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                                      “Como são belos sobre as montanhas os pés do                                 

mensageiro que anuncia a paz” (Is 52,7). 

 

       

  RELATÓRIO GERAL DO ESTAGIO PASTORAL DOS SEMININARISTAS 2023 

De 02 a 07 de janeiro, nós, seminaristas da Diocese de Picos, propedeutas, estudantes 

de filosofia e telologia, realizamos, no município de Vera Mendes/PI, Paróquia Sagrado  

Coração de Jesus, Itainópolis-PI, o Estágio Pastoral dos seminaristas da Diocese de 

Picos no ano 2023, acompanhados pelo nosso  Bispo diocesano, Dom Plínio José Luz 

da Silva e o Promotor Vocacional, Pe. Edivaldo dos Santos Silva, sendo o Pe. Francisco 

de Assis de Lima o Pároco da referida Paróquia. O Estágio foi realizado em duas etapas: 

a primeira, na zona rural, contemplando as comunidades de Gameleira, Campestre, 

Pedra Grande, Morro Pontal, Moradas, Contente, Saco, Serra, Lagoa Achada, Barrinha, 

Mundão, Juazeiro, Formosa, Recanto I e II, Cantofre, Formiga, Bom Lugar, Saco da 

Areia, Barras, Jiboia, Olho D’água, Sítio do Meio, Lagoa do Fogo, Lagoa do Mucambo, 

Lagoa dos Cavalos, Baixa Grande e Lagoa do Canto, e a segunda na zona urbana. 

Listamos a seguir a descrição  dos seguintes aspectos: religioso, socioeconômico e 

cultural. 

No aspecto religioso, evidenciamos iniciativas de alguns grupos de pessoas que se 

reunem para participar da santa Missa e celebrar a Palavra de Deus. Contudo, 

destacamos que há uma necessidade urgente de uma catequização para os fiéis leigos, 

bem como aprofundar a conscientização no tocante aos sacramentos do Batismo, da 

Eucaristia e do Matrimônio. Percebemos a existência de um grande número de fiéis 

pertencentes a outras religiões no interiror deste município, o que pressupõe a 

necessidade de aprimorar a ação pastoral nas comunidades, ampliando a criação de 

Concelhos Pastorais Comunitários onde ainda não existe, como também grupos de 

pastorais e movimentos que promovam a animação do povo de Deus.Entre tais 

constatações, percebe-se notória fragilidade na fé cristã, levando as pessoas à crise de 

indentidade cristã. Como forma de continuidade aos trabalhos missionários vivenciados 

nestes dias, destacamos que se faz necessário a criação de uma equipe missionária 

para a constante animação da comunidade. Durante o Estágio Pastoral, constatamos 

deficiências na celebração da liturgia, o que impele a organizar e efetuar formações 

litúrgicas bem programadas e constantes para as comunidades. Em reunião com o 

Concelho Pastoral Comunitário da sede foram destacados os seguintes pontos a serem 

executados  posteriormente:  formação permanente para os leigos, evangelização 

contínua nas comunidades, encontros formativos e reunião com as comunidades na 

sede da cidade de Vera Mendes. Vale ressaltar que o Pároco, Pe. Francisco de Assis de 

Lima, atende as comunidades, mensalmente, através da celebração da Eucaristia e das 

visitas às famílias, em especial aos enfermos e idosos, fazendo-se próximo da realidade 

sofrida do povo de Deus neste Município.  



 
No aspecto socioeconômico, observamos que o povo em geral mantém sua 

sobrevivência a partir do trabalho no campo, que se baseia na agricultura, apicultura e 

extração de minerais. Muitas famílias são atendidas por projetos do Governo Federal, 

como o auxílio Brasil que no governo atual passa a ser chamado  (Bolsa Família), Seguro Safra, 

Aposentadoria, empréstimos para o cultivo e a preservação da terra e outros. 

No tocante ao aspecto  da saúde, avultamos a existencia de Unidades Básicas de Saúde  

(UBS’s) onde acontecem os atendimentos quinzenais da população de Vera Mendes, 

contando com a assisttência de médicos, dentistas, nutricionistas, psicolólogos, 

enfermeiros, entre outros profissionais da saúde. Notamos que a Cidade goza de 

algumas ambulâncias para locomoção dos pacientes do município no que concerne as 

necesiddades da população. 

