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EDITORIAL
Ano Novo, Vida Nova, Novos 
Desafios, Novas Oportunidades...

Caríssimos! Iniciamos mais um Ano Novo. Parecia 
que o tempo não passava nunca, mas passou. O 
tempo sempre passa, essa é a única certeza que a 
gente tem. Fora a morte, é claro. Com a chegada do 
Ano Novo tecemos os nossos planos e projetos para 
a vida pessoal, familiar, social, eclesial. O nosso 
coração se enche de esperança com a qual preten-
demos realizar os nossos sonhos e fazer as nossas 
mudanças pra melhorar. O filosofo grego Sócrates 
dizia: “o segredo da mudança não é focar na luta 
contra o velho, mas na construção do novo.” Não 
dá pra mudar o que passou, mas dá para acertar 
no novo caminho que vamos escolher ou aper-
feiçoar! Não desanimemos porque algo deu errado. 
Levantemo-nos e recomecemos. Uma nova vida 
é uma nova oportunidade de ser feliz! Ano novo, 
novos desafios! Muitas vezes o novo por ser algo 
desconhecido, nos assusta e dá medo (Homo Pavi-
dus). Não poucas vezes a realidade se mostra dura 
e cruel, aquilo que achávamos permanente e para 
sempre de repente mostra-se  transitório e ilusório. 
Percebemos a nossa fragilidade, a nossa finitude; 
o ser humano é um ser inacabado (Paulo Freire). 
Assistimos ás guerras, pandemias, fome, miséria, 
corrupção, fake news e a violência todos os dias. O 
nosso querido Papa Francisco há tempos nos fala 
que estamos vivendo, a terceira guerra mundial 
por etapas. Infelizmente os últimos dias confirmam 
isso! No meio dos caos desse mundo é difícil até 
acreditar que existe Deus. Mas não podemos es-
quecer, que o novo também é sinal de esperança, 
de melhora, de um futuro promissor. Então, nesse 
novo ano, ponhamos nossa esperança em Deus! 
Ano novo, nova missão! Alguém disse que tempos 
fáceis criam homens fracos e os tempos difíceis cri-
am homens fortes. Os nossos tempos clamam pelas 
pessoas fortes. O apostolo São Paulo nos deixa a 
pedagogia preciosa para ser vivenciada por todos 
nós: ’Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam 
o mal com o bem.” Este pedido de São Paulo tem 
quer ser realizado á luz da   “Querida Amazônia,” 
dentro do espirito do próximo Sínodo dos Bispos 
trabalhando e rezando ”para uma igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão” e implantando 
na nossa evangelização o Plano Pastoral da Dio-
cese até 2023. Cada paroquia, cada comunidade, 
cada pastoral, serviço, ministério tem que dar a 
sua contribuição. Ano novo, vida nova, novos de-
safios, nova missão... Com os olhos fixos em Jesus, 
caminhemos com Maria e com Gloriosa Sant’Ana. 
Rezo por todos e digo para cada um: “O Senhor te 
abençoe e te guarde! O Senhor te mostre a sua face 
e conceda-te sua graça! O Senhor volva o seu rosto 
para ti e te de a paz!” (Nm 5, 24-26)  

DOM Marcos Piatek, bispo da Diocese de 
Coari.

Dia 19 de fevereiro a Diocese de Coari 
ganhou mais um padre, em uma celebra-
ção presidida por Dom Marcos realizada 
no Complexo Poliesportivo e Cultural Rui 
Oliveira na Cidade de Anori. O Diácono
Edinei Lima de Souza foi ordenado Pres-
bítero contando com a presença do Bispo 
Emérito Dom Gutemberg Freire Regis, de 
um bom número de padres da Diocese 
e outras Dioceses. Na homilia Dom Mar-
cos começou agradecendo os presentes 
numa noite que o bispo diocesano definiu 
como especial. Destacou a importância 
do Simpósio Sacerdotal realizado de 17 a 
19.02. 2022 no Vaticano. O bispo diocesano 
insistiu em três marcas características de 
um presbítero. A primeira ser rei “a pes-
soa que governa, administra, que faz o 
discernimento, e guia,” segundo as pala-
vras do evangelho, que frisa a necessidade 
de amar, dar a vida e compreender  o ser 
presbítero como homem da fraternidade, da 
sinodalidade, deixando de lado o individu-
alismo e o subjetivismo. Em segundo lugar 
ser sacerdote significa entrar no caminho 
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL DE EDINEI LIMA 

