
BOLETIM CNBB NORTE 2
Quarta-feira de cinzas abre a Quaresma e lança nacionalmente a

Campanha da Fraternidade 2022. Pag 03, 04 e 05.

Fevereiro 2022 No. 2

Projeto Igrega Irmã
completa 50 anos com
trabalho de cooperação
missionária da Diocese

de Xingu (PA) e  da
Arquidiocese de Porto

Alegre (RS)
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 Caravana do Rio
Tocantins percorre 11
municípios do Pará

em alerta aos impactos
socioambientais da

construção da hidrovia  
Araguaia/Tocantins.
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Bispos do Regional
Norte 2 se reúnem na

primeira reservada
do ano para planejar
as ações de 2022. A

expansão das
dioceses é uma meta.
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Pastoral da Juventude  
realiza a 12ª

Assembleia Regional,
na cidade de Anapu

(PA), diocese de
Xingu-Altamira, com

80 lideranças.
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O mês de fevereiro se encerrou deixando registradas
várias ações das dioceses, prelazias e grupos que fazem
o dia a dia do Regional Norte 2. Algumas são destaque
nesta edição que também antecipa as notícias de março
para falar da Quaresma.

Em Anapu, cidade do sudoeste do Pará, os jovens
mostraram que são força viva dentro da Igreja,
compartilhando experiências e renovando suas
articulações em assembleia regional.

Enquanto isso, integrantes de pastorais e de outras
organizações percorreram onze cidades paraenses para
alertar dos riscos socioambientais que podem ser
causados pela construção da hidrovia
Araguaia/Tocantis.

De Roma, o Papa Francisco abriu o tempo quaresmal
encorajando os cristãos a fazerem o bem, se
fortalecendo em Deus à espera da colheita. As
celebrações ocorreram em todas as dioceses. Na
Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes pediu
orações pela paz e advertiu para os riscos diretos e
indiretos da guerra na Ucrânia.

Lembramos que as imagens utilizadas aqui foram
obtidas nos perfis oficiais da CNBB e das dioceses ou
feitas a partir de recortes de vídeos disponíveis na
internet.

Paz e bem!

 
Acompanhe o nosso site

www.cnbbn2.com.br. Leia e
colabore com informações para as

próximas edições deste boletim,
enviando notícias e agenda para

pascom@cnbbn2.org.br.
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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 Papa Francisco divulgou mensagem de preparação à
Quaresma em que observa que esse "é um tempo favorável de
renovação pessoal e comunitária que nos conduz à Páscoa de
Jesus Cristo morto e ressuscitado".  Ele aconselha que
aproveitemos o caminho quaresmal de 2022 para refletir sobre o
fazer o bem enquanto há tempo, exortação feita São Paulo aos
Gálatas.
A mensagem completa pode ser lida no site do Regional Norte 2.
Para Francisco usa três destaques. Um é sobre "Sementeira e
Colheita", em que fala do tempo propício para semear e colher.
"Certamente é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira
existência terrena", diz.
O papa adverte que a ganância, a soberba e o anseio de possuir,
acumular e consumir muitas vezes prevalecem na vida das
pessoas. Por isso, a Quaresma convida à conversão, "a mudar a
mentalidade de tal modo que a vida encontre a sua verdade e
beleza menos no possuir do que no doar, menos no acumular do
que no semear o bem e partilhá-lo".
No destaque "Não nos cansemos de fazer o bem", observa que a
inquietação, o desconsolo e a desilusão de quem tem sonhos
desfeitos e muitos desafios à frente podem levar a
comportamentos de indiferença ao outro. Porém, ensina que a
esperança deve ser fortalecida em Deus.
"Deus, porém, «dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. (…)
Aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Têm
asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem
desfalecer» (Is 40, 29.31). A Quaresma chama-nos a repor a nossa
fé e esperança no Senhor", reforça.
No destaque "A seu tempo colheremos, se não tivermos
esmorecido", lembra que a Quaresma vem recordar-nos que o
bem, o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam de uma
vez para sempre. "Hão de ser conquistados cada dia" ensina.
"Peçamos a Deus a constância paciente do agricultor (cf. Tg 5, 7),
para não desistir na prática do bem, um passo de cada vez. Quem
cai, estenda a mão ao Pai que nos levanta sempre", encoraja. 
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QUARESMA
Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo

colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto,
enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com

todos. (Gl 6, 9-10a).

