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O ano de 2022 traz o novo Boletim CNBB Norte 2 para ampliar o

compartilhamento das nossas ações no Pará e Amapá.
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Em mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações
Sociais, o Papa Francisco convida todos a prosseguirem
com os esforços para conhecer a realidade do outro.
Primeiro, através do "ir e ver", agora através do
"escutar" que é essencial para a condição humana.

O Papa observa que a importância de escutar o outro
atravessa toda pessoa chamada a ser educadora,
formadora ou comunicadora como pais, professores,
pastores, agentes pastorais, operadores da
comunicação e prestadores do serviço social ou
político.

"Recentemente deu-se início a um processo sinodal.
Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta
recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado
de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta
mútua entre irmãos e irmãs. Como num coro, a
unidade requer, não a uniformidade, a monotonia,
mas a pluralidade e variedade das vozes, a polifonia",
diz. 

Dentro desse contexto, a CNBB Regional Norte 2
começa o ano com uma nova experiência em
comunicação para ouvir as dioceses, grupos e
entidades com atuação no Pará e Amapá. O objetivo é
utilizar mais este canal para colaborar com o diálogo.

A meta é termos um boletim mensal em complemento
ao site www.cnbbn2.com.br. Leia, colabore com
informações para as próximas edições, enviando
notícias e agenda para cnbbn2.com@gmail.com e
compartilhe.

"Também na Igreja há
grande necessidade de

escutar e de nos
escutarmos. É o dom

mais precioso e
profícuo que podemos

oferecer uns aos
outros".

Papa Francisco

É ANO NOVO!
Escutar!
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Caro educador, seja qual for a sua função
na escola, dentro ou fora da sala de aula,

recorde sempre da significatividade do
olhar de cada educando, com suas

expectativas, seus desejos, seus sonhos…
Aja positivamente, de uma tal forma com
seus educandos que, no futuro, quando
adulto, possam se aproximar de si com

liberdade e dizer-lhe com emoção e
sinceridade: “professor (a), muito obrigado! 

Dom Antônio Assis, Bispo Referencial 
Regional Norte 2.

  O Bispo Referencial da
Regional Norte 2 para  a
Educação, Dom Antônio Assis,
faz algumas reflexões sobre a
Educação Católica, em uma
série de cinco artigos
publicados no site da
Regional. Para conferir o
material na íntegra, acesse o
www.cnbbn2.com.br.
  Em um dos artigos, o bispo
fala sobre a "identidade do
educador". Ele pontua, por
exemplo, que a educação é
inseparável da evangelização e
que educar pressupõe ter
compromisso com o
desenvolvimento das
potencialidades do ser
humano, no sentido de sua
existência.
  Também atenta para o papel
do educador como adulto de
referência, modelo e exemplo
porque "nos facilitaram o
tornar-nos gente, pessoas
conscientes, livres,
responsáveis, adultas,
descentralizadas, capazes de
fazer o bem, apaixonadas pela
beleza da vida com todos os
seus maravilhosos recursos.
Todos canalizados para o bem
pessoal e dos outros!"

CF 2022: 
A EDUCAÇÃO NO

CENTRO DAS AÇÕES

Encontro de
Multiplicadores deu
início às atividades de
promoção da
Campanha da
Fraternidade através
de formação virtual.

  No dia 04 de dezembro, o
Regional Norte 2 da CNBB
realizou o Encontro de
Multiplicadores da Campanha
Fraternidade 2022, um
momento de formação sobre
o tema "Fraternidade e
Educação” e o lema ” Fala
com sabedoria, ensina com
amor”, (Pr 31,16).
 O encontro virtual contou
com 80 participantes das
Arqui(Dioceses), Prelazias,
movimentos e pastorais. 
O padre Jean Poul Hansen,
Secretário Nacional das
Campanhas, a coordenadora
regional da Pastoral da
Educação Norte 2, Lady Anne
Souza e o Bispo Auxiliar e
Referencial da Pastoral da
Educação Norte 2
conduziram as reflexões
sobre o escutar, discernir e
agir.
 Essa foi a primeira atividade
de formação do Regional
Norte 2 para a CF 2022. O
objetivo é embasar as ações
que serão realizadas pelas
pastorais e demais grupos ao
longo deste ano para que a
comunidade vivencie o tema
e o lema. 
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CARITAS