No que diz respeito a educação, identificamos a escolaridade nos níveis: Fundamental e  

Médio. Contudo, ressaltamos que as escolas trabalham com o regime de zoneamento 

por meio do qual as comunidades da zona rural realizam o processo educacional de 

forma coletiva na sede do Município. Alguns jovens por não encontrarem oportunidades 

e melhorias de vida na região se aventuram em diversos estados brasileiros à procura de 

trabalho ou mesmo estudos.  

Durante a segunda etapa do Estagio Pastoral, os seminaristas realizaram a noite 

encontros de formação com os Jovens e familias de Vera Mendes onde foram abordadas 

diversas temáticas, como por exemplo: a importância da família na Igreja; o 

protagonismo dos jovens na Igreja e na sociedade.  

No encerramento do Estágio Pastoral, vimos manifestar nossa gratidão a Deus que nos 

deu a assistência do seu Espírito Santo e ao povo veramendense, pela calorosa acolhida 

e acompanhamento nas visitas. Apontamos, ainda, o incansável e permanente empenho 

do Pe. Francico de Assis de Lima, juntamente com o Conselho Pastoral Comunitário, as 

equipes específicas para o Estágio Pastoral, as pastorais, movimentos, e as 

comunidades. 

Toda a nossa alimentação, durante o estágio, foi doada pelas famílias desta boa terra. 

Isto jamais vamos esquecer e guardaremos a doaçao de cada um em nossos corações! 

Agradecemos também à diretoria da escola estadual João Antônio Veras que cedeu o 

espaço, para alimentação e estadia. Realçamos a presença do Bispo diocesano de 

Picos, Dom Plinio José luz da Silva, que se esteve conosco desde a preparação para o 

Estágio até o seu     encerramento. 

 

Agradecemos ao Pe. Edivaldo Silva, promotor vocacional da Diocese, que nos 

acompanhou em tempo integral. Vale destacar a valiosa presença dos padres Sebastião 

Francisco dos Santos, Claúdio Santana de Carvalho, Gregório Leal Lustosa, Jonas de 

Moura Batista, Francisco Berto de Carvalho, Gildo Coelho de Sousa, Feliciano dos Santos 

Dias, Francisco Pereira Borges, Paulo Henrique da Silva Oliveira, Allef Antônio Carvalho 

Araújo. Incluímos também, com grande estima, nosso agradecimento a todos os amigos e 

amigas do seminário que aderiram a esta grandiosa causa em favor da promoção das 

vocações sacerdotais com a honrosa presença de Maria Sátira, Secretária do Projeto 

amigos do Seminário em nossa Diocese, e aos que nos acompanharam através de suas 

orações. 



 
 

Hoje, dia 07 de Janeiro de 2023, recebemos com grande alegria, na presença dos padres 

da equipe formativa, do Pároco da Paróquia,  Pe. Francisco de Assis de Lima e do senhor 

Bispo Dom Plínio José Luz da Silva, a doação de um terreno medindo 15mX15m, cuja 

generosidade devemos ao senhor Lourivaldo Libâneo Veras, localizado na rua Francico 

Rodrigues das Graças, s/n, no Centro da cidade de Vera Mendes para a construção da 

casa paroquial da futura paróquia deste Município. 

Um agradecimento todo especial à Rádio Educativa de Picos Cultura FM, que transmitiu 

os momentos marcantes e divulgou toda a programação antes e durante o estágio, 

promovendo entrevistas, programas e a transmissão diária da Santa Missa, para o Brasil 

e o mundo. Também reconhecemos a dedicação da assessoria de comunicação da 

Diocese que divulgou o estágio através da Rádio e das redes sociais. Pedimos ao 

Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro desta Paróquia, e a São Sebastião, Patrono desta 

terra, as mais copiosas bênçãos sobre este povo querido que nos acolheu durante esses 

dias do Estágio Pastoral. Por fim, comunicamos a todos que já ficou acertado o nosso 

retorno nos dias 06, 07 e 08 de julho, para rever esse povo querido que nos acolheu. 

Que nunca falte o ardor missionário para levar adiante  a boa nova do Reino de Deus, 

pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz” (IS 52,7). 

Vera Mendes-PI, 07 de janeiro de 2023.  

                                            Seminaristas da Diocese de Picos 

 


