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RELATÓRIO DA VISITA PASTORAL MISSIONÁRIA NA PARÓQUIA NOSSA 

SENHORA DO PATROCÍNIO - PIO IX-PI 

Aconteceu nos dias 19 a 22 de outubro de 2017, na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, 

em Pio IX – PI, a Visita Pastoral Missionária do Bispo Diocesano de Picos, Dom Plínio José 

da Luz da Silva. 

A visita teve inicio no dia 19 de outubro, às 07:00h, com um momento de acolhida e louvor 

na Igreja Matriz. Estavam presentes o Bispo Diocesano Dom Plínio José o pároco de Pio 

IX, Pe. Francisco Antônio Feitosa, representantes das comunidades locais e alguns 

missionários de outras paróquias; todos entusiasmados e alegres com esse momento de 

graça para Igreja. Seguiu-se em caminhada para o Salão Paroquial onde, em reunião com 

os Conselhos Paroquiais e Comunitários, aconteceu um momento de espiritualidade 

orientado por Dom Plínio que explicou o significado da Visita Pastoral Missionária e orientou 

o passo a passo, enfatizando as características e seus objetivos. Em seguida, houve 

Celebração de Envio dos missionários. 

A visita aconteceu em todo o município de Pio IX, envolvendo os bairros da cidade e 

comunidades do interior. Para isso, toda a área foi dividida em onze setores, a fim de  

alcançar o maior número de comunidades e famílias do município.  

Às 14:00h do dia 19 de outubro, Dom Plínio deu início as visitas às comunidades, onde foi 

muito bem acolhido, com faixas e paródias expressando muita alegria com a sua presença 

na comunidade. Em cada localidade falou sobre o Conselho Comunitário e, por fim, os 

conselheiros testemunharam o que havia mudado após criação do mesmo na comunidade. 

Dom Plínio visitou também algumas pessoas idosas da comunidade onde passou e 

confessou e administrou o sacramento da Unção dos Enfermos aos que estavam doentes. 

Às 19:00h, celebrou a Missa na comunidade Sítio Odilândia, com a participação de 

representantes das comunidades de Serra da Travessa, Serra da Baraúna e Sítio 

Odilândia. 

Na sexta-feira (20/10), a programação teve iniciou, às 06:00h, com a Missa na Igreja Matriz. 

Em seguida, Dom Plínio visitou a Secretaria Paroquial onde conversou com o Pároco, os 

funcionários e alguns membro do Conselho Econômico-Administrativo Paroquial. 

Às 14:00h, seguiu para a comunidade Baixa do Poço II onde foi alegremente recepcionado 

pelo povo das comunidades Baixa do Poço I, Baixa do Poço II e Sítio Guaribas. Desde a 

chagada, o povo acolheu com faixas de boas-vindas e um momento de oração.  

No seu pronunciamento, Dom Plínio ressaltou a importância da Visita Pastoral, bem como 

o trabalho da comunidade. Elogiou a participação de todos na conclusão dos trabalhos da 

capela da comunidade e ressaltou: “não esqueçam que precisam pensar também na  

construção da igreja povo de Deus e isso não se faz com dinheiro, mas com participação. 

Ninguém pode ficar de fora desta construção, como diz São Pedro: “Vós também, como 
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pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios 

espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo” (1Pd 2,5).  

 

Dom Plínio concluiu a visita nesta primeira comunidade, falando um pouco da situação que 

vive o país, principalmente crise política, ética, violência e escassez de água. Falou também 

que a Diocese de Picos vive hoje com o crescimento da participação do povo e  “enquanto 

alguns países se preparam para fazer guerra, a Igreja se prepara para alegrar o coração 

das comunidades”, afirmou.  

 

Saindo da comunidade Baixa do Poço II, o Bispo seguiu para o Assentamento Alto Belo, a 

13 km da BR 020. Lá houve apenas uma roda de conversa com a participação de alguns 

moradores no alpendre de uma casa. Durante a conversa, os moradores foram se 

manifestando sobre a realidade do lugar que, segundo os moradores, “é um assentamento 

abandonado por todos e sem assistência”. O assentamento citado foi criado há nove anos, 

com 35 famílias, mas muitas famílias já foram embora, pois apesar de ser um lugar isolado, 

a violência também já chegou. Nisso, três famílias já foram assaltadas com agressão física. 

Poucas pessoas sabem ler. Tem energia, mas os postes não têm lâmpadas. Por isso, 

mesmo pagando iluminação pública, à noite, toda a área povoada fica na escuridão. Não 

tem água, pois o poço que era para abastecer as famílias, há muito tempo, não está 

funcionando e o carro pipa nem sempre chega a tempo com a água necessária.  Na mesma 

localidade, há mais de dois anos, não é celebrado Missa. Quem quer participar das 

celebrações, vai às comunidades vizinhas (Serra Aparecida ou Baixa do Poço II).  

 

Dom Plínio sugeriu que as pessoas se reunissem para rezar e refletir a Palavra de Deus. 

Para isso, foram escolhidas dias pessoas, Maria Daiane e Maria Alane, que, com o apoio 

de Citonha da comunidade Baixa do Poço II e Sulení da comunidade Serra da Aparecida, 

vão animar o povo com reza do terço e estudo da Cartilha da 14ª Romaria da Terra e da 

Água No Piauí. Dom Plínio se comprometeu a mandar terços e Cartilhas para a 

comunidade. No final da visita, o Bispo visitou uma pessoa que tinha feito um cirurgia no 

coração e estava em repouso. Rezou com os presentes e deu a benção da saúde.  

