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EDITORIAL
Novas Diretrizes para a 

Evangelização na Amazônia. 

Há cinquenta anos os bispos da Amazô-
nia, reunidos em Santarém (1972), 
traçaram caminho eclesial para evan-
gelizar os povos da imersa Amazônia. 
Lá estava também o 1º bispo da então 
Prelazia de Coari Dom Mario Anglim, 
CSSR. Agora de 06 a 09 de junho de 
2022, se celebrou o IV Encontro da 
Igreja Católica na Amazonia Legal, no 
Seminário São Pio X, em Santarém-PA, 
chamada carinhosamente Perola do 
Tapajós. Esta vez do encontro partici-
param não apenas os bispos, mas tam-
bém leigos, religiosos, religiosas, pres-
bíteros, cardeais, representantes dos 
povos originários e da sociedade civil. 
Era uma verdadeira assembleia sinod-
al! Os participantes para marcar os 50 
anos do “Encontro de Santarém” lan-
çaram o “Documento de Santarém 50 
anos: Gratidão e Profecia”, onde as di-
retrizes e prioridades elaboradas há 50 
anos, foram atualizadas à luz do Sínodo 
para a Amazonia, à luz os sonhos do 
Papa Francisco expressos em “Querida 
Amazonia” e à luz da nova realidade. O 
“Documento de 2022” aponta de forma 
ousada os caminhos da evangelização 
no território amazônico. O documento 
final tem as seguintes partes: I Encar-
nação e Libertação: As Diretrizes de 
Santarém 1972 para os tempos de hoje; 
II. A igreja com rostos amazônicos; 
III. Novos caminhos de evangelização: 
linhas prioritárias. 
                                                                 
DOM Marcos Piatek, bispo da
Diocese de Coari.
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SANTARÉM 2022 

Na paróquia, São Sebastião, aconteceu a celebração do sacramento da con-
firmação para 65 crismados, na matriz da paróquia, em Caapiranga. Parabéns 
aos crismados, aos pais, padrinhos, catequistas e ao Pe. Antônio Carlos páro-
co da referida paroquia. Que São Sebastião rogai por todos nós!    

Esse ano, a festa do divino teve o tema enfati-
zando a educação e a sinodalidade em nossa 
igreja: Igreja Educadora e Sinodal á luz do 
Divino Espirito Santo. No dia 4 de maio  na 
paróquia de Sant’Ana  e São Sebastiao, encer-
rou-se o festejo do Divino Espirito Santo com 
missa campal presidida pelo pároco Pe. Valdi-
vino Araújo e concelebrada pelos padres Ad-
eilson, Josinaldo e Luiz. A comunidade agra-
dece a todos os comunitários e aos devotos 
por suas colaboração e participação. Que o 
Divino Espírito Santo abençoe a todos!

na qual, lembra que “fazer memoria daquele 
encontro ocorrido nesse mesmo local há 50 
anos atras, é ocasião de intensa ação de graça 
ao Altíssimo pelos frutos  da ação do Divino 
Espirito Santo na igreja que está na Amazônia 
durante estas 05 décadas... Sejam corajosos e  
audaciosos, abrindo-se confiadamente à  ação 
de Deus que tudo criou e nos inspira através 
do Espirito a anunciar o evangelho com novo 
empenho e a contemplar a beleza da criação, 
ainda mais exuberante nessas terras amazôni-
cas, onde se experimenta a presença luminosa 

na paróquia São Sebastião em Caapiranga e 
em Coari na comunidade Divino Espirito San-
to, na paróquia de Santana e São Sebastião. O 
centro comunitário do Divino ganhou o nome 
em homenagem a um agente que tanto contri-
buiu com a comunidade e infelizmente, veio a 
falecer, devido a pandemia da covid-19. Que 
Deus abençoe essas grandes obras em prol de 
melhorias à paróquias e a comunidades. Que 
Sant’Ana, nossa padroeira, nos conduza em 
busca de melhores caminhos para nossa igre-
ja e que busquemos sempre a Sinodalidade em 
nossa Diocese.     

A Solenidade de Corpus Christi na cidade de 
Coari  aconteceu em 16 de junho de 2022, re-
unindo as três paróquias da cidade: Sant’Ana 
e São Sebastião, São Pedro e N.S.P. Socorro.  
A missa iniciou na catedral de Sant’Ana e logo 
após saiu em procissão para São João, na 
paróquia de São Pedro. Chegando lá um mo-
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O papa Francisco mandou para os 
participantes uma menssagem especial,

mento de Adoração ao Santíssimo e participa-
ção no arraial  de São João que a comunidade 
estava em festejo de seu padroeiro. Que nosso 
Senhor Jesus nos conduza aos bons caminhos 
e que Sant’Ana nos guarde em vosso coração!  
       

do Ressuscitado. Envio-lhe, queridos irmãos 
de todo o coração a benção Apostólico”, a Di-
ocese de Coari foi representada nesse impor-
tante evento eclesial por Dom Marcos Piatek, 
CSSR e por Dom Gutemberg F. Regis, CSSR. 
Peçamos a Deus para que saibamos com 
alegria e esperança cumprir a missão evan-
gelizadora e levar os ensinamentos de Jesus 
Cristo às nossas paróquias, comunidades e 
famílias. Gloriosa Sant’Ana, a excelsa Padroei-
ra da Diocese de Coari, rogai por todos nós!      
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O amor e a sinodalidade são frutos do Espirito 
Santo. No dia 05 de junho de 2022, na cidade 
de Coari, aconteceu a festa de Pentecostes, 
no Centro Cultural Carlo Braga. Que reuniu as 
três paróquias da cidade: Santana e São Se-
bastião; São Pedro; N.S.P.S. A missa foi mar-
cada pela presença dos fieis, das religiosas, 
seminaristas e do povo em geral. Que mesmo 
chuviscando, fizeram acontecer uma linda 

Em Codajás, no dia 31 de maio foi a festa da 
padroeira da paroquia N. S. das Graças, que 
esse ano teve como tema: Maria: Rosto da 
igreja domestica. A missa de encerramento 
foi presidida por Dom Marcos Piatek e concel-
ebrada pelo pároco Pe. Assis. Foi um momento 
forte de devoção, oração e agradecimento a 
Mãe de Jesus sob o titulo de N.S. das Graças. 
Que Deus abençoe a todos  que participaram 
dessa festa em louvor a Maria!   