Na Diocese de Marabá, Dom Vital
Corbellini celebrou a abertura da
Quaresma na Catedral Diocesana
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. Ele lembrou que o tempo
quaresmal é propício à realização
de obras como a esmola, a
caridade, a oração e o jejum,
seguindo o caminho trilhado por
Jesus.

Na Arquidioces de Belém, Dom
Alberto Taveira celebrou a
abertura do período quaresmal na 
 Capela da residência Episcopal.
Ele destacou que esse é um tempo
de intensificação da vida cristã e
que, quem ama Deus pratica a
oração, procura controlar seus
impulsos e praticar a caridade.

Na Diocese de Óbidos, Dom
Bernardo Johannes celebrou a
missa das cinzas na Catedral de
Sant’Ana. A paz no mundo, nos
corações, nas comunidades e a
solidariedade ao povo da Ucrânia
foram destaques nas orações da
assembleia. O bispo observou que
a guerra atinge a todos, direta ou
indiretamente. Também reforçou
a importância de três aspectos da
vida cristã: a penitência, a caridade
e a oração.



LANÇADA OFICIALMENTE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE

  Em mensagem ao Brasil, o Papa
Francisco considerou a reflexão sobre a
relação entre fraternidade e educação
"fundamental para a valorização do ser
humano em sua integralidade, evitando a
“cultura do descarte” – que coloca os mais
vulneráveis à margem da sociedade – e
despertando-o para a importância do
cuidado da criação".  
   Ele observou que é urgente a
necessidade de se "adotar ações
transformadoras no âmbito educativo a
fim de que tenhamos uma educação
promotora da fraternidade universal e do
humanismo integral". E completou que,
além da responsabilidade dos governos,
deve-se reconhecer e valorizar a missão
das religiões no âmbito educativo.

   A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) lançou oficialmente, no dia
02 de março, a Campanha da Fraternidade
2022. O lançamento marca o início da
quaresma e, este ano, traz para a reflexão
o tema "Fraternidade e Educação" e o lema
"Fala com sabedoria, ensina com amor". 
    A abertura oficial contou com a missa
das cinzas, na sede da entidade, em
Brasília (DF), presidida pelo bispo auxiliar
da arquidiocese do Rio de Janeiro e
secretário-geral da Conferência, dom Joel
Portella Amado, seguida de coletiva para a
imprensa. Por causa da Pandemia, os
veículos de comunicação foram atendidos
de forma virtual.
   Em vídeo, o secretário geral da entidade
defendeu que é preciso olhar a realidade
da educação, buscar seus fundamentos e
seus objetivos mais profundos para que
em todas as situações da vida se possa falar
com sabedoria e ensinar com amor. 
 O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e
presidente da CNBB, dom Walmor
Azevedo, lembrou que a campanha
completa 58 anos de experiência rica, 

"Ao mesmo tempo que se reconhece e
valoriza a responsabilidade dos

governos na tarefa de auxiliar as
famílias na educação dos filhos,

garantindo a todos o acesso à escola,
deve-se igualmente reconhecer e

valorizar a importante missão da Igreja
no âmbito educativo"

Papa Francisco 

 
"A nossa Conferência, a CNBB,

promovendo a CF, busca fomentar a
participação de todos no fortalecimento

do campo educacional, iluminar
compreensões, despertar

comprometimentos e a convicção de que
o tempo novo na sociedade se constrói e

se sustenta através da prioridade da
educação integral e qualificada"

Dom Walmor Azevedo
 

profunda e de contínuo aprendizado. Ele afirmou
que a entidade está certa da importância
prioritária da educação na vida de cada cidadão e
no conjunto da sociedade brasileira, sendo "o pilar
da paz" que, por isso, precisa "receber sempre
mais investimento significativo de todos,
governantes, empreendedores, instituições,
segmentos todos". 

