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Diocese de Coari

EDITORIAL
OS CHAMADOS

O mês de agosto é tradicionalmente o mês 
vocacional. Vocação vem do latim “vo-
care”, chamar. O chamado fundamental é 
o chamado à existência e à vida (teologia 
da criação). No Batismo nasce o chamado 
de Deus para uma vida a Ele consagrada. 
A vocação batismal tem a sua forma ecle-
sial -comunitária. Há muitas vocações es-
peciais na Igreja na qual se segue mais de 
perto a Cristo, a fim de se alcançar a per-
feição da caridade.
Jesus mesmo nos mandou rezar pelas vo-
cações: “Ao ver as multidões, Jesus encheu-
se de compaixão por elas, porque estavam 
cansadas e abatidas, como ovelhas que 
não têm pastor. Então disse aos discípu-
los: ‘A messe é grande, mas os trabalha-
dores são poucos. Pedi, pois ao Senhor da 
messe que envie trabalhadores para sua 
colheita!” (Mt 9, 36-37). 
No final mês de junho de 2022 participei 
em Roma do X Encontro Mundial das 
Famílias, cujo tema era: ‘O amor na famí-
lia: vocação e caminho de santidade’. A 
família é o lugar privilegiado para crescer 
em sabedoria, idade e graça dando a pri-
mazia à educação integral de seus filhos 
(CF 2022, 179). Quando alguém se admira 
ao ver um comportamento não exemplar 
de algum sacerdote ou religioso, eu per-
gunto: De onde vêm os sacerdotes, os re-
ligiosos e religiosas? Das famílias, é claro. 
Daí que, para termos bons sacerdotes, 
precisamos melhorar as famílias.  As vo-
cações vêm das famílias: rezemos pela 
santificação delas, para serem sement-
eiras de excelentes vocações. 
Todos os fiéis, seja qual for o seu estado 
ou classe, são chamados à plenitude da 
vida cristã e à perfeição da caridade..., são 
convidados e obrigados a tender para a 
santidade e perfeição do próprio estado... 
(Lumen Gentium, cap. V). É precisamente 
a ‘vida em Cristo’ que garante nossa eficá-
cia apostólica e a fecundidade de nosso 
serviço.                                                                 

Dom Marcos Piatek, CSSR
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VISITA AD LIMINA  AO PAPA FRANCISCO 
Conforme a antiquíssima  tradição os bispos como sucessores dos Apóstolos tem a obrigação 
de ir periodicamente a Roma  para venerar os sepulcros dos Apóstolos Pedro e Paulo e apresen-
tar-se ao Sumo Pontífice e aos seus mais próximos colaboradores. Em seus diversos momentos 
litúrgicos, pastorais e de encontro fraterno a visita pretende aumentar a corresponsabilidade 
eclesial e fortalecer a comunhão com o sucessor de Pedro, o Bispo de Roma.

No dia 20 de junho de 2022 os bispos dos Re-
gionais da CNBB Norte 1 e Noroeste se encon-
traram como o Papa Francisco numa audiên-
cia toda especial. Foram quase três horas de 
diálogo, troca de experiência, de fraternidade 
e de zelo pela evangelização. O Santo Padre  
cumprimentou cada um dos bispos pessoal-
mente trocando algumas palavras. O encontro 
começou e terminou num clima de oração. O 
Papa ama a Igreja na Amazônia! Em nome da 
Diocese de Coari entreguei ao Santo Padre 
uma miniatura de um barco, instrumento im-
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portante na nossa evangelização. A nossa dio-
cese tem o carinho todo especial com o Papa 
Francisco: foi ele que no dia 09.10.2013 elevou 
a nossa Prelazia à categoria da Diocese de 
Coari. O Papa mandou a benção toda especial 
´para toda a nossa diocese. Durante a “Visita 
ad limina” rezamos nos túmulos dos Apósto-
los Pedro e Paulo e celebramos as eucaristias 
nas Basílicas Maiores de Roma. Os encontros 
nos diversos Dicastérios romanos transcorre-
ram num clima de muita fraternidade e de zelo 
pela missão evangelizadora.

