
Diário da Missão
A evangelização não pode parar, mesmo em 
tempo de pandemia

Mesmo em tempo de pandemia, 
a evangelização não pode parar. 
Isso fica bem claro, quando vemos a 
realização da Missão Ribeirão Preto/
Amazonas. 

Essa missão é uma das progra-

mações para aqueles que passam 
pelo Seminário São José e Prope-
dêutico Bom Pastor da cidade de 
Ribeirão Preto. 

A equipe missionária contou com 
uma calorosa acolhida, visitas aos 

pontos turísticos, por todo o território 
pertencente à paróquia, para conhe-
cer a realidade das comunidades e 
efetivar o apoio nas Celebrações da 
Santa Missa. Página 4

Missionários, após uma Celebração da Santa Missa em Manaus 
Foto: Luiz Henrique

Conhecendo o interior 
do Amazonas

Após alguns dias ajudando na 
Paróquia Nossa Senhora Consola-
dora dos Aflitos, na capital, os semi-
naristas e o reitor padre Marcus fo-
ram ao município Careiro da Várzea, 
interior do Amazonas, para ajudar a 
Paróquia Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro com suas comunidades 
e com as Celebrações Eucarísticas. 
Página 10

Um dia de missão

No dia 16/4, o padre Marcus e os 
seminaristas fizeram missão no in-
terior. Foi um dia muito cheio. Eles 
participaram da Santa Missa em 
duas comunidades com realidades 
totalmente diferentes. De um lado, a 
perspectiva dos que vão a Manaus 
em missão e, do outro, a visão de 
quem recebe os missionários. Ser 
missionário é cumprir a ordem de 
Jesus: “Ide”. Página 6

Tony Medeiros e o 
festival de Parintins

Compositor, cantor, poeta popu-
lar, artista, arte-educador e, atual-
mente, deputado estadual do Ama-
zonas, Tony Medeiros apresenta o 
grande festival de Parintins, ele que 
participou 23 anos com o item Amo 
do Boi, convida-nos a mergulhar um 
pouco na história dessa grande fes-
ta que canta e encanta o Brasil e o 
mundo. Página 14
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A missão na formação inicial

No caminho da formação inicial dos candidatos ao ministério presbiteral, encontra-se tam-
bém o “empenho missionário que contribua para firmar a convicção de que a missão é o coração 
da Igreja” (CNBB: Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, 120f).

Nossa Arquidiocese contempla um espaço privilegiado para esse aspecto da formação 
presbiteral, ou seja, a Ação Missionária Ribeirão Preto/Manaus e Itacoatiara: na Arquidiocese 
de Manaus atendemos a duas paróquias e, na Prelazia de Itacoatiara, a uma paróquia. Temos, 
portanto, três padres da nossa Arquidiocese atuando missionariamente na Amazônia. 

Em princípio, nosso Plano de Formação Inicial contempla a presença de nossos seminaris-
tas nessa Ação Missionária, a saber: os seminaristas do Propedêutico pelo espaço de 15 dias e 
os seminaristas do Ano Pastoral pelo espaço de dois meses. Com a pandemia, não foi possível 
cumprir plenamente esse aspecto do Plano.

Surgiu uma emergência na Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, a que aten-
demos em Manaus. O padre Luís Fernando Carnielli Gataroso, que atuava como pároco nessa 
paróquia, foi acometido pela Covid-19, e as consequências da infecção exigiram que ele voltasse 
da missão em Manaus.

Em nossa Equipe Missionária, discernimos o seguinte: enviar padres para um ou dois me-
ses, a fim de atender à referida Paróquia, até podermos enviar um novo pároco. A Equipe sugeriu 
que o padre Marcus Vinicius iniciasse esse trabalho. Mas e o seminário como ficaria? Surgiram, 
então, duas propostas: o padre Marcus iria a Manaus, por um mês, e deixaríamos um padre for-
mador no Seminário, ou o padre Marcus levaria os seminaristas.

Padre Marcus e eu refletimos sobre a situação de pandemia, os riscos que se corria; foi 
determinante o fato de que a situação da pandemia, em Manaus, estava melhor do que a situa-
ção aqui. Decidimos, então, que padre Marcus iria para Manaus com os seminaristas, seguindo 
todos os protocolos sanitários na ida, na permanência lá e no retorno a Ribeirão Preto. Assim, os 
seminaristas do Propedêutico deste ano fizeram a experiência missionária na Arquidiocese de 
Manaus, atuando nas duas paróquias. Tal experiência eles relatam nesta publicação.  Experiên-
cia registrada na existência de cada um deles.

Agradeço ao padre Marcus e aos seminaristas pela disposição para o serviço missionário.

Dom Moacir Silva

Dom Moacir Silva, Arcebispo Metropolitano
Foto: Arquidiocese de Ribeirão Preto



EDITORIAIS
A necessidade de
propagar o amor divino

Ao ser batizado, todo cristão 
tem a missão de levar a boa nova, 
ou seja, o Evangelho de Cristo a to-
dos que não o conhecem ou a todos 
que precisam. O próprio Cristo nos 
diz por meio das escrituras: “Ide, 
pois, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 
ensinando-os a observar tudo quan-
to vos mandei. E eis que Eu estou 
convosco todos os dias, até ao fim 
do mundo.” (Mt 28,19-20). Partindo 
desse pedido de Cristo e com a aju-
da do Espírito Santo, a Igreja tem um 
olhar relevante para as missões no 
mundo, principalmente para lugares 
em que há necessidade de espalhar 
o amor de Deus.

Se todos os cristãos têm a mis-
são de evangelizar, aumenta ainda 
mais a responsabilidade do clero 
nesse sentido, por isso a Igreja par-
ticular de Ribeirão Preto tem como 
projeto missionário cuidar de duas 
paróquias no estado do Amazonas. 
E durante a formação dos semina-
ristas, os futuros padres são levados 
para conhecer a realidade daquele 
estado, plantando, desde o início da 
formação, a semente missionária.

Nessas visitas, é possível viver 
intensamente a realidade do povo, 
sentir as suas necessidades, apren-
der a cultura e, claro, trocar expe-
riências. Contudo, no fim dessas 
viagens, é possível perceber aque-
le que foi para doar e ensinar algo, 
acaba recebendo e aprendendo 
muito mais.

Mas será que é necessário ir tão 
longe para ser um missionário? É 
bem provável que existam pessoas 
próximas como tios, primos, amigos 
da escola ou do trabalho, que não 
conhecem a boa nova e, às vezes, 
estão só aguardando o convite para 
iniciar uma vida mais próxima de 
Cristo.

Por isso, é necessário que todos, 
ministros ordenados, religiosos e lei-
gos, devem ter um olhar atento para 
a evangelização, para essa missão 
que Cristo deixou para todos, pois, 
se cada um acredita que Jesus é 
o Salvador, deve-se anunciar essa 
salvação a todos que não a conhe-
cem.

É tempo de missão

A arquidiocese de Ribeirão Preto 
mantém o projeto em Manaus, en-
viando missionários para anunciar a 
boa nova de Jesus Cristo à Paróquia 
Nossa Senhora Consoladora dos 
Aflitos, localizada no bairro da Betâ-
nia, e à Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, em Careiro da Várzea. O 
projeto realiza anualmente a ida dos 
seminaristas do propedêutico, com a 
missão de conhecer a realidade do 
Amazonas e colaborar com a Igreja 
de Manaus. 

Todo homem, ao se tornar padre, 
tem conhecimento da sua missão 
de evangelizar e, com o projeto mis-
sionário Ribeirão Preto/Amazonas, 
tal tarefa é posta à prova, levando 
os alunos a águas mais profundas. 
Esse mergulho representa conhecer 
um povo que anseia pela palavra de 
Deus e precisa desses missionários, 
para anunciar a boa nova a eles, 
para batizar suas crianças, e fazer 
toda a catequese e, assim, um dia, 
poder se casar ou quem sabe até se 
tornar um(a) religioso(a) ou padre. 

