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AGENDA FEVEREIRO 2023
LEITURA DA BÍBLIA

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

2 a 11  Festejo de São Lázaro
Novenário – 2 a 10/2 • Dia do Padroeiro – 11 /2
8h – Bênção dos Animais • 12h – Almoço do Padroeiro
17h – Procissão e Missa
Local: Paróquia São Lázaro - Alameda São Lázaro, 86 - São Lázaro
Informações: (92) 3184-4155 / pslazaro@hotmail.com

10 a 12  Acampamento Decisão - Retiro para Jovens
Tema: "Corações ardentes, pés a caminho".
Local: Sítio Império, Km 12 da BR-174 - Saída dia 10, às 20h, da Comunidade 
Bom Jesus • Informações: (92) 99614-0748 / 99483-3515
 

18 Encontrão de líderes da Pastoral da Criança 
Horário: 8h 
Local: Auditório da Cúria Arquidiocesana - Av. Joaquim Nabuco, 1023 - Centro

18 a 22  14° Acampamento Desperta Jovem 
Pastoral da Juventude - Paróquia Santa Teresinha
Local: Fazenda Lindo Amanhecer – Saída da Paróquia Santa Teresinha, Alvorada
Informações e inscrições: (92) 98211-7090 (Érika) e (92) 99492-8983 (Tayane) 

19 a 21  Carnaval Cristão RENASCER – Comunidade Shalom 
Local:  A definir
Informações: (92) 99969-3682 (Patrícia) e (84) 99852-2661 (Ana Paula)

19 a 21  Maranata - 30 anos!!
Tema: LEVANTA-TE EU SOU A TUA LUZ (Is 60,1)
Local: Centro de Convenções Vasco Vasques
Informações: (92) 99184-2883 (Lene)

22 Abertura Campanha da Fraternidade 2023
Fraternidade e Fome – Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)
Horário: 9h • Local: A definir
Informações: (92) 99219-1762 (Coordenação de Pastoral)

claretiano.edu.br
VESTIBULAR 2023 · INSCREVA-SE

FACULDADE A DISTÂNCIA

CONEXÃO COM NOVAS POSSIBILIDADES

(92) 99621 3756 6
MANAUS

“Quando deres esmola, não mandes tocar 
a trombeta diante de ti, como fazem os hipó-
critas nas sinagogas e nas ruas, para receber 
glória humana. Em verdade vos digo: já rece-
beram sua recompensa. Tu, porém, quando 
deres esmola, não saiba tua mão esquerda 
o que faz a direita, de modo que tua esmola 
fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está 
em segredo, te retribuirá. Quando orardes, 
não sejais como os hipócritas, que gostam de 
orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, 
para serem vistos pelos homens. Em verdade 
vos digo: já receberam sua recompensa. Tu, 
porém, quando orares, entra no teu quarto, fe-
cha a porta e ora a teu Pai que está em segre-
do. E teu Pai que vê o que está em segredo, te 
retribuirá. (...) Quando jejuardes, não fiqueis 
de rosto triste como os hipócritas. Eles desfi-
guram seu rosto para figurar aos homens que 
estão jejuando. Em verdade vos digo: já rece-
beram sua recompensa. Tu, porém, quando je-
juares, perfuma a cabeça e lava teu rosto, para 
que os homens não vejam que estás jejuando, 
mas somente teu Pai, que está em segredo. E 
teu Pai, que vê o que está em segredo, te retri-
buirá.” (Mt 6,1-18)

ESMOLA, ORAÇÃO E JEJUM!
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MENSAGEM DO ARCEBISPO

UMA COMUNIDADE QUE CUIDA: JUNTOS!

“O cristão é uma pessoa conquistada 
pelo amor de Cristo e movido por 
este amor, está aberto de modo 
profundo e concreto ao amor do pró-

ximo. Esta atitude nasce, antes de tudo, da consciência de 
ser amados, perdoados e mesmo servidos pelo Senhor, que 
se inclina para lavar os pés dos Apóstolos e se entrega a si 
mesmo na cruz para atrair a humanidade ao amor de Deus” 
(Bento XVI, Quaresma 2013).

Iniciamos com a Quarta-feira de Cinzas o caminho da 
Páscoa. Somos como seguidoras e seguidores de Jesus cha-
madas/os a percorrer com Jesus o caminho até Jerusalém: 
participar da paixão, morte e ressurreição. Como discípulos 
missionários e discípulas missionárias somos atraídos pelo 
mistério da finitude humana dignificada na morte e ressur-
reição de Jesus. Somos conquistados e movidos pelo amor 
do Crucificado. O amor benévolo e gratuito que pende da 
cruz e acende a vida nova que nasce da gratuidade do Amor.

A quaresma, tempo precioso e inestimável que nos des-
perta para a grandeza de seguirmos a Jesus. Na fé acolhemos 
a Jesus com admiração e gratidão! Admiração e gratidão que 
nos oferecem a razão a nossa fé, mas também a razão do 
nosso viver em Cristo. Viver nele que nos envia sempre ao 
encontro dos irmãos e irmãs. Nos envia ao encontro de uma 
convivência fraterna digna, justa, cordial.

Quaresma é tempo de abertura para o mistério da finitude, 
da dor, da morte, da cruz, do Crucificado! Nele, somos recondu-
zidos à graça da vida plena, da ressurreição. Quaresma, caminho 
de identificação com Cristo, oferece o jejum, a oração, a esmola 
como exercícios de aproximação do mistério do Reino de Deus. 

Jejum é abrir-se, esvaziar-se e, mesmo, abster-se. No 
vazio de nós mesmos, somos fecundados pela suavidade da 
gratuidade do amor que nos atraiu e encantou. Jesus cruci-
ficado, vazio de si, é entrega suave-sofrida ao Pai: “em tuas 
mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46). No jejum, acontece 
uma integração e percepção de nós mesmos! 

Oração é aproximação, exposição, relação. Busca de dei-
xar-se atingir pela amorosidade de Pai. Como a súplica de 
afeto e de amor de Jesus: “Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?” (Mt 27,46). Quanta intimidade!, a busca de 
coração pelo Pai com a força do Espírito. 

Esmola é liberdade de entrega, partilha de vida, cuidado 
amoroso, serviço generoso! “Esta viúva pobre deu mais que 
todos os outros. Todos eles deram em oferta do que tinham 
de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, deu tudo o que 
tinha para viver” (Lc 21, 3-4). (cf. CF 2015) Um envio para 
o próximo. Encontro com aqueles que são desprezados, es-
quecidos da sociedade. Esmola, exercício de crescimento e 
de fidelidade: sermos bons e generosos como Deus o é. 

A conversão, a mudança de vida que a Quaresma possibilita, 
é um itinerário de libertação pessoal, comunitário, social e, Papa 
Francisco acrescenta, conversão ecológica. A Campanha da Fra-

ternidade 2023 nos convida a refletir, meditar e rezar a fome. Por 
sermos na Igreja irmãs e irmãos em Jesus Cristo Crucificado-res-
suscitado, no tempo da quaresma desejamos visibilizar: Frater-
nidade e fome! Somos guiados pelo texto de São Mateus, “Dai-
-lhes vós mesmos de comer!” (14,16). Desejamos entrar em um 
processo de “sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem 
o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, 
por meio de compromissos que transformem esta realidade a 
partir do Evangelho de Jesus Cristo” (Objetivo Geral CF 2023)

Ao olharmos a realidade que nos circunda e participan-
do das comunidades, especialmente da periferia e do inte-
rior, nos damos conta da fome, da precariedade de uma ali-
mentação necessária, da segurança alimentar. Mas, a pessoa 
humana para chegar à sua plena realização, se alimenta de 
variadas dimensões: educação, cultura, esporte, recreação, 
saúde, justiça, esperança, solidariedade, fé. Encontramos 
pessoas, especialmente crianças que passam fome, pois não 
tem o que comer. Mas, encontramos pessoas com fome de 
educação, de saúde, de esporte, de esperança, de fé. A co-
munidade cristã, os seguidores e seguidoras de Jesus, são 
chamados, despertados no tempo da quaresma de alimen-
tar a vida dos irmãos e irmãs: Fraternidade e Fome. 

Ao vermos nesses dias as imagens esqueléticas de crianças 
yanomami, entramos em choque. Pareciam imagens do Holo-
causto. Quase não acreditamos que entre nós, no Brasil, crianças 
possam morrer por falta de alimento, por falta de assistência de 
saúde, por falta de solidariedade. E percebemos que não se tra-
ta apenas da fome física. Esses irmãos e irmãs não receberam o 
necessário para uma vida digna. O Estado deixou de cumprir o 
seu dever de assegurar o mínimo necessário para que não mor-
ressem tantos irmãos de desnutrição, malária, mercúrio. Não foi 
assegurada a casa, a terra, livre de invasões, especialmente dos 
garimpos. Fome! E vemos que a realidade está a clamar: fome 
de justiça. A realidade que nos é proposta como meditação e 
movimento de conversão é atualíssima: Fraternidade e Fome; 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).

A fome está a denunciar o nosso modo de vida, nosso 
estilo de vida, as nossas relações. Houvesse equidade, soli-
dariedade, fraternidade, irmandade, cordialidade, as irmãs 
e os irmãos teriam o necessário para vida de filhas e filhos de 
Deus; formaríamos a fraternidade sem fome!

A Fraternidade que nasce da certeza de ser amados 
pela Trindade Santa que nos mantém na relação de servi-
ço e cuidado amoroso. Caminhemos juntos! Comunidades 
que sabem cuidar, servir: amar! Ninguém permaneça fora 
do nosso cuidado e serviço! Nenhum irmão, nenhuma irmã, 
passe fome. Trilhemos pelas sendas da esperança, da justiça, 
da fraternidade e da paz! Nossa Senhora da Conceição, nos 
anime a caminhar com Jesus Crucificado-ressuscitado! 

 
Cardeal Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus

Quaresma 
é tempo de 
abertura para 
o mistério da 
finitude, da 
dor, da morte, 
da cruz, do 
Crucificado! 

Cardeal 
Leonardo Steiner
Arcebispo de Manaus
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A
Serão 40 dias 
de preparação 
para a Páscoa 
do Senhor. 

Paz para você estimado(a) leitor(a) da nossa Revista Ecle-
sial “Arquidiocese em Notícias”. Mês de fevereiro chegou e 
com ele cresce a expectativa por mais um tempo de pro-
funda riqueza espiritual em nossa Igreja: a quaresma. Se-
rão 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor. Tem-
po de jejum, oração e caridade. Tempo de mudança de 
vida, de olhar pra dentro de si e deixar Deus fazer novas 
todas as coisas. Por isso, cada fiel na quaresma é convida-
do a abrir o coração e a mente para que o Evangelho ilu-
mine a vida e mostre um jeito sempre novo de buscar ser 
um cristão melhor a cada dia. Que seja um tempo pra um 
profundo encontro amoroso com o mestre Jesus que veio 
ao mundo não para condenar, mas pra salvar. Que seja 
um tempo também para o recebimento do sacramento 
da reconciliação, para que o cristão chegue à Páscoa com 
a alma e o coração lavados pela graça salvífica do Pai que 
nos chama à conversão. E convido você pra relembrar o 
que foi notícia em nossa Igreja local no mês passado e 
ficar na expectativa dos nossos eventos para fevereiro 
deste ano. Peçamos à Maria Santíssima que continue a 
rogar por todos os seus filhos, especialmente por aquele 
que dia após dia buscam seguir seu amado filho Jesus 
com todo o coração e alma. A você amigo e amiga da Rio 
Mar, contamos sempre com sua ajuda sempre necessária 
para que mais e mais a providência divina manifeste-se 
nas ações da Igreja através dos meios de comunicação. 
Uma ótima leitura pra você.

Pe. Charles Cunha
Diretor Superintendente da Rádio Rio Mar
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“DAI-LHES VÓS MESMOS 
DE COMER! ” (MT 14,16)

Mais uma vez a Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil – CNBB 
trata o tema da FOME. A primeira 
vez foi em 1975, a segunda em 

1985 e agora a terceira vez em 2023. Provavel-
mente a temática da fome será retomada mais 
vezes, pois a superação da mesma depende de um 
pacto social entre governo, sociedade e as institui-
ções, entre elas a empresarial. 

Enquanto não ocorrer esta preocupação 
global de toda a sociedade para superar a fome 
através da consciência solidária que direcione a 
uma prática real em direção às famílias, crianças, 
jovens e idosos que passam fome no Brasil, preva-
lecerá a desigualdade social e a exclusão de mais 
de 30 milhões de semelhantes que não recebem 
as calorias necessárias para o seu corpo.

Realmente é vergonhoso olhar para socieda-
de brasileira e constatar que existe no Brasil todo 
tipo de alimento, suficiente para saciar a fome das 
pessoas que por diversas razões não têm acesso à 

QUE AS PALAVRAS DE JESUS SEJAM 
OBEDECIDAS POR TODAS AS PESSOAS
PE. GERALDO F. BENDAHAM

comida todos os dias na mesa em suas casas. Mui-
tas pessoas não têm casa e nem mesa, vivem nas 
ruas das cidades brasileiras mendigando e buscam 
restos de comidas no lixo.

Com esta Campanha da Fraternidade a Igreja 
propõe, como objetivo geral, SENSIBILIZAR a socie-
dade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, 
sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por 
meio de compromissos que transformem esta reali-
dade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.

Esperar-se que a Campanha não seja um dis-
curso vazio que dure apenas 40 dias, mas de fato 
possa atingir toda a sociedade, os governos e os 
cristãos a mudarem seu olhar e o comportamento 
ético em relação a população faminta, rumo a su-
peração da fome no Brasil.

Que o pedido de Jesus: “dai-lhes vós mesmos 
de comer!” (Mt 14,16) seja um imperativo para en-
corajar todas as pessoas a buscarem solução para 
superação da fome. Oxalá, as palavras de Jesus 
ditas aos discípulos sejam obedecidas por todas 
as pessoas de boa vontade que têm a consciência 
solidária e comprometam-se com a partilha e as 
políticas públicas de mais emprego e trabalho para 
todos e todas.

