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Área Pastoral São Mateus, Santarém

Paróquia São Raimundo Nonato, Santarém

Distrito Irmã Dorothy, Trairão

Com. Adoradoras do Sangue de Cristo, Altamira 

Assembleia Santarém: 2020

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Santarém

E
ste ano a congregação Missionário do 

Verbo Divino completa 145 anos de 

fundação, 125 anos da chegada ao Brasil e 

40 anos de presença Verbita na Região 

Amazônica. Para comemorar os aniversários a 

região já tinha planejado um evento em setembro, 

mas devido a pandemia foi adiado para 2021, no 

mês de janeiro durante assembleia.  
Para não passar em branco o dia da fundação, os 

missionários verbitas celebraram junto com leigos 

e leigas em cada distrito, mantendo distância 

social. No distrito de Santarém, as celebrações 

aconteceram em três lugares: nas paróquias de 

São Raimundo, Nossa Senhora do Rosário e na 

Área Pastoral São Mateus. Para dinamizar as 

celebrações deste dia, os missionários se 

dividiram e deslocaram para celebrarem junto as 

Alguns registros da comemoração 
de aniversário da congregação

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Oiapoque

comunidades aonde distribuíram lembranças 

dos 40 anos. Após as celebrações, os verbitas 

do distrito Santarém, se reuniram na casa 

central para confraternizar. No mesmo dia, os 

confrades do distrito Irmã Dorothy celebraram 

na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 

Trairão. Devido a distância os missionários de 

Altamira não conseguiram ir para o distrito 

Irmã Dorothy e celebraram na comunidade 

Adoradoras do Sangue de Cristo. O distrito de 

Macapá se reuniu em Oiapoque para celebrar 

e confraternizar. Durante todo o dia bispos, 

padres, rel igiosos (as) e leigos (as) 

parabenizaram os missionários verbitas por 

mensagens e ligações. 

Irmão Blasius Kindo, SVD

Comemoração Verbita pelo aniversário da congregação 

SVD - 145 anos no mundo
125 anos no Brasil
40 anos na Amazônia

P
amela Avellanosa não deveria sobreviver para contar sua história, 
mas ela sobreviveu - e essa sobrevivência foi um milagre. Há mais de 
25 anos, em 2 de janeiro de 1995, Pamela, com 14 anos, sofreu um 

grave acidente de bicicleta e os médicos declararam seu cérebro morto. Os 
médicos disseram à família que ela não sobreviveria e, se sobrevivesse, teria 
uma vida vegetativa com inteligência de uma criança de 4 anos.

Em 6 de janeiro, sua avó começou a rezar uma novena dos enfermos ao 
beato Arnaldo Janssen, SVD, para curar sua neta. Avellanosa acordou duas semanas depois, no dia 
15 de janeiro, dia da festa do então Beato Arnaldo Janssen. No tempo destas fotos Pamela estava 
cursando o mestrado em conselho pastoral, em Chicago. Após investigação, a recuperação de 
Pamela foi reconhecida como um milagre e levou à canonização do Santo Arnaldo Janssen, o 
fundador da congregação Missionário do Verbo Divino
 Fonte: https://www.dioceseofbmt.org/2016/01/07/the-miracle-that-led-to-sainthood/

O milagre que levou à santidade
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Editorial

‘‘O melhor lugar para mim, 
será sempre aquele onde Deus me quer. ’’

São José Freinademetz 

 Pe. Odenilson Godinho se encontra na nova 
missão, em Alenquer. Ele chegou em Alenquer, no dia 
9 de setembro e já está se adaptando a nova 

realidade. Completou 50 anos de vida, no dia 18 de 
setembro e houve celebração e confraternização na 
Casa Central. Desejamos felicidade e boa missão. 