A missão não é somente levar a 
palavra de Deus, mas também reali-
zar ações sociais como distribuir ces-
ta básica, orientar a população ribei-
rinha sobre o cuidado com a saúde. 
A presença do padre ainda leva uma 
palavra de consolação, de esperan-
ça, por meio de aconselhamentos, 
a pessoas que se encontram em 
um período conturbado.   Ao ver o 
grupo do seminário, todos os anos, 
ir a Manaus é possível observar que 
ainda existem pessoas que se colo-
cam no lugar do outro e sabem que 
existe essa necessidade de evan-
gelização dessa população carente. 
Também é a oportunidade para que 
os seminaristas conheçam o projeto 
e, assim, são chamados a ser mis-
sionários. A coragem desses jovens 
que se dispuseram a viajar, durante 
a pandemia, para longe de suas ca-
sas, encarando outra realidade, re-
vela uma força interior e um anseio 
por evangelizar. Eles escutam e co-
locam em prática o que Jesus diz no 
Evangelho de Marcos: “Ide por todo 
o mundo, pregai o Evangelho a toda 
criatura”.

Rezemos sempre pelas voca-
ções sacerdotais, para que sempre 
sejam enviados operários para todos 
os lugares. Rezemos sempre por to-
dos aqueles que estão dispostos à 
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Missão cumprida

Mesmo em um cenário histórico 
de pandemia, o reitor do Seminário 
São José e Propedêutico Bom Pas-
tor e os seminaristas foram enviados 
em missão para Manaus. Diferente 
do que muitos pensam – que a Igreja 
está morta – isso mostra a vitalidade 
da Igreja, que mesmo em meio ao 
caos, ela não se esconde e sai em 
socorro dos seus filhos aflitos. Eles 
foram enviados devido a uma neces-
sidade da Paróquia Nossa Senhora 
Consoladora dos Aflitos. Claro que 
a notícia desse envio gerou um mis-
to de sentimentos, desde medo até 
alegria. Mas todos tinham a consci-
ência de que esse era um chamado 
de Deus e da Igreja; assim, puderam 
criar forças para cumprir a missão 
que lhes fora confiada.

É preciso compreender a impor-
tância da missão. No documento do 
Concílio Vaticano II, o “Ad Gentes”, 
que é um decreto sobre a atividade 
missionária da Igreja, no número 
um, diz o seguinte: 

“A Igreja, enviada por Deus a to-
das as gentes para ser sacramento 
universal de salvação, por íntima 
exigência da própria catolicidade, 
obedecendo a um mandato do seu 
fundador procura incansavelmente 
anunciar o Evangelho a todos os ho-
mens. Já os próprios apóstolos em 
que a Igreja se alicerça, seguindo o 
exemplo de Cristo, pregaram a pa-
lavra da verdade e geraram as Igre-
jas.”

Por meio desse trecho, percebe-
-se que a Igreja tem uma caracterís-
tica missionária em sua essência, 
além de ser uma necessidade para 
Ela. A Igreja é enviada por Jesus 
para anunciar o Evangelho a todos 

missão, não somente padres e se-
minaristas, os leigos também podem 
fazer essa experiência de anunciar 
a boa nova além de suas fronteiras, 
pois, independente do tempo, a mis-
são não pode parar.

Ide, pois, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, e ensi-
nando-os a observar tudo quanto vos 
mandei. E eis que Eu estou convosco 
todos os dias, até ao fim do mundo.
Mateus 28,19-20

“
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os povos. Sem a missão, ela não 
cresce e não pode gerar seus fru-
tos. Como pode um homem – que 
não é um homem qualquer, é Deus 
encarnado – lá em Israel, no Oriente 
Médio, do outro lado do oceano, há 
mais dois mil anos, começar a pre-
gar, reunir discípulos, que se torna-
ram apóstolos, que significa envia-
dos, e ordenar que eles pregassem 
aquilo que Ele havia pregado, e isso 
durar até hoje, chegando ao Brasil, 
especificamente à Amazônia? A res-
posta a essa pergunta é: por meio da 
missão. Com isso fica clara a impor-
tância que a missão tem.

É sabido que a espiritualidade é 
fundamental para o ser humano, ou 
seja, a fé faz parte da natureza hu-
mana. Até mesmo quem se declara 
ateu precisa acreditar em algo; tal-
vez não acredite em Deus, mas ele 
precisa acreditar no engenheiro que 
projetou a casa onde ele mora, por-
que senão ele nunca terá paz, pen-
sando que a qualquer momento a 
casa poderá cair. E hoje, mais que 
nunca, com o cenário pandêmico 
pelo qual o mundo está passando, 
as pessoas precisam ter a sua fé ali-
mentada para que consigam vencer 
esses tempos difíceis, com confian-
ça. O desespero é um grande inimi-
go do ser humano, e a fé em Jesus 
traz a esperança da vida eterna, da 
salvação, de que tudo é possível 
àquele que crê.

Assim como o corpo humano pre-
cisa se nutrir para manter-se saudá-
vel, a fé precisa ser alimentada para 
que esteja saudável. Ela é capaz de 
mover montanhas, mas, se não for 
alimentada, não será capaz de mo-
ver nem um grão de areia. A espiri-
tualidade é muito mais importante do 
que imaginamos e devemos sim dar 
atenção a ela.

Por fim, essa missão em Manaus 
alimentou a fé, tanto dos habitantes 
daquela região, como também da-
queles que foram enviados em mis-
são. Ela tem essa característica de 
via dupla: todos conseguem dar e 
receber ao mesmo tempo. Isso gera 
algo importante, que é a caridade. E 
a “caridade é vínculo da perfeição”. 
(Cl 3, 14) A missão foi cumprida, to-
dos foram e voltaram bem. O que 
fica para eles é que a Igreja precisa 
cada vez mais de missionários, pes-
soas dispostas a ir e conhecer, pois 
ninguém ama aquilo que não conhe-
ce.

REPORTAGENS

Seminaristas viajam para realizar missão, mesmo 
em pandemia

O casal Claret e Fabíola, o reitor do seminário padre Marcus Vinicius e os seminaristas: 
Luiz Henrique, Paulo Vitor, Matheus Willian e Matheus Henrique na saída do seminário em 

Ribeirão Preto
Foto: Claret

Texto: Matheus Willian Bento

Mesmo em tempo de pandemia, 
a evangelização não pode parar. 
Isso fica bem claro, quando vemos 
a realização da Missão Ribeirão Pre-
to/Amazonas. Os seminaristas do 
Seminário São José e Propedêutico 
Bom Pastor da cidade de Ribeirão 
Preto, estado de São Paulo, junta-
mente com o seu reitor padre Mar-
cus Vinicius, realizaram uma viagem 
no dia 9/4/2021; saíram de carro do 
seminário, com destino ao aeroporto 
de Guarulhos em São Paulo, para ir 
de avião até a cidade de Manaus. 
Essa viagem visa dar apoio à Pa-
róquia Nossa Senhora Consoladora 
dos Aflitos.

Essa missão é uma das progra-
mações para aqueles que passam 
pelo Seminário São José e Prope-
dêutico Bom Pastor da cidade de 
Ribeirão Preto. Todos os anos, com 
apoio do Movimento Serra e da ar-

quidiocese de Ribeirão Preto, os se-
minaristas juntamente com o reitor 
realizam essa viagem com o intuito 
de sentirem, na prática, a experiên-
cia missionária.

Em 2020, devido à pandemia 
que assola o mundo, a missão não 
foi realizada, porém, neste ano de 
2021, com a necessidade do apoio 
à Paroquia Nossa Senhora Consola-
dora dos Aflitos, localizada no bair-
ro Betânia da cidade de Manaus, a 
ação foi realizada, tomando todas as 
precauções possíveis em relação à 
pandemia da Covid-19.