Pag 04



Conforme o secretário, é preciso ver
como anda a questão educacional no
território das paróquias, por exemplo.
Mas não somente sobre os aspectos da
oferta de ensino e sim de maneira mais
ampla, sobre a formação humanística e
cidadã.
"Pensar a educação de forma integral não
é pensar a escola em tempo integral, mas
abordar todos os âmbitos da vida da
pessoa para além da escolarização.
Educar é muito mais do que transmitir
conhecimento. Educar é humanizar, é
um ato de amor e de esperança no ser
humano", explica.
Padre Patrick observa que, nesse sentido,
a educação tem grande importância
enquanto rede de afetos, de construção
de vínculos, de desenvolvimento da
capacidade de se relacionar com os
outros e de exercer a cidadania.
O secretário adverte que somente a
educação técnica não é suficiente. Se, por
um lado, ela se preocupa apenas em
formar profissionais, por outro, não dá
conta da formação emocional e
humanística que envolve muitos outros
atores.
Na avaliação do padre, o papel da família
é fundamental nesse processo
educacional para a humanização, não
cabendo a terceirização. E é abordando
todos esses aspectos que a CF ajuda a
procurar caminhos e soluções à luz do
Evangelho. 

EDUCAÇÃO HUMANÍSTICA

Em entrevista ao programa Central do Brasil,
da TVT, o secretário executivo de campanhas
da CNBB, padre Patrick Samuel, explicou
que a campanha "nos obriga a olhar a
realidade do Brasil a partir de cada
comunidade" e de forma integral.

É preciso pensar a educação de
forma integral

Se a gente foca somente em um
aspecto, por exemplo, restrito à

carreira profissional, podemos ter até
um excelente profissional do ponto
de vista acadêmico, mas corremos o
risco de ter um péssimo ser humano,

com inteligência emocional
fragilizada, com desafios na

capacidade de relação.
.....

O papa Francisco, no Pacto Educativo
Global, que é recuperado pela CF, faz

referência a um provérbio africano
que diz que é preciso uma aldeia
inteira para educar uma criança e

hoje essa aldeia é global.
.....

A campanha nos ajuda a pensar qual
o papel de todos os atores envolvidos
no processo educativo. Entre eles, a
família ocupa lugar especial. Os pais
não podem ser alijados do processo

educativo dos seus filhos e não
podem terceirizar. Devem assumir

essa tarefa educativa acompanhando.
E, mais do que acompanhar, é se

envolver nesse processo.
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RESERVADA

 A CNBB Regional Norte 2
realizou a primeira Reservada
do ano, nos dias 2, 3 e 4. Os 15
bispos discutiram a atuação nos
municípios do Pará e Amapá.
Ao final, definiram os planos
para 2022, entre eles, o de
reforçar o trabalho missionário
na Prelazia do Alto Xingu, criar
novas dioceses e diretrizes para
o trabalho das pastorais.

ELEIÇÕES | REUNIÕES

CURTAS

CATEQUESE
X INGU

Entre os dias 7 e 13, a Paróquia São
Braz, localizada na cidade de Porto
de Moz (PA), pertencente a Diocese
do Xingu, reuniu as lideranças,
coordenações e conselheiros das suas
75 comunidades para a realização da
37ª Semana Catequética.
Inspirados pelo lema “Eis que faço
novas todas as coisas” (Ap 21,5) a
proposta da edição desse ano reflete
sobre o tema “Comunidades Eclesiais
Missionárias: implantação, formação
e atuação”. 
Na abertura do evento, a
Comunidade Paroquial celebrou com
alegria o 24º aniversário de
ordenação presbiteral do seu pároco,
Pe. Aderney Gemaque Leal, com
missa na Igreja Matriz.