PE. ADELSON 
SANTOS, SJ

NOTÍCIAS  
DO VATICANO

A DESPEDIDA DO PAPA 
EMÉRITO BENTO XVI

Sem dúvida alguma, o momento mais 
marcante vivido pelos católicos do mundo in-
teiro e, particularmente, aqueles que, como eu, 
vivem em Roma e no Vaticano, foi a despedida 
do Papa Emérito Bento XVI, falecido no dia 31 de 
dezembro de 2022, aos 95 anos, e sepultado no 
dia 05 de janeiro de 2023, uma manhã de quin-
ta-feira cheia de neblina e de clima frio que reu-
niu aproximadamente 50 mil pessoas na Praça 
São Pedro, para as exéquias e a missa presidida 
pelo Papa Francisco, diante do caixão daquele 
que foi também bispo emérito desta conhecida 
como “Cidade Eterna”. Em sua homilia, o Papa 
Francisco recordou as figuras das mulheres que 
levaram bálsamo e óleo ao túmulo de Jesus, 
afirmando que também nós naquele momento 
estávamos ali para levar o perfume da gratidão e 
o óleo da esperança: Gratidão por tudo o que fez 
Bento XVI pela Igreja; Esperança de que, agora, 
terminada a sua missão neste mundo, receba 
o prêmio da vida eterna na glória de Deus. Para 
Francisco, a frase dita por Jesus na cruz, antes de 
morrer, “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espí-
rito” pode ser vista como o convite e o programa 
de vida que inspira e modela o coração do pastor 
“até que palpitem nele os mesmos sentimentos 
de Cristo Jesus: dedicação agradecida, dedicação 
orante e dedicação sustenta pela consolação do 
Espírito”. Segundo o Papa, podemos identificar 
na vida de Bento XVI essas três dimensões da 
dedicação do pastor. “Dedicação agradecida, fei-
ta de serviço ao Senhor e ao seu Povo que nasce 
da certeza de se ter recebido um dom totalmen-
te gratuito ... Confiança orante e adoradora, 
capaz de moldar as ações do pastor e adaptar 
o seu coração e as suas decisões aos tempos de 
Deus ... E também dedicação sustentada pela 
consolação do Espírito, que sempre o precede na 
missão e transparece na paixão de comunicar a 
beleza e a alegria do Evangelho”. Agradeçamos 
a Deus pelo grande legado teológico, espiritual 
e pastoral deixado pelo nosso Papa emérito e 
continuemos a rezar e a colaborar com o Papa 
Francisco para tornar a nossa Igreja sempre mais 
discípula, missionária e sinodal.

Com esta Campanha 
da Fraternidade 
a Igreja propõe, 
como objetivo geral, 
SENSIBILIZAR a 
sociedade e a Igreja 
para enfrentarem o 
flagelo da fome.

PROFECIA



Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Hb 12,4-7.11-15
Sl 102(103),1-2.13-14.17-18a 
(R. cf. 17)
Mc 6,1-6

APRESENTAÇÃO 
DO SENHOR
Ml 3,1-4 ou ou Hb 2,14-18
Sl 23(24),7.8.9.10 (R. 10b)
Lc 2,22-40

S. Brás
Hb 13,1-8
Sl 26(27),1.3.5.8b-9abc (R. 1a)
Mc 6,14-29

Hb 13,15-17.20-21
Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R. 1)
Mc 6,30-34

5º Tempo Comum
Is 58,7-10
Sl 111(112),4-5.6-7.8a.9 (R. 
4a.3b)
1Cor 2,1-5 • Mt 5,13-16

S. Paulo Miki 
e comp. mártires 
Gn 1,1-19
Sl 103(104),1-2a.5-6.10 e 12.24 
e 35c (R. 31b) • Mc 6,53-56

Gn 1,20-2,4a
Sl 8,4-5.6-7.8-9 (R. 2a)
Mc 7,1-13

S. Jerônimo Emiliani
Gn 2,4b-9.15-17
Sl 103(104),1-2a.27-28.29bc-30 
(R. 1a)
Mc 7,14-23

Gn 2,18-25
Sl 127(128),1-2.3.4-5 (R. cf. 1a)
Mc 7,24-30

S. Escolástica, virgem
Gn 3,1-8
Sl 31(32),1-2.5.6.7 (R. cf. 1a)
Mc 7,31-37

N. SRA. LOURDES
Gn 3,9-24
Sl 89(90),2.3-4.5-6.12-13 (R. 1)
Mc 8,1-10

6º Tempo Comum
Eclo 15,16-21
Sl 18(119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R. 
1) • 1Cor 2,6-10 ou 5,20-22a.27-
28.33-34a.37 • Mt 5,17-37

Gn 4,1-15.25
Sl 49(50),1 e 8.16bc-17.20-21 
(R. 14a)
Mc 8,11-13

S. Cirilo e S. Metódio
Gn 6,5-8;7,1-5.10
Sl 28(29),1a e 2.3ac-4.3b e 
9b-10 (R. 11b)
Mc 8,14-21

Gn 8,6-13.20-22
Sl 115(116B),12-13.14-15.18-19 
(R. 17a)
Mc 8,22-26

Gn 9,1-13
Sl 101(102),16-18.19-21.29e 22-23 
(R. 20b)
Mc 8,27-33

Gn 11,1-9
Sl 32(33),10-11.12-13.14-15 
(R. 12b)
Mc 8,34-9,1

Hb 11,1-7
Sl 144(145),2-3.4-5.10-11 (R. 
cf. 1b)
Mc 9,2-13

7º Tempo Comum
Lv 19,1-2.17-18
Sl 102(103),1-2.3-4.8.10.12-13 
(R. 1a.8b)
1Cor 3,16-23 • Mt 5,38-48

Ss. Francisco 
e Jacina Marto
Eclo 1,1-10
Sl 92(93),1ab.1c-2.5 (R. 1a)
Mc 9,14-29

S. Pedro Damião
Eclo 2,1-13
Sl 36(37),3-4.18-19.27-28.39-
40 (R. cf. 5)
Mc 9,30-37

QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS
Jl 2,12-18 • Sl 50(51),3-4.5-
6a.12-13.14 e 17 (R. cf. 3a) • 
2Cor 5,20-6,2 • Mt 6,1-6.16-18

S. Policarpo
Dt 30,15-20
Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. Sl 39,5a)
Lc 9,22-25

Is 58,1-9a
Sl 50(51),3-4.5-6a.18-19 
(R. 19b)
Mt 9,14-15

Is 58,9b-14
Sl 85(86),1-2.3-4.5-6 (R. 11a)
Lc 5,27-32

1º Quaresma
Gn 2,7-9.3,1-7
Sl 50(51),3-4.5-6a.12-13.14.17 
(R. cf. 3a) 
Rm 5,12-19 • Mt 4,1-11

Lv 19,1-2.11-18
Sl 18(19),8.9.10.15 (R. Jo 6,63c)
Mt 25,31-46

Is 55,10-11
Sl 33(34),4-5.6-7. 
16-17.18-19 (R. 18b)
Mt 6,7-15

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

A LITURGIA DA QUARESMA 
E A CF 2023

T odo ano celebramos a festa da Páscoa. É a maior de todas as 
festas, por isso, estendemos a sua preparação por quarenta 
dias. Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para designar 
esse período, no qual se realiza a preparação para a Páscoa, a 
mais importante festa do calendário litúrgico cristão, pois ce-
lebra a paixão, morte e Ressurreição de Jesus, a base principal 
da fé cristã. Esse período começa na Quarta-feira de Cinzas e 
termina na Quinta-feira da Semana Santa pela manhã. É um 
tempo forte na vida da Igreja, no qual nos preparamos para 
melhor celebrar a Páscoa, motivados pela Palavra e unidos 
aos sentimentos de Jesus Cristo, cultivando a oração, o amor a 
Deus e a solidariedade com os irmãos. É um tempo em que, na 
tradição da Igreja, os catecúmenos se preparam intensamente 
para o batismo na noite da Páscoa, isto é, na Vigília pascal. 

Nesse tempo, somos chamados a assumir a penitência 
como método de conversão e unificação interior, como cami-
nho pessoal e comunitário de libertação pascal. É tempo propí-
cio para avaliar nossas opções de vida, corrigir os erros e apro-
fundar a dimensão da ética da fé e realizando ações concretas 
de solidariedade. É ainda tempo de renovação espiritual, uma 
espécie de retiro pascal estruturado no trinômio: oração, jejum 
e esmola, que deve se traduzir em gestos concretos. 

A cada ano a Igreja do Brasil (CNBB) nos apresenta a Cam-
panha da Fraternidade como itinerário de libertação pessoal, 
comunitário e social. O tema é tratado no espírito quaresmal 
de conversão, por meio da meditação, da oração, do jejum, da 
esmola. Para facilitar, a Igreja oferece um texto base no esque-
ma “Ver, Julgar, Agir” e diversos subsídios de apoio, motivando 
e estimulando os fiéis a levarem a sério as práticas da Quares-
ma com atitudes concretas em favor do outro, especialmente 
dos sofredores.

 O Tema deste ano (2023) é “Fraternidade e Fome” e o 
lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16), com o ob-
jetivo de sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o 
flagelo da fome que atinge uma multidão de irmãos e irmãs, 
por meio de compromissos que transformem esta realidade 
a partir do Evangelho de Jesus Cristo. “Para a humanidade, a 
fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha, 
provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, à 
qual se acrescentam a falta de investimentos no setor agrícola, 
as consequências das mudanças climáticas e o aumento dos 
conflitos em várias regiões do planeta. Somos todos respon-
sáveis” (papa Francisco). “A Eucaristia clama por uma nova or-
dem econômica e para a globalização da solidariedade. O pão 
da vida é também uma ordem para o pão da mesa. Daí a ne-
cessidade de repartir o bem-estar de uns para dar possibilida-
de de vida a outros, lembrando que o criador destinou os bens 
da criação para todos. A Eucaristia reforça o destino universal 
dos bens. Aí está o mundo novo antecipado na Eucaristia que é 
um projeto de solidariedade” (Dom Orlando Brandes).

O tempo da Quaresma vem acompanhado de vários símbo-
los, atitudes e iniciativas humanas e religiosas que enriquecem e 
ajudam as comunidades a viverem mais intensamente este perío-
do. A cor litúrgica deste tempo é roxa, exceto no quarto domingo, 
que é conhecido, na tradição da Igreja latina como domingo da 
alegria, ou “laetare”. Nesse dia usa-se a cor rosa ou róseo. 

Na quaresma não se canta Glória e nem Aleluia. Também 
é recomendado utilizar o mínimo de instrumentos musicais, 
para ajudar a comunidade a viver melhor esse tempo de re-
colhimento. Vivamos intensamente esse tempo, caminhando 
com Jesus, carregando sua cruz para ressuscitar com ele na 
alegria da vida nova em Deus.

LEITURA LITÚRGICA DA PALAVRA – FEVEREIRO/2023
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FOTOS ACERVO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO VIDA E ESPERANÇA (MCVE)
TEXTO ADRIANA RIBEIRO / PASCOM ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Aparecida de Fátima Silva de Carvalho nasceu em Auriflama, SP, no dia 13 de abril 
de 1970. Filha de José Silva de Carvalho e Iria Ivo de Carvalho, já falecidos, possui 
4 irmãos, Dulce, Noel, José Alfredo e Mauro. 

Aos treze anos de idade ouviu um chamado: “Vem e segue-me” (Mt 19,21). O 
coração ardeu e ela disse sim. Aos dezessete anos, quando concluiu o Ensino Médio, seguiu para 
uma experiência comunitária junto às Irmãs Oblatas da Assunção.

Foi o carisma missionário das Oblatas e as palavras do fundador Emanuel D´Alzon, “Minhas filhas 
ireis além dos mares!” que mais atraíram a jovem Aparecida de Fátima. A família nunca se opôs e sempre 
acolheu com muito respeito sua escolha. 

Iniciou o Aspirantado em 1988, em Jales, SP. O Postulantado e o Noviciado fez em Campinas, 
SP. Os primeiros votos foram professados em 8 de fevereiro de 1992. Fez o Juniorato em Andradas, 
MG. Professou os votos perpétuos em 13 de fevereiro de 1999. Após os votos perpétuos veio para o 
Amazonas e foi servir na missão no município de Tapauá e depois em Manaus, onde permaneceu 
até 2006. Depois voltou para Andradas, MG, onde ficou até 2011. Passou por Campinas, SP, até 2014. 
Voltou para Andradas e lá ficou até 2020. Está em Manaus desde janeiro de 2021 e celebrou em 
2022, 30 anos de consagração no seguimento de Jesus. Além da caminhada na vida religiosa, Ir. Fá-
tima Carvalho, como é conhecida, é graduada em enfermagem e está finalizando a pós-graduação 
em Saúde Pública, Epidemiologia, Vigilância em Saúde e Saúde Digital.

Vivendo em Manaus nessa nova etapa da vida religiosa, Ir. Fátima colabora na comunidade for-
madora das Oblatas, onde acolhem jovens em discernimento vocacional e são presença religiosa na 
Área Missionária Santa Helena. Para ela, as irmãs de caminhada da congregação “são a se-
gunda família dada por Deus. Uma bênção e graça 
de Deus. Crescemos muito umas com as outras! As 
diferenças nos unem!”.

Entre as atividades desenvolvidas 
pela Ir. Fátima está o “Projeto Esperan-
çar”, voltado para pessoas (crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e ido-
sos) em situação de risco pessoal 
e social que utilizam os espaços 
públicos como forma de moradia e/
ou sobrevivência identificados na 
Zona Norte de Manaus. O projeto é 
ligado ao Movimento Comunitário 
Vida e Esperança (MCVE), entidade 
criada em 1997 e ligada à Área 
Missionária Santa Helena (AMSH). 

Por meio do projeto, três vezes 
por semana, no Centro Pastoral da 
AMSH, cerca de 30 pessoas são acolhidas e po-
dem tomar banho, trocar de roupa, tomar café e 
almoçar, participam de momentos de reflexão e 
espiritualidade, e têm acesso à escuta qualificada 
e encaminhamentos, com a ajuda de uma equipe 
multidisciplinar. Propiciar a dignificação da pessoa 
é a essência do trabalho desenvolvido pelo projeto, 

para que se sintam menos excluídas, anônimas e invisí-
veis na sociedade. “Buscamos favorecer um ambiente 
limpo, acolhedor, roupas limpas, uma mesa para se ali-
mentarem, espaço para rodas de conversas, partilhas do 
que sentem, acreditam... espaço que alimenta os sonhos 
e devolve a possibilidade de encontro consigo mesmo e 
com a história de cada um”, comenta Ir. Fátima. Diz ainda 
que “o contato com as pessoas que sofrem, com os mais 
pobres, sofredores, excluídos, invisíveis... é também ex-
perimentar Deus presente”.

Aos pais que possuem filhos em fase de dis-
cernimento vocacional, Ir. Fátima recomenda: “A 
semente da vocação é plantada desde o seio ma-
terno, através do amor da família, do ensinamen-

to e vivência dos valores cristãos, semente que 
precisa ser cultivada e cuidada. Deus usa 

os nossos pais para nos trazer ao mundo, 
mas não pertencemos a eles, perten-
cemos a Deus. Deus tem um projeto 
de vida para cada um de nós. Felizes os 
filhos que os pais ajudam a entender 
qual vocação, seja sacerdotal/religiosa/
consagrada/matrimonial... Deus está 

chamando. Rezem pelos seus filhos!” 
E aos religiosos que aqui vivem ela 

afirma: “Amazônia é terra de missão! 
Tenham coragem e a certeza que o Se-
nhor nos acompanha”.

