DIOCESE DE PICOS
III Visita Pastoral Missionária à Paróquia Santo António
Padre Marcos, 18 a 21 de outubro de 2018

RELATÓRIO GERAL
No período de 18 a 21 de outubro de 2018, o bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José
Luz da Silva, juntamente com o Pároco Padre Fernando, Religiosas Consagradas e
Leigos Missionários, realizaram a Visita Pastoral Missionária, na Paróquia de Santo
Antônio, em Padre Marcos, Piauí. A finalidade da visita era de compreender de perto a
realidade da Paróquia.
Na quinta-feira, dia 18 de outubro, às 06:00h, na Matriz de Santo Antônio, foi celebrada a
Santa Missa de acolhida ao nosso Pastor Diocesano junto com o Padre Francisco Berto,
Padre Antônio Mendes, Padre Edvaldo e o Pároco Padre Fernando. Contando também
com a presença da equipe da Rádio Cultura FM de Picos, que realizou a transmissão da
celebração. Ao final da Missa, houve um momento de homenagem e agradecimento pela
passagem de aniversário de Dom Plínio. Em seguida, café comunitário, momento de
oração e envio dos missionários às diversas comunidades da área rural. Na manhã deste
mesmo dia, Dom Plínio, em companhia do Padre Fernando e Irmã Dulce, realizaram
visitas aos enfermos no Hospital de Padre Marcos, no qual foram acolhidos pela diretora,
enfermeira e funcionários em geral.
Posteriormente, realizaram visita a Unidade Escolar Cândida Macedo, onde foram
acolhidos pela diretora, coordenadora e secretária. O bispo diocesano esclareceu o
motivo da sua presença e relatou a importância do vínculo da igreja com a escola.
Apresentou-se ao 6º, 7º, 8º e 9º ano. De maneira dinâmica, dialogou com os adolescentes
relatando o valor dos mesmos na escola e a importância da valorização dos
ensinamentos dos professores. Ao final da visita, esclareceu a relevância do Pastor na
comunidade para cuidar do seu rebanho e parabenizou os alunos por estarem em sala de
aula.
Ainda na manhã do dia 18, o Bispo e a sua comitiva visitaram o Centro Educacional de
Padre Marcos, onde foram acolhidos pelas diretoras, coordenadora e supervisor geral. Na
ocasião, as diretoras apresentaram Dom Plínio as crianças e agradeceram pela visita. O
bispo dialogou com as mesmas, explicou carinhosamente qual a sua função na Diocese e
o motivo da sua presença. Finalizou parabenizando as crianças e agradecendo a
acolhida.
Na tarde do dia 18 de outubro, foram realizadas visitas as seguintes comunidades rurais:
Baixio, na Capela de Nossa Senhora de Lourdes; Mocambo, na Capela de Nossa
Senhora das Graças; Curral Velho, na Capela de São José; e por fim, Canto Alegre, na
Capela de São Sebastião, celebrando o encerramento do primeiro dia de visitas com a
Santa Missa.
A manhã da sexta-feira, dia 19 de outubro, teve início com a Missa na igreja de Nossa
Senhora da Conceição, na comunidade Riacho do Padre, transmitida pela Rádio Cultura
FM de Picos e pelo Aplicativo “Cultura de Picos”. Logo após, café comunitário com os
missionários. Em Seguida, visita do Bispo, Pároco e Irmã Dulce às comunidades Jurema,

