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RELATÓRIO DA VISITA PASTORAL MISSIONÁRIA NA PARÓQUIA NOSSA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS - ITAINÓPOLIS (PI) 

 
   
Aconteceu nos dias 14 a 17 de setembro de 2017, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 
a Visita Pastoral Missionária do bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva, nos 
municípios de Itainópolis e Vera Mendes.  

A visita teve início no dia 14 de setembro, às 07:00h, com um momento de acolhida e louvor. 
Estavam presentes, o Bispo diocesano, Dom Plínio José, o pároco de Itainópolis, Pe. Jonas 
de Moura Batista, o pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Francisco Pereira 
Borges, alguns missionários (as) da Paróquia local e de outras paróquias, inclusive, do 
Estado do Ceará, bem como docentes e discentes da escola Unidade Escola Cristina Maria 
Oliveira. Em seguida, o Bispo abençoou as famílias, especialmente, as crianças, os 
missionários e comunidades em geral.  

Durante a celebração de envio, o ápice da espiritualidade foi a Exaltação da Santa Cruz. 
Explicou o significado da Visita Pastoral Missionária, destacando que a mesma remete à 
época dos Apóstolos, perdurando até hoje com seus sucessores, os Bispos. Orientou o 
passo a passo e enfatizou sobre a sua origem, significado, características e seus objetivos. 

A visita envolveu a sede do município de Itainópolis, o bairro Francisca Trindade e as 
comunidades Piçarra, Vila Nova, Vila Barbosa, Sítio, Tombador, Tamboril e Paulista e a 
cidade de Vera Mendes.  

Após o envio dos missionários, Dom Plínio, juntamente com alguns Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística, visitou alguns idosos e enfermos da sede, propagando 
palavras de esperança, proclamação da Palavra de Deus, meditação e a comunhão 
eucarística. Observou-se a discrepância social onde veio a chamar mais atenção o Morro 
Valentim Dantas pela notoriedade da situação de vulnerabilidade e ausência de políticas 
públicas e assistencial por parte das autoridades. 

No período vespertino Dom Plínio e os acompanhantes visitaram quatro escolas da zona 
urbana do município. Durante as visitas percorreu as dependências das escolas observando 
a ambiência e a explanação dos trabalhos realizados pelos discentes que estavam dispostos 
nos murais das escolas. Destacou-se ainda a organização da escola, a estrutura e a 
preocupação com o mundo e o planeta. 

O acolhimento deu-se através de louvor, cartazes, músicas e coreografias. Em seguida o 
Bispo abordou sobre a missão, a importância do crescimento nos estudos e na fé e citou 
sobre a primeira vinda dele em 2011 assim como outros momentos em Itainópolis. Seguiu 
dialogando com os jovens salientando sobre a importância da vida, a educação na escola e 
a perseverança na fé cristã. Destacou os vários caminhos que são apresentados aos jovens 
e os alertou para os cuidados; através do diálogo os próprios jovens destacaram três 
caminhos fatais que os levam a morte e à perdição: drogas, prostituição e violência. Sendo 
assim orientou-os a jamais entrarem por esses caminhos.  

Dom Plínio elogiou o nível de educação e recepção dos jovens, chamou a atenção de que o 
fato se dá como forma meritória dos professores e da gestão escolar que demonstra o 
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cuidado para com os mesmos. Pe. Jonas convidou a todos para encerrar o momento com 
uma oração. A equipe agradeceu pela acolhida, porém o bispo faz uma alerta e chama a 
atenção das autoridades do município sobre a qualidade da água ofertada nas escolas. 

Ao fim do dia, aconteceu a celebração eucarística na Igreja Matriz presidida pelo Bispo Dom 
Plínio.  

Na sexta-feira, dia 15 de setembro, a programação iniciou com uma caminhada penitencial 
da igreja matriz ao morro de Fátima onde aconteceu a celebração eucarística e, em seguida, 
os paroquianos retornaram ao Salão Paroquial onde participaram do café partilhado e o 
bispo com alguns missionários de Itainópolis, migraram para Vera Mendes. 

Em Vera Mendes foram acolhidos na igreja da comunidade e seguiram em visitas a alguns 
órgãos públicos. Começou pela escola Unidade Escola Joao Antônio da Vera onde foram 
recebidos com cartazes de saudações e boas-vindas. Visitou as dependências do prédio, 
conversou com os alunos sobre a importância da escola em suas vidas, alertou para não 
riscarem as mesas nem as portas da escola e fez alusão a mistura de materiais em 
ambientes mal alocados e a falta de higienização do bebedouro, inclusive a ausência de 
filtro purificador, expondo os estudantes à ingestão de água de má qualidade.  