APARECIDA DE FÁTIMA 
SILVA DE CARVALHOExperimentar Deus presente

Mais informações sobre o Projeto 
Esperançar e o Movimento Comunitário 
Vida e Esperança (MCVE): 
http://www.mcve.org.br/
https://mcve.org.br/blog
Instagram: @mcve_oficial
Facebook: @MCVE

VIDA E FÉ



FUNDAÇÃO RIO MAR



   CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023

SEMINÁRIO PREPARA 
MULTIPLICADORES PARA REFLETIR 
SOBRE O FLAGELO DA FOME NO 
BRASIL NAS COMUNIDADES 
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POR ANA PAULA LOURENÇO  FOTOS ÉRICO PENA
 

A problemática da fome sempre esteve presente em nosso 
país e se agravou com a pandemia da Covid-19. Foi esco-
lhida por três vezes para ser tema da Campanha da Frater-
nidade (1975, 1985 e 2023) com o objetivo de “sensibilizar 

a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por 
uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que trans-
formem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo”.

“Somos chamados a sermos soldados de uma grande evangelização e 
trabalhar um tema tão emblemático que é a fome que é uma causa que au-
mentou e se agravou com a pandemia, mas ela sempre esteve presente. Nós 
conseguimos diminuir, mas ela continua presente. A fome adoece, a fome dói 
e a fome mata. É urgente trabalhar esse tema e a gente vai precisar da força de 
todos, dos homens, das mulheres. Mas pra isso a gente precisa conhecer os fa-
tos reais da atualidade, os fatos da nossa sociedade do Amazonas, da cidade de 
Manaus, para ajudar a combater esse grande problema”, declarou Padre Geral-
do Bendaham, coordenador de pastoral da Arquidiocese de Manaus, durante a 
abertura do Seminário de Formação de Multiplicadores da Campanha da Fra-
ternidade realizada no dia 21 de janeiro, no Centro de Treinamento Maromba. 

O padre Adriano Luís Hahn, da congregação Companhia de Jesus – 
Jesuítas, mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS) e representante do Serviço Amazônico de Ação, 
Reflexão e Educação Socioambiental (SARES), foi convidado a fazer uma 
apresentação do contexto político, socioeconômico, destacando diversos 
pontos que causam e agravam a fome no Brasil.

“A temática é importante para nós, enquanto igreja porque o manda-
mento ‘Amar a Deus e ao próximo’ está sempre unido, e diz a escritura que 

quem ama a Deus e não ama seu próximo é um mentiroso, porque se vemos 
um irmão passando fome e outras necessidades, e existe um amor real há um 
compromisso e o amor ao próximo se concretiza. É um momento bastante im-
portante para que o amor ao próximo não seja algo abstrato, e nós possamos 
cada vez mais nos comprometer com essa realidade”, afirmou padre Adriano. 

Na conjuntura política destacou o atual cenário do poder legislativo com a 
distribuição de partidos políticos (esquerda/centro/direita), e o novo congres-
so com perfil mais “conservador”. Destacou o problema da falácia do “Perigo 
Comunista”, os Projetos de Leis da Grilagem e das Armas. Também falou da 
problemática a respeito da distribuição de terras no Brasil, da mineração em 
terras indígenas, das queimadas, assassinatos de indígenas e camponeses, e 
conflitos no campo. Tratou a questão da pobreza extrema (a evolução da po-
breza e pobreza antes da pandemia), a insegurança alimentar, a taxa de de-
socupação no Brasil, a evolução do salário mínimo e o atual poder de compra 
das famílias, assim como o lucro dos grandes bancos. Encerrando com a fala a 
respeito das tendências políticas e alianças e o papel dos cristãos como Igreja.

Padre Adriano afirmou que a partir do Evangelho, não somos nem 
podemos ser “neutros”, pois Jesus não é neutro, e citou a Constituição Dog-
mática Lumen Gentium, do Papa Paulo VI, que diz: “[...] Por vocação pró-
pria, compete aos leigos procurar o Reino de Deus tratando das realidades 
temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, em toda 
e qualquer ocupação e atividade terrena, e nas condições ordinárias da 
vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. São 
chamados por Deus para que, aí, exercendo o seu próprio ofício, guiados 
pelo espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir 
de dentro, como o fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros, 
antes de mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, 
esperança e caridade [...]” (Lumen Gentium, Capítulo IV: Os Leigos, nº 30). 

REPORTAGEM



Continuando a reflexão do “Ver”, a professora Rosana Barbosa, doutora 
em Ciências de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), docente do curso de Engenharia Florestal da Universidade 
Federal do Amazonas, e membro da articulação da Campanha da Fraterni-
dade, tratou do contexto local da fome. Dentre os pontos que destacou, 
Rosana afirmou que a Amazônia possui muitas riquezas, mas ela não gera 
riqueza, estando grande parte da população vivendo em pobreza e extrema 
pobreza, conforme o Diagnóstico Socioterritorial do Estado do Amazonas rea-
lizado pela SEAS - Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) sobre as 
condições de renda per capita da população no Amazonas, apontando que a 
maioria das famílias cadastradas encontram-se na faixa da extrema pobreza 
e a população do Amazonas vive em situação de insegurança alimentar (IA). 

A partir dos dados levantados, destacou que 27,5 % das pessoas no 
Amazonas vivem insegurança alimentar (IA) Leve, tendo uma alimentação 
diária, mas convivendo com a incerteza se terá alimento no futuro; outros 
17% estão em IA Moderada, tendo que reduzir a quantidade de sua ali-
mento, muitas vezes necessitando substituir itens pelos de baixo preço e 
inferior qualidade (embutidos), com prejuízos à saúde; e 26% da popula-
ção vive em IA Grave, alimentando-se uma vez ao dia ou não se alimenta).

Rosana destacou um exemplo de insegurança alimentar grave, com 
a notícia recente de que indígenas Yanomami foram resgatados doentes 
e com quadros de desnutrição severa, pois encontram-se em pobreza 
extrema e com muita dificuldade em obter seu alimento devido ao local 
onde moram ter sido tomado pela mineração e garimpo. 

Segundo Rosana, a campanha vem para expor o problema e chamar aten-
ção das autoridades para agir diante da problemática, conscientizar as pessoas 
para enxergarem quem precisa de ajuda, a necessidade de partilhar o que tem 
para ajudar o outro, enxergar aqueles invisíveis e invisibilizados, mas principal-
mente para que a população cobre políticas públicas dos governantes.

Para iluminar as ações diante do flagelo da fome que muitos irmãos 
sofrem, com a luz do Evangelho e do Magistério Eclesial, a Igreja Católica 
no Brasil, escolheu para lema desta Campanha da Fraternidade a leitura 
bíblica “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16)”. Diante da proposta 
da campanha, que visa sensibilizar a sociedade para a situação da fome, 
e a necessidade de ações de enfrentamento das causas desta dura reali-
dade, Padre Geraldo Bendaham, coordenador de pastoral da Arquidioce-
se de Manaus afirmou que é necessária a abertura de coração à Palavra 
de Deus e boa disposição para compreender a realidade. 

“A Palavra de Deus ilumina se eu deixar. Eu posso ter muitas resistên-
cias, mas se o coração se abrir, se tiver boa disposição para abrir a mente, 
para deixar-se iluminar pela palavra de Deus. Caso contrário, a gente vai 
viver a vida toda frequentando a igreja, mas sem conversão, sem mudança. 
Jesus falou que ele é a luz do mundo [...] A Palavra, no caso da Campanha 
da Fraternidade, ajuda na reflexão e também ilumina a ação, mas não uma 
ação de qualquer modo, mas deixando que a palavra ilumine as nossas 
ações em favor das pessoas necessitadas para a superação da fome. A pa-
lavra tem que provocar transformação. E no livro do Êxodo diz que Deus 

vê o sofrimento humano e nós temos que ter o sonho de Deus. A gente 
tem que ver a alegria, a beleza, admirar a humanidade, admirar a natureza, 
contemplação tão necessária, e ao mesmo tempo ter a capacidade de Deus 
de ver o sofrimento humano”, explicou Padre Geraldo Bendaham.

Padre Geraldo refletiu sobre o lema da campanha (Mateus 14,16) em que 
Jesus manda os discípulos dar de comer à multidão, um compromisso com o 
próximo dando o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma, o pão 
da salvação. “Jesus tem compaixão dos famintos. A Igreja está fazendo a tercei-
ra campanha sobre a fome, por ter o dever de ser profética, como Jesus, e tem 
que saber quem são os famintos (crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, 
indígenas, ....). Jesus manda dar de comer, mas ensina como fazer. ‘Dai-lhes vós 
mesmos de comer’ é uma pauta urgente, pois Jesus estava vendo a necessidade, 
estava vendo o sofrimento. Lá na sua comunidade, não dá pra resolver tudo, mas 
dá pra fazer alguma coisa”, destacou Padre Geraldo.

Parafraseando São João Crisóstomo: “Queres honrar o corpo de Cristo? En-
tão não o despreze nos seus membros, isto é, os pobres que não tem o que vestir 
...”, padre Geraldo afirmou que esta é uma importante orientação sobre a neces-
sidade de enxergar e ajudar o próximo, pois Jesus está presente nestas pessoas. 

Diante da necessidade de agir perante a triste realidade da fome, a 
dimensão social da fé exige que os cristãos se engajem na busca de solu-
ções a partir da lógica de Jesus e do seu Evangelho. Esta campanha nos 
pede que sejam realizadas obras de misericórdia, e é necessário que se 
tenha empenho pessoal, comunitário-eclesial e sociopolítico para avan-
çar no processo de superação da fome em nosso País.

Ao final do seminário, a Cáritas Arquidiocesana, a Comunidade Nova 
e Eterna Aliança, a Pastoral Povo de Rua, o Projeto Pão e Paraíso - Paró-
quia Nossa Senhora das Graças no bairro Colônia Antônio Aleixo, o Grupo 
Olha a Sopa, a Comunidade Aliança de Misericórdia, o Grupo Bom Sama-
ritano – Paróquia Divino Espírito Santo, bairro Coroado, e o Movimento 
Cristão Vida e Esperança – MCVE – Área Missionária Santa Helena, bairro 
Colônia Terra Nova mostraram o que realizam com as pessoas em situa-
ção de rua e com as famílias que enfrentam a extrema pobreza, sendo 
exemplos de iniciativas que devem inspirar ações concretas enquanto 
for necessário, enquanto houver pessoas que necessitam, não apenas no 
período da quaresma em que foi proposto refletir sobre o problema da 
fome, conforme alertou padre Geraldo Bendaham. 

Além destes, também foram lembrados a Pastoral da Criança, as Pas-
torais Sociais, os articuladores da CF 2023, e os movimentos, organismos e 
pastorais que fazem a diferença na luta pela defesa da vida e dignidade da-
queles que se encontram em vulnerabilidade. “Queremos que tudo o que 
foi apresentado seja motivador das atividades a serem desenvolvidas nas 
comunidades, pastorais, paróquias e áreas missionárias”, destacou Patrícia 
Cabral da Comissão Organizadora da CF na Arquidiocese de Manaus.

A PARTIR DO EVANGELHO, 
NÃO SOMOS NEM 
PODEMOS SER “NEUTROS”, 
POIS JESUS NÃO É NEUTRO.

FEVEREIRO 2023• ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  11



12  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • FEVEREIRO •  2023

A REALIDADE 
DA FOME

MISSÃO

TEXTO ÉRICO PENA, ASCOM  FOTOS ARQUIVO

O Papa Francisco sempre tem convidado os cristãos a olharem 
com misericórdia para os mais necessitados e a Igreja do 
Brasil neste ano lançou a Campanha da Fraternidade 2023 
que traz para a reflexão o tema da fome, como algo que é 

necessário refletir e agir. Diante da realidade da fome que acomete muitas 
comunidades, na Igreja Católica existem muitas iniciativas caritativas. Na 
Arquidiocese de Manaus há várias paróquias e áreas missionárias realizan-
do projetos ou ações solidárias em favor dos empobrecidos que vivem em 
situação de risco, nas ruas, e de famílias que não têm o pão de cada dia. 
Aqui citamos três exemplos de atividades realizadas visando sempre pro-
mover a dignidade a quem necessita, tendo sua força na ação de voluntá-
rios que atuam na gratuidade e na solidariedade junto aos pobres. 

A Paróquia Nossa Senhora da Graças, localizada no bairro Colônia An-
tônio Aleixo, zona Leste de Manaus, há dois anos teve a iniciativa de criar 
um projeto intitulado “Pão e Paraíso” que consiste em refeitórios paroquiais 
que oferecem almoço a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade 
social. O projeto atende, atualmente, em média, até 100 crianças por dia 
em cada refeitório, que funcionam de segunda a sábado. As ações são man-
tidas através de doações e realizadas com a ajuda de voluntários. 

“O encontro é às 11h30 para um momento de oração na igreja, se 
reza, se canta, se faz alguma breve catequese e depois todos juntos pas-
sam para receber a refeição, a começar pelas crianças menores. As irmãs 
Filhas de Santa Maria da Providência, presentes na paróquia, coordenam 
a animação, a formação e a dimensão espiritual dos refeitórios. A coor-
denação geral dos refeitórios e o abastecimento dos mesmos e realiza-
da por mim e por uma equipe composta pelo Diácono Valtemir e dois 
ministros da caridade, os irmãos Welder e William”, explicou o pároco e 
idealizador do projeto, Pe. Gaston Gabriel Aquino. 

Em outubro do ano passado a Paróquia São Vicente de Paulo, loca-
lizada no bairro da Compensa III, realizou uma ação social que, além de 
oferecer alimento, também ofereceu apoio psicológico, doação de rou-

PARÓQUIAS PROMOVEM AÇÕES 
SOCIAIS PARA PESSOAS QUE VIVEM 

pas e kits de higiene pessoal, serviço de corte de cabelo, de massagem e 
limpeza corporal para homens, mulheres, jovens, adolescentes que estão 
em situação de vulnerabilidade. 

“Embora a Cáritas Paroquial não esteja implantada oficialmente, nós 
já partimos para ação porque fome todos nós sentimos. Todos nós temos 
necessidade de comer. E temos a obrigação de fazer acontecer um pouco 
do Evangelho de Jesus que nos ensina “eu estava com fome de comer, 
estava com sede e me deste de beber, estava nu e me desse de vestir”, 
explicou diácono Ronaldo Santos. 

No bairro Colônia Oliveira Machado, próximo à feira da Panair, a Pa-
róquia São Francisco das Chagas tem o Projeto Social “Pobrezinhos de 
Francisco”, realizado através da Cáritas Paroquial, oferecendo cerca de 
200 almoços, mensalmente, sempre no dia 4.

