadores do Congresso, a programação contou os 
momentos de oração, animação, formação, pregação 
e a missa presidida pelo bispo referencial das novas 
comunidades, Dom Tadeu Canavarros, que ao final da 
celebração recebeu uma singela homenagem pela 
passagem do seu aniversário (3 de dezembro).

“Reunimos vários membros das comunidades para 
dar força e motivação, principalmente para aquelas que 
ainda estão iniciando e precisam acreditar ainda mais 
em seu carisma que dá a força para continuar. Fechamos 
o congresso com o momento de pregação, fazendo esse 
apelo de Deus a nos levar mais além, de ir mais longe, 
na unidade entre nós, na evangelização, na comunhão e 
na intimidade com o Senhor”, explicou diácono Leonardo 
Lucas.

GIRO PASTORAL
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AAqquuii  éé  oo  sseeuu  lluuggaarr!!AAqquuii  éé  oo  sseeuu  lluuggaarr!!

TEXTO ANA PAULA LOURENÇO  
FOTO ÉRICO PENA

Diante da necessidade de melhor 
gerir os principais processo e visando 
ter maior transparência dos recursos, 
patrimônio, gestão de pessoas e registro 
dos sacramentos a Arquidiocese de 
Manaus adquiriu um novo sistema de 
gestão chamado SERVUS, desenvolvido a 
partir da necessidade da Igreja Local.

Foram realizadas duas sessões no 
auditório do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora na tarde do dia 10 de 
dezembro. A primeira foi para os/as 
atendentes paroquiais e tesoureiros, 
e a segunda para os coordenadores 
da Pastoral do Dízimo. Na ocasião, 
os presentes foram convocados a 
participar de treinamento virtual sobre 
como usar o novo sistema que irá entrar 
em vigor em janeiro de 2023.

O arcebispo de Manaus, Cardeal 
Leonardo Steiner, esteve presente 
e falou aos participantes sobre a 

caminhada percorrida até aquisição da 
nova plataforma que vai possibilitar 
uma gestão melhor e completa da 
Arquidiocese, e afirmou que conta 
com a colaboração de todos os que 
já utilizam o sistema SISARQ para 
o momento de transição e uso da 
nova plataforma de gestão eclesial, 
agradecendo a disponibilidade e 
dedicação de todos nesse trabalho 
importante para a Igreja de Manaus.

O atual ecônomo da Arquidiocese 
de Manaus, Padre Charles Cunha, 
proferiu a palestra fazendo a 
introdução sobre o novo sistema e 
motivou todos a colaborarem na 
transição para a nova plataforma, um 
sistema de gestão eclesial completo 
que facilitará os lançamentos 
das entradas de dízimo e ofertas, 
gestão de pessoal, gestão paroquial 
com o armazenamento digital 
de documentos e registros de 
sacramentos como o Batismo, Crisma 
e Matrimônio.

NOVA PLATAFORMA DE GESTÃO 
ECLESIAL É APRESENTADA EM 
PALESTRA
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POR ASCOM 
FOTOS ARQUIVO DOS DIÁCONOS

Aproximadamente 50 diáconos da Arquidiocese de Manaus 
estiveram reunidos em assembleia na manhã do dia 4 de dezembro, 
para refletir a respeito da caminhada após quatro anos de serviço. O 
encontro foi realizado no salão paroquial da Paróquia São Raimundo, 
iniciando com a missa e seguida de palestra com o padre assessor Pe. 
John Paul, partilha de experiência e a escolha de dois representantes 
de cada região episcopal para compor a nova equipe da Comissão 
Arquidiocesana dos Diáconos – CAD.

De acordo com o diácono Armando Borges, presidente da CAD, 
foi um momento de refletir sobre a caminhada, após quatro anos de 
serviço em prol da evangelização. “Reunimos na faixa de 47 diáconos 
em nossa Assembleia Eletiva para escolher os nomes que farão parte da 
CAD, da coordenação para os próximos quatro anos. Seis nomes foram 
selecionados, mas a conclusão dos escolhidos será feita em breve por 
Dom Leonardo. Foi um encontro muito bom, onde tivemos momentos 

DIÁCONOS PERMANENTES ELEGEM NOVA EQUIPE DE SEU CONSELHO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

“Santa Luzia, protegei nossos olhos e renovai a nossa fé”, 
foi o tema dos festejos em honra à Santa Luzia, na paróquia de 
mesmo nome localizada no bairro da Matinha. O Bispo Auxiliar da 

FIÉIS FESTEJAM SANTA LUZIA NA MATINHA

de reflexão de como podemos servir melhor e a conclusão dos trabalhos 
da equipe atual a frente da CAD”, disse o diácono.

Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque, presidiu a 
missa de encerramento no dia 13 de dezembro, sendo esta 
concelebrada pelo pároco Pe. Humberto Vasconcelos; Pe. Marco 
Antônio (Presidente Figueiredo) e Pe. Ermenson Nascimento 
(Área Missionária São João XXIII).

Em virtude da forte chuva a programação da festa sofreu 
alteração e a missa, que seria campal, foi realizada dentro da igreja 
e em seguida a procissão, com os fiéis cantando e rezando pelas 
ruas do bairro, finalizando com o arraial na quadra da paróquia com 
a venda de comidas típicas e show musical com Henrique Santos e 
Elon Moreira & Nil Moreno.

"Foi uma manifestação da renovação da fé de todos os devotos, 
pois foi isso que o festejo desse ano nos convidou a fazer, renovar 
a fé em Deus e Jesus Cristo, tendo como exemplo de vida a nossa 
padroeira Santa Luzia. Foi pra mim uma experiência muito nobre e 
que nos enriquece nessa caminhada e nos impulsiona a aderir cada 
vez mais ao Evangelho. Sou muito grato por tudo e todo esse povo 
querido da nossa paróquia" disse Pe. Humberto, que há poucos meses 
assumiu a função de pároco desta paróquia.
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Papa Francisco nomeou Dom José 
Albuquerque de Araújo o novo bispo da Diocese 
de Parintins, na manhã do dia 21 de dezembro. 
No mesmo dia, uma coletiva de imprensa foi 
convocada para apresentar a boa nova pelos 
meios de comunicação. Na oportunidade, Dom 
José expressou a sua gratidão por continuar 
no Amazonas, e disponibilidade para dar 
continuidade ao ministério de Dom Giuliano 
Frigeni, que esteve à frente desta diocese por 
quase 24 anos, desde em 25 de março de 1999.  

“Expresso minha alegria e 
disponibilidade em continuar o ministério 
episcopal de Dom Giuliano Frigeni, 
missionário do PIME, italiano, que aceitou ser 
o bispo de Parintins há quase 24 anos. Estou 
contente em continuar aqui no Amazonas, 
pois sou daqui, do clero da Arquidiocese 
de Manaus, há 26 anos, e há 6 anos eu 
fui chamado [a ser bispo] para ajudar no 
ministério episcopal de Dom Sergio Castriani. 
Agradeço a convivência com os bispos de 
Manaus. Cada bispo que é chamado pra 

uma tarefa, antes de tudo testemunha uma 
comunhão. Aqui temos um episcopado muito 
unido na região e eu louvo a Deus por poder 
continuar aqui, pois Parintins faz parte desta 
região metropolitana”, destacou Dom José.

Em carta enviada à Diocese de Parintins, 
Dom José destacou que este é um desafio, 
mas se coloca à disposição para exercer 
seu ministério inspirado em Dom Giuliano 
Frigeni a quem irá suceder.

“Aceitei este desafio, em comunhão com 
o ministério episcopal de Dom Giuliano, que 
tanto amou e serviu esta diocese nestes quase 
24 anos como um pai zeloso e abnegado. 
Seu ardor missionário é, para mim, motivo 
de inspiração e de inquietação evangélica. 
Desejo colocar-me à disposição de todos, com 
especial atenção aqueles que nos mostram o 
rosto desfigurado de Cristo Crucificado. Espero 
contribuir no caminho sinodal que trilhamos 
no Regional Norte 1 da CNBB, em sintonia 
com o magistério do Papa Francisco e com o 
episcopado em nosso país”, declarou.