A equipe missionária contou com 
uma calorosa acolhida, visitas aos 
pontos turísticos, por todo o território 
pertencente à paróquia, para conhe-
cer a realidade das comunidades e 
efetivar o apoio nas Celebrações da 
Santa Missa.

O grupo no avião, rumo a Manaus
Foto: Matheus Henrique

Wagna, Dona Ester e Andreia recebem os 
missionários
Foto: Paulo Vitor
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Ponta Negra: a praia 
manauara

Vista do calçadão
Foto: Matheus Willian

Texto: Luiz Henrique Marques 
Silva

O lugar turístico mais nobre da 
capital manauara chama-se Ponta 
Negra. A região assemelha-se às ci-
dades litorâneas. Possui prédios al-
tos com arquiteturas modernas, uma 
grande avenida, cortando toda a re-
gião, um largo calçadão que propicia 
caminhadas, ciclismo e andar de pa-
tins. Ao longo desse calçadão, várias 
barraquinhas com comidas típicas 
da região norte. Também possui lu-
gares para cultura e lazer, um gran-
de anfiteatro arena, pista de skate e 
quadras de areia para vôlei. Porém, 
a parte mais bela fica por conta da 
natureza, o grande Rio Negro ba-
nhando as encostas dessa região, 
onde em tempos não pandêmicos, 
enche de banhistas de todas as regi-
ões da cidade. Esse é um belo lugar 
para iniciar o tour turístico pela cida-
de de Manaus.

Vista do Rio Negro
Foto: Luiz Henrique

Teatro de Arena
Foto: Luiz Henrique

A missão continua

Foto: Matheus Willian
Os seminaristas com o seu reitor padre Marcus Vinicius, dirigindo-se de 

lancha pelo Rio Solimões, a fim de celebrar a Santa Missa na comunidade 
São Sebastião, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localiza-
da no Careiro da Várzea. Ao fundo, observamos algumas casas ribeirinhas 
que são vistas durante o trajeto.

Texto: Matheus Willian Bento e Paulo Vitor

Foto: Paulo Vitor
Nas margens do Rio Solimões, é comum encontrar casas flutuantes. Por 

essas habitações não serem fixas no solo, elas podem se locomover de um 
lugar para o outro, e não são afetadas com o aumento do nível do rio, por 
sua base ser feita de madeira de açacu, que flutua sobre a água. Essas ca-
sas são amarradas com cordas nas árvores para não serem arrastadas pela 
correnteza do rio. 

Foto: Paulo Vitor

No dia 18 de abril de 2021, a Igreja do mundo inteiro celebrou o 3º Do-
mingo da Páscoa. Na cidade de Manaus não foi diferente. O padre Marcus 
presidiu a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, 
com um número reduzido de pessoas, devido ao distanciamento exigido pe-
las medidas sanitárias de combate ao Covid-19, além do uso de máscara 
pelos presentes e mantendo as mãos sempre bem higienizadas com o ál-
cool em gel. Na homilia, o sacerdote falou sobre o perdão, sobre a coragem 
dos apóstolos que outrora estavam com medo, mas após o Pentecostes 
foram pregar em praça pública, até chegar ao ponto de São Pedro falar aos 
judeus da injustiça que eles haviam feito com Jesus. Os participantes da co-
munidade são bem animados nas celebrações, têm uma participação viva. 
Nesse dia, estava presente uma figura pública do estado do Amazonas, o 
Sr. Tony Medeiros, que é deputado estadual. A celebração terminou com a 
bênção do sacerdote e a despedida, momento em que deseja aos fiéis: “Ide 
em paz e que o Senhor vos acompanhe”.
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O outro lado da moeda

Toda moeda possui dois lados. 
Se não possuir dois lados, descarac-
teriza-se como moeda. E assim são 
as coisas em nossa vida. Sempre 
existem dois lados, e infelizmente 
são poucas pessoas que conseguem 
perceber esse importante detalhe, 
apesar de ser algo óbvio. Limitamos 
a nossa visão àquilo que enxer-
gamos. Mas o nosso sentido pode 
falhar, a nossa conclusão pode ser 
diferente da realidade. É importante 
colocarmo-nos no lugar do outro e 
enxergarmos como ele vê o mundo.

Na sexta-feira passada, foi o pri-
meiro dia em que fomos a uma co-
munidade ribeirinha. Obviamente, o 
transporte é feito de barco, lancha, 
balsa e esses foram os meios de 
transporte que utilizamos para aces-
sar as comunidades. Saímos da 
casa paroquial às 13h30, no horário 
de Manaus, fomos até um porto onde 
embarcamos em uma lancha. O va-
lor da passagem era de R$ 11,00 por 
pessoa. O destino dessa embarca-
ção era nos conduzir até outro porto, 
em que tomaríamos uma lancha da 
paróquia, para fazer o deslocamento 
até as comunidades ribeirinhas.

O motorista da lancha era o Geo-
vane. No percurso, pudemos obser-
var a quantidade de casas na beira 
do rio, algumas flutuantes, outras fi-
xas. Passávamos e as pessoas nos 
olhavam e nós olhávamos as pes-
soas; alguns nos cumprimentavam. 
Estávamos ansiosos para chegar, 
saber como era o local, quem eram 
as pessoas, como seria a recepção. 
Enfim, chegamos à comunidade, fo-
mos bem acolhidos.

O lugar era bem simples, a ca-
pela, amarela. Ali, havia cerca de 
seis pessoas, todas com idade mais 
avançada. Eram bem discretas, si-
lenciosas, percebemos uma expec-
tativa enorme para que a celebração 
acontecesse. Tudo foi preparado 
com antecedência, os cantos mu-
sicais impressos para que todos os 
acompanhassem; o nome dessa co-
munidade é São Sebastião das Três 
Bocas.

Depois da celebração partimos 
para a seguinte. Nessa comunidade, 
de imediato, percebemos que era 
bem diferente da anterior. A água 

já estava na porta da capela, o re-
vestimento da capela era de azulejo, 
possuía caixas de som, microfone, 
a quantidade de pessoas era muito 
maior, mais ou menos trinta pesso-
as. O povo  animado, de todas as 
idades, desde crianças até idosos. 
Ao lado da capela, havia duas es-
colas. Um detalhe importante é que 
a comunidade estava celebrando a 
Missa, em intenção de uma mora-
dora da região, que havia falecido. 
Essa pessoa era muito querida, le-
ram até uma mini biografia dela no 
fim da Missa. Era uma figura públi-
ca. Após a Celebração Eucarística, 
a comunidade preparou um lanche 
para nós, com bolo e suco. 

Já estava escurecendo, eram 
quase 18h. A balsa em que preci-
sávamos embarcar partiria às 19h.  
Geovane nos levou até o porto de 
onde sairíamos. Chegando ao local, 
perguntamos qual era a balsa que 
podia levar passageiros; informa-
ram-nos qual era e fomos conversar 
com o funcionário.

– Quanto é a passagem? – Per-
guntou o padre.

– Vocês são da Igreja? – Questio-
nou o funcionário.

– Sim. – Respondeu o padre.
– Não é nada não. – Disse o fun-

cionário.
Faltando 10 minutos para as 19h, 

a embarcação saía em direção a 
Manaus. Chegando ao destino, fo-
mos até o carro que estava estacio-
nado em um lugar próximo do porto. 
E voltamos para a casa depois de 
um dia de missão.

Essa foi a nossa percepção, mas 
como disse no início do texto, toda 
moeda tem dois lados. O questiona-
mento que fica é o seguinte: qual foi 
a percepção que as pessoas tiveram 
de nós?

Se começarmos a nos colocar 
no lugar do outro, conseguiremos 
compreender melhor como o outro 
vê e como pensa, e isso também irá 
nos edificar, além de que podemos 
aprender muito com o outro, com a 
visão dele, a partir da maneira como 
nos olha.