 “A nossa Paróquia São Francisco das Chagas tem um Projeto Social 
com a Cáritas Paroquial chamado “Pobrezinhos de Francisco”, que consis-
te em levar dignidade, cidadania e vida aos irmãos e irmãs em situação 
de rua e outras realidades de vulnerabilidade social. O ato acontece todo 
dia 4 de cada mês, portanto, já iniciamos a atividade em sintonia com a 
Campanha da Fraternidade sobre a questão da Fome. Realizamos o café 
da manhã e o almoço para mais de 200 (duzentos) irmãos e irmãs. Em 
parceria com outras entidades, realizamos também atendimento psico-
lógico, sanitário, higiene pessoal e doação de roupas e calçados. Agrade-
cemos aos voluntários da paróquia que não medem esforços para ajudar 
na preparação da alimentação, bem como na doação dos materiais”.

Pároco Frei Paulo Xavier



Pertencente ao Setor São José Leste, Região Episcopal Nossa 
Senhora dos Navegantes, a Paróquia Nossa Senhora Mãe dos 
Pobres, está situada no bairro Puraquequara, zona Leste de 
Manaus, possui 20 comunidades eclesiais, sendo a maioria de-

las (onze) ribeirinhas, localizadas à margem esquerda do Rio Amazonas; e 
quatro comunidades estão em ramais e cinco no bairro do Puraquequara. 

Com características de comunidade rural, as onze comunidades ribei-
rinhas assistidas pela paróquia têm um povo que vive da pesca, da caça, 
da lavoura, plantação de árvores frutíferas, criação de gado de búfalo, ga-
linhas e árvores frutíferas e também da produção de pé de moleque e arte-
sanatos que são vendidos na cidade. Realizam trabalho árduo para ganhar 
seu sustento e muitas vezes se deparam com sinais de injustiças, como o 
alto ganho de lucro pelos atravessadores na revenda de seus produtos. 
Outro ponto de dificuldade é o ensino muito aquém do necessário, com 
colégios oferecendo apenas as séries iniciais e somente uma possui ensino 
médio completo. A saúde também é muito básica, com consultas e exames 
básicos, oferecendo pouca assistência para aquele povo.

No quesito caritativo, há a distribuição de cestas básicas mensalmente. 
E o número depende do tamanho e da necessidade das famílias. Na co-
munidade maior 82 famílias recebem cesta, e nas menores 20 famílias são 
beneficiadas. Estas cestas são provenientes da parceria com a Eurofarma.

As comunidades São Francisco de Assis (Mainã – Lago do Puraque-
quara) e Nossa Senhora da Conceição (Jatuarana) participam de projeto 
em parceria com a Embrapa no cultivo da lavoura de café e guaraná. A 
Cáritas também já esteve presente auxiliando algumas comunidades. 
Têm sido realizadas ações de conscientização ambiental, referente à su-

NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES
PARÓQUIA PRESTA 
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA 
E SOCIAL EM ONZE 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS 
À MARGEM ESQUERDA DO 
RIO AMAZONAS

PARÓQUIA EM DESTAQUE

jeira que fica acumulada nos lagos, com recolhimento de material/lixo, 
duas ou três vezes ao ano, no período do verão, porque quando as águas 
baixam fica mais fácil fazer o trabalho de recolher.

No quesito religiosidade, uma parte são de protestantes, outra de 
católicos e um pequeno público diz não frequentar igreja. A presença da 
igreja católica está ali há muitos anos, tendo presença religiosa de freiras e 
padres. Já receberam a visita dos arcebispos Dom Sergio Castriani e Cardeal 
Leonardo Steiner. O povo recebe os sacramentos do Batismo, Primeira Eu-
caristia, Crisma e Matrimônio, com encontros para preparação curtos dian-
te dos desafios da distância e custo alto com combustível para deslocamen-
to. A participação nas celebrações da Palavra ou da Eucaristia é em vários 
níveis, tendo comunidade com pouca participação e outras com tanta que 
não cabe no espaço celebrativo. Algumas destas tem celebração da Palavra, 
sem Eucaristia, todo domingo, com missa uma vez no mês. 

“É um povo que caminha. Todas as comunidades tem presença de 
coordenador ou coordenadora, tudo de uma maneira simples eles estão 
ali a conduzir essas páginas do Evangelho, que são páginas vivas, eu di-
ria, mesmo com todo o sofrimento que eles têm, mas possuem aquela 
satisfação de nos acolher bem, nos presenteiam com frutas, verduras, 
com queijo de búfala [...] Então, é esta a expressão do povo, simples, 
ribeirinho, a quem chega por ali para uma visita ou fazer um trabalho” 
afirmou o pároco padre Antônio Ramos de Souza.

Nestas localidades há o trabalho missionário das religiosas da Con-
gregação das Irmãs Azuis, Irmã Luzia, Irmã Lourdes e Irmã Dorita que 
realizam visitas às comunidades, auxiliando o trabalho pastoral na re-
gião, superando as distâncias e dificuldades de acesso em época de seca, 
momento difícil também pra quem reside no local.

Padre Antônio procura ser presença junto a este povo, acompanhado 
a sua maneira simples de viver. Nas visitas ele fica na comunidade por 
três dias, chegando no sábado e saindo na segunda-feira, sendo acolhido 
pelo povo que tem a satisfação de cuidar, de dar toda a assistência ao sa-
cerdote, desde a rede em que ele dorme, toalha de banho, alimentação. 
“Eles têm a maior satisfação. Eu diria que eles ficariam até um pouco 
aborrecidos, um pouco desmerecidos, se eu não aceitasse o que eles ofe-
recem. Sou muito bem assistido em todas as comunidades. Este ano, 17 
de março, completa-se 4 anos que eu estou junto a este povo”, destacou 
o padre Antônio Ramos.
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FRATERNIDADE E FOME

DAI-LHES VOS 
MESMO 
COMER”

DE

MATÉRIA DE CAPA

A Igreja Católica no Brasil prepara-se para iniciar mais uma 
Campanha da Fraternidade, a ser vivenciada a partir do dia 
22 de fevereiro, na Quarta-Feira de Cinzas. Trata-se de uma 
proposta de conversão pessoal e comunitária no Tempo da 

Quaresma e a partir do tema “Fraternidade e fome” e o lema “Dai-lhes 
vós mesmo de comer” (Mt 14,16), visa incentivar as comunidades a as-
sumirem suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no 
Brasil, a exemplo do Mestre Jesus.

Como em todos os anos, são preparados e disponibilizados diversos ma-
teriais para que todos tenham acesso a formas de trabalhar o tema escolhido 
com atividades que promovam reflexão e vivência a partir do conhecimento da 
problemática que está diante de todo o país. Em âmbito nacional ocorreram um 
curso virtual e um seminário virtual (disponíveis no youtube @CNBBNacional, 
playlist Campanha da Fraternidade 2023) para iniciar o caminho rumo ao ob-
jetivo de sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, 
sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que 
transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.

Para o bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro e secretá-
rio geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Joel 
Portella Amado, a Campanha ajuda a viver a quaresma, visto que ambas 
trabalham o enfrentamento e a superação do pecado.

“A campanha da fraternidade é um dos modos pelos quais o Brasil 
vive a Quaresma. A Quaresma dá o tom à campanha da fraternidade e a 
campanha da fraternidade ajuda a viver a Quaresma. A conexão entre as 
duas está no enfrentamento e na superação do pecado. A campanha da 
fraternidade nos mostra uma situação que é consequência do pecado. E 
a Quaresma é o convite para vencer esse pecado e superar essa situação. 
É por isso que, ao longo de quase seis décadas, a cada ano, a campanha 
da fraternidade apresenta para nós um tema que não é necessariamente 
um tema religioso. É um tema humano que diz respeito a todas as pes-
soas, sejam elas católicas, cristãs ou não”, explicou Dom Joel durante o 
curso de formação on-line iniciado no dia 24 de outubro de 2022. 

Neste ano, a igreja no Brasil propõe, pela terceira vez, o tema da 
fome “fraternidade e fome”, iluminado pelo Evangelho de São Mateus 
“dá-lhes vós mesmos de comer”. Segundo Dom Joel, é preciso refletir 
sobre o flagelo da fome e colocar-se diante de Jesus para ter o coração 
transformado para acolher e ajudar o outro. 

(MT 14,16)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023 

“Nós sabemos que todos 
nós temos fome de Deus. Todos nós dese-
jamos a Deus. Pela fome e pela sede, o desejo 
de Deus é expresso. Mas a bíblia ensina e Jesus deixou 
claro que quem ama a Deus, ame também o seu irmão, a 
sua irmã. Por isso, se pergunte, junto com toda a campanha 
da fraternidade, em espírito quaresmal, por que muitas pes-
soas na face da Terra, experimentam o flagelo da fome? [...] Para nos 
ajudar, nos é dado o versículo da multiplicação dos pães, em que os 
discípulos apresentam para Jesus a dificuldade em alimentar uma 
multidão tão grande, com tão poucos recursos. É claro que, diante de 
tanto sofrimento, diante de tanta dor, quando a impossibilidade vem 
até nós, nós nos assustamos. Mas, quando nós nos unimos, colocamos 
todo o nosso empenho naquilo que nós temos e apresentamos a Jesus, o 
milagre acontece. Assim como aquela multidão foi alimentada por aquela 
quantidade pequena de pães e peixes, expressando a presença messiânica 
de Jesus na ideia da fartura do banquete, nós somos convidados a nos colocar 
diante de Jesus e também transformar o nosso coração, transformar a nossa 
solidariedade”, destacou o secretário geral da CNBB. 

Para o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, o padre Jean Paul, 
ao analisar a situação da fome no Brasil destacou que o alimento é um 
direito do ser humano e privá-lo disso desagrada a Deus e é considerado 
um escândalo social. “Quando seres humanos são privados pela sociedade 
da alimentação necessária para a sua sobrevivência, tal situação se torna um 
escândalo social, que não agrada o Criador, que tudo criou na sua harmonia 
para que todos os seres humanos tivessem o alimento necessário para sua 
subsistência. Por isso, o alimento é um direito humano fundamental que, 
antes de qualquer legislação, obriga toda a sociedade humana a alimentar 
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os seus membros”, explicou padre Joel, citando também os 
números alarmantes da fome no país. “Segundo o 2º In-
quérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, reali-
zado pela Rede Penssan, mais de 58% dos domi-
cílios brasileiros não têm acesso à alimentação 
necessária na quantidade e na qualidade, 
ou seja, vivem em insegurança alimentar 
e mais de 15,5% da população brasileira, 
mais de 33 milhões, vivem em inseguran-
ça alimentar grave, ou seja, passam fome. 

São números que não podem nos deixar 
indiferentes”, destacou 

O texto-base da Campanha da 
Fraternidade apontam fatores que 

causam a fome no Brasil, 
podendo citar 

Fatores climá-
ticos, Guerras, 

Desastres naturais, 
Estrutura fundiária, 

Política agrícola per-
versa, Burocratização 

e cortes significativos 
à agricultura familiar, o 

desemprego e o subem-
prego, perversidade da 

política salarial e comporta-
mentos morais lamentáveis. 
A fome no Brasil traz conse-

quências como aponta o texto-base no núme-
ro 67: “Historicamente, a fome é um dos maiores 

destruidores da família, pois a desestabiliza e desestrutura, 
obrigando-a à separação por meio da migração forçada pela 
necessidade; gera violência doméstica, violência no campo e 

na cidade e leva à perda do sentido da vida. É causa do êxodo 
rural, tão presente em nossa história passada e presente”

Também traz graves causas para a saúde e doenças crônicas 
como o diabetes, a hipertensão, o câncer e tantos outros, mas tam-

bém consequências para a Educação. Uma criança desnutrida ou mal 
alimentada, ela tem comprometidas as suas habilidades de conhecimen-
to. Muitas outras consequências a fome traz como a geração da violência 
no campo e na cidade, a insegurança, a perda do sentido da vida e tantas 
outras coisas que conhecemos nas nossas realidades. 

Padre Jean destaca que muita coisa se faz no 
Brasil para superar a miséria e a fome. “Quem 

de nós não conhece o ardoroso trabalho da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, os 

Vicentinos, que tantas cestas básicas 
distribui em muitas de nossas co-

munidades. Também o trabalho 
da Pastoral da Criança com a nu-
trição infantil, um trabalho pri-
moroso desenvolvido na igreja 
do nosso Brasil. As pastorais 
sociais, a distribuição e recolha 

de alimentos para as famílias 
carentes, as campanhas do quilo”

“Mas também nós podemos 
lembrar de iniciativas da igreja que 

visam uma economia mais adequada 
para a distribuição dos bens da criação, 

por exemplo, a iniciativa dos Focolares, que 
é a economia de comunhão, criada por Chiara 

Lubich, quando veio ao Brasil e visitou as nossas perife-
rias; a economia solidária, que busca promover no ambiente econômico 
a noção da fraternidade e da solidariedade, colocando em rede inicia-
tivas individuais, mas que querem viver a solidariedade e a fraternida-
de; e por fim, da economia de Francisco e Clara, essa iniciativa do Papa 
Francisco de reunir jovens economistas do mundo inteiro para pensar a 
economia do futuro, para ‘realmar a economia’, como diz o Papa Francis-
co. [...] Mas não podemos nos contentar achando que tudo já está sendo 
feito. É preciso melhorar, é preciso agir em rede e é preciso que nós nos 
engajamos todos nestas iniciativas de superação da miséria e da fome”, 
destacou o assessor do Setor de Campanhas da CNBB. 

E no processo de conversão proposto pela Quaresma, com o cora-
ção convertido pela palavra de Deus e fortificado pelos exercícios qua-
resmais, a Igreja convida para agir na busca de soluções eficazes para 
superar o drama da fome nos âmbitos pessoal, comunitário e também a 
presença pública da igreja junto à sociedade, com empenho na constru-
ção de estruturas sociais justas que permitam a todos os homens viver 
com dignidade.

No âmbito pessoal, é possível partilhar o que se tem com aqueles 
que nada têm e colaborar com campanhas de arrecadação, além de estar 
atento a pequenas situações do dia a dia, como por exemplo, o desper-
dício de alimentos. No âmbito comunitário, a campanha da fraternida-
de propõe anualmente um gesto concreto que é a Coleta Nacional da 
Solidariedade. Do total arrecadado, 60% compõem o Fundo Diocesano 
de Solidariedade que vai apoiar também diversas iniciativas de cuidado 
para a superação deste cenário, e os 40% restantes compõem o Fundo 
Nacional de Solidariedade que é revertido para instituições que traba-
lham diretamente para superar o cenário da fome que desafia a todos.

“Ações assistenciais são importantes na medida em que respondem 
a situações emergenciais. Não podem, entretanto, ser as únicas no en-
frentamento da fome. São necessárias políticas públicas, principalmente 
de Estado, e investimentos a partir da responsabilidade social das em-
presas. Mais ainda, é preciso que as ações mudem a realidade social, 
trazendo para o centro a pessoa humana e a sua dignidade, buscando a 
superação de uma sociedade de famintos” (Texto-Base n.160).