Algumas      
Construções 

CONSTRUÇÃO NO SEMINÁRIO SANT’ANA  

Semana Nacional da 
Família 2022 

No dia 14 de agosto, dia dos pais, toda comu-
nidade católica de Manacapuru se reuniu para 
a abertura da Semana Nacional da Família e 
1ª Caminhada da Família. Esse evento foi pro-
movido pelas paróquias:  Cristo Libertador, 
Nossa Senhora de Nazaré e Área Pastoral San-
to Afonso. Os fiéis percorreram o trajeto camin-

A administração faz parte da evangelização. 
Várias paróquias constroem  suas capelas e 
seus centros comunitários. Recentemente, 
estamos instalando na Escola Estadual Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro,  sistema de pre-
venção e combate a incêndio,  proteção contra 
descarga atmosférica, segurança com a uti-
lização do gás (GLT). 
A obra da  nova cúria Diocesana, retornou em 
agosto, com as fases de acabamento: forro de 
geso, instalação elétrica. Ainda há bastante 
trabalho, mas com a graça de Deus, iremos fi-
nalizar nossa cúria. Agradecemos a todos os 
colaboradores e por aqueles que rezam por 
esta obra, por sua doação. Que nossa querida 
padroeira Sant’Ana abençoe a todos e que 
Deus lhe pague a caridade.    

Depois de murar todo o terreno do seminário 
chegou a vez de proteger o campo de futebol 
e o prédio do seminário. No dia 15 de agosto 
começou a obra do muro de contenção para 
o Seminário Sant’Ana. O muro vai servir para 
suportar a terra, além de isolar o terreno, essa 

Aconteceu em Coari, de 21 a 25 de julho, o 
encontro diocesano vocacional da Diocese de 
Coari assessorado pelo Pe. Josinaldo Plácido 
e Pe. Edinei Lima. Estiveram presentes os jo-
vens das paróquias Cristo Libertador, Imacu-
lada Conceição, N. S. das Graças, São Pedro 
e  Sant’Ana e São Sebastião. Foram dias de 
oração, discernimento e convivência com os 
padres. Neste clima o encontro começou com 

ENCONTRO DIOCESANO DE 
DISCERNIMENTO VOCACIONAL

hando, da entrada da cidade até o Parque do 
Ingá. Este grande acontecimento foi encerrado 
com a Santa  Missa, presidida por Dom Marcos 
Piatek, houve apresentações de bandas  locais 
católicas. Agradecemos as famílias de nossas 
paróquias que se fizeram presentes no evento.  
Família que reza unida, permanece unida. 

a Santa Missa celebrada por Pe. Edinei e con-
celebrada por Pe. Josinaldo. Nesta ocasião 
foram dadas as boas vindas aos jovens, que 
se sentiram muito bem acolhidos. O encontro 
foi realizado na Casa de Retiro Santo Afonso, 
Centro de Formação Missionária. Dentre os 
assuntos  partilhado entre os jovens foram: 
vocação a vida dom de Deus entre outros, 
houve o testemunho do Pe. Paulo Araújo, so-
bre sua experiência vocacional até Ordenação 
Presbiteral. Também contou com a presença 
dos padres Pe. Valdivino, Pe. Luis e Pe. Adeil-
son, que ajudaram nas orações e celebrações 
eucarísticas. Queridos irmãos da Diocese de 
Coari, continuem rezando a oração vocacional, 
para que despertem nos jovens o chamado de 
Deus. “A messe é grande, mas os trabalha-
dores são poucos”. ( Mt 9, 35).     

é uma solução de segurança para o terreno 
declive e ou inclinação que receberão cortes 
para se tornarem planos. Louvemos a Deus 
por essas grandes iniciativas em nossa Dio-
cese que Deus abençoe a todos os envolvidos 
nessa obra.  
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 Pastorais

FESTA DA PADROEIRA DA 
DIOCESE

Paróquia São Pedro ganha 
uma nova Comunidade 

FESTA DE SANTO AFONSO 
EM MANACAPURU

ENCONTRO
DO CIMI 

ENCONTRO 
DA CÁRITAS 
REGIONAL EM 
COARI  

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE COARI 

De 13 a 16 de julho, com o tema “Nossa Sen-
hora do Carmo, padroeira e mestra da vida in-
terior”, a Paróquia São Pedro realizou o Tríduo 
e Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, 
escolhida Padroeira do bairro Caracol. Foi um 
momento importante e significativo para a 
vida da paróquia e as famílias do bairro, que 
vivenciaram o primeiro festejo da comunidade 
católica presente no bairro. Na última noite, 
houve benção dos escapulários de Nossa Sen-
hora que foram distribuídos ao povo de Deus. 
Que Nossa Senhora do Carmo, interceda a 
Deus por todas as nossas famílias, de modo 
especial pelas famílias do bairro Caracol.  
   