Dividindo um quarto

Filho único. Provavelmente, nun-
ca teve a experiência de dividir um 
quarto, mas ele nem imaginava o 
quanto isso é bom!

Viajando para fazer uma missão 
em Manaus, Sicrano e Beltrano tive-
ram que dividir um quarto, já que a 
casa onde se encontravam não pos-
suía quartos para todos ficarem de 
forma individual.

Sicrano e Beltrano. Um é rico e 
o outro pobre, um é gordo e o outro 
magro, um é alto e o outro baixo, um 
é sério e o outro gaiato.

Dividindo um quarto já imagine o 
que isso ia virar!

O horário era pra tomar banho; 
um é muito aberto:

– Fique à vontade, pode ir primei-
ro!

Ele só não sabia o que o aguar-
dava.

Banho tomado, ele disse:
– Agora é sua vez, fique à von-

tade!
O segundo, ao entrar no banho, 

logo percebeu uma coisa e então 
perguntou lá de dentro:

– Usou a minha toalha?
A resposta não foi como ele que-

ria:
– Pode ser que sim, mano, nem 

percebi!
De dentro do banheiro ele come-

çou a pensar: “Misericórdia, o que 
estou fazendo aqui?!”

O ônibus voador

Depois da Missa celebrada, pas-
samos a aguardar a hora da partida. 
A mala já arrumada; só faltava a hora 
chegar. Logo após o almoço, minhas 
pernas já estavam a balançar, reve-
lando minha ansiedade. Enfim, o ca-
sal Claret chegou e tomamos o lugar 
no carro. Durante todo o trajeto não 
me sentia confortável, talvez fosse a 
inquietação, mas é provável tenha 
sido a posição, somado ao  trânsito 
insuportável.

Ao avistar o aeroporto, meu olho 
se enchia de novidades, e minha feli-
cidade  aumentava junto com a von-
tade de ir ao banheiro. Na porta do 
aeroporto, nada observei a não ser 
a placa a indicar os sanitários. Só 
depois pude conhecer o aeroporto, 
uma estrutura gigante que parecia 
sem fim. Ao nosso redor, havia diver-
sas pessoas: algumas chegando de 
viagem, outras à espera da partida; 
a única certeza é cada um tinha sua 
mala e, devido à pandemia, cada um 
ficou em seu quadrado. 

Com o check-in já feito, fomos 



7

para a área de embarque. Aproveita-
mos para dar várias voltas até nosso 
voo ser confirmado. O tamanho do 
avião me impressionava e até me 
assustava, mas dentro dele não es-
tranhei quase nada. Lembra muito 
um ônibus voador, cuja diferença 
era velocidade e altura em que voa-
va. Na decolagem, senti um impulso 
que me prendeu à cadeira, mas logo 
essa sensação passou e pude até 
cochilar. O pouso representou um 
leve susto, quando suas rodas toca-
ram o chão, mas já estava em terra 
firme para minha alegria. 

Ao descer do avião, uma família 
nos esperava para bem nos acolher 
e nos guiar até a casa onde deverí-
amos ficar. A acolhida foi nota dez! 
Se a primeira impressão é a que fica, 
Manaus já faz parte do meu coração.

A indiferença humana 
   

A indiferença do ser humano as-
susta, e não compreendo como mui-
tos não percebem isso. Estamos vi-
vendo um momento de muita tristeza 
e incertezas, em que muitos perde-
ram familiares ou pessoas queridas 
pela Covid-19. Quando estava em 
Ribeirão Preto, interior de São Pau-
lo, ouvia notícias de como a situação 
estava crítica no estado do Amazo-
nas. Era com olhar de tristeza e de 
inconformismo que observava como 
o governo federal e estadual deixou 
o estado chegar aonde chegou, a 
ponto de faltar oxigênio, algo que 
pode ser previsto e evitado.

Quando foi determinado que iria 
em missão a Manaus, o medo era 
este: como ir para um estado que 
acabou de passar por um colapso na 
saúde?

Ao chegar a Manaus, com todos 
os cuidados, fui conhecer um local 
turístico da cidade chamado Ponta 
Negra, uma praia banhada pelo Rio 
Negro, lugar bonito, bairro nobre da 
cidade, lembrou-me uma cidade do 
litoral do sudeste. Porém, a beleza 
do local ficou em segundo plano, 
pois o que mais chamou atenção 
foi a quantidade de pessoas naque-
le local, isto é,  famílias, crianças, 
jovens, idosos, casais de namora-
dos, a maioria sem máscara ou sem 
respeitar um distanciamento social 
aceitável. Senti angústia, uma sen-
sação estranha de que não devia es-
tar ali, talvez um início de uma crise 
de ansiedade.

Como pode o povo dessa cida-
de, desse estado, que passou por 
grande dificuldade, estar ali daquela 
forma? Será que não pensam nas 
famílias enlutadas, nas pessoas que 
foram vítimas desse vírus? Se acon-
tecer uma terceira onda, vão cobrar 
as autoridades públicas, como se 
elas fossem as únicas culpadas pelo 
colapso da saúde? 

  Nós, seres humanos, temos que 
deixar o egoísmo de lado e pensar 
se nossas atitudes prejudicam o ou-
tro, pois apenas  assim poderemos 
viver em harmonia.

ENTREVISTA
Rezem pelas missões

Verônica Holanda, coordenadora do grupo 
de jovens “Filhos da Mãe”, da paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Foto: Verônica Holanda
Verônica Holanda pertence à Pa-

róquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do município de Careiro da 
Várzea, no Amazonas. Nascida em 
berço católico, sempre frequentou 
a Igreja e, no começo da juventude, 
sentiu um chamado maior para ser 
mais presente na Igreja; motivada 
pelo grupo de jovens, interessou-se 
por fazer parte dele. Depois de al-
guns anos, tornou-se coordenadora 
desse grupo e essa é sua missão 
dentro da comunidade.

Seminarista: Quando os mis-
sionários chegam a Manaus, como 
é a experiência de recebê-los? De-
pois que vão embora, você man-
tém contato com eles?

missionários com nosso amor má-
ximo e assim manter um contato; a 
gente faz amizade, depois, vai se 
comunicando pelas redes sociais. 
Houve uma missão que me chamou 
muito a atenção, achei-a muito im-
portante. Isso ocorreu quando duas 
médicas que vieram para cá, uma 
era ginecologista e a outra, pediatra. 
Foram atender os necessitados, nas 
comunidades. Eu achei esse ato de 
doação tão incrível, porque doaram 
o seu tempo sem receber nenhum 
valor monetário, mas, com certeza, 
o que elas receberam no coração foi 
muito maior do que qualquer dinhei-
ro; isso me chamou muita atenção, 
porque esse projeto também propor-
cionou isso. Elas puderam ver a re-
alidade das outras comunidades e a 
gente pôde conhecer essas pessoas 
também e ter um contato com elas; 
então, sendo religioso ou leigo, é 
maravilhoso receber esse povo que 
vem fazer missão.

Seminarista: Como você con-
sidera a Missão Ribeirão Preto/
Amazonas?

