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Diocese de Coari

EDITORIAL
PALAVRA DE DEUS E 

MISSÃO
Tradicionalmente o mês de setembro é 
dedicado à Sagrada Escritura, à Palavra de 
Deus.  Deus se comunica através da obra 
criadora, através dos acontecimentos e 
através das palavras. Deus cria, fala e dialo-
ga. Quando falamos da Palavra de Deus não 
nos referimos apenas a um Livro Sagrado, 
mas sobretudo à pessoa de Jesus Cristo, 
Filho de Deus feito homem e veio morar 
entre nós (Jo 1,14). Jesus Cristo é a Palavra 
definitiva que Deus diz à humanidade. São 
Jeronimo (+420) nos lembra: “Ignorar as 
Sagradas Escrituras é ignorar o Cristo”. São 
Gregório Magno (+604) recomenda: “Apre-
nda a conhecer o coração de Deus na Pala-
vra de Deus”. São João Crisóstomo (+407) 
diz: “Precisamos da Palavra de Deus como 
do pão que comemos”. “A Igreja se funda 
sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” 
(Bento XVI, Verbum Domini, 3). A Palavra 
de Deus precisa transformar a nossa men-
talidade e aperfeiçoar o nosso comporta-
mento. Por isso a Sagrada Escritura precisa 
estar sempre presente nos encontros, nas 
celebrações e nas mais variadas reuniões. 
As nossas Comunidades cuidem pela pre-
paração bíblica dos Ministros da Palavra. 
Nas nossas casas precisamos ter uma mesa 
para os alimentos e a outra para a leitura 
da Palavra de Deus. Façamos da nossa casa 
uma igreja domestica!
O mês de outubro é o Mês do Santo 
Rosário, mês de nossa senhora Aparecida, 
mas sobretudo é o Mês Missionário. O mis-
sionário é alguém chamado e enviado. O 
Primeiro Missionário do Pai é Jesus que 
recebeu a missão de redimir a humanidade 
e inaugurar o Reinado de Deus (Jo 20,21). 
Jesus com a força do Espirito Santo envia 
os discípulos para anunciar, celebrar e te-
stemunhar a Boa Nova (At 1, 8). Cada ba-
tizado é chamado a ser missionário e teste-
munha de Cristo. Por natureza somos uma 
Igreja em saída. Todo batizado é chamado 
à missão na Igreja e por mandato da Igreja. 
A Igreja é missão!
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FESTA DE SÃO FRANCISCO 
Do dia 25 de setembro a 4 de outubro de 2022, a Diocese de Coari, realizou o Festejo em honra 
a São Francisco de Assis nas seguintes Cidades: Coari; Anori; Beruri; Anamã; Codajás; Mana-
capuru e Caapiranga. São Francisco, Francisco, irmão e educador universal. Há dois modos 
básicos de se viver essa experiência: primeira pela natureza do sangue, segunda pelas opções 
assumidas nos diversos níveis e modos de vida-social, profissional, religiosa, politica. Sentir-se 
irmão é maravilhoso, fazer-se irmão é desafiador. Nestas noites que nos procederam trouxemos 
algumas lições que a vida de São Francisco nos aponta e são muito valiosas para nossos dias. 
Elas apontam para nossa  relação consigo mesmo, com os outros, com a criação inteira e com 
o próprio Deus. Numa relação sadia consigo mesmo, a vida de Francisco de Assis nos mostra 
a importância de tomar ciência de si mesmo, de parar um pouco e se perguntar o que está fa-
zendo de sua vida? Como assume as potencialidades que Deus lhe concedeu? Francisco, no 
curso de sua conversão, percebeu que sua vida cristã estava muito distante do que o Senhor 
lhe pedia. A mudança radical que ele assumiu começou dentro de seu coração, com forte desejo 
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FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR
No dia 15 de outubro de 2022, a Cáritas da 
paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socor-
ro de Coari realizou, no ginásio Luís Coelho, 
o 2º ano do Projeto Faça uma Criança Sorrir. 
Esse Projeto atende ás crianças assistidas 
pela Cáritas da paróquia. A finalidade é fazer 
uma tarde de lazer, com muitas brincadeiras, 
sorteios e um delicioso lanche. Esse projeto é 
realizado com a contribuição dos nossos pa-
roquianos e com muito esforço e trabalho do 
grupo. Estiveram presentes o pároco Pe. Ta-
cisio Magno que fez a benção e mais de 150 
crianças. Agradecemos a todos que ajudaram 
direta ou indiretamente à realizar esse proje-
to. Que Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 
abençoe a todos!  