A visita seguiu em direção a secretaria municipal de saúde e unidade básica de saúde onde 
foi acolhido pela gestora de saúde daquele município e percorreram pelas dependências do 
prédio, enfatizou que apesar dos avanços já existentes, os serviços oferecidos ainda 
deixavam a desejar pela ausência de profissionais habilitados para suprir a demanda e por 
último foi dada a benção do mesmo. 

Foi realizada a visita ao CRAS e ao Sindicato do Trabalhadores Rurais, onde conversou com 
o presidente e por último dirigiu uma bênção especial pedindo força e coragem para a luta 
contínua. Após as visitas aos órgãos públicos e sindical passou-se às visitas domiciliares 
aos idosos e enfermos. Nessas visitas percebeu-se a diversidade dos problemas desde 
físicos a psicossomáticos e espirituais. Foram feitas confissões, orações, bênção da casa e 
da família. No final das visitas, Cristina Joana em nome da paróquia agradeceu a acolhida 
da comunidade, e as famílias sentindo-se felizes com a visita do Bispo, agradeceram. 

A tarde a equipe migrou para as escolas municipais Unidade Escola Elias Bezerra, 
localizada na comunidade Sítio e Unidade Escola Mariano Borges Leal, localizada no  
Povoado Riachão. A acolhida foi feita pelos alunos com música, animação e cartazes de 
boas-vindas. Os professores demonstraram a alegria através de mensagens. Dom Plínio 
destacou a importância da escola na formação da vida, o papel da juventude na sociedade, 
os avanços da educação, os direitos conquistados e chamou atenção para as 
responsabilidades do poder público. Destacou também o comportamento dos alunos de 
forma positiva e orientou que os mesmos continuassem firmes nas propostas de aprender. 
Chamou atenção para os sinais de morte que ameaçam a vida dos jovens e mais uma vez 
socializou os três principais sinais de morte e perdição: drogas, prostituição e violência. Os 
alunos apresentam uma música mostrando a realidade e os cuidados para os riscos da 
violência e os cuidados com a natureza. O momento foi encerrado com a bênção da escola 
e de toda comunidade escolar. No final da tarde o Bispo fez visita as famílias enfocando 
pessoas enfermas, pessoas excepcionais e uma família que perdera um ente querido. Após 
isso foi realizada uma reunião com os membros do conselho comunitário da comunidade 
Sítio Riachinho.  
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A noite aconteceu a Celebração Eucarística presidida por Dom Plínio, envolvendo as 
comunidades do Setor II e representantes da Fazenda da Esperança Nossa Senhora dos 
Remédios da localidade Lagoa Achada. Na Missa foram apresentados os membros do 
Conselho Comunitário das comunidades: Tombador, Alagadiço, Campestre, Sítio, Malhada e 
Riachão. Nos momentos finais, o coordenador da Fazenda da Esperança, Iderlan Pereira 
Silva, relatou sobre os trabalhos realizados e enfatizou as visitas que vem sendo realizadas 
pelos recuperantes da Fazenda às escolas, agradecendo assim a parceria com as mesmas 
e o apoio da Secretaria Municipal de Educação.  

Sábado, 16 de setembro, a programação teve início com o Ofício de Nossa Senhora seguido 
pelo café compartilhado onde estiveram presentes o Bispo Dom Plínio, alguns missionários, 
integrantes do Grupo Shalon e o Pe. Jonas. Ao término do café, foi feita a oração de envio 
presidida pelo Bispo. Alguns missionários saíram em missão ao morro Valentin Dantas; o 
Shalon foi ensaiar e o bispo juntamente com alguns missionários local saíram com destino 
ao Matadouro.  

No bairro Matadouro foram realizadas visitas a idosos e enfermos, nas quais houve os 
sacramentos da confissão, unção dos enfermos com a comunhão eucarística. Ao retornar da 
visita ao bairro Matadouro, houve um momento com a catequese em que o bispo esteve nas 
duas turmas e falou da importância dos sacramentos da Iniciação à Vida Cristã destacando 
o Batismo, primeiro sacramento e base da vida cristã. Fez também um relato breve sobre as 
aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, encantando assim as crianças. Relatou 
também sobre a história do pastor e as ovelhas e o comportamento destas em relação ao 
seu cuidador. 

A chegada ao bairro Francisca Trindade, deu-se, às 10:00h. O Bispo e os missionários 
foram recebidos na casa de Dona Assunção, com música e animação onde percebeu-se a 
presença de crianças com cartazes, membros da comunidade e o Conselho Pastoral 
Comunitário local.  O bispo fez apologia sobre a doação, o serviço e a união de muitos para 
o serviço em prol do bem comum. Destacou a citação bíblica do Evangelho do dia que dizia 
que “não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim dê frutos bons” (Lc 6, 43) e 
também “a boca fala do que o coração está cheio” (Lc 6,44). Não adianta falar o nome de 
Jesus, mas não viver a sua Palavra. Falou sobre a criação dos Conselhos e a importância 
desses para Paróquia, objetivando o fortalecimento das comunidades, serviços, movimentos 
e principalmente o engajamento nas pastorais. Citou ainda sobre a diversidade de dons e a 
importância igualitária de todos. Seguiu uma visita a construção da igreja local, confissão, 
uma breve reunião com o conselho comunitário onde deliberaram sobre particularidades e 
seguiu para o almoço. Após o almoço alguns missionários concederam uma entrevista à 
rádio Cultura FM enquanto outros seguiram com o bispo para as visitas domiciliares. 