Verônica: É muito bom conhe-
cer novas pessoas, especialmen-
te, sabendo que são da Igreja, que 
vêm fazer missão, sendo religiosos, 
seminaristas ou leigos, é incrível de 
qualquer forma. Quando eles vêm 
para cá, tentamos dar o nosso me-
lhor, sempre tentamos acolher os 

Verônica: Eu acho esse projeto 
maravilhoso, extremamente essen-
cial para nossa paróquia, tendo em 
vista a geografia do município, como 
a dificuldade que existe em acessar 
as comunidades, as Igrejas; então, 
com o projeto, vindo os seminaristas 
ou os padres para cá, ajuda muito 
o pároco a realizar essa missão, a 
visitar as outras comunidades, e, 
além disso, é algo novo para eles, 
para aqueles que vêm visitar nossa 
região e fazer essa missão. Vem um 
padre que fica na Betânia e o outro 
fica aqui no Careiro da Várzea. Eles 
se ajudam, fazendo as visitas. Quan-
do um não pode, o outro vai visitar as 
comunidades e, como eu falei, a re-
alidade do nosso município é muito 
difícil. Na época de seca, para aces-
sar as Igrejas, é preciso andar por 
algumas horas na praia para chegar 
lá, e, na época de cheia, o acesso 
é feito por canoas; logo, como disse 
no início, o projeto é extremamente 
essencial para o nosso município. A 
paróquia tem mais de 70 comunida-
des, por isso um padre não conse-
gue dar conta de tudo. É muito traba-
lho, apesar de ser prazeroso, como 
eles relatam, mas há muita dificulda-
de; então a visita dos padres e dos 
seminaristas é de grande auxilio, de 
grande importância para nossa paró-
quia, para nossa região.
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Seminarista: Às vezes, ficamos 
presos apenas a nossa realidade, 
então, você como jovem, comen-
te, considerando a distância geo-
gráfica que existe entre as comu-
nidades, como funciona a relação 
dos jovens? Existe um momento 
específico no ano em que vocês 
se unem? Existem grupos e mo-
vimentos?

Verônica: Aqui na matriz temos 
o grupo de jovens “Filhos da Mãe”, 
que, no momento, não está fazendo 
nenhum encontro devido à pande-
mia, mas, nas outras comunidades, 
também existem seus grupos de 
jovens. Uma vez por ano, fazemos 
o encontrão, que, no começo, foi 
chamado “24 horas no ar” e o último 
foi chamado de “eclipse”, momento 
em que todos os jovens da paróquia 
vêm para cá e passamos a noite 
inteira com atividades, dançando, 
cantando, fazendo comida, montan-
do alguma coreografia para apre-
sentar no outro dia. Além dessas 
atividades, há as aulas de vocação, 
de artesanato; então, esses jovens 
passam por todas essas atividades. 
É um período muito legal em que a 
gente pode se encontrar, conver-
sar, brincar, e esse é basicamente 
o único momento em que todos os 
jovens da paróquia se reúnem; pela 
dificuldade de acessar as outras co-
munidades, a gente não tem muito 
contato com eles, durante o restante 
do ano. Esse momento é muito im-
portante. Se essas oportunidades 
ocorressem trinta vezes por ano, em 
todas elas haveria a presença maci-
ça de jovens. Quando eles vêm pra 
cá são, em média, 400 jovens numa 
noite, então, imagine, é muita gente 
e muita gente envolvida também pra 
dar conta de cuidar de todos esses 

Verônica Holanda com os missionários do ano de 2017
Foto: Verônica Holanda

Verônica Holanda sendo entrevistada
Foto: Matheus Willian

Verônica: Rezem pelas voca-
ções, rezem pelas missões, é mui-
to importante. Venham conhecer a 
nossa realidade, venham conhecer 
o projeto, façam parte desse projeto; 
vocês vão ver, vão sentir a emoção 
de estar em outra realidade; podem 
se comover também com a realidade 
do povo ribeirinho, conhecer outras 
pessoas, enturmar-se, fazer novas 
amizades e também levar o amor de 
Jesus Cristo para o povo que pre-
cisa. Fica então o meu convite: ve-
nham conhecer Manaus, conheçam 
o Careiro da Várzea, conheçam o 
Amazonas. 

CURIOSIDADES

A engenharia natural da 
vitória-régia

Foto: Luiz Henrique

Típica da região amazônica, a vi-
tória-régia é uma planta aquática, da 
família das Nymphaeaceae, conhe-
cida pelas enormes folhas circulares 
que podem chegar a dois metros de 
diâmetro. Embaixo d’água, o espe-
táculo não é menos grandioso: para 
suportar o peso, as folhas possuem 
segmentos que reforçam sua estru-
tura, numa linda solução da enge-
nharia natural. Ligando as folhas até 
o rizoma, enormes caules (pecíolos) 
que chegam facilmente aos cinco 
metros de extensão e são revestidos 
de espinhos. Suas grandes folhas 
flutuam na água e possuem super-
fícies que suportam até cinquenta 
quilos. Suas flores só abrem à noite. 
Em um dia, elas são femininas e, no 
outro, masculinas. 

Na visita ao MUSA – Museu vivo 
da Amazônia –, o lago da vitória-
-régia se torna um dos destaques, 
como foi observado pelos semina-
ristas, ao notarem que outro grupo 
de pessoas, ao chegar ao museu, 
foi ver o lago, em primeira mão. O 
lugar encantou ao grupo e também 
aos seminaristas que puderam ad-
mirar seu formato, seu perfume, sua 
dimensão variada, enfeitando de for-
ma curiosa a superfície das águas. 

Foto: Matheus Willian

jovens, mas é muito gratificante, é 
muito interessante.é feito por cano-
as; logo, como disse no início, o pro-
jeto é extremamente essencial para 
o nosso município. A paróquia tem 
mais de 70 comunidades, por isso 
um padre não consegue dar conta 
de tudo. É muito trabalho, apesar de 
ser prazeroso, como eles relatam, 
mas há muita dificuldade; então a 
visita dos padres e dos seminaristas 
é de grande auxilio, de grande im-
portância para nossa paróquia, para 
nossa região.

Seminarista: Para encerrar, 
gostaria que você deixasse uma 
mensagem, um convite, para 
quem ainda não fez essa experi-
ência.
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Amazon Mureru Lodge, o hotel sobre as águas

Foto: Luiz Henrique

Esse hotel flutuante é localizado 
no Lago dos Tracajás, em Careiro 
Castanho, construído sobre imensas 
toras de açacu, madeira que flutua 
na água. Traz ao visitante uma ex-
periência de estar vivendo sobre as 
águas, ao mesmo tempo, com segu-
rança. Os seminaristas Luiz e Paulo 
junto com o padre Marcus tiveram a 
vivência de nadar na água dos Tra-

cajás com ajuda de coletes salva-vi-
das, e alguns ainda se aventuraram, 
navegando com caiaque oferecido 
pelo hotel. A paisagem, juntamen-
te com o silêncio humano, destaca 
os sons da própria natureza como o 
canto de pássaros, a voz de outros 
animais e o próprio movimento das 
águas. 

A visita do Papa a Manaus

Em 10 de julho de 1980, Manaus 
recebeu a visita do Papa João Paulo 
II, que hoje é um santo canonizado 
da Igreja Católica, e, no dia 11 de 
julho, presidiu a Santa Missa. Essa 
é a cadeira que foi usada pelo Papa 
na Santa Missa presidida por ele, no 
Centro Cultural Povos da Amazônia; 
ela foi confeccionada pelo artista 
plástico Jair Jacomont, que a fez 
especialmente para aquela ocasião. 
Essa cadeira recorda ao povo ama-
zonense que o Papa visitou essa ci-
dade, que o romano pontífice pisou 
em solo manauara, esteve perto de 
suas ovelhas. No início de sua ho-
milia, o Papa disse o seguinte: “No 
quadro de uma viagem pastoral in-

tensamente desejada como é esta 
ao Brasil, desejei muito especial-
mente esta visita ao Amazonas e 
concretamente à formosa Manaus, 
capital deste grande Estado. Eu 
queria conhecer esta realidade origi-
nal e dificilmente comparável a tudo 
quanto pude observar em outros 
pontos do País. Queria proporcionar 
às populações desta região a possi-
bilidade de “ver Pedro”, na humilde 
pessoa deste seu sucessor. Queria, 
mais ainda, nesta Igreja missionária, 
prestar uma sincera homenagem às 
missões e aos missionários em ge-
ral.” Esse dia está marcado na me-
mória e nos corações daqueles que 
estavam presentes.