na Capela de Nossa Senhora de Fátima e Casa Nova, na Capela de São Francisco de
Assis.
Na tarde do mesmo dia 19, continuação das visitas as comunidades, que teve início no
Fraga, na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Logo após, visita a comunidade Chapada
do Jiló, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mais tarde, visita a Russinho,
a nova comunidade, que tem como padroeira Nossa Senhora das Mercês. Logo depois,
comunidade Barra, na Capela de Santa Luzia, onde aconteceu a Missa de conclusão do
segundo dia, a qual ficou marcada pela benção da chuva, trazendo alegria para todos.
A Visita Pastoral do sábado, dia 20 de outubro, iniciou-se com o Oficio da manhã, com os
missionários e a comunidade de Belém do Piauí, na igreja de São José, e em seguimento,
café comunitário. Posteriormente, visita às comunidades Carquejo, na Capela de Nossa
Senhora de Fátima; Morrinhos, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
Caboclo, Capela de São Raimundo Nonato, finalizando as visitas às comunidades rurais.
Na tarde do dia 20 de outubro, encontro do Bispo, Pároco e as Religiosas Consagradas
com os Conselhos Pastorais Comunitários na igreja de São José, em Belém do Piauí. Na
ocasião, Dom Plínio estimulou os conselheiros para que obtivessem mais entusiasmo na
caminhada. Em seguida, visitaram as crianças da catequese de Belém do Piauí e Padre
Marcos, onde o Pastor Diocesano agradeceu a todas as catequistas por cuidarem tão
bem dos pequenos. Finalizou as atividades do dia com a Santa Missa em Belém,
transmitida pela Rádio Cultura FM.
No domingo, 21 de outubro de 2018, aconteceu a oração da manhã com os missionários
e a comunidade de Padre Marcos na Igreja Matriz de Santo Antônio, transmitida pela
Rádio Boa a Esperança de padre Marcos AM, na frequência AM 950 kHz, Rádio Cultura
FM de Picos, na frequência 104,3 MHz e pelo Aplicativo “Cultura de Picos”. Logo após,
reinauguração da Secretaria Paroquial, que passou por uma reforma para melhor receber
o seu povo, com benção especial de Dom Plínio e o café comunitário. Ainda na manhã do
domingo, encontro do Bispo, Pároco e Religiosas com os jovens no Salão Paroquial.
Na tarde deste mesmo dia, encontro do Bispo, Pároco e Religiosas Consagradas com os
Conselhos Pastorais Paroquiais e Comunitários no Salão Paroquial em Padre Marcos.
Seguido do encontro com os casais e avaliação da Visita Pastoral Missionária. E as 19h,
Missa de encerramento da Visita Pastoral Missionária na Igreja Matriz de Padre Marcos,
transmitida pela Rádio Boa a Esperança de padre Marcos AM, na frequência AM 950 kHz,
Rádio Cultura FM de Picos, na frequência 104,3 MHz e pelo Aplicativo “Cultura de Picos”.
Padre Fernando Amando agradeceu a todas as comunidades pela acolhida e mencionou
que é apenas ordenado, o verdadeiro responsável por propagar a fé, é o Bispo
Diocesano. Agradeceu ainda a todos os Missionários que se empenharam e as
Religiosas Consagradas. Relatou a importância da presença do Bispo na comunidade e
alegremente agradeceu a Deus pela vida de Dom Plínio, o parabenizou pela
disponibilidade, pelo seu trabalho realizado na Visita Pastoral, abdicando de tantas outras
coisas no dia da passagem do seu aniversário.
Dom Plínio confessa a sua identificação com a vida missionária, presente no meio da
comunidade. Menciona a importância de conhecer as famílias, as crianças, os jovens, os
idosos e toda a comunidade. Relatou ainda a importância da presença das famílias na
igreja, a criação do Grupo do Terço dos Homens nas comunidades que não haviam e
esclareceu a importância dos conselhos nas comunidades. Relatou cansaço, mas,

expressou satisfeito que valeu a pena conhecer a realidade das comunidades. Agradeceu
pelo carinho e comentou sobre a felicidade de poder conhecer comunidades que ainda
não havia visitado e a todas as comunidades pela acolhida, a todos os missionários e ao
Padre Fernando que o acompanhou nessa missão.
Irmã Dulce agradeceu imensamente pela oportunidade de conhecer e sentir a vivência
das comunidades.
Durante os quatro dias de visitas, o Bispo e sua comitiva foram ao encontro de 16
comunidades, entre enfermos, idosos e o povo em geral. Todas as comunidades fizeram
a leitura do seu histórico, tendo como destaque o Padre Chiquinho, que foi citado na
maioria deles e agradeceram de modo especial pela significativa visita. Foram
constatados avanços de algumas comunidades, mas também situações que merecem
atenção especial. Percebeu-se ainda, o sofrimento das comunidades que padecem
devido à grande seca. Dom Plínio deu ênfase as famílias, ao Ano do Laicato, estimulando
o protagonismo dos Cristãos leigos e incentivou a todos a seguirem firmes na fé em Jesus
e O colocarem em primeiro lugar.
Padre Marcos, 21 de outubro de 2018.