Para conhecer melhor as comunidades, o 
Arcebispo Dom Irineu Roman solicitou que a 
paróquia marcasse celebrações do Sacramento 
do Crisma nas comunidades. Já houve crisma 

em todas as comunidades um total de 150 
crismados entre jovens e adultos. Ele elogiou o 
empenho e dedicação dos missionários verbitas 
e dos leigos nas comunidades. Disse que 
encontra os fiéis alegres e comprometidos. Ele 
irá para Área Pastoral Santo Arnaldo Janssen, 
Arapiuns para o Sacramento do Crisma no final 
desse mês.

Pe. Odenilson soma com equipe alenquerense

Bispo Dom Irineu Roman visita as 
Comunidades da Paróquia N. Sra. do Rosário

O Dia Mundial das Missões - o único dia do ano em que toda a Igreja global se 
reúne em apoio à missão - acontecerá no dia 18 de outubro.

E enquanto caminhamos para o final de um ano difícil e assustador, nosso tema é 
um grito de coragem e fé:

'Aqui estou, envie-me!'

O Dia Mundial das Missões é celebrado em todas as 
comunidades católicas do mundo. É um momento de 
graça para expressar solidariedade aos nossos irmãos e 
irmãs em Cristo que vivem em situação de pobreza, 
violência e opressão.

O Papa Francisco convida os católicos a apoiar 
financeiramente a missão no exterior por meio da Missio. 
Como caridade oficial do Santo Padre para a missão 
mundial, esta é uma data tão importante para a Missio. 
Estaremos inspirando uma renovação da missão ao longo do mês de outubro, 
pedindo aos católicos da Inglaterra e do País de Gales que respondam ao 
chamado para compartilhar o amor de Deus.

Na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, ele diz:

“A Igreja continua a missão de Jesus e envia-nos por todo o lado para que, através 
do nosso testemunho e do anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar o 

seu amor e a transformar os corações, as sociedades e as culturas”.

Em nenhum lugar existe um testemunho mais forte do amor de Deus do que no 
amor altruísta e interminável que os missionários têm por suas comunidades.

Como vamos compartilhar o amor de Deus?

Mas todos temos um papel a cumprir na missão! Dez 
anos atrás, o Papa Bento XVI disse às multidões no 
Hyde Park:

'Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós é 
chamado para mudar o mundo. '

Isso é tão verdadeiro hoje quanto há dez anos e 
cont inuará  sendo ass im amanhã.  Porque 
acreditamos que juntos podemos construir uma Igreja 
vibrante - e um mundo mais justo para o futuro. A 
família Missio ajuda igrejas muito pobres ou muito 
jovens para se sustentar, e você desempenha um 
papel importante nisso. Neste ano de incertezas e 

temores causados p  ela pandemia do Coronavirus, crise climática e conflitos em 
todo o mundo, é mais importante do que nunca ser uma luz na escuridão.

Todas as suas orações e qualquer coisa que você doar hoje fará a diferença para 
comunidades em dificuldades em todo o mundo. Obrigado por fazer parte da 
família Missio.

Fonte: https://missio.org.uk/emm

Mês Extraordinário da Missão

stamos em outubro. Mês repleto de fatos 

Ehistóricos, compromissos, planos e 
obviamente atividades. Seja no campo 

eclesial, seja no campo social. 

No âmbito eclesial nós nos lembramos de que 
outubro é mês de Maria, da missão, da 
canonização dos nossos Santos Arnaldo Janssen 
e José Freinademetz e do nascituro. Enquanto, 
no âmbito social temos enfrentado a pandemia da 
covid-19, a queimada na região do pantanal, na 
Bahia e nos outros lugares do Brasil, o 
desmatamento, a morte das lideranças indígenas 
e sindicais, a ameaça à voz crítica e profética, o 
saqueamento desenfreado desta querida 
Amazônia. 