+58% 
dos domicílios brasileiros não têm 

acesso à alimentação necessária na 
quantidade e na qualidade, ou seja, 
vivem em insegurança alimentar e

 +15,5%
da população brasileira, mais de 33 

milhões, vivem em insegurança 
alimentar grave, ou seja, 

passam fome. 
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O curso de bacharelado em Filosofia da Faculdade Salesiana 
Dom Bosco instiga os seus acadêmicos a um despertar 
para as questões sociais que emergem no mundo. Foi 
no período da conclusão do curso que o Professor Doutor 

Joaquim Hudson, convidou dois de seus alunos, o seminarista Leonardo 
Morais e o acadêmico Heyke Passos, para desenvolver um estudo sobre 
o impacto da fome no contexto da pandemia da Covid-19, analisando as 
ações de enfrentamento desempenhadas pela Arquidiocese de Manaus. 

O tempo era curto para analisar todas as ações desenvolvidas pelas 
93 Paróquias e Áreas Missionárias da Arquidiocese, e por isso foram es-
colhidas duas instâncias que fizeram um belíssimo trabalho de enfrenta-
mento à fome durante a pandemia: a Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
e a Pastoral do Povo de Rua. 

O enfrentamento à fome, sobretudo das pessoas em condição de 
vulnerabilidade social, marcou profundamente os trabalhos da Cáritas Ar-
quidiocesana de Manaus, que dentre outras ações de assistência durante a 
Pandemia, ajudou milhares de pessoas provendo cestas básicas, fardos de 
alimentos e refeições prontas para acompanhantes nos hospitais. 

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS

Campanhas Cestas básicas 
distribuídas

Refeições 
Prontas

Puxirum (2020) 9.701 unidades –

Emergência Manaus (2021) 9.670 unidades 37.720 unidades

A opção preferencial da Igreja pelos menos afortunados pode ser vis-
lumbrada através das inúmeras pessoas em situação de rua assistidas pela 
Pastoral do Povo da Rua. O imperativo “Fique em casa” embora pretendes-
se ser um gesto de cuidado com todos, não era capaz de alcançar essas 
pessoas vivendo diariamente em condição de extrema vulnerabilidade. A 
Pastoral com suas parcerias prestou assistência a centenas de pessoas em 
situação de rua esquecidas pela sociedade e pelos governantes. 

PASTORAL DO POVO DA RUA

Assistências em 2020 e 2021 Quantidade

Alimentação distribuída em forma de 
quentinhas 42.452 unidades

Água mineral (garrafa ou copo de 300 ml) 44.480 unidades

Alimentação distribuída em forma de lanches, 
café da manhã e kits de doces e frutas: 15.067 unidades

Picolés de fruta 1.200 unidades
Cestas básicas 1.849 unidades

JOVENS ACADÊMICOS EM FILOSOFIA REALIZAM
ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA 
FOME NO CONTEXTO DA PANDEMIA

O levantamento e a análise destes quantitativos receberam uma lei-
tura na perspectiva dos Direitos Humanos e da Ética do Cuidado. Consta-
ta-se que a fome é uma violação direta dos direitos humanos, um crime 
hediondo, antiético e imoral, cometido por uma parcela da sociedade 
que detêm sobre si e para si o direito à alimentação que era para ser 
de todos, sem exclusão ou distinção. Embora a alimentação segura e 
de qualidade seja direito básico de todos, os últimos anos mostraram 
como a ausência de políticas públicas e a má gestão dos recursos, elevou 
exacerbadamente o número de pessoas vivendo em situação de fome e 
insegurança alimentar. 

A Arquidiocese de Manaus jamais se conformou com estes números 
e continua enfrentando a fome de diversas formas, compreendendo que 
cuidar do outro, necessitado de cuidado, é algo emergente e que não 
pode ser ignorado. Os dados apresentados remontam aos anos de 2020 
e 2021, e muito ainda foi feito no ano de 2022, o estudo descreve esses 
e outros quantitativos e está sendo aperfeiçoado para que todos tenham 
acesso. “Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos” 
(At 40,20) fizemos e continuaremos fazendo.

PROF. DR. JOAQUIM HUDSON RIBEIRO, HEYKE GONDIM PASSOS, LEONARDO MORAIS DA SILVA

“Não podemos 
deixar de falar 
de tudo quanto 
vimos e ouvimos” 
(At 40,20) fizemos 
e continuaremos 
fazendo.
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Diante da publicação da Portaria GM/
MS de nº 13, no dia 13 de janeiro, que 
revogou outras seis relativas a questões 
de saúde, entre elas a portaria GM/MS 
de nº 2.561, de 23 de setembro de 2020, 
que dispunha sobre o “procedimento de 
justificação e autorização da interrupção 
da gravidez nos casos previstos em lei, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, 
os representantes das Comissões Episcopal 
Pastoral para a Vida e a Família e de Bioé-
tica da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e da Associação Nacional 
dos Médicos Católicos encontraram-se 
virtualmente com o secretário-geral da 
CNBB, Dom Joel Portella Amado, no dia 17 
de janeiro, com o objetivo de compreen-
der quais as implicações práticas desta 
série de mudanças e alterações colocadas 
pelo Ministério da Saúde. 

De acordo com Dom Joel, a Igreja 
está tentando compreender o que 
efetivamente significa a portaria MS nº 
13 de 13/1/2023. “Naquela portaria, há 
revogações e ‘repristinações’, em que leis 
revogadas passam novamente a valer. 
Como o texto da portaria é muito técnico, 
referindo-se a diversas outras leis, com 
iniciativas em várias frentes, a CNBB 
deseja entender melhor cada um dos 
dispositivos que ali estão”, pontuou.

O membro do Observatório de Bioéti-
ca do regional Sul 3 da CNBB, o advogado 
Júlio Cesar Pereira da Silva, considera que 
a Portaria GM/MS Nº 13 de 13/1/2023 não 
foi precedida do necessário debate com 
a sociedade, por meio de uma consulta 
pública ou de estudos técnicos prévios. 

Dom Joel Portela alerta que o Brasil 
vive um momento no qual se busca a paz 
e que essa busca tem várias implicações: 
justiça social, respeito às instâncias 
e instituições democráticas, direitos 
humanos, entre outras. Ele defende que 
transversalmente a todas essas dimensões 
está a vida de cada pessoa e de todas as 
pessoas. “A Igreja sempre se pautou pela 
defesa da vida desde a concepção até a 
morte natural”, disse.

CNBB

CNBB ANALISA 
PORTARIA Nº 13, DE 13 DE 
JANEIRO, DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, E REAFIRMA 
SUA POSIÇÃO A FAVOR 
DA VIDA

FONTE SITE DA CNBB

MARIA TEMIS CLARO LOPES, GRUPO MULHER SUPERAÇÃO

O grupo de empreendimento solidário 
Mulher Superação surgiu em 2015, a 
partir da preocupação do então Páro-
co Padre Roberto Bovolenta, da Área 

Missionária São Pedro Apóstolo, no Novo Aleixo, com 
o número de mulheres que estavam em situação de 
vulnerabilidade social. Eu sou uma das mulheres que 
estava desempregada naquele período, hoje sou apai-
xonada pela Economia Solidária e faço parte do grupo, 
que surgiu há oito anos, com muitas mulheres fora do 
mercado de trabalho, com baixa estima, depressão e 
sem estudar. Foi aí que o padre apresentou a proposta 
de fazermos encontros para trabalhar com o coach que 
ajudaria na nossa autoestima. 

Por um ano fizemos esse trabalho e depois disso 
muitas arrumaram emprego, voltaram a estudar e 
teve um grupo que decidiu formar um empreendi-
mento, mas com muitas dificuldades, porque a nossa 
intenção era de início receber algo em troca e na Eco-
nomia Solidária não é assim. Todo início é difícil, princi-
palmente para nós que escolhemos um produto total-
mente voltado para a igreja católica que são as hóstias. 
Diante das dificuldades, aos poucos as mulheres foram 
deixando o grupo, porque arrumaram emprego ou 
porque recebiam pouco. Atualmente, somos quatro 
mulheres e duas vivem da renda exclusiva do grupo. 

Do nosso grupo, eu e mais uma iniciamos com o 
apoio da Cáritas Arquidiocesana de Manaus no proces-
so de organização, formação na produção e geração 
de renda dentro dos princípios da Economia Solidária, 
onde tivemos a primeira experiência com produtos de 
limpeza e outras experiências. Nesse caminho fomos 
definindo o produto principal que queríamos trabalhar 
que é a hóstia. Depois de definir o produto, junto com 
as parcerias investimos no espaço onde íamos trabalhar, 
começamos no espaço da igreja Bom Jesus, mas o espa-
ço era muito pequeno e não tinha como fazer uma sala 
de produção. Então, a Comunidade São Francisco de As-
sis nos cedeu um espaço maior onde estamos até hoje. 
Padre Roberto conseguiu uma máquina pequenininha 

para nós, daí fomos ter a noção de como fazer as hóstias. 
Depois disso, começamos as oficinas de produção, estu-
damos como fazer, fizemos pesquisa tudo para superar 
as nossas dificuldades. Fizemos contato com algumas 
irmãs e padres que já tinham experiências nessa área. 
Teve uma irmã que veio nos ajudar nas oficinas de pro-
dução e começamos a produzir as primeiras hóstias, a 
qual temos que ter todo um cuidado. 

É um produto da Igreja que tem um signifi-
cado muito importante para nós católicos e tudo 
isso foi trabalhado nas nossas oficinas, o sentido, o 
respeito, a serenidade como nós temos que cuidar 
do produto que é todo artesanal, cortada de uma 
por uma, depois ganhamos mais três máquinas e 
começamos a aumentar a nossa produção. 

As primeiras hóstias quem comprou foi o 
próprio padre Roberto e hoje estamos vendendo 
para 32 comunidades das paróquias e áreas mis-
sionárias da Arquidiocese de Manaus e também 
prelazias e dioceses de alguns municípios dentre 
eles: Novo Airão, Parintins, Tabatinga, São Paulo de 
Olivença e Tonantins. 

Também investimos no nosso designer gráfico 
e na divulgação do grupo. O nome do nosso grupo 
é "Mulher Superação", mas o nome da marca do 
nosso produto é "Hóstias São Pedro". Hoje eu digo 
que eu vivo da Economia Solidária e que ela trans-
formou a minha vida, é muito gratificante saber 
que esse trabalho deu certo. 

Primeiro você tem que acreditar na Economia 
Solidária para poder ela dar certo, saber o valor 
que ela tem é apaixonante. A primeira coisa que 
ela muda é a tua visão da vida, você passa a valori-
zar até as pequenas coisas, passa a ver o outro com 
outro olhar, você começa a ver o meio ambiente 
diferente e refletir o que estamos fazendo com ele, 
e ver que não é preciso acumular muita coisa. 

Na Economia Solidária você segura a mão do 
outro, você não deixa ele para trás e quer trazer ele 
junto. A Economia Solidária é a solução. Agradece-
mos as comunidades que nos apoiam e acreditam 
no nosso trabalho comprando os nossos produtos.

GRUPO DE MULHERES SUPERAM 
AS DESIGUALDADES SOCIAIS

CIDADANIA
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CAMINHOS DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA (II)

A Igreja e os jovens

Mais uma vez a preocupação com a evangelização dos 
jovens ocupa espaço de destaque em um processo de 
assembleia arquidiocesana. E não poderia ser diferente, 
pois constantemente este é um grupo por quem a Igreja 

decididamente faz uma opção pastoral, embora nem sempre com a clare-
za necessária de como desenvolver com eles caminhos de evangelização. 

Nos últimos anos um Sínodo (2018) foi dedicado aos jovens abor-
dando a questão da fé e do discernimento vocacional. A exortação pós-
-sinodal Christus Vivit reafirmou mais uma vez a centralidade da pessoa 
de Jesus em qualquer proposta que se apresente aos jovens. As jornadas 
mundiais da juventude, como evento, oferecem uma visibilidade da pre-
sença destes na Igreja e no caminho da fé. A Igreja do Brasil tem uma 
ampla caminhada de atuação pastoral que valoriza o protagonismo ju-
venil como princípio de seu modo de articulação. Impulsionada pela op-
ção preferencial pelos jovens afirmada na Conferência de Puebla (1979) 
tomou impulso a Pastoral da Juventude, a mais sistematizada proposta 
evangelizadora para a juventude que durante décadas foi a proposta ofe-
recida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

A Pastoral da Juventude (PJ) alcançou uma capilaridade identificada com 
o modelo das comunidades eclesiais de base, articulada em grupos de base 
que estavam presentes nas milhares de comunidades deste Brasil proporcio-
nando aos jovens um caminho de aproximação da fé, maturação e atuação 
transformadora num constante processo de formação na ação (metodologi-
camente as expressões destes passos são outras e foram se reconfigurando 
de acordo com os processos de discernimento da própria PJ). A Igreja da Ama-

zônia sempre reconheceu na PJ um modelo de evangelização coerente com a 
identidade da Igreja nesta região e não poucas vezes afirmou sua opção por 
esta pastoral e seu reconhecimento, como assim o fez no recente Documento 
de Santarém (2022). A jovem pastoral já chega aos seus 50 anos.

A dinamicidade própria do mundo juvenil foi exigindo novas respostas. 
O contingente de jovens no ambiente das comunidades eclesiais, dados a 
diversos fatores, inclusive da própria transformação de modelos eclesiais e 
modelos de espiritualidade, dentre outros fatores que aqui não discorremos, 
apresentou um cenário bastante diversificado do horizonte juvenil. Foram 
emergindo novas respostas ou ao menos tentativas de estar com os jovens e 
oferecer a estes uma proposta de vivência da fé. A Igreja no Brasil se viu inter-
pelada a buscar novos caminhos sem descartar seu histórico de evangeliza-
ção da juventude. A CNBB debruçou-se sobre o tema em sua 44ª Assembleia 
Geral (2006) após dois anos de reflexão em torno da questão. O fruto foi o 
documento “Evangelização da Juventude” que dentre os desdobramentos 
concretos buscou uma articulação das diversas respostas pastorais por meio 
de um “setor juventude” a ser organizado nas igrejas particulares, buscando 
construir uma “pastoral juvenil” a partir do que se convencionou chamar de 
diversas “expressões juvenis”. A tentativa segue até nossos dias. 

Em nossa Arquidiocese, desde a primeira Assembleia Pastoral Arqui-
diocesana (APA) a questão é recorrente. Foi considerada uma prioridade 
pastoral na segunda APA (1986); mereceu destaque também na 9ª e 10ª 
Assembleia. No recente caminho da Assembleia Sinodal Arquidiocesana, 
o processo de escutas apresentou uma preocupação sobre a presença dos 
jovens nas comunidades eclesiais e o constante anseio da participação 
dos mesmos como sujeitos ativos nas atividades pastorais.

