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EDITORIAL
A PÁSCOA DE JESUS 

Amados diocesanos! Jesus Cristo ressusci-
tou e através de sua páscoa nos trouxe uma 
vida nova! A palavra “páscoa” significa a 
passagem. Inicialmente ela estava ligada 
á páscoa judaica. Para compreender isso 
precisamos ir ao inicio da História da 
Salvação. O livro de Gênesis nos fala que 
“No princípio Deus criou o céu e a terra” 
(Gn 1,1). Em seguida Deus criou o homem 
e a mulher á sua imagem e semelhança 
(Gn 1,27). Em que somos semelhantes para 
com Deus? 1.Somos semelhantes para com 
Deus através de nossa racionalidade. A 
Sagrada Escritura nos revela que Deus é 
a sabedoria infinita. 2. Somos parecidos 
com Deus através do dom do discernimen-
to porque Deus é liberdade. 3. Somos se-
melhantes a Deus porque queremos amar 
e serem amados porque Deus é amor. O 
mundo saiu das mãos de Deus muito bom!  
Porém, este projeto amoroso de Deus foi 
ofuscado pelo pecado. Os seres humanos 
deram mais ouvido ao maligno, do que 
a Deus. Queriam ser como se fosse Deus, 
não criatura de Deus, mas criadores. Esta 
escolha errada, chamada pecado original  
gerou uma desgraça na vida da humani-
dade levando o povo até a escravidão do 
Egito. Mas Deus em seu infinito amor de-
cidiu libertar o seu povo. A passagem do 
Egito para a Terra Prometida se chama 
a páscoa judaica. Jesus participava das
celebrações da páscoa Judaica, mas deu a 
ela um novo e o mais profundo significado! 
A páscoa de Jesus Cristo significa a passa-
gem da cruz (morte) para a vida (ressur-
reição): do pecado para a graça de Deus! 
Jesus venceu a nossa maior inimiga que é 
a morte e por isso ele é chamado o Vivente. 
Jesus vencendo  a morte também nos abriu 
as portas da eternidade! Nós participamos 
dos frutos da ressureição de Jesus através 
do Sacramento do Batismo. Que a páscoa 
de Jesus contribui na criação do novo céu 
e nova terra.

DOM Marcos Piatek, bispo da
Diocese de Coari.

Dom Mário Emmet Anglim C.Ss.R, nasceu 
em 04 de março de 1922 nos Estados Uni-
dos. A Ordenação Sacerdotal foi no dia 06 
de janeiro de 1942 e a Ordenação Episcopal 
foi no dia 26 de julho de 1964. Dom Mário foi 
o primeiro Bispo da Diocese de Coari, antes 
Prelazia. Dom Mário trabalhou vários anos 
em nossa terra, dedicando seus serviços ao 
povo das cidades e das comunidades ribei-
rinhas. Foi ele quem fundou a Rádio Edu-
cação Rural de Coari em 1964. Neste ano 
as paróquias da cidade de Coari realizaram, 
nos dias 03 e 04 de março de 2022, aber-
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CENTENÁRIO DE DOM MARIO ANGLIM 

Os bispos do Brasil, nos dias 25 á 29 de abril estavam reunidos na 59ª AG 
da CNBB Virtual. Atualmente são 317 bispos na ativa e 161 bispos eméri-
tos: total 478 bispos. O tema central: Igreja Sinodal - Comunhão, Participa-
ção e Missão. Em pauta estavam 06 temas prioritários e mais de 30 temas 
diversos. A Assembleia começou com o canto VENI, CREATOR SPIRITUS. 
Rezemos para que os frutos da Assembleia sejam realizados na igreja do 
Brasil.

A Pastoral Familiar Diocesana reuniu-se nos 
dias 29 e 30 de abril na Paróquia Imaculada 
Conceição em Anori. Das coordenações das 
paróquias estiveram presentes: N.S. de Nazaré 
MPU; N.S. de Nazaré de Beruri; S. Francisco 
de Anamã; Imaculada Conceição de Anori;
N.S das Graças de Codajás; N.S. Perpetuo
Socorro, Sant’Ana e S. Sebastião de Coari. 
Na ocasião foi escolhida a nova Coordena-
ção Diocesana da Pastoral Familiar, com os 
seguintes casais: Casal Coordenador: Moisés 
e Eliane, Vice: Samuel Jr. e Ivone Cabral. Sec-
retario: Juliei e Vânia. Tesoureiro: Antônio e 
Rosa Maciel. O encontro foi coordenado e as-
sessorado por Pe. Elcivan Alencar, assessor 
pastoral diocesano e o casal Manoel e Vanda, 
da Pastoral Regional Norte 1 da CNBB. Aben-
çoe, senhor as famílias. Amém!  