A Caritas Regional Norte 2
realizou assembleia geral, no
dia 30/11, de forma remota.
Cerca de 31 pessoas
participaram, entre eles
representantes das caritas
entidades – membros, do
secretariado nacional, da
diretoria nacional, da CNBB
Regional N2 e parceiros.
O objetivo da assembleia foi
eleger o novo conselho e a

NOVO CONSELHO E SECRETÁRIA

Secretária executiva regional - assessora da Cáritas
Norte II, Maria Ivanilde Silva. 
 Conselho regional
Titulares - Antônia Maria Coutinho Botelho (Diocese de
Abetetuba), Diácono Raimundo Nonato dos Santos
(Arquidiocese de Belém), Pe. Anderson Cardoso
(Prelazia do Marajó) e Idair José Batista Mendes
(Diocese de Óbidos). 
Suplentes - Newton Marcelo dos Santos (Diocese de
Macapá) e Manuel do Socorro Valente (Diocese de
Cametá).

CURTAS

CPT

A CPT Pará e a Sociedade Paraense
de Defesa dos Direitos Humanos
(SDDH), com o apoio de dezenas de
organizações e movimentos sociais,
publicaram nota, dia 13 de janeiro,
para exigir que mais um massacre no
campo não fique impune. No dia (09),
os corpos de José Gomes, o Zé do
Lago, sua esposa Márcia Nunes e sua
filha Joane Nunes, foram encontrados
na propriedade da família, em São
Félix do Xingu (PA). 
Eles moravam no local há mais de 20
anos e realizavam trabalho de
preservação da floresta, com projeto
de reprodução de tartarugas. Eram
conhecidos e reconhecidos pelo
trabalho ambiental que faziam.
A terra ocupada por eles está em área
de jurisdição do ITERPA e inserida na
Área de Proteção Ambiental (APA)
Triunfo do Xingu, que tem mais de 1,5
milhões de hectares.

Estamos unidos com o povo sofredor e
com todas as pessoas, entidades,

governos que ajudam o povo sofredor.
A solidariedade é fundamental no

seguimento a Jesus Cristo que esteve
ao lado das pessoas mais necessitadas.
O amor a Deus, ao próximo como a si
mesmo é a palavra de Jesus para ser

seguida e vivida.
 

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá,
em apelo para que as pessoas ajudem

os desabrigados pela alta dos rios
Itacaiunas e Tocantins.

DESABR IGADOS

Assembleia elegeu novo
conselho e secretária

executiva para gestão de 4
anos. Mandato vai até

2025.
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nova secretária regional para
gestão 2022 – 2025. Ao longo
da assembleia, Keila Marães,
apresentou o balanço da gestão,
fez um memorial da caminhada
desde o ano 2015 e finalizou a
apresentação com proposições
de ações prioritárias
construídas nos processos de
escuta das entidades membros
e parceiros.

As fortes chuvas provocaram
enchentes que deixaram muitas
famílias desabrigadas em municípios
do Pará, do Maranhão e de Minas
Gerais. As Dioceses desses lugares
montaram redes de solidariedade e
pediram a ajuda de todos. A Diocese
de Marabá articulou as paróquias,
comunidades, pastorais, movimentos
e seus projetos sociais, como Santa
Dulce dos Pobres, A Fome tem
Pressa, grupo de mulheres, MAB em
torno das vítimas das cheias dos rios
Tocantins e Itacaiúnas. Foi pedida
doação em alimentos e dinheiro para  
o fim específico da assistência.