Foto: Paulo Vitor

O canto de uma vida

Foto: Luiz Henrique

Ao ouvirmos uma cigarra can-
tarolando, várias horas ao dia, não 
imaginamos o esforço realizado por 
ela para estar ali, aproximadamen-
te, 17 anos. Durante as suas três 
semanas de vida na superfície, por 
meio de seu canto, as cigarras cum-
prem o papel natural da vida, fazem 
a cúpula e, antes de morrerem, as 
fêmeas depositam os seus ovos nas 
árvores. De cada ovo sai uma pe-
quena larva que cai no chão e entra 
no solo. Dentro do solo, essas lar-
vas se alimentam da seiva das raí-
zes e crescem, tornando-se ninfas, 
aparência muito próxima da cigarra 
adulta. As ninfas, então, começam 
a escavar as galerias em direção ao 
exterior; nesse processo, elas cons-
troem pequenos edifícios, popular-
mente conhecidas como chaminés. 
Após saírem para o mundo exterior, 
passam pelo processo de metamor-
fose, transformando-se na cigarra 
que tanto conhecemos. 

Foto: Luiz Henrique
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PODCAST

Podcast é uma forma de publi-
cação de ficheiros multimídia na 
Internet, que permite aos utilizado-
res acompanhar a sua atualização. 
Dirigido pelo grupo de seminaristas 
Luiz Henrique, Matheus Henrique, 

Matheus Willian e Paulo Vitor, esse 
arquivo digital apresenta um relato 
sobre a Celebração da Palavra, re-
alizada em Manaus, no período em 
que o seminário esteve em missão 
no Amazonas.

Foto: Matheus Willian

Link: https://youtu.be/Kxn-e4w6hYA

REPORTAGENS
Seminário São José e Bom Pastor em missão no 
interior do Amazonas

Seminário São José e Bom pastor com o pároco padre Maciel da Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro do município Careiro da Várzea

Foto: Paulo Victor

Texto: Luiz Henrique Marques Silva

A arquidiocese de Ribeirão Preto 
tem como projeto missionário admi-
nistrar duas paróquias que perten-

cem à arquidiocese de Manaus. Uma 
é a Nossa Senhora Consoladora dos 
Aflitos e a outra, Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro. A primeira lo-
caliza-se na cidade de Manaus e a 
segunda na cidade Careiro da Vár-
zea, que possui 72 comunidades, e 
a maioria delas são comunidades 
ribeirinhas. O padre Marcus e os 
seminaristas do propedêutico foram 
convidados pelo padre Maciel, páro-
co da paróquia do interior, a passar 
alguns dias ajudando-o com as co-
munidades. Eles iniciaram a missão 
no interior dia 21 de abril. 

Seminaristas Matheus Henrique, Matheus 
Willian, Paulo Vitor, padre Marcus Vinicius 
e seminarista Luiz Henrique (da esquerda 

para a direita), chegando à sede do municí-
pio Careiro da Várzea

Foto: Luiz Henrique

Ao chegarem à sede do municí-
pio, instalaram-se na casa paroquial 
e tomaram um café típico amazo-
nense – alguns tipos de bolos, su-
cos de frutas regionais, uma grande 
fartura – e logo já foram, de lancha, 
para duas comunidades ribeirinhas, 
Nossa Senhora de Nazaré e São 
Sebastião. Ainda não acostumados 
a ir de lancha para as celebrações, 
a viagem até as comunidades  foi 
cheia de muitas expectativas e de 
alegria. 

A primeira a ser visitada foi Nos-
sa Senhora de Nazaré, um lugar 
simples e de uma acolhida sem 
igual; eles receberam os semina-
ristas e o padre com grande felici-
dade. A missa aconteceu por volta 
das 15h30, de forma simples, com a 
participação de vinte pessoas, todas 
utilizando máscara. Eles cantaram à 
capela todas as músicas litúrgicas e 
ouviram atentamente a homilia que o 
padre partilhou. Ao final da celebra-
ção, ofereceram um lanche para os 
missionários.
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Comunidade Nossa Senhora de Nazaré
Foto: Luiz Henrique

Na segunda celebração do dia, 
ocorrida na comunidade São Sebas-
tião, também foram bem acolhidos. 
Percebeu-se que ela é bem-estru-
turada, tanto liturgicamente, como 
fisicamente. Lá, havia ministro da 
eucarística, leitores e clarissas, que 
os receberam na porta da capela 
com um vidro de álcool gel, para uso 
preventivo à Covid-19. A Igreja tam-
bém possuía um sacrário, algo que 
surpreendeu os seminaristas, mas 
observando a comunidade, pela sua 
estrutura, foi fácil a compreensão. 

Comunidade São Sebastião
Foto: Luiz Henrique

Ao terminarem a celebração, re-
tornaram para a sede do Careiro da 
Várzea; estavam cansados, porém 
felizes por terem cumprido a missão 
daquele dia. Para o seminarista Ma-
theus Willian, a experiência foi úni-
ca, totalmente diferente do que es-
tava acostumado a vivenciar e que 
o deixou, primeiramente, com uma 
sensação de medo, por não saber 
nadar, mas depois de alegria, decor-
rente do dever cumprido e por estar 
em comunhão com a comunidade 
ribeirinha.

Após esse período no interior 
do estado, voltaram para Manaus e 
continuaram a missão até o início do 
mês de maio.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, matriz paroquial

Foto: Matheus Henrique

No domingo, 3 de maio, na Cele-
bração da Missa das 18 horas, os se-
minaristas e o reitor se despediram 
de todos e acolheram o padre Ale-
xandre Canella, que ajudará aquela 
comunidade no mês de maio. Nessa 
missa, os seminaristas puderam fa-
lar brevemente sobre a experiência 
que tiveram, destacando a acolhida 
do povo amazonense, na percepção 
de como eles anseiam pela Eucaris-
tia e o quanto é importante que todos 
saibam evangelizar o reino de Cris-
to. A comunidade também agrade-
ceu a presença deles durante aquele 
mês, afirmando que sempre estarão 
de portas abertas para recebê-los e 
que estarão em oração pelas suas 
vocações.

Celebração de despedida da comunidade 
de Manaus e acolhida do padre Alexandre 

Canella
Foto: Luiz Henrique

No dia 5, eles retornaram a Ribei-
rão Preto, agradecidos a Deus por 
terem conseguido cumprir o propósi-
to da missão e pela experiência rica 
que tiveram nesse mês. A missão 
também cumpriu a função de plan-
tar a semente missionária no cora-
ção dos seminaristas, para que, no 
futuro, servindo a vontade de Deus, 
possam dar continuidade ao Proje-
to Missionário Ribeirão Preto/Ama-

zonas, pois como o padre Marcus 
sempre diz: “Ninguém ama aquilo 
que não conhece”.

Aeroporto de Manaus. Embarque para São 
Paulo

Foto: Paulo Vitor

SINOPSE

Amazônia selvagem: 
berço da vida

O documentário Amazônia selva-
gem: berço da vida, produzido pela 
National Geographic, traz várias es-
pécies de animais e plantas e suas 
maneiras de viver, mostra como a 
vida na maior floresta do mundo se 
adapta para sobreviver.

Nesse documentário, pode-se 
encantar com a vida da onça pin-
tada, o maior felino dessa região, a 
mãe peixe-boi cuidando do seu fi-
lhote, o peixe macaco d’água, que 
se adaptou para pescar tanto no rio 
quanto nos galhos das árvores, os 
índios Caiapós que sabem viver em 
harmonia com a floresta, o ciclo da 
vida da vitória-régia e muito mais.

Porém, ele também mostra como 
o pior predador, o ser humano, não 
está cuidando desse grande e valio-
so bem que é a Floresta Amazônica. 
Faz com que conscientize a todos 
da importância da preservação des-
se bioma, que já está com mais de 
20% devastado; lamentavelmente, 
podem-se perder muitas vidas e es-
pécies e haverá somente vídeos, do-
cumentários e livros para conhecer a 
vida que um dia existiu.