PE. ZENILDO LIMA

ASSEMBLEIA SINODAL
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Os jovens no caminho da Assembleia Sinodal
Como afirmado, o processo de escuta trouxe das comunidades uma preo-

cupação com a juventude. Em percepção nem sempre unívoca, algumas se res-
sentiam da ausência de jovens na vivência comunitária, nos serviços pastorais, 
além do apelo para que a atuação missionária da Igreja dirigisse a eles particu-
lar atenção. A questão foi retomada no Instrumento de Trabalho da Assembleia: 
“Numa Arquidiocese de municípios com expressiva população juvenil, surpreende 
a presença tímida dos jovens em nossas comunidades ou espaços eclesiais, tendo 
como consequências a não renovação das lideranças, predominando a presença 
de pessoas mais idosas nos serviços eclesiais por falta de jovens.”

A própria Comissão de Coordenação da Assembleia Sinodal não con-
seguiu, em tempo, proporcionar um subsídio específico para escuta da 
juventude ou mesmo alguma plataforma digital para colher esta parti-
cipação. Estatisticamente, esta foi uma das assembleias diocesanas com 
menor número de presença dos jovens entre seus inscritos como partici-
pantes diretos. Contudo, estes dados não significam necessariamente um 
abandono dos jovens na esfera eclesial. No mesmo processo de escutas, 
bem como em intervenções nas plenárias da Assembleia, emergiram vo-
zes fazendo perceber que os jovens “estão aí”, embora nem sempre numa 

articulação específica de grupos de jovens nas suas diversas expressões, 
mas atuando em diferentes frentes em muitas comunidades.

A questão pastoral junto aos jovens seria também uma questão de 
reconhecimento, identificação, mas sobretudo de dirigir-se a eles com a 
proposta missionária: “Quando foram coletadas as centenas de contribui-
ções dos primeiros subsídios, foram também identificadas algumas ques-
tões fundamentais para a dinâmica evangelizadora da Igreja: a necessida-
de de um “relançamento missionário” e converter a ação pastoral para 
que não fique apenas na conservação do que existe, e neste ardor missio-
nário “dirigir-se apressadamente” (cf Lc 1,29) aos jovens...” (Instrumento 
de Trabalho Assembleia Sinodal).

Caminho com a Juventude: aproximação – 
acompanhamento – formação – protagonismo
Estas acima foram as palavras chaves identificadas num caminho a 

ser percorrido com os jovens. Em cada uma delas desdobram-se como 
que passos metodológicos não necessariamente cronológicos de um iti-
nerário que possa respeitar as diversidades juvenis e ao mesmo tempo a 
unicidade da proposta de Jesus Cristo. A juventude e a pastoral a ela diri-
gida que já chegou a ser identificada como uma pastoral social da Igreja, 
nesta assembleia foi retomada em chave missionária, o que não significa 

retrocesso, mas uma abordagem fundamental e integral. As 
pistas de ação sugeridas são tentativas de oferecer meios de 
concretização deste itinerário. Assim ficou definido:

Caminho com a juventude: Construir junto 
com os jovens um caminho de aproximação e 
acompanhamento que contemple a escuta, 
a formação e o protagonismo juvenil.

Pistas de ação:
- Realizar o Sínodo Diocesano com a juventude;
- Contemplar o Projeto de Vida e o acompanha-

mento vocacional no itinerário de Iniciação à Vida 
Cristã com os jovens;

- Incentivar o protagonismo juvenil assegurando 
a participação dos jovens em todos os caminhos delinea-

dos na Assembleia Sinodal;
- Incentivar os grupos de bases como uma forma de or-

ganização do Setor Juventude.
 

Ao concluir esta etapa da Assembleia Sinodal com a 
Caminhada Missionária da Arquidiocese, recordamos a 
juventude como a grande animadora deste evento em 
tempos passados quase se confundindo, positivamente, 
a Caminhada Missionária como uma caminhada juvenil! 
E seguimos nesta comunhão desejando cada vez mais 
oferecer uma evangelização includente que envolva os 

jovens com suas mais diversas inquietações: “Alarga 
o espaço da tua tenda”.



pobre
POR PADRE LUIS MIGUEL MODINO

O Papa Francisco no início do seu pontificado disse uma 
frase que depois de quase dez anos como Bispo de Roma 
pode ser considerada como uma das mais marcantes do 
seu pontificado: “como eu gostaria de uma Igreja pobre e 

para os pobres”. O Santo Padre sabe que isso nos aproxima da Boa Nova 
do Evangelho e nos identifica com Jesus Cristo que sendo rico se fez po-
bre e escolheu caminhar no meio dos pobres.

A Igreja se esforça para ser a carícia de Deus na vida dos mais pobres, 
mesmo assim nem sempre consegue assumir para valer esse caminhar 
entre os mais pobres. No número 40 do Documento para a Etapa Conti-
nental do Sínodo, que está sendo trabalhado neste momento pela Igreja 
aparece algo que pode ser assumido em muitas partes do mundo, tam-
bém no Brasil. A Conferência Episcopal Boliviana diz: “Como Igreja boli-
viana estamos doloridos por não ter conseguido alcançar eficazmente os 
pobres das periferias e dos lugares mais remotos”.

Uma pobreza que muitos veem como motivo de exclusão. No mesmo 
documento, no número 44, se diz que “Uganda faz eco a muitos outros 
países, notando que ‘os ricos e os instruídos são mais ouvidos’. A síntese 
das Filipinas ressalta que ‘muitos que pertencem às classes mais baixas da 
sociedade e aos marginalizados sentem-se também excluídos da Igreja’”.

SER UMA IGREJA

E PARA OS POBRES

São relatos que devem nos levar a refletir como discípulos e dis-
cípulas de Jesus Cristo, mas também como comunidade cristã sobre a 
necessidade de olhar para os mais pobres com o olhar de Deus, com o 
olhar de Jesus. De fato, “o Povo de Deus exprime o profundo desejo de 
ouvir o grito dos pobres e o da terra”, afirma o Documento para a Etapa 
Continental do Sínodo no número 45.

Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade 2023 pode ajudar à 
Igreja e à sociedade brasileira a tomar maior consciência sobre uma rea-
lidade que atinge a vida de muitos brasileiros e brasileiras: a fome, e que 
constitui um claro sinal de pobreza na vida das pessoas. 

Somos desafiados a nos questionarmos o que cada um de nós faz 
pelos mais pobres, mas também o que nossas comunidades, áreas mis-
sionárias, paróquias, dioceses... fazem para que os pobres sejam tratados 
como gente e deixem de ser considerados descartáveis. É tempo de olhar, 
escutar, discernir e encontrar caminhos para essa presença samaritana, 
nem sempre vista como caminho a ser seguido e atitude a ser assumida. 
No final das contas, eles, os pobres, são os prediletos de Deus, e esquecer 
isso nos afasta de Deus.

Os pobres são elemento fundamental na vida cristã. O Evangelho está 
recheado de exemplos que mostram a necessidade de caminhar com os 
escolhidos de Deus para sermos verdadeiros discípulos e discípulas.

“O Povo de Deus exprime o 
profundo desejo de ouvir o 
grito dos pobres e o da terra”. 
Documento para a Etapa Continental do 
Sínodo no número 45

SÍNODO
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ESPAÇO CRIANÇA

- Fr. Faustino: Olá, crianças! Tudo bem? Chegamos no tempo de viven-
ciar a quaresma; um tempo muito importante para a nossa vida de cristãos. 

- Mariazinha: Mas, já? Parece que não tem muito tempo que tivemos 
a quaresma. 

- Fr. Faustino: A vida é dinâmica, o tempo passa e com ele as nossas experiên-
cias e, também, nós passamos. Então, mais uma vez vivenciaremos na quaresma. 

- Zezinho: Eu não gosto muito da quaresma, porque não posso tocar 
bateria na nossa missa. 

- Tininha: É mesmo. Mas, por que não pode tocar bateria nem enfeitar 
a Igreja com as flores? 

- Fr. Faustino: Porque o tempo da quaresma faz memória de Jesus, 
quando ficou quarenta dias no deserto, em profunda oração, se preparando 
para iniciar a missão Dele aqui na terra. 

- Tinico: Lembro que uma vez você falou uma vez que no deserto Jesus 
viveu a experiência dos quarenta anos do povo de Deus no deserto. 

- Zezinho: Lembro disso, também. Mas, não entendo por que a gente 
tem que viver esse tempo em cada ano. 

- Fr. Faustino: É porque nós, como cristãos, precisamos dedicar um 
tempo de nossa vida para fazermos penitência. A Igreja nos orienta na 
Quarta-Feira de Cinzas sobre isso e nos aconselha para a oração, o jejum e a 
caridade, nos conduzindo no exercício da penitência. 

- Mariazinha: E por que temos que fazer penitência? 
- Fr. Faustino: Para nos preparar para a Páscoa, a maior festa para nós 

cristãos. Na quaresma fazemos penitência para viver um pouco da experiên-
cia de Jesus no deserto. E depois, com Ele, subirmos a Jerusalém, percor-
rendo o caminho da cruz, passando pela morte até chegarmos à nova vida, 
dom do Pai, pelo Espírito Santo. 

- Zezinho: Como assim passando pela morte? A gente precisa morrer? 
- Fr. Faustino: Quando falamos morte aqui, é para dizer que devemos morrer 

para o pecado e ressuscitar com Jesus para uma vida nova. Por isso, a quaresma é 
um período que nos motiva muito para que confessemos os nossos pecados. 

- Tininha: Acho que é por isso que a mamãe sempre fala que devemos 
nos confessar antes da Páscoa. 

- Tinico: E a Campanha da Fraternidade? Ela não é sempre na quares-
ma? Você vai falar sobre ela, também? 

- Zezinho: Verdade. Sempre tem aqueles encontros que a gente faz na 
casa da gente e na casa dos colegas. Eu acho super legal fazer isso. 

- Fr. Faustino: Isso mesmo. Na quaresma sempre tem a Campanha da Frater-
nidade para nos ajudar a fazer o exercício da penitência, refletindo sobre alguma 
situação em que nos levou a pecar, sendo omissos em relação aos necessitados. 

- Mariazinha: Neste ano a Campanha da Fraternidade vai falar sobre o quê? 
- Fr. Faustino: A Campanha da Fraternidade 2023 tem como tema “Frater-

nidade e Fome” e como lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). 
- Tinico: Mas, já não teve alguma coisa no ano passado que falou sobre 

a fome? E vai falar sobre isso de novo? 
- Tininha: Pois é... Parece que foi no final do ano, quando teve um con-

gresso ou alguma coisa parecida com isso. 
- Fr. Faustino: Boa lembrança, Tininha. Em novembro do ano passado 

aconteceu, em Recife, o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que refletiu sobre 
o tema “Pão em todas as mesas” e o lema “Repartiam o Pão com alegria e não 
havia necessitados entre eles”. Nessa Campanha da Fraternidade temos a ter-
ceira vez em que a fome é refletida pela Igreja no Brasil. 

- Zezinho: Então, ainda falta você falar quando foi a primeira e a segun-
da vez que foi falado sobre esse tema. 

- Fr. Faustino: Você está certo, Zezinho. A primeira vez foi em 1975, com 
o tema “Fraternidade é repartir” e o lema “Repartir o pão”, na mesma ocasião do 
Ano Eucarístico e do Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que tinha o mes-
mo tema e lema, desejando intensificar a vivência da Eucaristia em nosso povo. A 
segunda vez foi em 1985, num outro Ano Eucarístico, e desta vez em preparação 
para o Congresso Eucarístico de Aparecida, com o tema “Pão para quem tem fome”. 

- Tinico: Nossa! Que legal. Eu não sabia que já aconteceu um Congresso 
Eucarístico aqui em Manaus. Mas, fala para a gente por que pela terceira vez 
a Igreja está falando sobre a fome? 

- Fr. Faustino: É porque o Brasil enfrenta a calamidade pública do pro-
blema da fome. Isso é um pecado social. 

- Mariazinha: Como assim pecado social? 
- Tininha: Pois é... O que isso significa? 
- Fr. Faustino: O pecado social acontece quando ele forma um conjunto 

de pessoas com mesmos pecados pessoais, alimentados e fortalecidos pelo 
egoísmo e pela ganância, a ponto de fazer algumas pessoas ficarem insen-
síveis e indiferentes às necessidades de outras pessoas. 

- Zezinho: Como é que é? Não entendi nada. 
- Fr. Faustino: Deixa-me dar um exemplo. Quando uma pessoa comete 

uma injustiça nas relações entre as pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo 
de pessoas ou entre um grupo de pessoas e uma pessoa, e motiva aos outros a 
agirem da mesma forma, ela está cometendo um pecado social. 

- Mariazinha: Por quê? 
- Fr. Faustino: Porque é um pecado contra o bem comum e contra as suas 

reivindicações, em tudo o que diz respeito aos direitos e aos deveres dos cidadãos. 
- Tininha: A gente sempre vê nos noticiários da TV muita gente passan-

do fome. Deve ser muito triste ter que viver com fome, a ponto ficar pelas 
ruas, revirando o lixo. 

- Mariazinha: É mesmo. Eu acho que morrer de fome não é algo dese-
jado por Deus pra ninguém. 

- Fr. Faustino: Crianças, a fome no Brasil é uma vergonha e um escândalo 
de proporções inimagináveis. No Brasil, a cada cinco minutos, morre uma criança. 
A maioria morre de doenças da fome; cerca de 280 a 290 por dia. Aqui no Brasil 
há 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. 

- Zezinho: Nossa! Que triste! O que, então, falta a gente fazer? 
- Fr. Faustino: Falta-nos conversão ao Evangelho de Jesus, olhar com 

sinceridade as necessidades dos outros, aprender a repartir para que ninguém 
fique com fome. Falta ainda fazermos acontecer, aqui e agora, o Reino de Deus 
que buscamos e que só se realizará plenamente na eternidade. 

- Tinico: Nossa! Que interessante. Agora entendi que é por isso que a Igre-
ja quer que a gente converse e reflita sobre este tema nesta quaresma. 

- Fr. Faustino: Isso mesmo, Tinico. É por isso que a Campanha da Fra-
ternidade de 2023 nos mostra no lema uma ordem de Jesus aos seus discí-
pulos: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). Isso para sensibilizar a 
todos nós cristãos sobre esse grave problema que o nosso país ainda enfren-
ta e que temos condições para ajudar a resolver. 

Por fim, peçamos a Deus que nos ajude a fazer o nosso exame de cons-
ciência, nos arrepender dos nossos pecados e sermos caridosos dando de co-
mer a quem tem fome. E converse com sua família e peça ajuda para realizar 
um generoso gesto concreto no Domingo de Ramos. 

Permaneçamos unidos em orações, fazendo os exercícios de penitência 
e preparando-nos para celebrarmos bem a Páscoa de Jesus. Paz e bem!