SANTAS
MISSÕES
POPULARES

 Temos o desafio do esfriamento
da vida espiritual, do comodismo,
entre outros. É necessário, através
da animação missionária,
superarmos esses problemas",
comentou.
  Durante o encontro, os grupos se
dividiram para partilhar suas
experiências com testemunhos e
depoimentos. A missionária
Carmem, 36 anos, da Paróquia São
João Batista, da Diocese de
Cametá, disse ter vindo para
aprender e compartilhar as
experiências na sua comunidade.
Ela está nas Santas Missões desde
2008.
Manual - No encontro, foi lançada
a nova edição do Manual das SMP,
do cancioneiro e dos últimos três
livros das OSMP. Houve uma
noite cultural, com homenagem
aos compositores e cantores do
cancioneiro.
Foi realizada, ainda, a partilha
sobre I Assembleia Eclesial da
América Latina e Caribe, seguida
do planejamento e dos
encaminhamentos para 2022. O
encontrão foi encerrado com o
café comunitário, no salão
paroquial, após a santa missa.

CARACTERÍSTICAS DAS SANTAS
MISSOES

Vivendo a fé 
as ações visam fortalecer, reinventar, fazer
crescer em qualidade e quantidade a
caminhada das Comunidades Eclesiais de
Base. 
também buscam despertar o gosto pela
missão e focam no viver a comunhão no
pluralismo, na defesa do planeta tera que é
a casa de todos.

Data referência - todos os anos, o mês de
outubro é dedicado às Missões.

MAIS

RÁDIO  MARABÁ

A rádio web Catedral Marabá agora
transmite todas as quintas-feiras, às
18h, o programa "Na Voz Delas ",
apresentado pela assessora da
Pastoral da Educação do Regional
Norte 2, professora Lady Anne de
Souza. 
A iniciativa é da Diocese de Marabá ,
da Web Rádio e da Tv Catedral de
Marabá. Além da evangelização, ela
realiza entrevistas sobre temas
sociais,  culturais, educacionais e de
espiritualidade.  No mês de
fevereiro, a programação será
dedicada à Campanha da
Fraternidade.
Para ouvir a rádio, acesse o site
www.catedraldemaraba.com.br

Nós temos hoje muito desafios.
Temos o desafio do esfriamento da

vida espiritual, do comodismo, entre
outros. É necessário, através da

animação missionária, superarmos
esses problemas.

 
Dom Antônio Assis, Bispo Auxiliar

da Arquidiocese de Belém, durante
Encontrão das SMP, em Ananindeua.

MISSÃO NAS
FRONTE IRAS

Encontrão em Ananindeua tem
troca de experiências com o tema
"Reavivar as SMP para a missão
continuar sempre" e o lema "Não
podemos nos calar sobre o que
vimos e ouvimos".
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  O Encontrão das Santas Missões
Populares aconteceu de 14 a 16 de
janeiro, no centro de eventos da
Paróquia Nossa Senhora das Graça, em
Ananindeua (PA). Com o tema
‘’Reavivar a memória para a missão
continuar’’ e o lema ‘’Não podemos
nos calar sobre o que vimos e
ouvimos’’, grupos vindos de várias
cidades do Pará e de outros Estados
discutiram os avanços, as dificuldades
e os desafios do trabalho.
  Presente ao primeiro dia, o Bispo
Auxiliar da Arquidiocese de Belém,
Dom Antônio Assis, observou que as
santas missões populares constituem
um serviço fundamental para a vida da
Igreja e têm como meta levar os
cristãos à crescerem na consciência de
discípulos. Isso significa ser
missionário, explicou.
  "Nós temos hoje muito desafios.

A Missão Nas Fronteiras recebeu a
visita missionária do secretário
do Conselho Missionário Regional
Norte 2 (ComireN2), Renan Rosário,
em janeiro. Foi um momento para
verificar a realidade da missão em
São Félix do Xingu, acompanhar,
animar e motivar as missionárias. O
secretário visitou as famílias dos
bairros da periferia, conversou e
participou de celebrações. 
O trabalho consta em relatório de
avaliação dos oito meses da
presença da Missão Nas Fronteiras
na Prelazia do Alto Xingu, em 2021.
A conclusão foi positiva.

https://www.facebook.com/diocese.maraba?__cft__[0]=AZXREMT1Nvhqzf_zlVeJavXbON9HPVrlOBfX-tOuw5WwWJyoih7qlCOl9Gsl9s99RRVoTkILmv0DxM7rh1A2X7oupqdgHKwnzduAWPtYJPcPZeZICj7Q8t0CvnzmQWPovWA&__tn__=-]K-R


P A P A  F R A N C I S C O

M I G R A Ç Ã O :  É  P R E C I S O  V E N C E R  A  I N D I F E R E N Ç A .