Onça pintada, maior felino da Floresta 
Amazônica

Foto: National Geographic



12

CHARGES



13

CARTOON



14

ENTREVISTA

Tony Medeiros: o poeta da cultura popular 
amazonense

João Wellington de Medeiros 
Cursino, mais conhecido como Tony 
Medeiros, é compositor, cantor, po-
eta popular, artista e arte-educador. 
É graduado em Arte com habilitação 
plena em música; já fez teatro, músi-
ca e participou vinte e três anos com 
o item Amo do Boi, da maior festa 
folclórica do país, em Parintins. Ele 
também milita na política do estado; 
atualmente é deputado estadual (se-
gundo mandato), e já foi duas vezes 
vice-prefeito de Parintins, secretário 
do turismo, secretário do meio am-
biente, secretário da cultura e pre-
sidente da Fundação Vila Lobos. 
Nesta entrevista, Tony Medeiros nos 
falará sobre o grande festival de Pa-
rintins, que encanta o Brasil e o mun-
do com suas histórias e belezas.

Tony Medeiros como Amo do Boi Garantido, no Festival de Parintins
Foto: Tony Medeiros

Matheus Willian: O que é a fes-
ta folclórica de Parintins?

Tony: Na realidade, o boi de Pa-
rintins acontece no último fim de se-
mana de junho e nada mais é que 
um folguedo muito comum no Brasil. 
Em alguns lugares, chamam de Boi 
Bumbá, em outros, Bumba Meu Boi, 
Boi de Matraca, Boi do Norte, Boi de 

usa as cores vermelha e branca, e 
temos o boi Caprichoso, que usa as 
cores azul e branca. Mas isso não 
quer dizer que não existam outros 
bois. É tão comum essa tradição que 
os pais fazem boizinhos para seus 
filhos; assim, aniversários, casa-
mentos, em nossa região, envolvem 
essa temática.

Matheus Willian: O que a festa 
representa para o senhor?

Tony: A festa significa a força da 
cultura popular. Imagine uma brinca-
deira de rua, de que só as pessoas 
pobres participavam, que conseguiu 
se sobrepor a todo o momento histó-
rico e se transformou numa festa gi-
gantesca. O nosso boi tem uma data 
de início. Sua fundação foi em 1913, 
ou seja, em 2013 completamos 100 
anos, portanto é a manifestação de 
uma tradição da qual se fez uma re-
leitura com o tempo, ajustando-se à 
temática local, tendo muito forte a 
figura indígena e que, pela sua sim-
plicidade, grandeza e beleza se pro-
jetou nacional e internacionalmente. 

Luiz: Quando ocorre o festival?

Tony: Ele acontece no mês de 
junho, porém tem toda uma prepa-
ração anterior. Mas é um festival em 
que os dois bois possuem um orça-
mento de 15 milhões de reais cada, 
cujo investimento provém da inciati-
va privada. Ele começa os preparati-
vos logo após o término do carnaval. 
Nós temos um local que chamamos 
de curral, o qual é um lugar de fes-
tas. Então são feitas as festas, fa-
zendo a divulgação do festival.

Geralmente, todo ano, cada boi 
escolhe em torno de 18 músicas, 
portanto, imagine, se a cada ano te-
mos 32 músicas, os bois possuem 
100 anos, então, temos mais de 
3000 músicas nesse contexto de Pa-
rintins.  Nos meses que antecedem 
junho, são nesses currais que serão 
aprendidas as músicas novas, os 
passos de dança novos, a apresen-
tação dos novos itens, pois os itens 
mudam, por exemplo, eu fui durante 
23 anos Amo do Boi Garantido, que, 
na realidade, é o dono do boi. E o 
Amo do Boi defende o seu boi em 
versos rimados; ele faz o desafio 
e defende o boi. São 21 itens para 

Mamão, ou seja, é o folguedo mais 
comum do Brasil. Por curiosidade, 
no estado de São Paulo, também, 
tem boi em algumas cidades. É um 
folguedo que entrou com a coloniza-
ção e ganhou algumas característi-
cas próprias das regiões; no Sul, ele 
tem uma característica própria, por 
exemplo, o Boi de Mamão que é de 
Santa Catarina, o Boi do Norte, que 
apesar de levar norte no nome, é do 
Paraná. Temos o Boi de Matraca, 
que é do Maranhão, temos o Bumba 
Meu Boi, típico do Nordeste e aqui 
nós o chamamos de Boi Bumbá que 
ganhou uma conotação mais indíge-
na. Essa festa acabou saindo dos 
limites da cidade e se transformou 
numa grande festa nacional e hoje, 
sem dúvida, é a maior festa folclórica 
do Brasil, ganhando também proje-
ção internacional. 

Ela acontece na cidade de Pa-
rintins, que possui cerca de 140 mil 
habitantes, é uma ilha localizada na 
margem direita do rio Amazonas. 
Uma festa gigante que acontece no 
local que chamamos de bumbódro-
mo, um anfiteatro a céu aberto.

É nesse anfiteatro que os bois 
se apresentam em dois lados dis-
tintos. Temos o boi Garantido, que 
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Padre Marcus: Seria interes-
sante contar como surgiu a or-
ganização do festival. Por que o 
organizaram? E quem foi o res-
ponsavél?

Tony: O festival tem 56 anos, por 
sua vez, o boi vai fazer 120 anos. Na 
realidade, os bois brigavam na rua. 
Se você procurar em todo o Brasil, as 
brincadeiras se encontravam na rua 
e era um querendo ser melhor que 
o outro, como se fosse a torcida de 
hoje em dia. Havia um padre chama-
do Augusto Zanola que comandava 
a Juventude Alegre Católica (JAC). 
Esse padre chamou os jovens por-
que ele viu que dentro do movimento 
havia certa briga por conta dos bois, 
tentando descobrir quem era melhor; 

Matheus Willian: Ela gira em 
torno de uma lenda?

Tony: Não, a lenda é só um item 
e, ao todo, são 21 itens avaliados, 
por exemplo, lenda amazônica, ri-
tual, tribos indígenas, pajé, amo do 
boi, apresentador, levantador de toa-
da. Olha a historinha do boi para vo-
cês entenderem como é que é. Uma 
mulher grávida desejou comer uma 
língua de boi, só que ela não queria 
de um boi qualquer, ela queria do boi 
principal da fazenda, que era o xodó 
do amo, que é o branco, dono da fa-
zenda, e ele tinha dois empregados 
negros, o pai Francisco e a mãe Ca-
tirina; ela que estava grávida. Acredi-
tava-se que, se o pai não atendesse 
a esse pedido, seu filho iria nascer 
com cara de boi. Por isso ele foi 
atrás do boi e o matou. Entregou a 
língua para Catirina; é aqui que che-
ga a confusão. Quando o amo do boi 
chegou à fazenda, ele queria o boi 
de qualquer jeito, nem que fosse res-
suscitado. Para isso, eles buscaram 
o pajé para realizar o ritual, mas aqui 
está o interessante, pois o boi não 
podia ressuscitar de carne e osso, 
porque só a Cristo isso é permitido. 
Nesse ponto, entra a religiosidade. 
Mas ele ressuscita como um boi de 
pano para ser eterno, pois ele nasce 
e renasce na mão das crianças, jo-

Luiz: Nesse contexto, existe 
uma rivalidade?

Tony: Antes só os pobres gos-
tavam de boi, era brincadeira de 
caboclo. Com o tempo, os ricos se 
renderam; hoje, não existe mais o 
rico e nem o pobre; todo mundo tem 
um lado. Quando a coisa cresceu, os 
bacanas também gostaram e hoje 
cada um tem o lado.

cada boi, que são diferentes do car-
naval, por exemplo: a galera, o Amo 
do Boi, a Cunhã Poranga, que é a 
rainha, entre outros. Então há uma 
disputa entre as agremiações com 
esses itens, e no final é contada a 
pontuação e sai o boi campeão. Nes-
sa festa, escolhem-se os jurados do 
Brasil todo, que avaliam todo o re-
pertório e dessa avaliação sai o boi 
campeão, que nem sempre agrada a 
todos, mas é natural essa rivalidade. 