Nos dias 14 a 16 de outubro de 2022, a Dio-
cese de Coari, realizou a Formação em relação 
à Doutrina Social da Igreja. A Diocese contou 
com a assessoria de Dom Adolfo Zon Pereira, 
bispo Diocesano do Alto Solimões, que foi 
convidado e acolhido para esta formação pelo 
bispo Diocesano de Coari, Dom Marcos Piatek, 
que presidiu a missa de abertura. A programa-
ção seguiu no sábado durante todo o dia até 
domingo, dia 16 de outubro, às 12:00hs. A 
missa de encerramento foi presidida por Dom 
Adolfo Zon. Participaram da formação 60 pes-
soas, na maioria das pastorais sociais, prove-
nientes das paróquias: Sant’Ana e São Sebas-

Durante os dias 07 a 09 de outubro aconteceu 
o Aprofundamento Litúrgico na Casa de Re-
tiro Santo Afonso, Centro de Formação Mis-
sionária. Às 16:00hs aconteceu a acolhida dos 
representantes das paróquias Nossa Senhora 
das Graças - Codajás, Imaculada Conceição - 
Anori, Nossa Senhora de Nazaré - Beruri, São 
Sebastião - Caapiranga, Santuário São Fran-
cisco - Anamã, juntamente com a palestrante 
Irmã Veranice Fernandes, no porto da cidade 
de Coari. Às 18h30min a formação iniciou com 
a Missa presidida por Dom Marcos Piatek e 
concelebrada por Pe. Valdivino Araújo e Pe. 
Josinaldo Plácido. No domingo às 7:00hs a 
Santa Missa foi presidida por Pe. Felipe Jorge, 
assessor da Pastoral de Liturgia. Peçamos a 
Deus que nos abençoe e nos conduza ainda 
mais rumo à sinodalidade dentro de nossa Dio-
cese. Que Sant’Ana interceda a Deus por nós!

No dia 12 de outubro a Igreja do Brasil celebra 
a Festa de Nossa Senhora Aparecida. Na Dio-
cese de Coari existem várias comunidades que 
possuem Nossa Senhora Aparecida como Pa-
droeira e Rainha. Na cidade de Coari celebra-
mos a Mãe Aparecida no bairro Ciganópolis, 
que pertence à Paróquia São Pedro. Durante 
o novenário a Comunidade rezava e refletia 
sobre o tema: “Com Maria, caminhar juntos 
para construir uma Igreja Missionária”. No dia 
da Festa se reuniram numerosas pessoas vin-
das das três paróquias da cidade junto com 

FESTA DE NOSSA SENHORA  APARECIDA

os padres, Irmãs Religiosas e Seminaristas. A 
Missa Campal em honra Nossa Senhora Apare-
cida foi presidida por Dom Marcos Piatek. No 
final da Missa Solene celebramos uma bonita 
procissão com a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida manifestando a nossa fé em Deus 
e o nosso carinho à Mãe de Jesus e nossa. A 
festa terminou com a confraternização através 
do tradicional arraial. Gratidão e parabéns ao 
Pe. Paulo Araújo e à comunidade de Ciganópo-
lis pela bonita homenagem à Mãe Aparecida! 
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! 

de reconstruir a Igreja de Deus que passa pela experiência da fé verdadeira, sem enganações. 
Um fiel seguidor de Jesus Cristo, não pode esperar ver Deus apenas na distancia do universo, 
precisa descobrir a alegria de tê-lo bem perto, na pessoa de seus irmãos e irmãs. Na oração de 
São Francisco nós nos comprometemos a ser instrumentos da paz do Senhor. Isso quer dizer 
que nos comprometemos a perdoar, amar, compreender, fazer o bem, falar o bem, viver de bem 
com todos. Na Diocese a devoção em relação a São Francisco em todas as paróquias se percebe 
grande número dos fieis em suas celebrações, e procissões. Portanto nossos agradecimentos 
aos párocos, às Irmãs Religiosas, leigos e leigas pelos seus trabalhos em suas comunidades e 
paróquias. Que São Francisco nos ilumine, nos abençoe e seja um dos nossos grandes interces-
sores perante a Jesus!         

FORMAÇÃO DE 
LITURGIA

FORMAÇÃO-DOUTRINA          
SOCIAL DA IGREJA

tião e São Pedro. Agradecemos à coordenação 
da Diocese e a pessoa de Dom Adolfo Zon 
por este serviço a esta Igreja Local. Deus nos 
abençoe e guarde. Sant’Ana interceda por nós.
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 Pastorais
FESTA DE NOSSA 
SENHORA DE
NAZARÉ EM BERURI

AS PARÓQUIAS RECEBEM NOVOS MINISTROS 

FORMAÇÃO  MISSIONÁRIA    

16ª ASSEMBLEIA DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA  

De 30 de agosto a 08 de setembro, a comu-
nidade católica de Beruri, realizou o festejo 
à Padroeira Nossa Senhora de Nazaré. Nos 
dias 07 e 08 contamos com a presença do 
bispo Diocesano Dom  Marcos Piatek. No dia 
07 houve a Instituição de 50 novos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão e da 
Palavra. No dia 08 fechamos a festividade 
com a Celebração Eucarística presidida por 
Dom Marcos e concelebrada pelo pároco Pe. 
Delaci Araújo. Em seguida, ocorreu a tradicio-
nal procissão pelas ruas da cidade. O festejo 
de 2022 refletiu a mística “POR UMA IGREJA 
SINODAL: Comunhão, Participação e Missão”, 
em sintonia com toda a Igreja como exorta o 
Papa Francisco.