VACINAS SÃO SOLUÇÕES
RAZOÁVEIS PARA PREVENÇÃO
À COVID 19.  SE VACINAR
DEMONSTRA CUIDADO
CONSIGO E COM OS OUTROS.

Em audiência com o corpo diplomático, no
Vaticano, o Papa falou sobre vacinação,
paz, migração, mudança climática e outros
desafios da humanidade.

Reprodução do site da CNBB Nacional | www.cnbb.org.br

As vacinas não são “instrumentos mágicos de cura”,
mas “a solução mais razoável para a prevenção do
coronavírus”, disse o Papa Francisco, nesta segunda-
feira, 10 de janeiro. O pontífice recebeu em audiência o
corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé para os
tradicionais votos de Ano Novo. Além de defender a
vacinação, Francisco sustentou que a paz é contagiosa,
e que se constrói com diálogo e fraternidade. Foram
abordadas as temáticas da migração e das mudanças
climáticas como os “principais desafios que a
humanidade deve enfrentar hoje”.

Tradicionalmente, o discurso aos diplomatas no início do
ano é ocasião para uma análise de conjuntura
internacional. Nesta segunda-feira, estiveram presentes
no Vaticano diplomatas representando mais de 180
países. Francisco recordou que o objetivo da diplomacia
é “ajudar a deixar de lado os dissabores da convivência
humana, favorecer a concórdia e experimentar como,
superando as areias movediças da conflitualidade,
podemos redescobrir o sentido da unidade profunda da
realidade”.
Apesar das restrições, em 2021 foram retomadas as

O Papa pediu que prossiga o esforço para imunizar o
máximo possível a população mundial, não obstante a
desigualdade no acesso às vacinas. Estas, afirmou, não
são “instrumentos mágicos de cura”, mas “a solução
mais razoável para a prevenção do coronavírus” e é
preciso deixar de lado as “fake news” e o embate
ideológico:
“Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós
próprios e da nossa saúde, o que se traduz também no
respeito pela saúde de quem vive ao nosso lado. O
cuidado da saúde constitui uma obrigação moral.”

audiências a chefes de Estado no Vaticano, bem como as
viagens apostólicas internacionais. O Pontífice
mencionou o encontro de reflexão e oração pelo Líbano,
e as visitas a Iraque, Budapeste, Eslováquia, Chipre e
Grécia.
Ao recordar a etapa na ilha de Lesbos, falou do drama da
migração e da necessidade de vencer a indiferença.
Não se trata apenas de um problema da Europa, mas diz
respeito também à África e Ásia, como demonstra o
êxodo de refugiados sírios, afegãos e os inúmeros latino-
americanos, sobretudo haitianos.

Vacinação

"Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós
próprios e da nossa saúde, o que se traduz também
no respeito pela saúde de quem vive ao nosso lado.
O cuidado da saúde constitui uma obrigação moral.”

Migração

“Diante destes rostos, não podemos permanecer
indiferentes, nem se pode entrincheirar atrás de
muros e arame farpado a pretexto de defender a
segurança ou um estilo de vida.”
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C O N F L I T O S  I N T E R M I N Á V E I S

Contudo, diante de desafios globais, as soluções
tendem a ser cada vez mais fragmentadas, constatou
Francisco, apontando para uma crise de confiança das
instituições. “Pelo contrário, é preciso recuperar o
sentido da nossa identidade comum de uma única
família humana.”
Mais uma vez, alertou para os perigos da colonização
ideológica e do pensamento único e reafirmou a
existência de valores permanentes, como o direito à vida
“desde a concepção até ao fim natural”, e o direito à 

liberdade religiosa.
O cuidado da nossa Casa Comum constitui o terceiro
desafio planetário. Diante de uma contínua e
indiscriminada exploração dos recursos, é preciso
encontrar soluções comuns e colocá-las em prática.
“Ninguém pode eximir-se deste esforço, pois interessa e
envolve igualmente a todos.”
Para Francisco, a timidez demonstrada na COP26 deve
ser superada na COP27, prevista para novembro próximo
no Egito.