Por isso, os povos do Xingu, populações
negras, indígenas, ribeirinhos,

extrativistas, pescadores/as, povos das
águas, da Transamazônica, vicinais,

pequenos agricultores, junto com as
organizações sociais, femininas,

ambientais, culturais, religiosas e
defensoras dos direitos humanos e dos

direitos da natureza, queremos na
Semana Memorial de Irmã DOROTHY

STANG fortalecer a defesa da Vida para
salvaguardar nossa casa comum, nossa

Amazônia
Introdução do manifesto divulgado ao
final da Jornada Internacional Dorothy

Stang, em Altamira (PA).

DOROTY
MANIFESTO

Bispos do Regional Norte
2 participam de reunião
reservada para definir o

planejamento pastoral de
2022.
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O Secretário Regional do Norte
2, Dom Antônio Assis, revelou
que uma das definições da
reunião foi a elaboração de
uma cartilha com as diretrizes e
orientações sobre o trabalho
nas pastorais, os perfis dos
assessores e as atribuições de
cada um. O objetivo é ajudar na
execução e acompanhamento
das ações.

O Comitê Dorothy, a Diocese de
Xingu – Altamira, a Comissão Pastoral
da Terra e outras organizações
religiosas, políticas e sociais, além de
coletivos, movimento estudantil e
instituição acadêmicas realizaram a
Jornada Internacional Dorothy Stang,
em Altamira (PA). O ato inter-
religioso virtual marcou o dia da
morte da missionária, 12 de fevereiro,
assassinada em 2005. Ao final, as 122
entidades assinaram um “Manifesto
pela Vida e pela Amazônia”.
A Jornada aconteceu de 07 a 13 de
fevereiro, nas redes sociais do Comitê
Dorothy. Com lives culturais e
debates, a programação teve um ato
público, no dia 12, em frente à
catedral, na orla de Altamira. Os
organizadores consideram a data um
marco para a manifestação em
defesa da vida dos povos da
Amazônia e contra a violência gerada
pela exploração econômica.

COMISE

No dia 22 de fevereiro, o Conselho
Missionário de Seminarista do Regional Norte
II (Comise) elegeu sua nova coordenação, em
assembleia realizada no Seminário Provincial
Imaculada Conceição, em Ananindeua, Pará.
A nova coordenação buscará cultivar nos
futuros sacerdotes a oração e o dom da
vocação sacerdotal. E também fortalecer a
animação missionária e a fraternidade.

O presidente da Comissão Regional de
Presbíteros do Regional Norte 2 da CNBB,
padre José Maria Ribeiro, foi eleito presidente
da Associação Nacional de Presbíteros do
Brasil (ANPB). É a segunda vez que o paraense
assume a gestão da entidade criada há 30 anos
para promover, assistir, ajudar e defender os
padres com atuação no Brasil.

ANPB

CNP

Os 19 Presidentes dos Regionais da Comissão
Nacional de Presbíteros, os quatro membros
da Diretoria Executiva e Dom André Félix,
bispo Referencial da CNP, participam, de 07 a
11 de fevereiro, da Reunião Ampliada, em
Belém (PA). A Comissão deve lançar, em
maio, durante o 18º Encontro Nacional de
Presbíteros, um relatório sobre a saúde dos
padres no Brasil, com estatísticas de casos
suicídios, um problema que se agravou
durante a Pandemia.



  A Diocese de Cametá (PA) divulgou
carta, no dia 19 de fevereiro, em que
manifesta preocupação com a
Hidrovia Araguaia-Tocantins e pede
“clemência às autoridades competentes
quanto ao presente e ao futuro das
comunidades tradicionais do Baixo
Tocantins”, que sofrerão com os
impactos causados pelo projeto.
  A carta alerta que “não há estudos
sobre o comportamento do rio
Tocantins, bem como da implicação na
vida da população ribeirinha” e
convoca as lideranças leigas, os padres,
os religiosos (as) e todo o povo de Deus
a ajudarem no “processo de
conscientização da população que será
atingida, falando não apenas sobre os
impactos, os danos irreparáveis contra
o rio e os povos, mas também
ajudando a manter acesa a chama da
esperança”. 