Com alegria, mais também com certo sacrifício, estamos construindo a nova 
Cúria Diocesana. Ela vai abrigar, além das várias pastorais, administração, a 
biblioteca, o museu diocesano, a  capela o tribunal eclesiástico, o estúdio de 
comunicação, arquivo etc. A obra já conta com as paredes de tijolos, as duas 
lajes e a cobertura. Agora vamos iniciar a fase de acabamento, que conforme 
o ditado popular acaba com a gente (bastante cara).

A formação permanente dos cristãos é muito 
importante no seguimento de Jesus, na viven-
cia eclesial e na transformação social. Já o 
papa Francisco no Pacto Educativo Global nos 
lembra: “nunca, como agora, houve neces-
sidade de unir esforços numa ampla aliança 
educativa para formar pessoas maduras, ca-
pazes de superar fragmentações e contrastes 
e reconstruir o tecido das relações em ordem a 
uma humanidade mais fraterna.”  A Campanha 
da Fraternidade 2022 sobre a educação nos 
incentiva para investir mais na formação inte-
gral dos seres humanos. Nesse processo for-
mativo, o papel importante, entre outros cabe, 
ao nosso Centro de Formação Missionária, 
em Coari. Incentivamos as paróquias e todos 
os diocesanos para aproveitar esse serviço
entrando em contato com a Coordenação
Diocesana de Pastoral. 

Construção
da Nova Cúria 
Diocesana

“Diocese de Coari 
ganhou mais um padre”

ASSEMBLEIA PASTORAL DA
PARÓQUIA SÃO PEDRO 

ASSEMBLEIA  PASTORAL DA 
PAROQUIA DE SANT’ANA  

Centro de 
Formação 
Missionária 
da Diocese

Nos dias 11 a 13 de fevereiro  a paróquia  São  
Pedro realizou sua assembleia de pastoral. 
O encontro aconteceu no Centro de Forma-
ção Missionária da Diocese de Coari e con-
tou com a presença de 60 agentes pastorais. 
Tinha como o tema: “Por uma Igreja de Co-
munhão, Participação e Missão”, Em comun-

Nos dias 03 a 05 de fevereiro aconteceu a As-
sembleia Pastoral de Sant’Ana e São Sebas-
tião. No Centro Pastoral de Sant’Ana, com o 
tema: ‘Numa igreja sinodal, juntos por um 
avanço na evangelização.” A assembleia foi 
conduzida pelo pároco Pe. Valdivino  Araújo e 
os vigários da paroquia, e contou com a partic-

hão com o Sínodo 2021-2023. O encontro teve 
como objetivo planejar a caminhada pastoral 
da paróquia. No encontro houve uma escuta 
sinodal e o aprofundamento na CF-2022. Lou-
vemos a Deus pela caminhada pastoral de 
nossa paróquia e agradecemos a todos pela 
participação.
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da santidade desde o seguimento de Jesus. 
O bispo insistiu na primazia de Deus em 
nossa vida presbiteral. Em terceiro lugar 
falou da profecia na vida do presbítero, que 
deve ser vivida na evangelização, no anún-
cio. Finalmente Dom Marcos agradeceu á 
família do novo presbítero por oferecer seu 
filho a Deus e á igreja de Coari. O bispo con-
vidou o novo presbítero a ter Maria como 
companheira no seguimento de Jesus. No 
final da celebração, o novo padre após 
agradecer aos presentes e aqueles que o 
acompanhavam pelas redes socias, agra-
deceu pelo chamado de Deus e pela sua 
historia vocacional vivida nos últimos anos 
em diferentes lugares e junto com muitas 
pessoas. O padre Edinei agradeceu a sua 
família, ao bispo diocesano, ao clero da 
Diocese de Coari e ao seminário São José 
de Manaus, representado pelo seu reitor, o 
Pe. Zenildo Lima, onde se formou ao longo 
de 7 anos, dentre outras pessoas e insti-
tuições que foi citadas nas suas palavras. 