 

Em seguida, seguiu para a comunidade Vila Bastião, na divisa com o estado do Piauí com 

o estado do Ceará. Lá aconteceu a conclusão da visita ao setor com a celebração da Missa 

com a participação do Pe. Francisco Feitosa e grande número de fiéis. Logo após Missa, 

enquanto era servido um lanche para o povo, Dom Plínio se reuniu com o Conselho de 

Pastoral Comunitário.  

 

Sábado (21/10), a programação teve início às 07:00h, com uma reunião dos Conselhos do 

setor 4 (São Bento, Coivaras, Contorno II, Acampamento e Itans), as referidas comunidades 

se concentraram nas proximidades da capela de Coivaras para acolher o nosso Bispo Dom 

Plínio. Todas as comunidades, organizadas com faixas de acolhimento ao Bispo, cantaram 

uma paródia para o mesmo. Em seguida, iniciou-se uma caminhada para a capela com 

hinos dos padroeiros das respectivas comunidades. Tendo chegado à capela, houve um 
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momento de oração elevando a Deus o pedido de paz. Todos adentraram a capela para a 

Celebração Eucarística presidida por Dom Plínio e concelebrada por Pe. Francisco Feitosa. 

Durante a pregação, Dom Plínio incentivou o povo para assumir o projeto de Deus sem 

medo. Sugeriu que implantassem e fortalecessem as pastorais, de modo especial, a 

Pastoral da Juventude e a Pastoral Familiar. Após a Missa, Dom Plínio seguiu visitando os 

idosos da comunidade de Coivaras. 

Às 14:00h, a programação deu continuidade nas comunidades de Lagoa Nova e Serra do 

Boi onde, em clima festivo, os membros das comunidades acolheram o Bispo Diocesano e 

os Ministros Sagrada Comunhão Eucarística. Houve também um momento de oração e 

depoimentos sobre a vida da comunidade e a importância dos Conselhos Pastorais 

Comunitários. 

Às 16:00h, a Visita Pastoral continuou com a reunião na comunidade Recreio, onde as 

comunidades Santa Cruz, Tapaginha, Carrancudo e Tatu estiveram presentes para acolher 

as palavras e ensinamentos do Bispo, fortalecendo a fé e o compromisso com a Igreja de 

Jesus Cristo.  

Encerrando as atividades do terceiro dia da Visita Pastoral Missionária, aconteceu 

Celebração Eucarística na comunidade de Marçal, contando com a participação das 

comunidades da região. Na oportunidade, o pastor diocesano enfatizou que, como Jesus, 

devemos perceber os sinais e as necessidades dos irmãos e irmãs, sobretudo, colaborando 

com para a superação dos problemas existenciais.  

Às 07:30h do dia 22 de outubro, no Salão Paroquial, foi acolhido 60 missionários advindos 

das comunidades Pau Ferro, Baixa do Poço I e II, São Bento, São Julião do Piauí, Dom 

Expedito Lopes, Itainópolis e pastorais paroquiais, para seguir a  programação do último 

dia de visita, houve oração e envio dos missionários para a visitação às famílias de todos 

os bairros da cidade de Pio IX. 

Às 12:00h, os missionários foram acolhidos nas casas das famílias para o almoço. Às 

13:00h, reuniram-se no Salão Paroquial para avaliação da visita por setores. Na avaliação 

foi destacado o seguinte: 

Muitas comunidades necessitam de mais apoio por parte das pastorais paróquias;  

Existem comunidades que celebram o Dia do Senhor com a Palavra de Deus apenas uma 

vez por mês, com a celebração do Dízimo; 

A maioria das comunidades sofre com a escassez de água e falta de políticas públicas, 

visto que as famílias dependem completamente da água do carro pipa por não ter outro tipo 

de água; 

Localidades como, por exemplo, Olho D’Água do Fabrício sem energia elétrica e estrada 

de difícil acesso; 
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Muitas comunidades que estavam desativadas, ultimamente, já estão com seus Conselhos 

constituídos e funcionando com muito empenho e alegria; 

Há comunidades com dificuldades para se manterem em unidade, em um mesmo local se 

dividem em duas comunidades dificultando a existência de pastorais e uma melhor 

organização; 

Apesar da existência de Conselhos nas comunidades, muitos deles estão com dificuldade, 

por falta de dialogo e envolvimento de todos os membros;  

Todas as comunidades do interior apresentaram a necessidade de implantar Grupos de 

Jovens, Catequese, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Familiar e Terço dos Homens; 

Após a conclusão da avaliação dos 11 setores rurais, foi apresentada a realidade 

acompanhada nos bairros da cidade que ficou assim pontuado: 

Muitos idosos na cidade estão sem acompanhamento por parte das pastorais e alguns 

deles até mesmo pelas famílias. 

Encerrando as atividades da tarde do quarto dia de Visita Pastoral, Dom Plínio reuniu-se 

com o Conselho Pastoral Paroquial e o Pe Francisco Feitosa. Na ocasião,  pediu empenho 

de todos para que, a partir das informações obtidas durante a Visita, possam superar 

desafios e crescer na fé. 

Às 18:00h, as comunidades rurais e Pastorais Paroquiais se reuniram em frente a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio para a culminância da III Visita Pastoral Missionária 

com Dom Plínio com a Missa na qual foram crismados 100 jovens e adultos. 

Na homília Dom Plínio destacou as alegrias, dores e esperanças encontradas no território 

paroquial, durante a Visita. Ressaltou a importância das comunidades serem firmes e 

perseverantes na fé, respaldando a dignidade que é direito de todas as pessoas.  Nos 

momentos finais da Missa, Pe Francisco Feitosa agradeceu pela valiosa colaboração dos 

grupos e missionários e de Dom Plínio para este importante momento que a Paróquia 

celebrou. Em seguida, convidou a todos os grupos e movimentos para subirem ao patamar 

da igreja era entoado o Hino da Padroeira.    