No dia 02 de agosto de 2022, celebramos na 
catedral a Missa em ação de graças aos 90 
anos da cidade de Coari. Na intenção de to-
dos os moradores de nosso Município, pedi-
mos a Deus que esta festa de aniversário de 
nossa cidade sirva de reconhecimento do 
soberano Deus em nossas vidas, nossas leis, 
nossas Instituições, na educação de nossos 
jovens e na convivência de nossas famílias! 
Sant’Ana, rogai por nós! 

Nos dias 29 a 31 de julho na Casa de Retiro 
Santo Afonso Centro de Formação Mission-
ária, foi realizado o encontro do CIMI– Con-
selho Missionário Indigenista. Participaram 
do encontro 6 etnias Apurinã, Ticuna, Juma, 
Cocama, Mundo Urucu e Arara. O CIMI é um 
órgão da igreja católica que trabalha direta-
mente com os povos indígenas nas suas lu-
tas, causas, que com muita sabedoria ouviu 
o clamor a necessidade e a fala dos caciques 
presentes nesse encontro que trouxeram 5 
temas: a terra; o direitos a terra e as demarca-
ções necessárias; a saúde indígenas; a educa-
ção; o resgate da cultura e a espiritualidade. 
A Doutora Carla, juntamente com os caciques 
e todos os presentes elaboram um relatório 
para encaminhar ao Ministério Público e as 
autoridades competentes para darem de fato 
encaminhamento e a realização dessas neces-
sidades desses povos. Participaram também 
desse encontro o nosso bispo Dom Marcos, o 
assessor da pastoral Indigenista Pe. Adeilson, 
a irmã Solange pela equipe da evangelização 
rural da paróquia Sant’Ana e São Sebastião e 
o Pe. Valdivino Araújo, coordenador pastoral 
diocesano. Foi uma alegria estar realizando 
esse encontro para contribuir com a luta e 
causas desses povos. O relatório elaborado 
nesse encontro, é um marco importante para 
a nossa igreja, em particular Diocese de Coari 
e para essas etnias que agradeceram muito a 
luta e a união da igreja católica pelas  causas 
necessárias dessas etnias.     

De 22 a 31 de agosto de 2022, no bairro Grande 
Vitória aconteceu o festejo em honra a São 
Raimundo Nonato, padroeiro das grávidas e 
nascituros, durante as nove noites de novena, 

Nos dias 5 a 7 de agosto aconteceu a segunda 
e última etapa de formação diocesana para 
os catequistas da Diocese de Coari, na Casa 
de Retiro Santo Afonso, Centro de Formação 
Missionária. A formação foi iniciada com a cel-
ebração eucarística presidida por nosso bispo 
diocesano Dom Marcos e concelebrada por Pe. 
Valdivino Araújo. Após a missa, houve jantar 

Cáritas da Diocese de Coari acolhe represent-
ante da articulação da Cáritas Regional Norte 
I. Entres os dias 14 a 17 de julho, na Casa de 
Retiro Santo Afonso Centro de Formação Mis-
sionária de Coari, reuniram-se os represent-
antes de 7 entidades membros: Arquidiocese 
de Manaus, Prelazias de Itacoatiara e Tefé, 
Dioceses de Roraima, Parintins, Alto Solimões 
e Coari, para uma formação sobre Economia 
Solidária, monitoramento, avaliação e siste-
matização. Neste encontro destacamos a par-
ticipação de representantes de nossas Cáritas 
paroquias de Manacapuru, Anamã, Anori e 
Coari. Outro destaque foi a visita a uma Cári-
tas paroquial da cidade, onde os membros 
locais deram a conhecer os trabalhos, as visi-
tas, oficinas, entre outros. Este momento de 
partilha de experiência foi muito significativo 
porque somos as únicas dioceses que con-
tam com um trabalho de Cáritas paróquias, 
servindo de exemplo e encorajamento para 
as entidades das outras prelazias e dioceses. 
Na avaliação final, foi ressaltada a acolhida e 
o cuidado nos dias dos encontros, a partici-
pação na festa de Santana. Para a articulação 
Norte I e também para nossa Cáritas Diocese 
de Coari, esta experiência fortaleceu a camin-
hada no compromisso social. Por isso, con-
tinuaremos a manter-nos firmes na esperança 
e na fé porque: Cáritas tua força é o Senhor tua 
missão o próprio amor.