ipação de 47 agentes de pastoral.  Louvemos 
a Deus pela caminhada pastoral  de nossa pa-
roquia  e agradecemos a todos pela participa-
ção ativa na vida da paroquia. Que Sant’Ana e 
São Sebastião abençoem a todos.  
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 Pastorais

No dia 8 de fevereiro de 2022, com a solene 
celebração eucarística presidida por Dom 
Marcos Piatek, iniciaram as atividades forma-
tivas no seminário Sant’Ana da Diocese de 
Coari. Da solene liturgia participaram o Pe. 
Josinaldo Plácido, reitor do nosso seminário, 

Os Bispos do Regional Norte I da Conferen-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), es-
tavam reunidos na Maromba de Manaus para 
seu primeiro encontro anual. O encontro, que 
aconteceu nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2022, 
começou com a partilha sobre as pastorais: 
familiar, liturgia, catequese, pastoral voca-
cional, pastoral da criança, comunidades 
eclesiais de base, dentre outras. No encontro 
foi realizada a prestação de contas do ano de 
2021 e a apresentação para 2022. foi abor-
dada a organização da Visita ad Limina para 
o próximo mês de junho, onde os bispos do 
Regional Norte I e os bispo do Regional Noro-
este irão visitar o Papa Francisco e diferentes 
dicastérios, congregações e conselhos da 
Cúria Romana. Rezemos pelos bispos que 
visitarão o Santo Padre.

Mundança no 
Meio do Clero 

ENCONTRO 
DOS BISPOS 
DO NORTE I DA 
CNBB

ABERTURA DO ANO LETIVO NO 
SEMINÁRIO SANT’ANA 

ASSEMBLEIA DE PASTORAL DA 
PARÓQUIA N.S.P. SOCORRO 

Retiro da Pastoral 
da Juventude 

No início do ano de 2022, aconteceram al-
gumas transferências no meio dos nossos 
Padres. A partir do dia 05 de janeiro o Pe. 
Antônio Marcos da Conceição assumiu a 
evangelização na Área Pastoral Santo Afon-
so, em Manacapuru, residindo junto com os 
padres da Paróquia Cristo Libertador. No 
dia 30 de janeiro Pe. Paulo Araújo da Silva 
assumiu a paróquia S. Pedro em Coari. No 
dia 06 de fevereiro o Pe. Elcivan Alencar to-
mou posse na paróquia Cristo Libertador. O 
recém ordenado Pe. Edinei Lima foi nomea-
do como vigário paroquial da Paróquia Cris-
to libertador. Desejamos aos padres muitas 
bençãos de Deus e proteção de Maria. 

No mês de janeiro festejamos São Sebas-
tião. E em nossa Diocese temos algumas 
Cidades que tem São Sebastião como  pa-
droeiro: Coari, na Paróquia Sant’Ana e São 
Sebastião, Caapiranga, na Paróquia São 
Sebastião, e algumas comunidades urba-
nas e na zona rural de nossa Diocese. Para 
os católicos, além de ser padroeiro de al-
gumas cidades, São  Sebastião é consid-
erado o protetor da humanidade contra a 
peste, a fome e a guerra. E nos dias atuais 
peçamos que São Sebastiao interceda a 
Deus por todos nós.

Nos dias 11 e 12 fevereiro de 2022 aconteceu a 
10º Assembleia de Pastoral da paroquia Nossa 
Senhora P. Socorro. O evento aconteceu na 
igreja matriz, e contou com a participação das 
lideranças das comunidades e pastorais da 
paróquia. As temáticas que foram apresenta-
das nesta assembleia foram: comissão dos 
leigos da paroquia, discernimento sobre a pa-
roquia comunidade, CF-2022. Tivemos como 
palestrante Dom Marcos Piatek que fez uma 
apresentação do ver, julgar e agir da CF-2022. 
Foram dois dias muito importantes para a vida 
de pastoral da Paroquia, onde foram tomadas 
decisão que irão fortalecer a vida da paroquia. 
Agradecemos a todos paroquianos que estão 
ativos na vida de nossa paroquia. Que Nossa 
Senhora do Perpetuo Socorro abençoe a to-
dos. 