CARAVANA
FLUVIAL EM
DEFESA DO RIO
TOCANTINS

  O manifesto é um dos resultados
da caravana que começou no dia
30 de janeiro e terminou no dia 5
de fevereiro, em Itupiranga, após
percorrer onze municípios
localizados ao longo do rio
Tocantins. Durante o trajeto,
foram realizados encontros com
comunidades pesqueiras,
quilombolas, de agricultores
familiares, juventude e mulheres.
  O objetivo foi discutir a
construção como parte do projeto
de transporte de cargas (soja e
minério, principalmente) por
meio de ferrovia, rodovia e
hidrovia. A proposta é ligar os
Estados da região Central do país
ao Porto de Vila de Conde, em
Barcarena (PA), para atender os
mercados internacionais.
  Na carta da Diocese, é o rio
garante a biodiversidade da fauna
e da flora da floresta Amazônica,
permitindo a sustentabilidade de
povos diversos.
"Aqui vivem indígenas,
quilombolas, ribeirinhos,
pescadores, extrativistas e
agricultores familiares. Populações
que tiram dos rios o sustento para
suas famílias", alerta.

PESQUISA DA REPAM REVELA QUE 91%PESQUISA DA REPAM REVELA QUE 91%
DAS DIOCESES E PRELAZIAS DA AMAZÔNIADAS DIOCESES E PRELAZIAS DA AMAZÔNIA

CONTAM COM COMÉRCIOS SOLIDÁRIOS.CONTAM COM COMÉRCIOS SOLIDÁRIOS.
  

Pesquisa da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Pesquisa da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-
Brasil) indica que em 91% das arquidioceses,Brasil) indica que em 91% das arquidioceses,
dioceses e prelazias da Amazônia brasileira existemdioceses e prelazias da Amazônia brasileira existem
espaços permanentes de comercialização deespaços permanentes de comercialização de
produtos agroecológicos, da agricultura familiar eprodutos agroecológicos, da agricultura familiar e
economia solidária. Os dados foram publicados naeconomia solidária. Os dados foram publicados na
pesquisa “Comercialização Solidária na Amazôniapesquisa “Comercialização Solidária na Amazônia
brasileira”, lançada no dia 14.brasileira”, lançada no dia 14.

MAIS

COZINHA
SOL IDÁR IA

A Diocese de Cametá realizou, no
dia 20, a ação social do projeto
“Cozinha Solidária – alimentando
sonhos a serviço do bem comum”. O
projeto tem por objetivo distribuir
refeições e conta com recurso do
Fundo Nacional de Solidariedade
(FNS/2021) mantido pela Campanha
da Fraternidade.
A primeira ação ocorreu na
Paróquia Santa Maria. Foram
distribuídas 300 refeições para
moradores em situação de
insegurança alimentar dos bairros
Cidade Nova, Nova Cametá,
Cinturão Verde, Primavera, Matinha
e Brasília. Outras ações foram
proramadas para o mês

O rio Tocantins garante a
biodiversidade da fauna e flora da

floresta amazônica e
sustentabilidade de povos diversos.
Aqui vivem indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, pescadores, extrativistas
e agricultores familiares. Populações

que tiram dos rios o sustento para
suas famílias.

 
Dom José Altevir, Bispo da Diocese

de Cametá, na carta ao povo de
Deus da Diocese de Cametá sobre a

Hidrovia Araguaia-Tocantins.
 

CF  
EM  MARABÁ

Mobilização envolveu onze
municípios e comunidades que
devem ser afetados pela
construção da hidrovia Araguaia-
Tocantins.
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A Diocese de Marabá realizou, no
dia 5, a Formação para
multiplicadores da Campanha da
Fraternidade 2022. O encontro
reuniu representantes de diversas
paróquias, Pastorais, Movimentos,
serviços e educadores.
Dom Vital Corbellini assessorou o
escutar e a Professora Lady Anne ,
coordenadora da Pastoral da
Educação do Regional Norte 2,
contribuiu com o Discernir. O
padre James Nascimento
colaborou com o agir,
apresentando horizontes para
vivenciar a Campanha da
Fraternidade na Diocese de
Marabá.