Às 14:00h, a programação deu continuidade na Unidade Escola Álvaro Rodrigues de Araújo 
onde o bispo se reuniu com o Conselhos Pastoral Paroquial, Econômico-Administrativo e 
Comunitários. Nesse momento Dom Plínio mensurou mais profundamente sobre a 
responsabilidade de ser igreja e sua doutrina social, da necessidade de que os Conselhos 
sejam fortalecidos e comprometidos preocupando-se principalmente com o despertar da 
consciência individual e coletiva na comunidade, pondo em prática tema da Visita Pastoral 
Missionária “Somos Igreja, comunidade de comunidades”. 

Alguns conselheiros deram testemunhos de sua realidade e o desempenho de suas 
comunidades, no que diz respeito às pastorais e serviços. O momento foi encerrado com o 
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lanche da tarde. A noite houve a celebração eucarística finalizando com um louvor a Maria e 
uma quermesse por conta do EJC - Encontro de Jovens com Cristo. 

Domingo, 17 de setembro, os trabalhos foram iniciados com a oração da manhã e logo após 
houve uma interação social entre missionários e representantes de pastorais e movimentos. 

No Salão Paroquial, em momento mais formal, o Bispo discorreu sobre a expressão 
“PASTORAL” que que diz respeito ao cuidado com o povo. Os representantes ali presentes 
socializaram suas experiências, necessidades e avanços. Estavam presentes 
representantes do ECC – Encontro de Casais com Cristo, EJC – Encontro de Jovens com 
Cristo, Terço dos Homens, Pastoral do Dízimo, Pastoral do Batismo, Ministras 
Extraordinárias da Sagrada Comunhão Eucarística, Pastoral da Pessoa Idosa, GEV – Grupo 
Esperança Viva, Fazenda da Esperança, RCC – Renovação Carismática Católica, 
Secretária Paroquial, Conselheiros Pastoral e Econômico Paroquial e Pe. Jonas. O momento 
foi coordenado pelo Bispo onde o mesmo fez alusão ao Doc.  107 da CNBB - Iniciação à 
Vida Cristã – itinerário para formar discípulos missionários, frisando que este documento 
deve ser o livro de cabeceira de todo cristão. Chamou atenção ainda para a 
responsabilidade de quem encabeça os serviços de pastorais requerendo coragem, 
compromisso e perseverança.  

Nos momentos finais, alertou às pessoas que pensam que as suas vidas não tem mais jeito: 
“a cruz sem Jesus” ofusca o amor de Jesus, pois Ele mesmo afirma: “tudo é possível àquele 
que crê”(Mc9,23). Encerrou agradecendo a oportunidade da visita, pediu desculpas no caso 
de ter havido algum mal-entendido e destacou sobre a necessidade de solicitar do poder  
público um olhar mais criterioso direcionado ao cemitério municipal de Itainópolis, no sentido 
de providenciar, o mais rápido possível, a ampliação do mesmo, pois falta espaço para 
sepultar os mortos, causando transtornos para famílias enlutadas. O Pe. Jonas agradeceu 
também pela disponibilidade de todos e para encerrar parafraseou sobre “a Igreja em saída” 
sendo luz de vida para aqueles que perderam o sentido da vida. Rezou-se a oração do Pai 
Nosso e o Bispo abençoou.  

Às 10:00h, o Bispo se reuniu na Secretaria Paroquial com o Pároco, Pe. Jonas e com o 
Conselho Econômico-Administrativo em que deliberaram sobre assuntos pertinentes à 
administração dos bens da Paróquia. Findada a reunião houve o intervalo para o almoço. 

Às 15:00h, houve a retomada dos trabalhos. E, neste momento, os missionários expuseram 
as experiências vivenciadas durante as visitas às famílias durante os quatro dias, citando os 
pontos negativos e positivos da visita missionária e finalizaram agradecendo a Deus e à 
Paróquia pela oportunidade. 

O encerramento da II Visita Pastoral Missionária aconteceu com a celebração eucarística na 
Praça da Igreja Matriz, às 18:00h, com transmissão, ao vivo, pela Rádio Educativa de Picos 
Cultura FM e a Rádio Comunitária Vale do Itain.  

Itainópolis, 17 de setembro de 2017. 
 