Mas além das crises globais, há aquelas regionais, que
se tornaram “conflitos intermináveis, que por vezes
assumem a fisionomia de verdadeiras e próprias guerras
por procuração (proxy wars)”. São elas: Síria, Iêmen,
Terra Santa, Líbia, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia,
Cáucaso e Myanmar.
O Papa também falou sobre o contexto das Américas:
“As desigualdades profundas, as injustiças e a
corrupção endêmica, assim como as várias formas de
pobreza que ofendem a dignidade das pessoas,
continuam a alimentar conflitos sociais também no
continente americano, onde as polarizações cada vez 

mais fortes não ajudam a resolver os problemas reais e
urgentes dos cidadãos, sobretudo dos mais pobres e
vulneráveis.
”Todos os conflitos são favorecidos pela abundância de
armas à disposição. Citando Paulo VI, recordou que
quem possui armas acaba mais cedo ou mais tarde por
usá-las, porque, “não se pode amar com armas ofensivas
nas mãos”.
Dentre as armas que a humanidade produziu, causam
particular preocupação as armas nucleares, disse o
Papa, reiterando a posição contrária da Santa Sé: “A sua
posse é imoral”.

Conflitos sociais

“As desigualdades profundas, as injustiças e a corrupção endêmica, assim
como as várias formas de pobreza que ofendem a dignidade das pessoas,

continuam a alimentar conflitos sociais também no continente americano, onde
as polarizações cada vez mais fortes não ajudam a resolver os problemas reais

e urgentes dos cidadãos, sobretudo dos mais pobres e vulneráveis.”

D I R E I T O  À  V I D A  E  À  L I B E R D A D E  R E L I G I O S A

J A M A I S  A B D I C A R  D A  R E S P O N S A B I L I D A D E  D E
E D U C A R

Convencido de que “diálogo e fraternidade são os dois
focos essenciais para superar as crises do momento
presente”, o Santo Padre concluiu repropondo dois
elementos da mensagem para o Dia Mundial da Paz
2022: educação e trabalho. E manifestou sua dor diante
dos abusos cometidos em centros educativos, como
paróquias e escolas e a necessidade de justiça.
“Não obstante a gravidade de tais atos, nenhuma
sociedade pode jamais abdicar da responsabilidade de 

educar.”
Ao se despedir dos embaixadores, Francisco citou o
profeta Jeremias, que lembra que Deus tem para nós
“desígnios de prosperidade e não de calamidade”.
“Por isso, não devemos ter medo de abrir espaço para a
paz na nossa vida, cultivando o diálogo e a fraternidade
entre nós. A paz é um bem ‘contagioso’, que se propaga
a partir do coração de quantos a desejam e aspiram a
vivê-la abraçando o mundo inteiro.”
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AGENDA
FEVEREIRO

FIQUE ATENTO ÀS NOSSAS ATIVIADES

PARTICPE E AJUDE A DIVULGAR

CONTATO ASCOM CNBB NORTE 2:  CNBBN2.COM@GMAIL.COM

05

 Acontece das 08h às 12h, no Centro de Cultura e Fé
Cristã, localizado na Faculdade Católica de Belém, na

Rodovia BR 316, Km 06, Águas Lindas.. Todas as
atividades previstas para 2022 estão no cendereço

https://fundacaonazare.com.br/voz-de-
nazare/relancamento-do-sinodo-arquidiocesano/

RELANÇAMENTO DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
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Inscrição para o concurso de arte do cartaz do
Grito dos Excluídos 2022.  O tema é “Vida em
primeiro lugar!” e lema: “Brasil, 200 anos de
(in)dependência. Para quem?”. Os interessados
devem acessar o edital no site da CNBB.

GRITO DOS EXCLUÍDOS
CONCURSO

AJUDE A DIVULGAR Este espaço é de todos. Envie o calendário
mensal das atividades da sua pastoral ou do
seu grupo previstas. Assim, compartilhamos
na expectativa de que mais pessoas possam
participar. O email é informado aqui no
rodapé desta página.
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