
TOQUES DO TAMBOR AMAZÔNICO – n. 104 – 12/3/2012 

Estimados Irmãos, formandos e amigos(as): 

Estive, de 28 de fevereiro a 03 de março, convivendo com nossa comunidade da sede 

distrital, em Porto Velho. Tivemos, na ocasião, prolongadas reuniões do nosso Conselho. 

Encontrei os Irmãos e formandos já bem integrados entre si e comprometidos com os 

vários ramos da missão que assumem em nível local e distrital. Vale ressaltar que a 

comunidade marista da capital de Rondônia tem, no momento, um braço estendido até Ji-

Paraná onde assiste frequentemente o Irmão Delvino Decezero nos trâmites de destinação do 

patrimônio que lá possuímos. 

Para reforçar a presença e o dinamismo 

comunitários, a comunidade antes composta pelos 

Irmãos Fideles Beuren, Luiz Gerhardt e João 

Paulo Aranhaga, acolheu o Irmão Sadi Cella, o 

Pré-postulante Gabriel Santos e aguarda a 

chegada do Irmão Delvino Decezero. Além do 

mais, foi agraciada pela vinda do Irmão Noviço 

Ronivon Luiz da Silva (PMBCS) em seu estágio 

de noviciado durante o primeiro semestre.  

Agradeço a Deus e à Boa Mãe pelo dom 

desses Irmãos e formandos que compõem a comunidade-mãe do nosso Distrito assumindo 

tantas frentes de missão tão importantes para nós: a vivência fraterna e feliz da Vida 

Consagrada Marista, os vários serviços de animação, documentação e gestão do Distrito, o 

CESMAR e o Centro Educacional Maria de Nazaré, os processos formativos dos Irmãos, 

formandos e leigos do MChFM, além das pastorais. 

Com relação à reunião do Conselho, informo aos Irmãos os assuntos tratados, sendo que as 

referidas deliberações irão sendo informadas e articuladas ao seu devido tempo: 

 Atas: Retomada do Capítulo; Perspectivas-modelo de animação para o triênio; Seminário da 

CRB em Itaici: Vida Religiosa – a loucura que Deus escolheu para confundir o mundo, 23-

27/02/2012,  – participação dos Irs. João e Danilo; Seminário Religioso-Irmão, CLAR, Manaus 22-

24/3  – Religiosos Hermanos: Identidad y liderazgo  –   Irs. João, Sadi e Ferrarini; Encontro Marista 

Pan-Amazônia: Manaus, 25-27/3 – Maristas na Amazônia: missão inculturada em favor da vida!;    

Visita do Irmão Javier Espinosa: 18-21/3 (PVh); 22 – 29/3 (Mao); Reunião abril: 02-04 – Conselho e 

Superiores (PCVs) – 04-05 – Pesquisa Cenários da Vida Marista; Encontro de Animadores 

Vocacionais – Campinas, 23 a 27 de abril – “A Animação Vocacional no contexto das juventudes”; 

Formação Animadores Comunitários – Ir. Jorge, 26 de abril - 23 de junho, 2012 – El Escorial; 

Cronograma DMA 2012 – atividades do Ir. João; IV Congresso Marista de Educação – Espaço-tempos 

e Horizontes na Educação de Infâncias e Juventudes, 17 a 20/7 – SP; Encontro Leigos DMA; 

Voluntariado – contatos Ir. Sadi e Informes do Ir. Miguel; Reciclagem: Projeto Manaus com Ir. 

Miguel; Jornada Mundial da Juventude; Encontro Nacional de Jovens Irmãos; Ir. Ronilson: 

acompanhamento; Jubileus dos Irmãos: Valdir, Alécio e Sadi; Formandos e Formação; Curso 

Teológico Pastoral PVh; Secretaria DMA; Comunicações no DMA; Javari – Assembleia CIMI, 

educação Itinerante, apoio financeiro emergencial; UMBRASIL: a) 5-6/3 – Conselho Superior – Ir. 

João; b)11/3 - Formação para Conselhos: A Gestão a serviço da animação da vida e da missão – 

Assessor: Ir. Emili Turú e Formação e implicação dos Conselhos Provinciais para o futuro das 

Províncias – Assessor: Fernando Barreto; c) VIII – AGO 12-13/3- Irs. João e Luiz; Gestão – manual 

organizativo (administrativo, financeiro, patrimonial, pessoal, jurídico, etc.); Certificados e Registros 

da ABAEC; Tarauacá: imóvel, projeto missionário, carro; Ji-Paraná – encaminhamentos do imóvel + 

ata de fechamento; CESMAR – funcionamento e nomeação da diretoria.  