Sem deixar de lado que estamos em clima 
preparatório da eleição municipal. Diante deste 
cenário, nós não podemos optar apenas como 
meros expectadores, assistindo e deixando 
passar. Para este, eu me lembro daquela cena e 
diálogo antes do milagre de pães e peixes. Jesus 
chamou seus discípulos, e disse: “Tenho 
compaixão dessa multidão, porque já faz três dias 
que está comigo, e não tem nada para comer. Não 
quero mandá-los embora sem comer, para que 
não desmaiem pelo caminho.” Os discípulos 
disseram: “Onde vamos buscar, nesse deserto, 
tantos pães para matar a fome de tão grande 
multidão?” Jesus perguntou: “Quantos pães 
vocês têm?” Eles responderam: “Sete, e alguns 
peixinhos.”

Pelo  ba t i smo somos chamados 
especificamente neste momento para dialogar 
com Jesus e ouvir a sua preocupação. Estamos 
intimados para sentir na pele e compreender 

na profundeza da nossa alma o 
sentimento compassivo de Jesus para 
com milhões de multidões neste 
mundo; sem alimento, sem educação, 
sem segurança, sem educação, sem 
saúde, sem árvores centenárias, sem 
peixes nos rios-igarapés-lagos, sem 
caças nas florestas, sem terras e sem 
dignidades. Muitos estão desmaiando 
literalmente nesta vida. 

Os discípulos queriam lavar as 
mãos, achando pouco e insuficiente os 
sete pães que possuíam. Puseram 
di f iculdades, “onde vamos buscar 
(obviamente extrair dos outros e não de si), 
neste deserto (sem ninguém e esquece de 
olhar para dentro de si e enxergar o recurso 
que possui), tantos pães para matar a fome 
de tão grande multidão (acumulação e sem 
partilha é nada)?”

S e m p r e  t e m o s  a l g o  p a r a 
contribuir com a multidão de hoje. Basta 
ouvir a chamada de Jesus, percebendo 
com os olhos da sensibilidade a compaixão 
Dele, olhe com sinceridade para dentro de 
cada um de nós mesmo, tirar alguns pães e 
peixinhos das embalagens do nosso ser 
discípulo-missionário e cidadão. 

Neste tempo, cujo cenár io 
apresentado acima, sinta-se convocado 
para desenvolver com mais eficiência e 
eficiente a consciência cultural, social, 
econômica e política. Somos obrigados 
pela natureza da nossa vocação religiosa a 
construirmos um mundo melhor. 

Pe. Leonardo, SVD
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Pastoral Vocacional
Venha e faça parte desta grande família Verbita!
Contato: (93) 99217-0723 (Pe. Arilson Lima, SVD)

Missionários do Verbo Divino

Escutar, discernir e seguir

Na terra, todos 
t e m o s  u m 
chamado, um 

caminho traçado por 
Deus a cada um de 
nós. Chamamos de 
d i s c e r n i m e n t o 
vocacional o processo 
de conhecimento no 
qual Jesus nos convida 

a viver, cada um, a sua vocação. Nos dias 19 e 20 de setembro realizamos 
nosso primeiro encontro vocacional Verbita, mesmo neste tempo de 
pandemia.

Vieram 13 jovens de Paróquias atendidas pelo Verbo Divino e de outras da 
Arquidiocese de Santarém e da Diocese de Óbidos. A cada encontro temos 
diversos temas de reflexões que ajudam os jovens em sua caminhada 
Vocacional. Cabe ao ser individual aceitar ou não esse chamado que vem de 
Deus. Na maioria das vezes, decidir por uma resposta leva tempo, 
considerando a dúvida, o medo de escolher a vocação errada, de não 
saber o que fazer ou, ainda, de ser uma "perda de tempo", como muitas 
vezes se ouve.

Apresentamos alguns desafios que temos com os jovens de nosso 
tempo: Compreende os nascidos entre 1992 a 2010 e está ligada 
intimamente à expansão exponencial da internet e dos aparelhos 
tecnológicos e dependem deles em suas relações.