FOTO :  JORDANA  AYRES  /  MABFOTO :  AGÊNC IA  PARÁFOTO :  LUC IVALDO SENA/  COMUNIDADE  AMAZÔNICA
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  A parceria firmada em 1973 permite
que a arquidiocese de Porto Alegre
envie missionários, entre padres e
seminaristas, para a diocese do Xingu
– Altamira, no Pará. Dom Jaime
Spengler, arcebispo de Porto Alegre e
vice-presidente da CNBB, e dom João
Muniz, bispo da diocese de Xingu-
Altamira, reuniram a imprensa para
falar dessa inspiradora história.
  "A ideia teve origem com o bispo de
Caxias do Sul (D. Benedito Zorzi), na
década de 1970. Dom Zorzi sugeriu
que uma diocese pudesse dar apoio à
outra com menos recursos. Assim,
muitas dioceses assumiram o
compromisso de cooperar com a
região da Amazônia, Norte e Nordeste
do país", contou Dom Jaime.
  Dom João revelou que, além de Porto
Alegre, outras dioceses colaboram com
o projeto como Mariana, Belo
Horizonte, Maranhão, arquidiocese de

COOPERAÇÃO
MISSIONÁRIA

Maceió, Missionários do Sangue
de Cristo e Missionários do Verbo
Divino.
  Este ano, o padre João Carlos
Silveira, conhecido por padre Joca,
se despediu de Xinguara após
quatro anos. Para apoiar a missão,
foi recebido o padre Tiago
Camargo.
  “Tudo começa com a
disponibilidade de querer
colaborar e contribuir,
compreendendo que a missão é
maior que nossos projetos, é
maior do que nós. Nos colocamos
à disposição para ajudar na
caminhada que já faz a diocese.
Somos instrumentos limitados,
mas queremos colaborar com
tudo aquilo que está ao nosso
alcance. Somos continuidade
desse bonito projeto e a missão
busca apresentar o rosto
misericordioso de Deus para que o
povo daqui tenha cada vez mais
vida, vida em abundância”,
afirmou.
O Projeto Igrejas Irmãs foi criado
pela CNBB em 1972 em resposta
ao apelo dos bispos da Amazônia
reunidos em Manaus, naquele ano.

PASTORAL DA JUVENTUDE DO NORTE 2PASTORAL DA JUVENTUDE DO NORTE 2
REALIZA 12ª ASSEMBLEIA PASTORALREALIZA 12ª ASSEMBLEIA PASTORAL

  
A Pastoral da Juventude do Regional Norte 2 abrigou a 12ª Assembleia da Pastoral da A Pastoral da Juventude do Regional Norte 2 abrigou a 12ª Assembleia da Pastoral da Juventude,Juventude,
entre os dias 18, 19 e 20, na cidade de Anapu (PA). Cerca de 80 pessoas participaram. O temaentre os dias 18, 19 e 20, na cidade de Anapu (PA). Cerca de 80 pessoas participaram. O tema
deste ano foi “Semear, Esperançar e Revitalizar a ação pastoral" e o lema “Por uma igrejadeste ano foi “Semear, Esperançar e Revitalizar a ação pastoral" e o lema “Por uma igreja
sinodal: comunhão, participação e missão”.sinodal: comunhão, participação e missão”.
O encontro ocorreu no sítio viveiro de São Rafael. Uma mística em memória à missionáriaO encontro ocorreu no sítio viveiro de São Rafael. Uma mística em memória à missionária
Dorothy Stang deu início às atividades. Delegadas e delegados partilharam suas realidades nasDorothy Stang deu início às atividades. Delegadas e delegados partilharam suas realidades nas
Arqui(Dioceses) e prelazias, fizeram uma análise da conjuntura sociopolítica eclesial, do sínodoArqui(Dioceses) e prelazias, fizeram uma análise da conjuntura sociopolítica eclesial, do sínodo
da Amazônia e da campanha de prevenção e combate aos ciclos de violência contra Mulher.da Amazônia e da campanha de prevenção e combate aos ciclos de violência contra Mulher.
O coordenador regional da Pastoral, Danylo Baracho, 26 anos, observou que esse foi o primeiroO coordenador regional da Pastoral, Danylo Baracho, 26 anos, observou que esse foi o primeiro
momento desde o anúncio da Pandemia de Covid – 19. “Para a juventude, essa assembleia émomento desde o anúncio da Pandemia de Covid – 19. “Para a juventude, essa assembleia é
histórica e, ao mesmo tempo, é mística. Estamos num local profético. Aqui é o solo sagrado dohistórica e, ao mesmo tempo, é mística. Estamos num local profético. Aqui é o solo sagrado do
Xingu, onde a irmã Dorothy foi sepultada, ou melhor, foi plantada, doou a sua vida aos serviçosXingu, onde a irmã Dorothy foi sepultada, ou melhor, foi plantada, doou a sua vida aos serviços
dos pobres e dos pobres da floresta”, destacou.dos pobres e dos pobres da floresta”, destacou.

