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Olá, pessoal! Fiquei muito con-
tente de que o retorno deste informati-
vo tenha agradado grande número de 
pessoas! Continuemos a noticiar!

Graças a uma sugestão do meu 
Tio Sansão, dedicarei as futuras edi-
ções para mostrar cada uma das ci-
dades nas quais estamos em Missão. 
Menos a de abril, pois pretendo contar 
como foi a Semana Santa. Tudo aqui 
é pequeno, simples e nem tão movi-
mentado quanto em São Paulo. Por-
tanto, vou direto às peculiaridades.

Em Caroebe (RR) é que estão 
residindo o Diácono Paulo com sua 
esposa Vera. A casa é ampla, com três 
andares e garagem. Lá em cima há 
uma área de serviço. No piso superior 
fica a casa principal e no inferior uma 
espécie de Secretaria, além de alguns 
quartos. É num desses que eu armo a 
minha rede quando fico por lá.

DIÁRIO CAROEBENSE

Fachada da bela casa onde residem o Diácono Paulo e Dona Vera; à direita vemos um belo animal e o outro é a Branquinha.

PROGRAMA
SEMEANDO A PALAVRA
6as feiras, das 13h30 às 15h

(horário de Brasília)!
Acompanhe ao vivo:

www.balizafm.com.br

A Igreja Matriz fica a duas qua-
dras de distância. É dedicada a Santo 
Isidoro, espanhol do século XI, padro-
eiro dos trabalhadores rurais. Há tam-
bém muitas outras comunidades na 
zona rural, nas chamadas “vicinais”.

Na Matriz há celebrações às 
quartas-feiras e domingos, adoração 
ao Santíssimo Sacramento nas ma-
nhãs de quinta-feira e grupo de ora-
ção à noite. Aos sábados um grupo de 
jovens se reúne.

O comércio resume-se a quatro 
ou cinco ruas. Quase ninguém aceita 
cartão de crédito mas pelo menos há 
uma mini-agência do Bradesco com 
um caixa eletrônico (ufa!)!. À noite 
os jovens andam de bicicleta ou ficam 
conversando na praça. Há também 
os “piseiros”, que é como os nativos 
chamam as baladas. Cidade tranqüila, 
muito agradável, gostei muito daqui.



ENDEREÇO: Av. São Paulo, 2566 - Centro - São João da Baliza (RR) - CEP 69.375-970 
Celebração da Palavra na Comunidade São Francisco de Assis, localizada na Vila São Luizão (Vicinal 31): não está no mapa.

Terço da Paixão na Matriz de Santo Isidoro: o povo não é tão numeroso, mas há um grupo bom e fiel que gosta muito de rezar.

NA IGREJA, TAMANHO NÃO É DOCUMENTO
Se na Igreja tamanho fosse 

algo importante, Cristo não teria 
escolhido apenas 12 apóstolos para 
iniciá-la. O Mestre teria total con-
dição de arregimentar milhares se 
quisesse, desde o começo. Mas Je-
sus sabia que tamanho não é docu-
mento. O que importa não é o nú-
mero e sim a intensidade da fé.

Em Caroebe não há comuni-
dades numerosas, nem mesmo na 
Igreja Matriz. As celebrações con-
tam com não mais de cem pessoas, 
quando muito. Nas vicinais as co-
munidades são compostas por três 
ou quatro famílias, que se reúnem 
em grupos de 15 a 20 pessoas. 

Há quem desanime diante de 
uma realidade dessas. Para mim, 

número não é importante. O povo 
pode não entender muita coisa de Ca-
tecismo, Liturgia, Teologia, etc., mas 
entende de fé. 

Mesmo em lugares muitíssimo 
distantes como a Vila São Luizão, en-
contramos devotos fervorosos de São 
Francisco de Assis. Todos são muito 
atentos às exortações inspiradas pelo 
Evangelho e os dirigentes mostram 
muito zelo. 

Há também extrema boa von-
tade. O povo aqui é sedento de no-
vidades e sugestões criativas que os 
ajudem a entender e a viver melhor a 
caminhada na Igreja.

Nas semanas anteriores, além 
das celebrações para as quais fui es-
calado, pude colocar-me a serviço do 

povo de Deus de diversos modos. 
Preocupado em colaborar com 

a liturgia da Semana Santa, preparei 
os textos e fiz ensaio para orientar 
os leitores leigos que auxiliarão na 
narrativa da Paixão do Senhor, tan-
to no Domingo de Ramos quanto 
na Sexta-Feira Santa. Atendendo ao 
pedido dos nossos bispos, reuni-me 
com o povo para discutirmos a CF 
2018 e também rezar a Via Sacra. 
Também rezamos o Terço da Pai-
xão (meditação dos Mistérios Dolo-
rosos com imagens do filme de Mel 
Gibson), com muita piedade.

Número? Nem tanto.
Intensidade na fé? Demais!
Aqui é assim. Tudo pela Missão!
Abraços saléticos e até a próxima!