Integrantes desta geração nunca viram o mundo sem computadores. E 
como informação não lhes falta, estão um passo à frente dos mais velhos, 
concentrados em adaptar-se aos novos tempos.

A Geração deste tempo é 
u m  t a n t o  q u a n t o 
desconf iada quando o 
assunto é carre i ra de 
sucesso e seus estudos, a 
maioria já não acredita mais 
em fazer uma só coisa para 
o  res to  da  v ida .  São 

ansiosos, necessidade extrema de se exporem, interagirem e emitir opinião, 
embora carentes de relação interpessoal. 

Apresentamos alguns critérios que ajudam os jovens em seu processo 
vocacional

Abertura para escutar a voz de Deus em sua Palavra; A vida em comunidade 
e na realidade que vivemos; atitude de Oração, conhecimento dos carismas 
e o apoio da família e da comunidade. Tivemos ainda o  testemunho de 
alguns confrades e que muito colaborou para aprofundar os temas. A história 
da Congregação no Brasil e na Amazônia mostra como podemos dar nossa 
resposta ao chamado missionário que Deus nos faz através de seu Filho 
Jesus e a Igreja.

Foi um momento de muita oração, de partilha e rogamos a Deus e a nossos 
santos fundadores que façam fecunda nossa vida e missão nestas terras 
amazônicas e que surjam muitas vocações para o bem de toda Igreja e do 
reino de Deus. A cultura vocacional é possível desde que, em comunidade 
que é a Igreja, assumamos um caminho do qual todos se sintam 
participantes e que eu encontro com Jesus nos impulsiona a convertermos. 
Que a conversão nos conduz ao discipulado. O discipulado nos indique a 
comunhão como razão de doar-se. 
Que a comunhão direcione a missão. 
E a missão em caminho a iluminar a 
muitos para a escuta e o diálogo da 
proposta que o chamamento que 
senhor nos faz.

Pe. Arilson Lima, SVD

Queridos e queridas membros do Jornal Verdiama!    

É
 com alegria que nós membros da Equipe Executiva de VIVAT 
INTERANATIONAL_ BRASIL, representando 12 Congregações 
Religiosas, manifestamos nosso compromisso com as 

prioridades da VIVAT INTERNACIONAL (Erradicação da Pobreza, 
Gênero, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz). Entretanto, 
no Brasil temos, além desses, outros desafios a serem trabalhadas. 
Em maio de 2019 realizamos o workshop de retomada da VIVAT Brasil 
quando definimos várias atividades. Por meio de um formulário 
identificamos as ações sociopolíticas da VIVAT Brasil. Estamos 
realizando lives para dar visibilidade às atividades da VIVAT Brasil e nos 
conectar com membros e colaboradores.
Já realizamos inúmeras lives com a EQUIPE GERAL DA VIVAT 
INTERNATIONAL. A última, no dia 12 de outubro definimos que vamos 
priorizar as ações em torno da temática da Amazônia e a defesa dos 
Povos indígena e comunidades tradicionais e seus territórios e a defesa 
dos direitos humano.

	 Também em conjunto com a REPAM estamos lançando a 
Campanha: ”A VIDA POR UM FIO”, de AUTOPROTEÇÃO DA 
COMUNIDADES E LIDERANÇAS AMEAÇADAS. Também estamos 
junto com as JUPIC de cada Paróquia e as comissões de Justiça e Paz 
das Dioceses da Amazônia, articulando nossas ações conjuntas, 
trabalhando em Rede pela Vida, dignidade e direitos Humanos. 
Verbitas somos convocados a sermos líderes nessa temática, pois 
VIVAT somos todos nós das 12 Congregações.
Anote as próximas agendas: 
 
 MINERAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS para os Povos e 
Comunidades Tradicionais, seus territórios e a ecologia;  Dia 03 de 
dezembro de 2020.  Horas: 17:00 (Horário Brasília)

 CAMPANHA “A VIDA POR UM FIO”. Autoproteção das 
Comunidades e lideranças ameaçadas; 
Dia 10 de dezembro de 2020.  Horas: 17:00 (Horário Brasília). 
Nesse dia celebramos o 72º aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 
Também convidamos você, membro de VIVAT e sua comunidade 
religiosa, para refletir sobre como melhorar nossas ações locais e como 
contribuir com a REDE VIVAT INTERNACIONAL.	 	