MAIS

MACAPÁ
S INODAL IDADE

A Equipe Diocesana de Serviço às
Comunidades Eclesiais de Base
(Cebs) da Diocese de Macapá,
realizou no dia 27, um momento de
formação para lideranças
comunitárias com o tema “Sínodo e
Sinodalidade”.
A formação aconteceu no Centro de
Pastoral e Cultura Dom José
Maritano, bairro Jesus de Nazaré.
Segundo a coordenação, a formação
foi aberta ao publico interessado
em aprofundar a temática que vem
sendo desenvolvida em diversas
iniciativas da Igreja local em vista
do Sínodo dos bispos de 2023.

Quantas vezes levei mulheres
grávidas ao hospital. No início,

fazíamos um serviço muito social.
Hoje o povo ainda fala e agradece

muito à Igreja por realmente estar ao
seu lado.

 
 Padre Fritz Satzger, missionário

alemão do Sangue de Cristo, falando
sobre a realidade da missão na

diocese de XIngu-Altamira, no Pará.

CF  
EM  MARABÁ

Arquidiocese de Porto Alegre (RS)
e Diocese do Xingu–Altamira (PA)
celebram 50 anos do projeto
Igrejas Irmãs.

Em celebração eucarística
presidida pelo bispo diocesano de
Ponta de Pedras, Dom Teodoro
Mendes Tavares, no dia 6, foi criada
a Quase-Paróquia Nossa Senhora
dos Navegantes, com sede na vila
de Ponta Negra, interior de Muaná.
Na ocasião, foram empossados os
seus primeiros párocos, Frei
Regenilson dos Santos Silva, MsM e
Frei Leandro Lourenço, MsM, ambos
do Instituto Missionário Servos do
Senhor.
Segundo o Código de Direito
Canônico, uma quase-paróquia é
"aa Igreja particular, uma
determinada comunidade de fiéis
confiada a um sacerdote como a
pastor próprio, ainda não erigida
como paróquia por circunstâncias
especiais".
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AGENDA
MARÇO

FIQUE ATENTO ÀS NOSSAS ATIVIADES

PARTICPE E AJUDE A DIVULGAR

CONTATO ASCOM CNBB NORTE 2:  PASCOM@CNBBN2.ORG.BR

06

A  presidência da CNBB apresentará a carta durante
lançamento da CF 2022, em missa celebrada no

Santuário de Aparecida, às 8h. A partir das 9h30, será
realizada coletiva de imprensa.

CNBB APRESENTARÁ CARTA DO
EPISCOPADO  BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS,

AOS EDUCADORES E GESTORES DA
EDUCAÇÃO

11

A Ascom da CNBB nacional produziu spots de 30
segundos, com apoio da TV Aparecida, cada, para
divulgação da CF. O primeiro já está circulando e o
segundo será disponibilizado no dia 11.

SPOT DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2022 PARA
AJUDAR NA DIVULGAÇÃO
ATRAVÉS DA IMPRENSA E MÍDIAS.

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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