No período de 9 a 11 de setembro aconteceu a 
16ª Assembleia eletiva da Pastoral da Criança 
da Diocese de Coari. Estiveram presentes os 
coordenadores: Jucelino Ribeiro, Valdiana 
Gomes, Maycon Douglas, Jhons Nex, Daniela 
Cascais, Dieibson, José Francisco, Marcia Vi-
tor  e Samaritana. Contamos com a presença 
da Coordenadora Estadual Maria Inês e do as-
sessor Pe. Luís Carlos. Continuando  na coor-
denação, a senhora Francisca Cleide, por mais 

Nos dias 15 a 17 de setembro, realizou-se 
em Codajás a XI Assembleia Diocesana da 
Pastoral da Juventude da Diocese de Coari 
com o tema: “Juventude: influenciadora de 
Deus neste chão”, e o lema: “Uma pastoral 
resistente e evangelizadora.” Participaram do 
evento aproximadamente 40 jovens proveni-
entes das paróquias que compõem a Diocese 
de Coari. A atividade contou com a presença 
de alguns padres, religiosas, Assessores, lei-
gos, leigas e convidados. A Coordenação Di-
ocesana apresentou a caminhada do triênio 
passado, assim como os desafios e as reali-
dades partilhadas pelos jovens que atuam na 
Pastoral da Juventude. Tudo isto, realizado 
num clima de partilha, oração, diálogo e muita 
escuta da juventude. A mística de encerra-
mento foi marcada pela acolhida e o envio da 
nova Coordenação Diocesana da Pastoral da 
Juventude. Encerramos a assembleia com a 
Celebração Eucarística. Na alegria de Jesus de 
Nazaré, sigamos construindo a civilização do 
amor com alegria e ternura!

Celebramos a vinda do Espírito Santo e os 
setes dons nas paróquias: Cristo Libertador, 
Santuário São Francisco, Área Pastoral Santo 
Afonso. Mais de 155 crismandos receberam o 
Sacramento da Confirmação pela imposição 
das mãos e pela Unção do Santo Crisma re-
alizada por Dom Marcos Piatek, nosso bispo 
Diocesano. Nossos agradecimentos aos páro-
cos: Pe. Elcivan, Pe. Antônio Marcos e ao Pe. 
Edinaldo. Nossos parabéns aos crismados, 
catequistas e aos pais e padrinhos. Que Deus 
abençoe a todos em sua missão.

Nos dias 12 a 16 de setembro de 2022, o Clero 
da Diocese de Coari reuniu-se na cidade de 
Anamã para tratar assuntos importantes tanto 
para a vida do clero, quanto caminhada pas-

Brasil: 200 anos de (In) Dependência. Para 
quem? No dia 07 de setembro a Pastoral da Ju-
ventude da cidade de Coari realizou o 28º GRI-
TO dos EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS 2022. Ás 
7:00hs celebração eucarística na Matriz de São 
Pedro. Ás 8:00hs começou a caminhada nas 
ruas da cidade rumo a catedral de Sant’Ana e 
São Sebastião  abordando e refletindo o tema: 
Vida em primeiro lugar. Em 7 de setembro tería-
mos assim, outro sentido para o fato histórico, 
rompendo a versão oficial, pois a soberania é 
um processo a ser construído no conjunto da 
sociedade. Talvez tenha passado da hora de 
dar um basta não apenas nas comemorações 
das vitórias dos dominadores, mas também 
ouvir as dores e sofrimentos das populações 

Nas paróquias Cristo Libertador de Manaca-
puru, Nossa Senhora de Nazaré de Beruri e 
Nossa Senhora das Graças de Codajás, acon-
teceu o envio dos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão e da Palavra de Deus, 
nas Celebrações Eucarísticas presididas 
por Dom Marcos Piatek. No total foram mais 
de 130 ministros enviados para ás referidas 