Nos dias 26/02 a 02/03, a Pastoral da Ju-
ventude de várias Paróquias realizaram o 
retiro de carnaval. O evento aconteceu nas 
seguintes: Paroquias; N. S. P. S. Sant’Ana 
e S. Sebastião,- Coari N. S. das Graças - 
Codajás. S. Sebastião - Caapiranga. esta é 
uma das atividades permanentes da pasto-
ral. Sant’Ana rogai pela nossa juventude. 

 O Projeto Ajuri pela vida na Amazônia, em 
colaboração com a caritas esta na luta con-
tra a covid-19 desenvolvendo ações de ori-
entação popular para promoção de higiene, 
distribuição de kits de prevenção á covid-19 
conscientização e adesão á vacina. O projeto 
se encontra atualmente  em sua segunda fase, 
atendendo algumas comunidades do Município 
de Coari. O projeto é periodicamente avaliado 
e aperfeiçoado. Apensar das dificuldades de 
logística, e distância é uma ação muito valiosa 
para a nossa população. Sobretudo as mais 
necessitadas. Aos colaboradores do projeto a 
nossa gratidão e oração. Deus lhes pague  a 
caridade.

FESTEJO DE 
SÃO SEBASTIÃO 

Em uma celebração presidida Dom 
Marcos Piatek, os seminaristas 

do terceiro ano de Teologia Leonardo 
Rufino e William Aragão receberam 
o ministério de leitorado. A celebra-
ção aconteceu no dia 17 de fevereiro 
de 2022, na Paróquia Imaculada Con-
ceição, de Anori, e contou com a par-
ticipação de vários padres, religiosas, 
seminaristas e o povo de Deus da Dio-
cese de Coari. Também se fez presente 
o Pe. Zenildo Lima, reitor do seminário 

São José de Manaus, onde se formam 
os seminaristas do Regional Norte I da 
conferencia Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB), dentre eles os seminaristas 
da Diocese de Coari. Segundo o bispo 
diocesano, “os novos leitores são 
chamados a proclamar e testemunhar a 
Palavra de Deus cumprindo a missão de-
ixada por Jesus: “ide pelo mundo inteiro 
e pregai a Boa Nova a toda criatura!” (Mc 
16, 15)

ESTÁGIO DOS SEMINARISTAS
DA DIOCESE

Ministério do Leitor 

CÁRITAS -  AJURI

o Pe. Mariano, formador da Diocese do Alto 
Solimões, as Irmãs da Sagrada Família e os 9 
seminaristas - formandos. Um deles vem da 
Diocese do Alto Solimões onde,
Dom Adolfo Zon é Bispo. Acolher os jovens 
no nosso seminário propedêutico vindos 
das igrejas vizinhas é uma iniciativa que tem 
algum tempo e ate agora deu certo. Em sua 
homilia Dom Marcos acolheu os seminaristas 
e lembrou a importância da formação no pro-
cesso do discernimento vocacional. 
Nossa gratidão a todos aqueles que rezam e 
que colaboram com a  obra vocacional, inclu-
sive materialmente. Rezemos pelos nossos 
presbíteros e pelas vocações sacerdotais!
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A Diocese de Coari está cada vez mais próxi-
ma dos povos originários que estão presentes 
ao longo do seu território diocesano. Os semi-
naristas que estudam em Manaus realizam o 
estágio diocesano de pastoral, que consiste 
em um contato direto dos jovens candidatos 
ao sacerdócio com a realidade das paroquias 
da Diocese (zona rural e urbana). O estágio 
ocorre todos os anos no mês de janeiro. Este 
ano a Diocese está com o projeto de contato 
direto com os povos indígenas por meios 
dos seminaristas Leonardo Rufino e William 
Aragão. Os dois estavam na paróquia Nossa 
Senhora de Nazaré em Beruri. Eles passaram 
vários dias na comunidade Terra Vermelha do 
povo Apurinã, distante 20h de barco da matriz. 
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