Luiz: E sempre são esses dois 
bois ou há alguns bois menores 
na competição?

Tony: Não, aqui são somente 
esses dois bois, ou você é Garan-
tido ou Caprichoso, é tudo bem di-
vidido. Em outra época, houve três 
bois disputando, mas isso acabou e 
restaram somente os dois. Hoje não 
tem possibilidade de haver outro. 
Um exemplo é como se, no estado 
de São Paulo, só houvesse Corin-
thians e São Paulo; não tem outro, 
não cabe ninguém mais, ou você é 
ou não é; na verdade, os bois são 
duas associações folclóricas.

Alegoria do Boi Garantido apresentada no festival em Parintins 
Foto: Padre Marcus Vinícius

assim, o padre os convidou a fim 
de trazerem o evento para a quadra 
da JAC. Seria escolhido um jurado 
e haveria uma disputa. Então na re-
alidade a Igreja que trouxe os bois 
para o festival e ali aconteceu o 1° 
festival folclórico de Parintins. Agora 
você imagina, fizeram uma festa que 
superlotou e deu super certo e foi re-
alizada nos anos seguintes, e aí que 
nasceu o festival folclórico. 
Gil Vicente escreveu uma peça que 
é variante do Monólogo Do Vaqueiro; 
o rei de Portugal era Dom Manuel, 
nessa época, que era a da expansão 
marítima e, como aquela peça de te-
atro se popularizou e saiu da Corte, 
ela acabou indo com as pessoas nas 
caravelas. Assim que ela chegou ao 
Brasil em todos os estados e aqui 
se ajustou a questão da formação 
ética do povo brasileiro; é uma fes-
ta de origem portuguesa hispânica, 
em que predomina a influência por-
tuguesa, e que assimilou essas ca-
racterísticas próprias do Brasil.
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Luiz: Para finalizar, gostaría-
mos que o senhor fizesse um con-
vite para o povo do Brasil.

Tony: Na realidade, temos muita 
gente de várias regiões que já vem 
para o festival, mas gostaria de apro-
veitar e convidar a todos para fazer 
esse intercâmbio. Isso tudo é Brasil, 
é nosso. Às vezes, nós nos prende-
mos a um pedacinho de terra, achan-
do que aqui ou lá é melhor, mas na 
realidade somos apenas um país. A 
nossa diversidade cultural é que faz 
a grandeza cultural do nosso país. 
Não é só o Amazonas que é rico 
culturalmente; o Brasil inteiro é rico 
culturalmente, e as nossas diferen-
ças é que nos completam. O Sul, o 
Sudeste, o Nordeste, o Centro-oeste 
e o Norte do Brasil, esse é o nosso 
país, aqui pulsa forte o coração bra-
sileiro, assim como no Sul. Gostaria 
de aproveitar e convidar os irmãos 
do Brasil, para conhecer o Brasil, 
pois o Brasil não é só o Norte, mas 
também não é só o Sul, ou qualquer 
outra região. É esse intercâmbio que 
nos fará brasileiros de verdade. 

Padre Marcus: Olha, eu tive a 
oportunidade de ir ao festival, no 
ano seguinte ao que cheguei aqui, 
quer dizer, cheguei em 2012 e fui ao 
festival em 2013. O que me chamou 
a atenção foi ver aquela cidade dis-
tante. Eu fui até lá de lancha rápida 
e demorei de 7 a 8 horas para che-
gar, mas quem vai de barco demo-
ra 24 horas. A primeira vez foi uma 
emoção muito grande, porque tudo 
é novo. O que se destaca é a quanti-
dade de gente, a grande maioria não 
vai para o bumbódromo, porque nem 
caberia tanta gente ali. Ao chegar lá, 
e se deparar com a decoração, com 
a iluminação e quando o evento co-
meça e entram os músicos, os par-
ticipantes do desfile, não tem quem 
fique parado, é uma emoção muito 
grande. Uma coisa é ver um vídeo 
e outra é estar lá, naquele momento 
intenso, em que presenciamos a for-
ça da cultura popular. O tema norteia 
a apresentação do festival de uma 
forma incrível. E se expressa nas 
músicas, na mensagem que traz. O 
ano que me chamou mais a atenção 
foi o que teve como tema a fé. Eu 
concluí algumas coisas para mim, 
que essa é uma festa católica. Ve-
mos isso pela origem, pois foram os 
padres que organizaram o festival, 
por exemplo, a catedral de Parintins 
sempre está presente por meio de 
imagem no festival, também Nossa 
Senhora do Carmo. Participar dessa 
festa é algo muito envolvente, eu fui 

Padre Marcus no festival de Parintins em 
2014

Foto: Padre Marcus Vinícius

Luiz: Reunindo tudo isso há as 
pontuações. É assim que se defi-
ne o campeão?

Tony: Sim, claro que ninguém 
concorda.

Matheus Willian: Como são 
três noites, o resultado já sai na 
terceira noite?

Tony: Não, sai no quarto dia. São 
três noites: sexta, sábado e domingo. 
Cada boi tem um tempo de apresen-
tação, de mais ou menos 2h30. Nos 
desfiles, eles não repetem nada, ne-
nhuma alegoria, quer dizer, a cada 
noite, apresenta-se algo diferente. 
Tem um fato interessante, como a 
entrada do bumbódromo, que tem 
um tamanho específico de altura e 
largura e, devido ao tamanho das 
alegorias, elas são montadas nele, 
vão se encaixando no espaço.

Luiz: O senhor disse que foi o 
Amo, durante muito tempo, e que 
é o responsável por fazer as ri-
mas. É tudo feito na hora ou é es-
crito antes?

Tony: Legal tua pergunta. Algu-
mas coisas na hora e outras pensa-
das antes, as mais inteligentes eram 
pensadas antes. E dependendo do 
momento do desafio, do clima, sai 
na hora.

Matheus Willian: Então não 
é duelo, em que primeiro um se 
apresenta e depois o outro?

Tony: Claro, e nem pode, quan-
do um está se apresentando, o outro 
precisa respeitar, porque senão per-
de ponto. E tem uma coisa, o festival 
de Parintins é mais empolgante que 
o carnaval do Rio.

Matheus Willian: Qual é a visão 
das pessoas que participam do 
evento?

Tony: Na realidade, não é só o 
festival em si. Toda a cidade se mo-
vimenta, vem pessoas de todos os 
lugares para a cidade. O festival é 
em junho e, em fevereiro, os ingres-
sos já estão esgotados. Tem várias 
festas que preparam para o festival. 
E a visão do visitante? Precisa per-
guntar para um visitante (risos). O 
padre pode falar.

vens, mulheres, enfim, de qualquer 
pessoa. Essa é a historinha; esse é 
o fato folclórico. Como ele não podia 
ressuscitar, o pajé ressuscita o boi 
em forma de pano para ser eterno, 
por isso ele nasce e renasce. No 
auto do boi, ele morre aqui, e ali na 
esquina já renasce de novo. O auto 
do boi é o fato folclórico e é um item 
avaliado. 

Para você entender o que é um 
fato folclórico, dou-lhe um exemplo: 
há um senhor que cura as pessoas, 
só que as pessoas acabam aumen-
tando um fato pequeno e criam um 
fato muito maior. O fato aqui é a mu-
lher grávida que queria comer língua 
de boi; o cara foi e lá e matou o boi 
do amo que ressuscitou. Esse é o 
fato, todo o resto é o projeto folcló-
rico 

seis vezes. E mais um aspecto que 
me encanta é ver aquela cidade no 
interior do Amazonas, com um povo 
com um tino para cultura sem igual 
no nosso país, um talento, uma arte 
que está no sangue do povo.


