
ORAÇÃO PELA ABERTURA DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO 
DE DOM HENRIQUE SOARES DA COSTA, BISPO 

 
 

Deus Pai glorioso e eterno, nos vos adoramos e bendizemos porque destes à Santa Igreja 
e ao mundo o vosso filho Dom Henrique Soares da Costa, a quem ornastes com 
resplandecentes virtudes humanas, cristãs e sacerdotais, e o revestistes de abrasado amor pela 
Igreja e pela salvação das almas, para “apascentar em Cristo”. 

 
Deus Pai majestoso e onipotente, nós vos exaltamos porque fizestes de Dom Henrique 

um Bispo solícito pelo seu rebanho que tanto amou, zeloso pela liturgia que com tanta piedade 
sempre celebrou e seduzido pela Divina Palavra que com tanto entusiasmo sempre proclamou. 
 

Dai-nos, amantíssimo e sapientíssimo Pai, a graça de conservar no nosso coração a fé 
da Santa Igreja que Dom Henrique protegeu e proclamou, de celebrar dignamente os Divinos 
Mistérios de que ele se alimentou e viveu, e praticar o Evangelho que com tanta paixão ele 
defendeu e anunciou. 
 

Nós vos suplicamos, inefável e misericordioso Pai: se for de acordo com a vossa 
santíssima vontade, concedei que a Santa Igreja, no tempo oportuno, institua o Processo de 
Beatificação de Dom Henrique Soares da Costa, Bispo, para que esse vosso filho seja 
glorificado e elevado às honras dos altares. E, pela sua intercessão, concedei-nos a graça que 
agora pedimos ... (suplique-se a graça).  

 
Nós imploramos esse(s) favor(es) para honra e glória vossas e do vosso Filho, Nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus convosco e para sempre vive e reina, na unidade 
do Espírito Santo. Amém. 
 
 

Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai... 
 
 

Imprimatur 
Caruaru (PE), __/__/2020 

+ Dom José Ruy Gonçalves Lopes, OFMCap 
Bispo Diocesano 

 
 
 
Observações: 
1) Esta oração é para uso pessoal e particular. 
2) Esta oração em nada pretende antecipar-se à autoridade da Igreja, à qual unicamente compete 
pronunciar-se sobre a santidade de Dom Henrique Soares da Costa. 
 
Graças alcançadas por intercessão de Dom Henrique Soares da Costa sejam informadas, até o dia da 
abertura do Processo de Beatificação, ao seguinte e-mail: freiruy@hotmail.com. 
 



Henrique Soares da Costa nasceu em Penedo (AL), no dia 11 de abril de 1963. Filho de Lourival 
Nunes da Costa e Maria Francisca Tereza Soares da Costa, casal de sólida fé católica, na qual educou 
os seus quatro filhos: Henrique Soares da Costa, Clara Soares da Costa, Ricardo Soares da Costa e 
Adriano Soares da Costa. Depois de sua formação elementar e média em Junqueiro (AL) e em Maceió 
(AL), ingressou no Seminário Arquidiocesano de Maceió aos 18 anos. Em 1984, formou-se em 
Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas.  

Sentindo-se chamado a viver uma experiência de reclusão e silêncio, de 1985 a 1989, foi noviço 
no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e depois no mosteiro trapista de Nossa Senhora do Novo 
Mundo, em Campo do Tenente (PR). Regressou ao Seminário da Arquidiocese de Maceió, em 1990. 
No ano seguinte, foi para a Cidade Eterna, onde concluiu o curso de Teologia, na Pontifícia 
Universidade Gregoriana. Após a ordenação presbiteral, em Maceió, no dia 15 de agosto de 1992, 
regressou a Roma, onde, na mesma Universidade, obteve o título de Mestre em Teologia Dogmática. 
 Em sua Arquidiocese, exerceu o ministério presbiteral como reitor da Igreja Nossa Senhora do 
Livramento, Paróquia da Catedral, Maceió, durante 15 anos. O seu ministério pastoral foi marcado 
pelo amor à sagrada liturgia, pela direção espiritual e formação teológica dos fiéis, e pela pregação da 
Palavra de Deus, pela qual sentia seduzido. Dotado de grande cultura teológica, lecionou Teologia no 
Seminário Provincial de Maceió, no Curso de Teologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió 
(CESMAC), no Instituto Franciscano de Teologia, em Olinda (PE), e no Instituto Sedes Sapientiae, 
em Recife (PE). Em sua Arquidiocese, onde foi cônego e membro do Senado do Bispo (= o Conselho 
Presbiteral), gozava de grande prestígio no clero e no laicato.  

Em 2009, o Papa Bento XVI escolheu-o para o episcopado, nomeando-o Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de Aracaju (SE), com a sede titular de Acufida. Foi consagrado bispo em 19 de junho de 
2009. O seu ministério episcopal, exercido na obediência e amizade ao seu Arcebispo Dom José 
Palmeira Lessa, granjeou a admiração e o respeito dos leigos, clérigos, religiosos e autoridades civis, 
aos quais Dom Henrique sempre tratou com distinção, acolhimento, caridade e fidelidade a Deus e à 
Igreja. Neste período, teve início a sua intensa, frutuosa e ininterrupta evangelização pelos meios de 
comunicação social, notadamente pela internet, com muitos frutos espirituais para os seus seguidores.  

No dia de São José do ano 2014, o Santo Padre Francisco nomeou-o para a Diocese de Palmares 
(PE), Igreja para a qual, desde o dia 1º de julho de 2014, data de sua posse, desempenhou alegre, fiel 
e apaixonadamente o seu lema episcopal: In Christo Pascere (= Apascentar em Cristo). Exerceu o seu 
pastoreio nutrindo grande estima e afeto pelo seu clero, de quem era sempre próximo como verdadeiro 
pai. Os seminaristas da Diocese eram os seus filhos queridos e amados, com os quais se preocupava 
com zelo ardoroso. Foi sensível às necessidades dos pequenos e simples, de quem procurou estar perto, 
sofreu com o seu rebanho nas vicissitudes naturais que atingiram sua Diocese, foi-lhe solidário, 
defendeu-lhe os seus direitos. Grande incentivador da vida religiosa e das comunidades de vida, 
favoreceu os carismas, vocações e ministérios, que floresceram abundantemente em sua Diocese. 
Escreveu livros de grande espiritualidade e pregou retiros para diversas Dioceses, Ordens e 
Congregações religiosas. 

O término de sua peregrinação na terra foi marcado pelo calvário de uma enfermidade que 
debilitou a sua saúde, no início do segundo semestre de 2020. Internado no Hospital Memorial São 
José do Recife, entregou sua alma a Deus no dia 18 de julho do mesmo ano.       