Manaus Boa Vista 

GIRO PASTORAL

Dom José nasceu em Manaus, em 17 de junho de 
1968. Foi ordenado padre em 4 de agosto de 1996. Em seu 
ministério presbiteral, dentre as funções desempenhadas 
esteve a de reitor do Seminário São José da Arquidiocese 
de Manaus. Também foi pároco em diversas paróquias 
e áreas missionárias da Arquidiocese de Manaus. Foi 
ordenado bispo em 19 de junho de 2016, sendo designado 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus. É assessor da 
Pastoral Vocacional na Arquidiocese e no Regional Norte1, 
Conselheiro da Fundação Rio Mar, diretor espiritual do 
Movimento Serra, dentre outros. No 
Regional Norte1 é bispo referencial das 
pastorais Vocacional, Presbiteral e da 
Criança; e dos diáconos permanentes. Na 
CNBB é membro da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados e 
a Vida Consagrada.

DOM JOSÉ ALBUQUERQUE É NOMEADO BISPO DA 
DIOCESE DE PARINTINS
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VIDA E FÉ

TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE 
MANAUS  FOTOS ACERVO DA FAMÍLIA

Mariete do Socorro Marques da Sil-
va nasceu em 31 de dezembro de 
1972, no município de Caapiranga, 
AM. Quando ainda era bem jovem 

passou a viver com Francisco, com quem teve três 
filhos: Samara Cristina, Francisco Deiveson e Ma-
theus. Depois de 12 anos, a vida conjugal foi des-
feita e os três filhos do casal ficaram vivendo com 
a avó paterna, dona Raimunda Ferreira da Costa. 
Devota de São Francisco, a avó foi semeando nos 
netos (Samara com 11, Deiveson com 9 e Matheus 
com 6), o amor a Deus e ao próximo, e serviu como 
elo para que a família se mantivesse unida, embora 
os pais estivessem separados. Muito mais que uma 
sogra, dona Raimunda foi, para Mariete, uma se-
gunda mãe, sempre zelosa e amorosa.

Os anos se passaram e Mariete foi acompanhan-
do o crescimento dos filhos. Quando o mais novo 
disse à família que gostaria de entrar no seminário, 
não houve surpresa, já que desde muito pequeno, 
seguindo os passos da avó, ele sempre gostou de ir à 
missa, não perdia os encontros catequéticos e parti-
cipava das atividades da comunidade. 

Mariete lembra que no mundo em que vive-
mos hoje, onde muitas mães perdem seus filhos 
para as drogas, ela compreendeu o chamado vo-
cacional do filho Matheus, pois sabia que ele seria 

MARIETE DO SOCORRO MARQUES DA SILVA

um servo do Senhor. Ao mesmo tem-
po em que o filho foi percorrendo as 
etapas de estudos no Seminário São 
José, Mariete foi acompanhando o 
filho e sentindo que dentro dela isso 
reverberava de alguma forma. A cada 
novo passo do filho, a mãe foi sentin-
do que Deus também estava agindo 
nela e chamando-a para vivenciar 
verdadeiramente seu batismo. Ela 
retornou à catequese, foi crismada, 
passou a ser devota de Nossa Senho-
ra e compreendeu que nunca é tarde 
para caminhar em comunidade. 

Atualmente ela é casada e par-
ticipa do Grupo de Oração Shekinah, 
ligado à Renovação Carismática Ca-
tólica, na Comunidade Todos os San-
tos, na Área Missionária Ternura de 
Deus, onde em breve espera poder 
se preparar para exercer o ministério 
de catequista. 

Em outubro de 2021 a avó pa-
terna faleceu. Em outubro de 2022, o 
filho Matheus, já vivenciando a fase 
diaconal, celebrou a missa de um 
ano de falecimento da avó junto com 
toda a família, o que foi motivo de 
grande alegria. 

Mariete recomenda aos pais que 
também têm filhos vivenciando o 
chamado vocacional sacerdotal ou 
religioso, que estejam em contínua 
oração por eles, acompanhando-os 
em cada etapa e dando o apoio ne-
cessário, para que se fortaleçam e 
persistam.  

O tempo vai passando e ela per-
cebe que Deus tem feito profundas 
mudanças em sua vida. Hoje ela já 
é avó. O segundo filho está sepa-
rado da esposa e Mariete ajuda no 
cuidado com os netos. Compreende 
que ao cuidar dos netos, tem a opor-
tunidade de lhes mostrar também o 
caminho que leva ao Senhor. 
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