Atenciosamente, 
Pe. José Boeing, svd e equipe executiva 

 VIVAT international Brasil
junto às Congregações

Sociedade do Verbo Divino, Missionárias Servas do Espírito 
Santo, Congregação das Irmãs da Santa Cruz, Missionários do 
Espírito Santo, Irmãs Missionárias Combonianas, Missionários 
Combonianos do Coração de Jesus, Irmãs Missionárias de São 
Carlos Borromeu – Scalabrinianas, Missionários Oblatos de Maria 
Imaculada, Congregação das Irmãzinhas da Assunção, Irmãs 
Adoradoras do Sangue de Cristo, Congregação dos Sacerdotes do 
Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos)  e Irmãs Missionárias do 
Espírito Santo – Espiritanas.

Pe. José Boeing, SVD

Foto:https://blog.ssps.org.br/posts
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Posse do Pe. Augustinho na Paróquia de TrairãoEntrevista com Padre Manuel Rodrigues: Projeto político pelo bem comum 

Verdiama: Estamos em ano político para 

eleição de prefeitos e vereadores; em 2016, a 

igreja apoiou e conseguiu eleger dois 

candidatos a vereadores, em Alenquer. Como o 

senhor avalia o empenho e o trabalho das 

propostas que foram feitas na campanha 

durante esses quatro anos?

Pe. Manuel :  Ah! Posso aval iar 

positivamente, eles nos deram credibilidade e 

r e p u t a ç ã o .  O s  d o i s 

vereadores Roberto Vanzin e 

Zezinho de Atumã ao longo 

desses anos fizeram um 

trabalho que se pautou pela 

ética e não por interesses 

po l í t i cos ,  mu i t o  menos 

anseios. Aliás, eles eram 

conhecidos como os fiscalizadores. No apoio ao 

prefeito, só propostas éticas eram apoiadas, por 

isso, houve uma divisão entre aqueles que 

apoiavam o prefeito e aqueles que não 

apoiavam.  Foi nosso vereador que iniciou o 

processo de afastamento do prefeito, porque ele 

não está correspondendo, ele tem notas 

superfaturadas e nós não podemos apoiar. 

Assim que começou a respeitabilidade.  

Verdiama: Qual diferença dos vereadores 

eleitos que a Igreja apoiou para demais 

vereadores?

Pe. Manuel : Totalmente diferente! É 

que outros tem como ideal se dar bem na 

política. A preocupação deles é faturar. Outros 

vereadores sem exceção fazem de tudo para 

conseguir aumentar seus salários. Os nossos 

não! Os nossos fazem questão de exigir que as 

coisas aconteçam conforme a lei. O secretário 

da Câmara Municipal de Alenquer, Roberto 

Vanzin disse que tem sobra do orçamento desse 

ano. Nunca aconteceu isso antes. Eles 

distribuíam entre si. Então, há uma política nova 

em Alenquer. Nossos candidatos católicos 

fazem questão de levar as posturas éticas e 

doutrina social da Igreja para todos os políticos.  

Verdiama: Muitos leigos questionam a 

participação da Igreja na política; como senhor 

nos explica?