Fr. Faustino, TOR

DAR DE COMER A QUEM TEM FOME 

FEVEREIRO 2023• ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS  21



22  ARQUIDIOCESE EM NOTÍCIAS • FEVEREIRO •  2023

POR ÉRICO PENA  FOTO PE. LUÍS MODINO

O total de 280 missionários e missionárias, de 94 dioceses e várias congrega-
ções religiosas, estiveram presentes em diversas comunidades católicas de 
Manaus, durante a Primeira Experiência Vocacional e Missionária Nacional 
“Pés a Caminho”, ocorrida de 5 a 16 de janeiro, tendo seu encerramento ocor-

rido em Manaus, no Centro de Treinamento Maromba, no dia 16 de janeiro, com partilha da 
experiência vivida; missa com o Cardeal da Amazônia, Leonardo Steiner; e noite cultural.

Foram mais de uma semana de experiências e desafios vividos por estes missionários 
que vieram com diferentes expectativas, com o objetivo de levar a Palavra de Deus e de 
ser uma presença da Igreja em centenas de comunidades da Arquidiocese de Manaus, 
e também da Prelazia de Itacoatiara e da Diocese de Coari. Muitos pela primeira vez 
andaram de barco, caminharam sob palafitas e barrancos, conheceram pessoas simples 
e acolhedoras, além da beleza da fé e do cultivo da vivência familiar, como conta o 
seminarista Rafael Santos, da Diocese de Santo Amaro, capital de São Paulo.

“Fui designado para Prelazia de Itacoatiara, Comunidade de Itapiaçu, igreja de 
Nossa Senhora de Nazaré. Meu primeiro desafio foi andar de barco, algo que fiz pela 
primeira vez contemplando a beleza da Amazônia. Já na igreja tivemos a oportunidade 
de trabalhar com os jovens e perceber a realidade familiar, pois é um povo que cultiva 
muito a vivência comunitária e a questão familiar entre eles é muito forte. Outro ponto 
que vale a pena destacar é a simplicidade, onde mesmo com todas as dificuldades, 
sempre oferecem aquilo que é de melhor para os missionários e para os padres que 
atuam naquela região. Levo para São Paulo a certeza que vale a pena ir para águas mais 
profundas, pois só encontramos sentido na vida quando saímos da zona de conforto e 
vamos ao encontro daqueles que mais precisam”, Seminarista Rafael Santos

Foi uma experiência de encontro, de escuta, de aprendizado e de superação 
de desafios, que provocou em muitos a admiração, o encantamento e a gratidão. 
O que se vivenciou deve ajudar muitos dos jovens que estão na preparação para se 
tornarem padres a avançarem para experiências novas, sem temerem as adversidades 
que podem surgir na caminhada, além de alertar para olhar por aqueles que mais 
precisam de cuidado, como relata o seminarista Lucas Benício, de Minas Gerais.

“Fiz minha experiência missionária na Comunidade Santa Helena, pertencente à Área 
Missionária Santa Helena, no bairro de Novo Israel, e lá pude mergulhar na realidade da 
comunidade onde são muito engajados em projetos sociais, como por exemplo o MCVE 
que cuida da menor infância, do jovem e do adolescente e o Esperançar, que cuida dos 

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS 
E MISSA ENCERRAM 
ATIVIDADES DA 1ª EXPERIÊNCIA 
VOCACIONAL E MISSIONÁRIA 
EM MANAUS

moradores de rua. São projetos que ajudam a resgatar a dignidade 
de filhos e filhas de Deus que tanto sofrem. Ali eu pude perceber 
os sinais e os detalhes do evangelho, inseridos nesta vivência em 
comunidade e me proporcionou uma nova visão do meu chamado, 
que foi um olhar mais atentos que tantos sofrem àqueles que estão 
em situação de vulnerabilidade social”, declarou o seminarista 
Lucas Benício

Pés a caminho não agradou somente aos missionários 
participantes, mas também aos presbíteros que estiveram 
presentes. Para Pe. Genilson Souza, Secretário Nacional 
da Pontifícias Obras Missionárias - POM, o projeto foi uma 
verdadeira comunhão da Igreja, por meio dos vocacionados 
da vida religiosa que colaboraram não apenas na missão local, 
mas com uma perspectiva universal.

“Tinha uma expectativa muito grande de poder participar 
desse testemunho de visitas e de saída. Foi uma experiência 
maravilhosa e tudo isso nos faz pensar que por natureza a igreja 
é missionária e é enviada a estar presente nas comunidades e na 
vida do nosso povo, com o coração ardente cheio de amor para 
levar a Palavra de Deus”, afirmou Padre Genilson.

GIRO PASTORAL

Dia 16 de janeiro foi o dia de todos reunirem-se novamente no auditório 
do Centro de Treinamento Maromba para realizarem o momento de avaliação e 
partilha de suas experiências, finalizando com a celebração eucarística presidida 
pelo Cardeal Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus.

Para o Cardeal Leonardo, foi um momento de receber e de agradecer, 
reforçando o sentido de missão, do serviço mesmo diante de grandes 
desafios. “Toda vocação é serviço na missão. Toda missão nos dá o servir, 
servir na Palavra, servir no testemunho, servir no lava-pés, servir no 
consolo, servir na samaritaneidade, servir na fraqueza, servir no perdão, 
servir na misericórdia, servir na reconciliação, sempre servir, porque 

nascemos do povo de Deus, todos nós, nas nossas vocações, nascemos do 
povo de Deus, mas especialmente aqueles que se sentiram chamados, 
convocados, para servirem de modo próprio dentro da Igreja, nos 
sacrifícios, isto é, nos sacramentos”, destacou Cardeal Steiner.

Ao final da celebração o Arcebispo convidou aos participantes da 
experiência a levar consigo a alegria, a levar uma teologia que nasce da 
dor do povo, que ele vê como uma riqueza para nossa pobreza, destacando 
o fato de que tudo é feito na fé, de que o Reino de Deus está presente, 
que vivem do Reino de Deus, “Uma teologia que precisamos entender”, 
fazendo um chamado aos seminaristas a que sirvam ao povo.

RETORNO DA MISSÃO
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PE. JOSÉ IVANILDO É 
NOVO PÁROCO/REITOR 
DO SANTUÁRIO SÃO 
JOSÉ OPERÁRIO
COLABORAÇÃO ANDREW ERICLES – PASCOM 
SANTUÁRIO SÃO JOSÉ OPERÁRIO

No dia 15 de janeiro, durante a Celebração 
Eucarística, o arcebispo de Manaus, Cardeal 
Leonardo Ulrich Steiner deu posse ao novo 
pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano 
São José Operário, Padre José Ivanildo de 
Oliveira Melo. A celebração foi concelebrada 
pelo Inspetor Salesiano na Amazônia, Pe. 
Jefferson Luís; pelo vigário da região episcopal 
Monsenhor Sabino Andrade; e demais 
presbíteros da Congregação Salesiana.

É a segunda vez que Pe. Ivanildo assume a 
reitoria do Santuário, a primeira vez foi em 20 
de janeiro de 2019, quando tomou posse sob a 
imposição de mãos de Dom Sergio Castrianni, 
o então arcebispo. O anúncio da segunda 
nomeação ocorreu durante a reunião do 
Conselho Pastoral Paroquial (CPP), que contou 
com a presença dos coordenadores, tesoureiros 
e secretários das Pastorais, Comunidades e 
Movimentos da comunidade paroquial. Com a 
nomeação, Pe. Ivanildo acolheu com espirito de 
alegria e responsabilidade.

“Recebo a nomeação para este serviço 
com alegria e com um claro sentimento de 
responsabilidade com as obrigações junto as 
dimensões do Santuário São José e daquele 
compromisso que recebemos como padre 
de pastorear o povo de Deus, de animar, de 
evangelizar, de manter a sinodalidade na 
comunidade e na Arquidiocese. [ ... ] Eu me sinto 
agradecido por mais essa oportunidade de dar 
esses passos junto à comunidade, como mais um 
dos devotos de São José e assim redescobrir a 
importância de uma vida espiritual missionária, 
de uma catequese que inicie e permaneça na 
vida cristã, que fomente uma associação juvenil e 
promova o desenvolvimento social. O santuário já 
faz um pouco de tudo isso por meio dos projetos 
de educação, no atendimento psicológico, na 
distribuição de alimentos e em muitas outras 
atividades”, destacou Pe. Ivanildo

CASA DO IDOSO SÃO 
VICENTE DE PAULO 
RECEBE DOAÇÕES DO 
PROJETO MÃOS DE 
MARIA
ÉRICO PENA  FOTO MÁRCIA GOMES

O projeto Mãos de Maria é uma ação social 
que teve início com ex-alunos do Instituto de 
Educação do Amazonas (IEA), que se reuniram 
para adquirir doações e serem distribuídas 
às pessoas necessitadas, principalmente 
moradores de rua. Atualmente o ponto de 
recolhimento é o Santuário Nossa Senhora de 

Fátima e esse mês o local escolhido para 
receber as doações foi a Casa do Idoso 
São Vicente de Paulo, localizado no bairro 
do São Raimundo, que recebeu a doação 
de roupas e itens de higiene pessoal.

Mãos de Maria é uma ação que surgiu 
na triste ocasião do falecimento, em 
virtude de Covid 19, da Sra. Maria Ivanilda, 
coordenadora e fundadora do grupo das 
Leigas Consagradas da Arquidiocese de 
Manaus. Como uma forma de homenagear 
a genitora da professora Márcia Gomes, 
os ex-alunos do Instituto de Educação do 
Amazonas (IEA) realizaram a coleta de 
donativos e deram o nome de Mãos de Maria, 
uma alusão as mãos de Nossa Senhora, que 
sempre ajudou seu Filho Jesus e aos que Nele 
buscam apoio e ao nome de Maria Ivanilda.

Como os ex-alunos do IEA ficaram 
impossibilitados de dedicarem-se à 
ação, os familiares de Maria Ivanilda 
assumiram o compromisso de, todo dia 
15 de cada mês, receberem as doações e 
levá-las ao Centro de Apoio ao Povo de 
Rua, Dom Sergio Castrianni, Arcebispo 
de Manaus e diretor Espiritual de Maria 
Ivanilda, ou outra instituição que 
também estiver necessitando.

“Este ano, pretendemos formalizar o 
recebimento e repasse das doações com 
a formação de equipes voluntárias e levar 
doações também a outras instituições 
(asilos, casas de apoio…) além de 
moradores de rua. A ideia também 
é fazer uma programação aos locais 
visitados” disse Márcia Gomes. 
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

 
Após dois anos, a Catedral 

Metropolitana de Manaus retomou a 
realização do Sacramento do Crisma, 
ocorrido na manhã de 18 de dezembro. 
Ao todo 35 jovens e adultos receberam 
o Crisma pela imposição de mãos do 
Cardeal Leonardo Steiner. 

De acordo com o pároco, Pe. Hudson 
Ribeiro, essa é a primeira turma a 
receber o sacramento após o período 
de pandemia, muitos deles também 
receberam o sacramento do Batismo, da 
primeira Eucaristia e do Matrimônio (no 
casamento comunitário). 

“Esses crismandos suportaram 
com amor e perseverança o período de 
pandemia, sem deixar de participar dos 

encontros na comunidade, muitas vezes 
de forma híbrida, e deram continuidade 
esse ano, de fevereiro a dezembro, de 
forma presencial. São adolescentes, 
jovens e adultos que frequentaram o 
grupo da Iniciação à Vida Cristã (IVC) e 
isso é algo muito importante, pois mostra 
a presença viva da comunidade da 
Catedral vencendo os desafios urbanos, 
tornando esses momentos únicos na 
vida dos nossos cristãos”, comentou Pe. 
Hudson Ribeiro. 

O arcebispo Cardeal Leonardo Steiner, 
em sua homilia, disse aos crismando 
algumas palavras sobre a importância 
de receber os dons do Espírito Santo e 
explicou sobre as três partes do rito: a 
vela acesa, simbolizando a renovação da 
vida no batismo; a invocação dos sete 

CARDEAL STEINER CELEBRA O 
CRISMA DE 35 JOVENS E ADULTOS NA 
CATEDRAL METROPOLITANA 

dons sobre os crismandos; e a unção de cada um com o 
óleo do Crisma. 

“Hoje vamos invocar sobre vocês o Espírito Santo, 
para que vejam melhor os sinais e consigam entender 
melhor a presença de Jesus, para que assim sejam 
pessoas realizadas, pessoas que olham para frente e 
são capazes de admirar a vida e os gestos de bondade 
e assim possam seguir melhor a Cristo, sendo homens 
e mulheres de paz, sem agressividade ou egoísmo, 
compreendendo que nós também podemos ser pessoas 
que salvam e são verdadeiras seguidoras de Jesus”, 
comentou o Cardeal.

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA 

 
Centenas de fiéis participaram, 

na noite de 24 de dezembro, da 
solenidade do Nascimento de Jesus 
realizada na Catedral Metropolitana 
Nossa Senhora da Conceição, 
presidida pelo Cardeal Leonardo 
Steiner, Arcebispo Metropolitano 
de Manaus, e concelebrada pelo 
pároco, Padre Hudson Ribeiro. Nesta 
tradicional missa foi celebrado 
o nascimento de Jesus, o Deus 
Menino, e o cumprimento das 

profecias de que um Menino nasceu 
para nós, o Messias, o Salvador. 

Foi momento de alegria e 
de confraternização, com muitas 
famílias reunidas e celebrando a 
oportunidade de estarem juntos 
novamente em uma celebração 
presencial, recordando a vinda de 
Jesus Cristo em uma das noites 
mais esperadas do ano, com o 
sentimento de gratidão por todas as 
bênçãos alcançadas. 

“É muito gratificante a gente 
poder se encontrar para celebrar a 

NASCIMENTO DE JESUS É CELEBRADO EM 
SOLENIDADE NA CATEDRAL DE MANAUS

vida, perdemos muitos entes queridos no período 
da pandemia, mas agora estamos aqui podendo se 
abraçar e se confraternizar com a vinda do menino 
Jesus em nossos corações. Que Deus nos ilumine 
cada vez mais”, disse a senhora Sônia Miranda, 
participante da celebração. 
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ANIVERSÁRIOS 
CLERO

TEXTO E FOTO ÉRICO PENA  
“Santa Mãe de Deus fortaleça-nos na 

fraternidade e ajudai-nos a superar a fome”, 
esse foi o tema da 12° CAMINHADA DA PAZ, 
realizada na tarde do 1º dia do ano de 2023, no 
Setor Padre Pedro Vignola. O evento reuniu cerca 
de 400 pessoas, iniciando com concentração e 
acolhida realizada na Igreja São João Batista 
(A.M. São Paulo Apóstolo). 

O objetivo desta desde sua primeira edição é 
dar um grito pela Paz e dizer não a todas as formas 
de violência contra a vida. Esse ano o percurso 
contou com três paradas para refletir a Cultura 
da Paz na fraternidade, superando as violências; 
superando a fome (CF 2023), e superando a 
violência contra a casa comum. A caminhada 
finalizou na Igreja Santa Mônica, situada no 
Conjunto Manôa, onde foi realizada a missa campal, 
presidida por Dom José Albuquerque, concelebrada 
pelos padres e diáconos pertencentes ao setor. 