 

Igreja de Porto Velho na ótica comunitária. Ao entardecer do dia 03 de março de 2012, 

pudemos participar, no Pedacinho de Chão, de uma celebração eclesial plena de significado. Uma 

daquelas celebrações que nos revitalizam, confirmam e aumentam nossa alegria de sermos cristãos no 

contexto de uma Igreja-comunidade. Não se tratou apenas da posse do novo arcebispo de Porto Velho, 

D. Esmeraldo Barreto de Farias, ou de uma homenagem de gratidão ao velho pastor, D. Moacyr 

Grecchi. Prefiro afirmar que foi uma celebração de profunda comunhão entre o pastor que se torna 

emérito, o seu sucessor, a comunidade-igreja e a sociedade.  

Esse clima de comunhão vinha sendo sentido desde 

os primeiros momentos do anúncio do novo bispo até os 

últimos detalhes da preparação da festa de transmissão de 

cargo. Foi tudo amplamente divulgado nos meios de 

comunicação social e nas conversas das pessoas. Lideranças 

católicas de vários lugares do Brasil e autoridades do lugar se 

juntaram ao povo nessa bonita festa da unidade. 

D. Esmeraldo nasceu em 04 de julho de 1949, na 

comunidade de Bonfim, município de Santo Antônio de Jesus, Diocese de Amargosa, na Bahia. Foi 

ordenado sacerdote em 1977. Exerceu, entre outros ministérios, a função de pároco, coordenador de 

Pastoral Rural, diretor espiritual do Seminário em Ilhéus e coordenador nacional da Associação dos 

Padres do Prado. Em 11 de junho de 2000 foi nomeado bispo para Paulo Afonso - BA. Em 22 de abril 

de 2007 assumiu a Diocese de Santarém - PA. Integrou-se rapidamente na Igreja presente na 

Amazônia, procurando conhecer sua história e realidades. Isso foi possível constatar quando de sua 

participação no XII Intereclesial das CEBs celebrado em Porto Velho, em 2009. 

A transferência de D. Esmeraldo para Porto Velho realizou o desejo de D. Moacyr que não se 

cansa de agradecer esse dom recebido. Esse sentimento de admiração e reconhecimento é recíproco, 

pois ambos o expressam nas palavras e atitudes. Um sentimento bom que se propaga na comunidade 

eclesial que é chamada a ser sinal de comunhão em uma sociedade, por vezes, tão fragmentada e 

competitiva. 

Seria errôneo dizer que Porto Velho perdeu D. 

Moacyr e ganhou D. Esmeraldo no seu pastoreio. Vale 

ressaltar que o bispo emérito aceitou o pedido de seu 

sucessor para continuar em Porto Velho, ajudando a Igreja 

da Amazônia com sua presença, experiência, sabedoria e 

voz profética. Repetiu-se o mesmo gesto antes feito por D. 

Moacyr quando convidou D. Antonio Possamai, bispo 

emérito de Ji-Paraná, a vir morar na cidade. Foi, portanto, 

bonito, emocionante, significativo e profético que a 

entrega do báculo ao novo bispo tenha sido feito por D. 

Moacyr e D. Antonio. Bons pastores do passado e do presente unidos no mesmo objetivo de animar o 

povo de Deus em direção a um futuro abençoado de maior comunhão, participação e incisão 

eclesiossociais numa das regiões mais bonitas e cobiçadas do Planeta. 

Fiquei feliz com a felicidade de D. Moacyr em poder dar boa continuidade à missão que 

exerce na Amazônia, como bispo, há 40 anos: 27 anos na Prelazia, depois Diocese de Rio Branco - 

AC, e 13 anos na Arquidiocese de Porto Velho. Um homem verdadeiramente apaixonado por Jesus 

Cristo e que traz sempre Maria Santíssima no seu coração.  

E destaco a mensagem de D. Esmeraldo ao dizer: Quando Deus guia a nossa vida é Ele quem 

sabe o que vai acontecer... é importante trabalhar em comunhão. Eu não vim para substituir D. 

Moacyr, uma árvore grande e preciosa da e na Amazônia. Eu me considero uma pequena planta a 

escutar o que Deus tem a me dizer na condução de uma Igreja em missão.  

        Fraternalmente, Ir. João Gutemberg, 

 jgutembergfms@gmail.com 

 