A 59ª ASSEMBLEIA 
GERAL DOS BISPOS 
DO BRASIL

FAZENDA DA
ESPERANÇA 
EM COARI

FORMAÇÃO DIOCESANA  
DOS CATEQUISTAS 

II ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DA 
PASTORAL 
FAMILIAR  No dia 17 de abril de 2022 na Fazenda da Es-

perança  São Raimundo o bispo celebrou a 
missa de domingo de páscoa com todos os 
acolhidos na fazenda, para  muitos deles foi 
a primeira missa de páscoa. Na homilia Dom
Marcos apresentou o significado da páscoa 
e sua importância. Atualmente na Fazenda 
da Esperança tem 12 acolhidos na sua sede. 
Nesse dia aconteceu a benção da Padaria San-

Nos dias 08-10 de março aconteceu a Forma-
ção dos catequistas da Diocese de Coari, no 
Retiro Santo Afonso e Centro de Formação 
Missionária em Coari. A formação foi iniciada 
com a celebração eucarística presidida por 
Dom Marcos e Pe. Valdivino Araújo. Após a 
missa foi o jantar e em seguida á 1ª palestra. 
Tivemos como principal palestrante a Irmã 
Gervis da Congregação das Irmãs Paulinas 
participante do Sínodo dos Bispos sobre 
Amazônia em Roma, com os seguintes temas: 
“Alegria do viver-reavivamento da missão do 

to Antônio, da qual além dos acolhidos partici-
param  os colaboradores que ajudaram nesse 
bonito projeto. Rezemos por todos os envolvi-
dos nesse projeto e que Deus lhes pague a  
caridade.
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leigo na comunidade e na vida; A pessoa do 
catequista – rosto humano e cristãos; Voca-
ção e missão do catequista; Paróquia: casa de 
iniciação á vida cristã – organização da cate-
quese na diocese-paróquia; Ministério da co-
ordenação; Planejamento da ação catequética. 
O Pe. Valdivino abordou o tema: Introdução á 
história da criação; O pecado original: A graça 
e salvação em Jesus. O encerramento aconte-
ceu na catedral  com a celebração eucarística, 
presidida por Dom Marcos Piatek. 

tura oficial do Centenário de Nascimento de 
Dom Mário Anglim. Durante o mês de março 
e abril as escolas do Município visitaram a 
Catedral onde puderam ver um pouco da 
história de Dom Mário e visitar seu tumulo. 
Em uma frase dita pelo mesmo nos deixa 
um ensinamento valioso: “Não acabamos o 
trabalho, mas desafiamos o trabalho acabar 
com a gente. O povo sabe que com, ou sem 
casa própria viemos aqui morar com eles. 
E haveremos de ficar até o fim, se preciso 
for, de nossa vida, pois o desafio continua”. 
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 Pastorais

No dia 19 de março é o dia da festa de 
São José. Em nossa Diocese temos 
algumas comunidades urbana e rurais 

que tem São José como padroeiro. São José 
é conhecido como defensor da Sagrada Famí-
lia, esposo de Maria,  o pai adotivo de Jesus e 
patrono da igreja. Na paróquia de Nossa Sen-
hora do Perpetuo Socorro no dia 19 de março 
foi o encerramento do festejo na comunidade 
São José  que contou com participação de de-
votos na procissão. A missa de encerramento 
foi presidida por Dom Marcos Piatek.

A Diocese de Coari lançou na quarta feira de 
cinzas dia 02 de março a Campanha da Frater-
nidade - 2022, que tem como tema: “Fala com 
sabedoria, ensina com amor”. Na celebração 
foram convidados os gestores (a) das esco-
las de Ensino Municipal, Estadual e Ensino 
Particular. Na celebração Dom Marcos agra-
deceu a presença dos profissionais da área 

VISITA DO 
REITOR DE MANAUS 
AO SEMINARIO 
SANT’ANA 

Abertura da Campanha da Fraternidade FESTEJO DE 
SÃO JOSÉ

PASTORAL DA CRIANÇA

PASTORAL
FAMILIAR

No dia 01 de abril de 2022 pela manhã o reitor 
do Seminário São José da Arquidiocese de 
Manaus padre Zenildo Lima fez uma visita ao 
Seminário Sant’Ana  em Coari. Nessa visita 
teve a Santa Missa com todos presentes no 
seminário  e logo após o café que culminou 
com uma interação com todos participantes. 
Que Sant’Ana abençoe a todos em sua voca-
ção.  

No dia 15 de abril na paróquia 
São Sebastião em Caapiran-
ga, em frente á igreja matriz, 
aconteceu a 8ª apresentação 
da Paixão de Cristo. Esse 
evento é organizado pela 
Pastoral da Juventude  da 
paróquia. Nossos jovens se 
empenharam muito para a re-
alizarem a encenação. Foram 
25 dias de ensaios e cerca de 
55 jovens participaram como 
atores e equipe de apoio. Os 
jovens contaram com ajuda 
dos comunitários na parte 
da estrutura e montagem do 
cenário. Que São Sebastião 
abençoe a todos. 