No período de 18 a 27 de junho aconteceu a 
festa paroquial de N.S.P. Socorro em Coari. O 
povo devoto de nossa senhora participou as-
siduamente de todas as noites de novena e 
missa. Este ano teve como mística de reflexão 
Maria Mãe Educadora, sinal de vida no Cen-
tenário de Dom Mario. O encerramento com 
procissão, missa e coroação de N.S. presidida 
pelo pároco Pe. Tarcísio e concelebrada pe-
los padres: Valdivino, Adeilson e Josinaldo. A 
paróquia agradece todos os paroquianos por 
sua colaboração e participação em honra a 
Maria.

São Pedro: pilar da igreja sinodal! No dia 29 
de junho na cidade de Coari aconteceu a festa 
de encerramento do festejo na paróquia São 
Pedro. As 17 horas a procissão fluvial, depois 
procissão terrestre e a continuidade da Santa 
Missa na matriz São Pedro. Logo após, a ul-
tima noite de arraial! A paróquia São Pedro em 
nome do pároco padre Paulo Araújo agradece 
a todos os paroquianos que ajudaram a reali-
zar a linda festa de encerramento. Que São Pe-
dro abençoes a todos!  

Sacramento da confirmação na paróquia N. 
S. das Graças para 75 pessoas. Agradecemos 
a Deus por esses jovens e por sua persever-
ança nas comunidades. Nossos agradecimen-
tos à pessoa do Pe. Assis Libório, pároco da 
paroquia, e que Nossa Senhora das Graça, 
abençoe a todos os confirmados em sua nova 
missão.   

Na paróquia N.S.P. Socorro, no dia 12 de junho, 
aconteceu o sacramento da confirmação para 
81 crismandos, das comunidades: Santa Lu-
zia; Santo Expedito; São José; São Raimundo; 
N.S.P. Socorro. O sacramento foi presidido 
por Dom Marcos Piatek, bispo da Diocese de 
Coari. Estavam presentes na celebração os fie-
is, os familiares e amigos dos crismandos que 
fizeram parte desse bonito gesto de fé. Que 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro abençoe 
a todos!

Nos dias 02 a 05 de maio, na cidade de Caa-
piranga, na paróquia de São Sebastião, acon-
teceu a reunião do Clero da Diocese de Coari. 
Nessa reunião, houve algumas mudanças de 
acessória das pastorais Diocesanas que ficou 
assim: Pastoral da juventude: Pe. Paulo Araú-
jo; pastoral vocacional: Pe. Edinei Lima; pas-
toral do Dizimo: Pe. Inácio Raposo; Pastoral 
da Pascom: Delaci Araujo; Pastoral da Cate-
quese: Pe. Cassio CSRs; Pastoral de Liturgia: 
Pe. Felipe Fernandes; Pastoral Familiar: Pe. El-
civan Alencar; Movimento: Pe. Edinaldo; Pas-
toral da Criança: Pe. Luiz Carlos; Articulação 
Missão: Pe. Raimundo Gordiano; Pastoral In-
digenista: Pe. Adeilson e Pe. Paulo; Pastorais 
e socias-IST/AIDS,PPI: Pe. Josinaldo Plácido; 
Evangelização; Pe. Antônio; Coordenador de 
Pastoral: Pe. Valdivino Araújo.  As assessorias 
assumiram a partir de Pentecostes 2022. Que 
nossa Padroeira de nossa Diocese abençoe a 
todos!        

Nossa Senhora de Fatima é homenageada em 
Coari. A Mãe de Jesus, sob o titulo de N.S. de 
Fátima, foi celebrada no bairro Nazaré Pin-
heiro, em Coari. A comunidade N.S.de Fátima 
pertence à paróquia São Pedro, cujo pároco é 
o Pe. Paulo Araújo. O tema do festejo escolhi-
do pela comunidade foi: “Mãe fraterna, ensina 
teu povo a servir com amor”. A missa festiva 

Na paróquia de Santana e São Sebastião aconteceu o Sacra-
mento da Crisma nos dias 14 e 15 de maio nas comunidades 
Catedral, São Francisco. Menino Deus, Divino Espirito Santo e 
Santo Afonso. Foram, no total, 212 crismados que receberam 
o Sacramento da Crisma. A celebração foi presidida por Dom 
Marcos Piatek. Que Santana e são Sebastião ilumine a todos os 
confirmados!                                           
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festa com apresentações das pastorais, movi-
mentos sociais de nossas paróquias. A equipe 
de liturgia e animação foi composta por mem-
bros da liturgia das três paróquias da cidade. 
O celebrante foi o Pe. Elcivam, Vigário Geral da 
Diocese de Coari. Que Sant’Ana, padroeira de 
nossa Diocese, nos conduza rumo ao amor e a 
sinodalidade!

foi presidida por Dom Marcos e concelebrada 
pelos Padres Paulo, Josinaldo, Valdivino. Par-
ticiparam da procissão e da eucaristia campal 
além dos comunitários as Irmãs da Sagrada 
Família, os seminaristas e numerosos fieis da 
cidade.    
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