Em Manacapuru, no bairro Terra Preta, no período de 23 de 
julho a 1º de agosto, foi realizado o novenário do padroeiro 
da Área Pastoral Santo Afonso, que neste ano teve como 
mística de reflexão: “Fala-nos com sabedoria e nos ensina, 
com amor, a viver a unidade”. O novenário foi precedido 
pela visita da imagem Peregrina de Santo Afonso as comu-
nidades da Área Pastoral. No encerramento contamos com 
a presença do nosso bispo diocesano, Dom Marcos Piatek. 
Santo Afonso, rogai a deus por nós.                             
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FORMAÇÃO DIOCESANA PARA OS CATEQUISTAS

e logo em seguida a palestrante, Irmã Gervis 
da Congregação das Irmãs Paulinas, começou 
o encontro com momentos de partilhas e re-
flexões e os temas a serem colocados na for-
mação. O encerramento aconteceu com um 
almoço e missa às 19h na catedral. Agradec-
emos a todos os nossos catequistas por sua 
vocação, que Deus abençoe a todos.                

FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO EM COARI  
refletimos o tema central “ São Raimundo Non-
ato, Exemplo de amor e caridade”. Sobre a luz 
da hora da família refletimos outras temáti-
cas proposta pela CNBB. aconteceu tam-
bém, o tradicional arraial nos seguintes dias 
22.26.27.28 e 31. vale ressaltar que a participa-
ção do povo católico de nossa comunidade foi 
muito prazeroso e participativa.  No dia 31, dia 
de São Raimundo Nonato houve a procissão e 
logo em seguida na praça da igreja aconteceu 
a celebração campal e a última noite de arraial.  
Rezemos e pedimos a intercessão por nossas 
famílias. Que São Raimundo Nonato abençoe 
a todos.  

Com tema “Jovens, vós sois o agora de Deus” 
e o Lema “ Deus quer-te vivo”, a Pastoral da 
Juventude da Paróquia São Pedro realizou 

RETIRO DA PASTORAL DA JUVENTUDE DA
PARÓQUIA SÃO PEDRO 

nos dias 12 a 14 de agosto o seu IV Retiro, 
que contou com a participação de 58 jovens 
da Paróquia São Pedro e de Sant’Ana e São 
Sebastião. O retiro geralmente acontece no fe-
riado do carnaval, todavia, este ano, achou-se 
por bem realizar no mês de agosto, que tam-
bém coincide com o mês vocacional. O retiro 
foi conduzido por Pe. Paulo Araújo, pároco da 
Paróquia São Pedro e por Pe. Josinaldo Plá-
cido, reitor do Seminário Sant’Ana. Foi um mo-
mento muito importante para a caminhada de 
nossa juventude. Louvamos a Deus pela vida 
de nossos jovens. Deus é jovem! 

os avós, às 10h30min... missa com as famí-
lias e pelos 58 anos da Rádio Educação Rural 
de Coari, as 17h.. missa solene presidida por 
Dom Marcos, bispo da Diocese e em seguida 
procissão e  última noite de arraial. Foi uma 
festa esplêndida, o povo de Deus participou e 
juntos veneramos a mãe de Maria Santíssima, 
que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Agradecemos todos os agentes que con-
tribuíram com a realização dessa belíssima 
festa, nossos agradecimentos ao pároco  Pe. 
Valdivino Araújo e os padres diocesanos, que 
nossa padroeira Sant’Ana abençoe a todos. 

No dia 16 de julho, aconteceu oficialmente 
abertura da festa de Sant’Ana com o tema: 
Sant’Ana Padroeira de uma Igreja com Rosto 
Amazônico.    A festa de Sant’Ana padroeira 
da Diocese de Coari, iniciou com procissão 
fluvial vindo da freguesia, onde nossa história 
começou. Houve moto-carreata, traslado da 
imagem, homenagem da fanfarra da Escola  N. 
S. P. Socorro e noite cultural na praça da cat-
edral. De 17 a 25 aconteceu novenário todas 
as noites às 19h, dia 25 aconteceu o encontrão 
do povo de Deus das comunidades ribeirinhas. 
No dia 26, dia de Sant’Ana às 8h missa com 
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