Pág. 3Pág. 2

REUNIÃO DO CLERO 
EM ANAMÃ 

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO NAS PARÓQUIAS 

GRITO DOS EXCLUÍDOS E EXCLUÍDAS 2022 

XI ASSEMBLEIA DIOC-
ESANA DA PASTORAL 
DA JUVENTUDE

Dione, representante dos povos originários de 
Coari, Sra. Rosa Cândida de Codajás, Coorde-
nadora Diocesana da Catequese, Pe. Valdivino 
Araújo, Coordenador Diocesano de Pastoral, 
Dom Gutemberg e Dom Marcos. Além dos bis-
pos e padres participaram representantes da 
vida religiosa,  do laicato e dos povos indígenas.  
Pastorais, Movimentos e Serviços apresentaram 
a sua caminhada durante o último ano. Tudo 
isso feito num clima de oração, de diálogo e de 
muita sinodalidade. A Assembleia nos convidou 
a aprofundar mais no próximo futuro sobre Min-
isterialidade, Povos Indígenas e Juventude. Du-
rante a Assembleia acolhemos o novo Cardeal 
da Amazônia, na pessoa de Dom Leonardo U. 
Steiner. Cada Igreja Particular entregou simboli-
camente ao Cardeal o seu presente. A Diocese 
de Coari ofereceu ao Cardeal Leonardo um colar 
e as sementes de açaí. Na ocasião Dom Marcos 
disse, que açaí simboliza a vida e a sustentabi-
lidade de muitos povos ribeirinhos, indígenas, 
população urbana  e até o estrangeiro. As  se-
mentes de açaí simbolizam a riqueza e sabor da 
nossa cultura, das nossas tradições, da nossa 
mística e espiritualidade. O pé de açaí é lindo e 
reto apontando para o céu,  para o infinito, para 
o Verbo de Deus que se fez Carne e habitou na 
Amazônia. A fama, a beleza e o sabor do açaí 
se espalham até o os confins da terra (Coreia, 
Japão). Isso nos lembra da nossa missionarie-
dade e da Igreja em saída. 

Nos dias 19 a 22 de setembro de 2022,  realizou-
se em Manaus  a  49ª Assembleia Pastoral do 
Regional do Norte 1 com o tema: “Santarém - en-
carnação na realidade e evangelização  liberta-
dora: caminho de COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO e 
MISSÃO.” Participaram cerca de 70 pessoas rep-
resentando as Igreja locais do nosso Regional.  A 
Diocese de Coari foi representada pela Sra. Maria 

49ª ASSEMBLEIA DO     
REGIONAL NORTE I

O Centro de Formação Missionária, Casa de 
Retiro Santo Afonso foi palco do Curso de For-
mação Missionária nos dias 2 a 4 de setembro 
de 2022. A assessoria ficou a cargo do padre 
Raimundo Carvalho Gordiano, da paróquia 
Imaculada Conceição de Anori. O encon-
tro teve como objetivo principal despertar a 
animação dos participantes para bem dina-
mizarem a Campanha Missionária no mês de 
outubro. Aproximadamente 90 pessoas par-
ticiparam do evento representando 7 das dez 

paróquias (e área missionária) de nossa Dio-
cese. Destacamos a atenção ao estudo sobre 
a compreensão do conceito missão ao longo 
dos tempos, passando de uma visão abstrata 
e territorial à essência e vivência missionária. 
Outro momento forte foi o testemunho mis-
sionário de Ir. Elsa Spinoza e Ir. Solange, em 
sua vivência missionária ad gentes. Eu sou 
Missão neste mundo, diz o Papa Francisco. 
Vivamos a missão! Sejamos missão.       

paróquias. Rezemos a Deus que através dessa 
nova missão assumida os fortaleça ainda mais 
na sua fé e seus compromissos com Deus e a 
Igreja. Nossos agradecimentos aos ministros 
por sua disponibilidade em ajudar a igreja lo-
cal de suas paróquias e aos padres pela pre-
paração e ensinamentos aos ministros. Que 
Deus abençoe a todos!                 

toral. A reunião  iniciou com a Santa Missa na 
terça feira presidida por Dom Marcos Piatek 
bispo Diocesano e os presbíteros. Rezemos 
que através dessa reunião possamos camin-
har ainda mais rumo à sinodalidade dentro 
de nossas paróquias e comunidades. Agrade-
cemos à Paróquia Santuário São Francisco na 
pessoa do pároco padre Edinaldo Nascimento 
pela acolhida. Que Sant’Ana abençoe a todos!        

vencidas. Então o grito do Ipiranga ecoaria  
como um grito de justiça e assim alcançare-
mos em definitivo, a independência desejada 
e sonhada. O que importa não é apenas o co-
ração do imperador, mas também os corações 
sofridos e dilacerados pelas armas e pela fome 
que  nossos irmãos sofrem nos dias atuais.

3 anos a frente da Pastoral a nível Diocesano. 
Parabéns a todos os leigos que assumem 

esse trabalho e cuidado com nossas crianças. 
Que Deus abençoe a todos!
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