As crianças são o futuro da sociedade e da 
igreja. Durante o mês de março a coordena-
dora da Pastoral da Crianças diocesana Fran-

A Pastoral da Família em Coari recomeçou as 
suas atividades pastorais presencias. No dia 
26 de março de 2022 aconteceu no Centro Pas-
toral de Sant’Ana, o encontro para os casais 
das três paróquias da cidade. Estavam presen-
tes o Pe. Valdivino Araújo, as irmãs da Sagrada 
Família e vários casais. Era um momento bo-
nito de oração, de partilha, de planejamento 
e de reflexões. Dom Marcos apresentou a 
palestra sobre “A família á luz do Texto Base 
da CF-2022”, onde mostrou a importância da 
família no processo educativo. Por isso, se 
diz que a família é escola de virtudes, o lugar 
privilegiado para crescer em sabedoria, idade 
e graça dando a primazia á educação integral 
de seus filhos (CF-22). Jesus Cristo é mestre e 
educador. A igreja trata a educação como um 
elemento essencial de sua missão evangeliza-
dora. Agradecemos á irmã Adriana e os casais 
que organizaram o encontro. Peçamos a Deus 
que a Sagrada Família seja uma inspiração 
criativa para as nossas famílias. 

A Semana Santa é momento sagrado para os cristãos que celebram a Paixão, 
a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ra-
mos, que lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia que ele foi 
recebido como Filho de Deus e termina com a Ressurreição de Jesus, que 
ocorre no Domingo da Páscoa. Cristo venceu a morte e adquiriu a vida eterna 
a todos que creem Nele. 

ENCENAÇÃO DA 
PAIXÃO DE CRISTO

O Retiro Anual do Clero da Diocese de Coari culminou com a Solene 
Missa Campal presidida por Dom Marcos, na Matriz da paróquia 
São Pedro, onde na presença de numerosos fiés, religiosas, semi-
naristas, foi celebrada a Missa dos Santos Óleos, a Renovação das 
Promessas Presbiterais, benção dos óleos dos catecúmenos, dos 

enfermos e a consagração do crisma. Agradecemos á paróquia 
São Pedro, na pessoa do padre Paulo Araújo pela acolhida e a to-
dos os padres pelo sim ao chamado de Deus. Rezemos por nossos 
presbitérios. Que Sant’Ana abençoe a todos em sua missão. 

RETIRO DO 
CLERO ANUAL

MISSA DOS SANTOS ÓLEOS 

SEMANA SANTA 
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Nos dias 28 á 31 de março de 2022 aconteceu 
na Casa de Retiro Santo Afonso e Centro de 
Formação Missionária em Coari, o Retiro An-
ual do Clero diocesano da Diocese de Coari. 
Nesse retiro contamos com a orientação es-
piritual do reitor do seminário São José pa-
dre Zenildo Lima. Foi um momento forte de 
oração, dialogo e fortalecimento da vocação 
presbiteral. Rezemos por nossos presbitérios.  

da educação e o grande interesse pelo tema 
da CF-22. O bispo apresentou o significado 
da quaresma, sua espiritualidade e o nosso 
compromisso. Junto com isso refletiu breve-
mente o Texto-Base da CF-22. No momento da 
imposição das cinzas valorizando os profis-
sional da educação, a 1ª pessoa a receber as 
cinzas foi uma gestora que depois impus as 
cinzas na fronte do bispo. A CF-22 trás para 
nós o tema: “Fraternidade e Educação”. “Uma 
sociedade que se fecha em um projeto educa-
tivo apenas técnico, programático e utilitário, 
empobrece o horizonte existencial das pes-
soas” (CF,63), por isso a CF-22 e o papa Fran-
cisco com seu “Pacto Educativo Global” fri-
sam a importância da educação humanizada 
e integral, que abrange todas as dimensões e 
capacidade da vida humana, inclusive a edu-
cação na fé. (CF173-177).  No final da celebra-
ção o bispo agradeceu os presentes e pediu 
“para que esta quaresma seja copiosamente 
abençoada por Deus e para que saibamos “fa-
lar com sabedoria e ensinar com amor”.  

cisca Cleide, visitou as paróquias da Diocese 
de Coari: N.S. das Graças; Santuário S. Fran-
cisco, que nos dias 10 a 12 teve a Capacitação 
Nutricional com Valterina Albuquerque; N.S. 
de Nazaré em Beruri; S. Sebastião em Caapi-
ranga; N.S de Nazaré, Cristo Libertador e nos 
dias 25 á 26 foi a primeira visita á Área S. Afon-
so em Manacapuru; No dia 02 de abril visita á 
Sant’Ana e S. Sebastião em Coari e, 08 á 10 
de abril, na paróquia S. Pedro, em Coari onde 
aconteceu eleição para a nova Coordenação 
Paroquial.
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