Em sua homilia, Dom José falou da importância 
de celebrar Maria Mãe da Igreja e Rainha da Paz e 
também sobre os grandes sonhos que queremos 
realizar no decorrer de um novo ano, cheio de paz e 
amor. Ao final da celebração, a comunidade fez um 
breve momento de agradecimento e homenagens 

ao bispo que no mês de fevereiro assume o 
pastoreio da Diocese de Parintins. 

“Uma das grandes lições que aprendemos 
na pandemia, foi que devemos nos unir, pois 
ninguém pode vencer os desafios sozinhos. 
Então, se queremos viver a Paz, temos que nos 
comprometer, assim como fez Maria, dar a nossa 
resposta e assumir esse bom propósito de sermos 
instrumentos da Paz e olharmos um para o outro 
lembrando que somos irmãos e filhos de Deus, 
desejos que as comunidades do nosso Setor, 
possam dar o testemunho realizando a vontade 
de Deus em todos os dias desse novo ano que se 
inicia hoje”, destacou Dom José Albuquerque. 

Neste ano houve mudança de local para 
favorecer todas as áreas que compõem o 
Setor Padre Pedro Vignola, conforme explicou 
Edivaldo Moraes, coordenador leigo do Setor. 
“Essa mudança no trajeto foi uma proposta que 
recebemos em uma reunião do setor. Visto que 
é um evento setorial, achamos melhor fazer de 
uma maneira que pudesse abranger as demais 
áreas missionárias e a tendência é que a partir dos 
outros anos ocorra em um local diferente, pois 
é uma caminhada de missão e todos precisam 
conhecer e caminhar”, explicou Edivaldo. 

SETOR PADRE PEDRO VIGNOLA REALIZA 
A 12ª EDIÇÃO DA CAMINHADA DA PAZ 

NATALÍCIO

2 Pe. Vinoth Yesuraj
5 Pe. Grzegorz Paderewski (Pe. 

Gregório)
8 Pe. Luis Miguel Modino
13 Pe. Matías Ezequiel Luna
14 Pe. José Roberto da Silva Araújo
15 Pe. Gilson da Silva Pinto
21 Diác. Miguel dos Santos Freitas
22 Diác. Edivaldo Pereira da Silva
22 Diác. Francisco Carlos 

Fernandes Pina
24 Pe. Aparecido Donizetti Maciel
24 Pe. Daniele Curnis (Pe. Daniel)
24 Pe. José Reis Gaspar
25 Frei Geraldo Leite da Silva 

Junior
28 Pe. Israel Magdaleno Juarez

ORDENAÇÃO

1 Pe. José Rodrigues Pessoa 
(Zezé)

9 Pe. Ermenson Nascimento
9 Pe. Nelson Pereira da Silva
13 Pe. Alexsandro Freitas Vieira
17 Pe. Antônio Carlos Libânio 

Fernandes Filho
20 Frei Jomeson de Souza Aparício
22 Diác. Nelson Nogueira da Silva 

Junior
24 Diác. Manoel Mateus Gomes 

Amaral
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FIÉIS PARTICIPAM DA 
MISSA DE VÉSPERA DE 
ANO NOVO NA IGREJA 
DA MATRIZ 
TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
da Conceição (Igreja da Matriz), celebrou na 
noite de 31 de dezembro, a missa da vigília de 
Ano Novo e a solenidade de Maria Mãe de Deus 
e Mãe da Igreja, relembrando a importância 
da santa mulher que deu à luz ao Rei que 
governa o céu e a terra pelos séculos eternos. A 
celebração foi presidida pelo Cardeal Leonardo 
Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, 
que iniciou a celebração agradecendo pelo ano 
que passou e por todos os desafios que foram 
vencidos com a graça e bênçãos de Deus. 

O Cardeal também recordou com carinho o 
Papa Emérito Bento XVI, que faleceu na madrugada 
do último dia do ano. “Queremos agradecer a Deus 
o tempo em que o Papa Bento XVI esteve à frente da 
nossa Igreja, um homem de uma grande inteligência 
e gentileza, sempre preocupado com as questões e 
tensões do mundo, pois se o Papa Francisco é o Papa 
da Paz, Bento XVI foi o Papa do Amor. Que Deus dê a 
ele a graça da eternidade”, destacou. 

Em sua homilia, o arcebispo frisou que 
na Solenidade da Mãe de Deus, o evangelho 
ressalta a visita dos pastores, os primeiros 

evangelizadores, que caminharam e 
encontram tudo conforme o anunciado pelos 
anjos e rompem com louvores e ação de graças 
da Boa Nova do nascer de Deus. Ele finalizou 
fazendo um apelo pela paz, ressaltando 
que o nosso maior tesouro é a fraternidade 
humana, pois todos precisam do outro, por 
isso a necessidade de evitarmos a guerra e a 
violência que domina o mundo. 

Para Luís Rogério, leigo consagrado de 19 
anos que veio de São José dos Campos (SP) 
para participar da experiência missionária 
“Pés a Caminho”, foi uma celebração muito 

bela e muito bem celebrada à luz da Palavra 
de Deus. “É a minha primeira vez em Manaus, 
fui o primeiro do meu grupo de 10 jovens 
e seminaristas, que vieram de São Paulo 
representando o Regional Sul 1 e hoje vim 
participar dessa celebração que trouxe uma 
reflexão simples, profunda e bonita, que toca o 
coração daquele que ouve e traz uma esperança 
de paz em um novo ano que estamos entrando”, 
afirmou Luís Rogério. 

GIRO PASTORAL

INFORMAÇÕES E FOTO COLABORAÇÃO PATRÍCIA CABRAL  
 

A Área Missionária Imaculado Coração de 
Maria (AMICOM), localizada no bairro de Santa 
Etelvina, acolheu seu novo pároco, Pe. José 
Maria Luna Juarez, Missionário de Guadalupe, 
empossado pelo bispo Dom José Albuquerque, 
durante a missa ocorrida na manhã do dia 18 de 

dezembro. A missa foi concelebrada pelo Pe. José 
Luiz Torres, contando também com a participação 
dos agentes pastorais, coordenadores das 
comunidades e com os padres Alejandro Gollaz, 
responsável pela missão na Amazônia e que está 
em missão na Diocese de Alto Solimões, e Pe. 
Molina, reitor do Seminário da Congregação dos 
Missionários de Guadalupe. 

PE. JOSÉ MARIA É NOVO PÁROCO DA 
A.M. IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
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INFORMAÇÕES E FOTO - COLABORAÇÃO JEAN CRUZ 

 
Fiéis da Área Missionária São João XXIII reuniram-se na noite do dia 

15 de dezembro, na Igreja da Comunidade Santo Expedito, bairro União 
da Vitória, para celebrar a missa de investidura de 33 novos ministros 
Extraordinários da Palavra e da Sagrada Comunhão. A missa foi 
presidida por Dom José Albuquerque e concelebrada pelos padres Jorge 
Allan e Ermeson Nascimento, auxiliados pelo Diácono Roberto Silva. 

Dom José em sua homilia destacou que os leigos precisam exercer 
o seu batismo e a importância atender ao chamado para exercerem 
o ministério da palavra e de levar Cristo na Eucaristia aos doentes e 
impossibilitados de irem à Igreja. 

Após a Homilia deu-se o rito de investidura conduzido pelo Pe. 
Ermeson Nascimento que apresentou ao bispo os 33 novos ministros. O 
padre partilhou o quão foi desafiador o processo de preparação, pois são 

A. M. SÃO JOÃO XXIII TEM 33 
NOVOS MINISTROS DA PALAVRA 
E DA SAGRADA COMUNHÃO

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
PARTICIPAM DE JANTAR NATALINO NA 
CATEDRAL DE MANAUS 
TEXTO ANA PAULA LOURENÇO FOTO ARQUIVO PPR 

 
O Papa Francisco sempre tem alertado os cristãos para olhar pelos pobres e 

não foi diferente neste Natal. Na exortação que fez durante a homilia do dia 24 de 
dezembro, o pontífice recordou mais uma vez a necessidade de estar ao lado dos 
menos favorecidos e assim viver o verdadeiro natal. “Lembremo-nos de que, sem 
os pobres, verdadeiramente não é Natal. Sem eles, festeja-se o Natal mas não o de 
Jesus… Irmãos, irmãs, o Natal Deus é pobre: renasça a caridade!”, exortou o Papa. 

E atendendo a essa necessidade, a Arquidiocese de Manaus tem sempre 
realizado ações em prol destes pequeninos. Em 2022, antes da missa da véspera 
de Natal, a Pastoral do Povo da Rua (PPR) organizou na lateral da Igreja da 
Matriz, o tradicional jantar natalino para 200 pessoas em situação de rua. O 
evento contou com a participação do Cardeal Leonardo Steiner e do Pe. Hudson 
Ribeiro, além dos demais agentes voluntários da PPR. 

“Mais um momento de alegria para a Pastoral do Povo da Rua. Entendemos o valor 
da partilha. Entendemos o sentido de ser luz, a partir daquele que é Luz, na vida de 
quem precisa de luz. Entendemos que é preciso ser presença de família cristã onde quer 
que estejamos. Entendemos que é preciso testemunhar o “Deus conosco” (Emanuel), 
naqueles que já são os preferidos do Reino de Deus”, disse Pe. Hudson Ribeiro. 

20 comunidades sendo algumas delas situadas na zona rural, localidade 
de muito necessita de pessoas para partilhar o santo evangelho. 
“A Igreja precisa da atuação dos leigos e leigas que assumem o seu 
Batismo. E para a nossa Área Missionária é uma alegria tê-los presentes 
e atuantes na missão. É uma satisfação ímpar. Deus seja louvado, por 
tudo!”, disse Pe. Ermenson Nascimento 
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TEXTO E FOTO ÉRICO PENA

A Comunidade Católica Filho 
Amado realizou na noite de 17 de 
dezembro, o tradicional musical 
de natal, que neste ano refletiu o 
tema “Memórias de um Natal”. O 
evento ocorreu na Quadra de Santo 
Eugênio de Mazenod, pertencente 
à Comunidade Santa Mônica, bairro 
Novo Reino I. 

O objetivo foi passar a 
mensagem de Natal e evangelizar 
por meio da música, teatro e dança 
através da atuação dos membros 
da comunidade e seus familiares, 
conforme explica o diácono 
Leonardo Lucas, coordenador da 
Comunidade Filho Amado e um dos 
coordenadores do musical. 

“Nosso musical foi um meio de 
evangelização, onde os personagens 
foram interpretados por crianças 
e familiares dos participantes 
dos projetos que fazem parte da 
comunidade, eles foram convidados 
e aceitaram o desafio. Para nós isso 
foi um fruto que deu certo, pois 
resgatou várias pessoas para igreja e 
elas deram testemunhos comoventes 
do despertar da fé. [...] A dinâmica 
do musical vem por meio de uma 
história que vai sendo contada por 
uma família, com personagens que 
vão transmitindo a mensagem do 
Natal. Todos os anos Deus nos inspira 
o roteiro e um tema, onde tudo é 
decidido e discernido por meio da 
oração”, explicou o diácono Leonardo 
Lucas 

"MEMÓRIAS DE UM NATAL” 
É TEMA DO MUSICAL NATALINO

GIRO PASTORAL
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Espetacularização, poder, sucesso. Estes 
são alguns dos inúmeros elementos le-
vantados no filme Nas ondas da fé com 
direção de Felipe Joffily, com co-produ-

ção de Marcelo Adnet, que interpreta um suposto 
pastor. O filme nacional entrou em cartaz em janei-
ro de 2023 com roteiro de Lusa Silvestre.

A obra retrata a vida familiar de Hickson 
(Marcelo Adnet) que de técnico de informática 
a locutor de telemensagens está à procura de 
uma oportunidade. Com seu talento de locução 
vai parar em uma rádio evangélica, por inter-
médio de sua esposa Jéssika (Letícia Lima) que 
exerce grande poder sobre seu marido. 

Hickson na primeira oportunidade que tem na 
rádio, como radialista, embora não seja essa sua 
função, se dirige ao ouvinte com a cena que lhe 
abre um futuro de sucesso, conclamando os fiéis 
ouvintes a uma doação humilde de apenas 2 reais, 
com seu apelo próprio de um pastor estereotipado.

A trama toca um tema provocador: a religião 
cristã, propriamente a caracterização evangélica 
é o foco, mas bem tênue com o catolicismo, uma 
vez que a caricatura do pastor-padre está muito 
próxima na sua meta de alcance de fiéis nos seus 
templos pelo bem estar dos seus pares.

Longe de ser uma comédia propriamente 
dita e do que se espera de risos do conhecido Mar-
celo Adnet, o filme se reveste de um drama pouco 

risível, diante da faceta que ostenta a vivência 
religiosa do Brasil, não se trata de ridicularizar 
a fé de ninguém, como disse o próprio ator, 
diretor e roteirista em entrevista coletiva so-
bre o filme, mas de abordar um tema comum 
de abrangência nacional e que explora fatos e 
evidências do contexto religioso no país.

Bem sucedido na rádio com alcance de 
locução/pregação impecável, Rickson tipifica 
o pastor em ascensão que agarra com afinco 
a oportunidade da sua vida fazendo crescer 
e prosperar a Igreja que o acolhe. De pastor 
torna-se apóstolo ao criar o credculpa, uma 
espécie de indulgência plenária, fazendo 
prosperar fama e dinheiro. 

Tênue são as inúmeras questões que o 
filme aborda, sem muito aprofundamento, 
como o charlatanismo, escândalo, corrupção, 
política, etc. Dentro do universo religioso, 
algo que embora choque, são tratados com 
a sutil esperteza humana do roteiro e direção, em 
pormenorizar os atos em uma instituição que serve 
como instrumento de Deus e seus homens. 

Contudo, não deve ser considerado banal e 
simplesmente cômico o filme em questão, sua 
razão de ser e de trazer em cena este universo, 
requer justamente um olhar profundo da di-
mensão religiosa na vida dos fiéis e de como ela 
é tratada entre manipulação e realização. Afinal 

Nas ondas da fé
FILME NACIONAL COM MARCELO ADNET PROVOCA 
O ESPETÁCULO QUE TORNA A FÉ EM SHOW
DANIEL CUNHA SACERDOTE SALESIANO, MESTRANDO EM SOCIEDADE E CULTURA (UFAM)

é uma dimensão própria do ser comum, temos 
uma dimensão espiritual que clama por um 
encontro profundo com o divino, que não está 
simplesmente no sucesso ou na realização de 
bem estar, como muitas igrejas apregoam, algo 
próprio da teologia evangélica e que incide no 
catolicismo também, mas de perceber que a fé, 
embora os homens tentem manipular com seus 
artifícios, jamais vence o genuíno amor de Deus 
que fundamenta todas as coisas.

CULTURA
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