Pe. Manuel : Bom, primeiro isso nós 

escutamos constantemente. Quem fala assim, 

é quem não tem formação religiosa. Porque, 

desde 1891 a Igreja está dizendo, 'nós temos 

uma opinião que deve ser levada a sério por 

qualquer católico na vida pública'.  Então, 

desde o Papa Leão XIII, na Encíclica Renovar 

está exigindo, vamos fazer com que a fé 

determine os comportamentos éticos na 

vida pública. No Concílio Vaticano II, nós 

temos enxurradas de documentos dizendo, 

'católicos, por favor, entre na vida pública e 

testemunhe através do seu comportamento 

ético na fé que vocês têm.  Então, temos desde 

o Papa Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, 

Paulo VI e João Paulo II. João Paulo II, o 

extraordinário Papa que é da Doutrina Social 

da Igreja. Jesus Cristo tem 

proposta de vida plena para 

todos, vamos trabalhar para 

vida plena. 

Verdiama: Este ano a igreja 

vai  dar  apoio a a lgum 

candidato de Alenquer para 

a eleição de 2020?

Pe. Manuel  :  É 

claro que vamos continuar com o projeto, 

porque o projeto deu provas da capacidade de 

responder aos anseios da sociedade, são 

totalmente contra a corrupção. A primeira coisa 

é que os candidatos não são apontados por 

nenhum partido: é o projeto que pede o partido, 

esses são os candidatos. Quem disser 'eu 

quero ser candidato, já está fora' tem que ser 

convidado por nós. Que as pessoas sejam 

participantes e tenham uma vida honrada. 

Assim que está acontecendo. Segundo é a 

campanha: não pode falar mal do outro, não 

pode comprar votos, não pode prometer coisas 

que o prefeito possa fazer. A missão do 

vereador é aprovar ou rejeitar as leis que 

regulamentam a vida da cidade e fiscalizar o 

prefeito. São no total 13 candidatos, entre eles 

4 são mulheres. 

Entrevistado por Ir. Blasius Kindo, svd

P
au lus  I  Made 
Maryadi, irmão 
d o  P e .  J o ã o 

Wayan faleceu no dia 8 
d e  s e t e m b r o ,  n a 
Indonésia. Ele era o 
filho mais velho dos 10 
irmãos, tinha 53 anos. 
Durante duas semanas 
ele sofria devido anemia. Segundo Pe. João 
Wayan, a hemoglobina do sangue era muito 
baixa. Junto com a  família ele deixa um filho 
e sua esposa. Em nome do Verbo Divino, 
nossos sentimentos para família e para o 
padre João. Que Deus o receba em seu 
reino. 

Nota de falecimento

A
 Sônia Maria, 
i r m ã  d o  P e . 
O d e n i l s o n 

Godinho faleceu devido 
uma parada cardíaca, 
no dia 7 de outubro na 
c o m u n i d a d e  B o a 
Esperança,  km 43, 
Santarém Curuá-Una. 
Era a filha mais velha dos seis filhos, com 52 
anos. Segundo Pe. Odenilson, eles dois 
foram criados pelos seus avós maternos. A 
Sônia participou junto sua mãe no Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
de Santarém. Ela deixou três filhos. Que ela 
durma em paz.

P
e .  P a t r í c i o 
B r e n n a n  f e z 
uma biopse e o 

resultado deu positivo 
para câncer de pele no 
lado direito do nariz. 
Segundo ele, já havia 
feito uma cirurgia para 
r e t i r a d a  d e  u m a 
amostra da área para biopsia. Ele está na 
Casa Central esperando agendamento para 
radioterapia, vinte sessões seguida no 
Hospital Regional. Mas ele passa bem. 
Desejamos boa saúde para. 

Saúde do Pe. Patrício Brennan

Multirão de limpeza do AVA 
no sítio dos Verbitas, no Juá

Bem Comum

Retiro espiritual da AVA do Rosário

Nos dias 11 e 12 outubro os Amigos do Verbo na 

Amazônia da Paróquia do Rosário, Santarém 

reuniram-se para Retiro Espiritual, no sitio Juá. Os 

padres Leonardo e Arilson assessoraram nas 

reflexões.  
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